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Наведено је сијасет разлога за посебну, уставо
творну државу, звану „Република Словенија“. Али 

да би ми ти разлози били појединачно замисливи, или 
схватљиви, или приступачни, морао бих најпре да их 
видим; уз именицу „разлог“ може, бар за мене, да иде 
само глагол „видети“. А ја не видим разлог, ни један 
једини – чак ни у такозваном „великосрпском тенков
ском комунизму“ – за државу Словенију; она за мене 
није ништа до зготовљена чињеница. А исто тако не 
видим разлоге за „државу Хрватску“. Та друга чиње
ница ме се, додуше, мање тиче (премда нисам ни у то 
сасвим сигуран). На земљу Словенију и два милиона 
глава словеначког народа, опет, гледам као на једну од 
малобројних ствари које ми припадају, посредством 
присвојне заменице „мој“; не као ствар коју поседујем, 
него као ствар мога живота. 

Тиме ни у ком случају не изигравам „Словенца“. 
Додуше, рођен сам у селу у Корушкој, где су, својевре
мено, у току Другог светског рата, још увек најброј
нији – заправо сви! – били аустријски Словенци, и са
обраћали су међусобно на одговарајућем наречју, а 
моја мајка је, превасходно под утицајем старијег брата 
који је тамо, с оне стране границе, у југословен ско
сло веначком Марибору студирао воћарство, видела 
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себе у својим девојачким данима као једну из онога на
рода (касније, после рата, само још „између осталог“); 
али мој отац је био немачки војник, и немачки је по
стао мој језик, захваљујући првим данима детињства 
у Исто чном Берлину, и после, на други начин, зах
ваљујући детињству у старом словеначком селу које 
је „с временом“ све више нестајало и губило се, и које 
су и сами његови становници на крају само још пос
прдно звали „Стара Вас“; детету из немачког веле
града су ти словеначки прагласови звучали у ушима 
грозно, понекад је чак и своју рођену мајку због тога 
ућуткивало, управо њу.

Током година, дабогме пре свега тиме што су ми се јав
љале – приповедно јављале – слике словеначких пре
дака, постало је све то другачије, а то је било и при
родно (или је требало да буде природно). „Словенац“, 
међутим, никада нисам постао, чак ни „полу“, иако у 
међувремену напола знам да читам на томе језику; ако 
себе данас и видим у нечему што је народ, онда је то у 
оном Никојих – што је повремено благотворно, а по
некад и неиздрживо (у тренуцима када не могу више 
да замислим чак ни припадност Никојима који тума
рају земаљском куглом).

И поред тога, као странац нисам се у свом животу 
нигде на свету осећао толико код куће као у тој земљи 
Словенији. Тако ми је тамо било годинама, више од 
четврт века, и већ сам поверовао да је то коначно, и 
да је на тамошњим местима заиста било нечег попут 
Трајања, за разлику од оних лажних места детињства 
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из кога смо, супротно романтичним причама, видели 
себе као, ни мање ни више, прогнане.

Код куће у Словенији, у Југославији? У Ствар
ности. Било је то баш супротно од оне нестварности 
која је ужаснула писца Писма повратника (Хофманс
тала), који после дугог одсуствовања из своје нема чке 
земље не осећа више егзистенцију ни једне једине ст
вари у њој: ниједан крчаг не делује више као стварни 
Крчаг, ниједан сто не стоји више ту као Сто; све ствари 
одреда у тој Немачкој повратнику изгледају као „без 
стварне“. А како ли су зато мени, свих тих година, од
мах при сваком преласку границе, ства ри у Словенији 
бивале опипљиве! Нису измицале – као у међувре
мену већини, не само у Немачкој, него и свуда у запад
ном свету – него су ишле човеку наруку. Прелаз преко 
реке осећао се као Мост; водена површина је постајала 
Језеро; ходач се увек осећао као да су га пратили по
ворка Брегова, низ Кућа, Воћњак; ако би застао осећао 
би се опкољен нечим баш телесним, притом је свим 
тим Стварима била заједничка нека силна једностав
ност, и белосветскост: управо то Стварно, као иначе 
ништа друго, омогућује оно осећање кодкућности – 
„То је то, сада сам коначно овде!“

Захваљујући тим појединачностима читава земља је 
дуго деловала као нека Ствар, као земља Стварности, 
и то, како ми се чинило, не само за посетиоца, него и 
за њене становнике; нису ли му они увек дело вали, по 
свом начину ходања, говорења, гледања и пре свега 
непримећивања, тако различито стварније од народа 
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с оне стране границе, италијанске баш као и аустриј
ске? У тој земљи Словенији и код Словенаца могао 
сам уистину увек да се осећам као гост Стварности, ту 
уз вино (Краса или Словенске Горице), ту крај цркве
ног торња (у Храстовљу у Истри, или код Светог Ја
неза на Бохињском језеру), ту у аутобусу (од Толмина 
за Нову Горицу, од Љубљане за Ново Место, од Копра 
за Дивачу), ту у истински скромној гостинској соби у 
Мосту на Сочи или Випави, ту при преданом слушању 
тог словеначког језика, тако блиског Ства рима, тако 
нежног, тако неизвештачено љупког – и то је чинило 
Стварност – свуда широм земље.

Да су таква искуства могла бити и моје уображење 
или чак обмана, нисам посумњао тек сада после до
гађаја у јуну и јулу 1991. – које су неки Словенци сами 
назвали туга, други понос, већина пак „војна“, рат. 
Хофмансталова писмовна приповест о нестварности 
или непостојаности или неописивости ствари на 
немачком простору, настала је неколико година пред 
избијање Првог светског рата. Слично се, већ дуже 
време, и мени догађало са тим, претходно тако при
сутним, словеначким стварима, са пределом, са чита
вом земљом. Безповесност, која је можда омогућа
вала ону чисту присутност, била је привид (макар и 
плодоносан?); у најбољем случају радило се о крат
кој паузи у историји (или нашој јадновечитој усиље
ности?). Словенија је за мене увек била део велике 
Југославије која је почињала јужно од Караванки и 
завршавала се далеко доле, на пример на Охридском 
језеру, код византијских цркава и исламских џамија 
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пред Албанијом, или у македонској равници пред 
Грч ком. И управо та очита словеначка самосталност, 
као и она других јужнословенских земаља – само
сталност којој, чинило се, никада није била потребна 
посебна државност – доприносила је, у мојим очима, 
том разумљивомпосеби великом Јединству. Оно 
није постојало само географски, на пример у краш
ком кречњаку који се протезао од планине Трстељ, се
верно од Трста, наниже преко целокупног динарског 
масива, него такође, посебице и управо: и историјски. 
Два датума беху у овом веку, веровао сам, оно што је 
те тако различите јужнословенске народе ујединило 
и што их је морало Трајно одржати уједињеним: њи
хово непринудно, за многе чак ентузијастичко ује
дињење 1918, после краја Хабзбуршке монархије, у 
сопствено царство у коме појединачне земље први 
пут нису више морале да буду колоније у сенци а њи
хови појединачни језици робовска домунђавања; и 
онда, у Другом светском рату, заједничка борба на
рода Југославије, па и различитих странака и оних 
опречних поимања света – изузимајући готово једино 
хрватске фашисте, усташе – против Велике Немачке.

(Редовно сам у словеначким селима виђао мање 
групе старијих мушкараца као сведоке историје сас
вим другачије од наше немачке и аустријске, историје 
управо те Велике Југославије отпора, и завидео сам 
Југославији – другачије не могу то да кажем – баш због 
те њене историје.)

Током последњих година, међутим, што сам чешће 
одлазио у Словенију ширила се тамо све више нека 
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нова повест. Нова? Била је то она прича о „Средњој 
Европи“, стара, али с временом поново оживљена. За 
разлику од повести ћутљивих ветерана, њу су сада, 
уместо оних спорадичних приповедача, казивале 
групе говорника, мањевише врло бучне. Или: и сада, 
за причу „Средња Европа“, најпре су постојали при
поведачи, али у међувремену су њихова места зау
зели готово искључиво говорници; или: ти негдашњи 
приповедачи, понекад моји пријатељи, сами су, про
менивши се до непрепознатљивости, преузели улогу 
говорника. А пре свега је то историзујуће говор
ништво, које се оглашавало из многих уста, у нови
нама, месечницима, на симпозијумима, било оно што 
је госту Словеније сваки пут све јаче одмицало земљу 
Ствари у поменуту нестварност, непојмљивост, 
неприсутност.

Не, није, на пример, Словенија за мене, политички 
гледано, пре тога била „Исток“. И никада ми она није, 
ако је према странама света то и тачно, била на југу; 
није, за разлику од Италије, била јужна земља (па ни 
у Хрватској, ни у Србији, ни у Црној Гори, нисам се 
ниједанпут осетио „на југу“). Исто тако није ни у Јесе
ницама, ни у Дравограду, ни у Мурској Соботи већ 
почињао „тај Балкан“, иако су наше аустријске грани
чарске новине својим читаоцима, у најмању руку пре 
политичког преокрета последњих година, покушавале 
да то измудрују такорећи заувек. Али који то озбиљан 
читалац данас за такву реч уопште још везује нешто 
Стварно?
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Нигде у Босни и Херцеговини, или на Косову, није 
ми, ни док сам тамо пешачио, ни у аутобусима нити 
у возовима, ни на памет падала, а камоли на усне на
вирала, та глупа, силеџијска реч; ако би се и радило о 
таквим паролама, онда бисмо, на пример, српске инте
лектуалце из Београда морали означити управо као 
близанце својих колега у Паризу или Њујорку, јер тако 
су телепатски с њима повезани у свакидашњим тео
ријама, свеједно да ли су то сада теорије „брзине“ или 
оне из области „истраживања хаоса“, и ако свом цење
ном другару и преводиоцу Жарку Радаковићу – Нови 
Сад / Београд / Тибинген / Келн / Сијетл – узгред испри
чам да сам пешачио горњим током Соче (или Исон
зоа), он ће ми за тили час изнети своју нову великои 
маленосрпску теорију „О Ходању долинама река“, и 
још ће о томе припремити интернационалну антоло
гију с прилозима Џорџа Штајнера, Жана Бодријара, 
Рајнхолда Меснера. Како ли је тужно, а и гнусно, када 
неко као Милан Кундера, данас, пре само неколико 
недеља, у апелу за „спасавање Словеније“ објавље
ном у Монду, ограђује Словенију, заједно са Хрват
ском, од српског „Балкана“ и слепо је прикачиње за 
ту аветињску „Средњу Европу“ чија су царска гос
пода својевремено хтела да као варварско трабуњање 
укину и његов словенски чешки језик од кога је по
сле Јан Скацел од Брна стварао најнежније песничке 
псалме Двадесетог века!

Не, Словенијо у Југославији, и са Југославијом, 
своме госту ти ниси била Исток, ни Југ, а камоли Бал
кан, значила си управо нешто Треће, или „Девето“, 
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Неназовљиво, стога и Бајколико, својим (сваким ко
раком – Словенијо, моја домовино Ходања) опипљи
вим властитим бивствовањем, и тако чудесно ствар
ним, баш као што сам га доживљавао очима, управо у 
склопу те – теби одговарајуће! – историјске творевине, 
велике Југославије, која те је окруживала и уједно у 
тебе продирала.

А онда је та прасловенска бајка о Деветој земљи, 
из године у годину, све више узмицала пред тим аве
тињским говоранцијама о Средњој Европи. Таква 
авет јављала се, додуше, и с друге стране најближих 
граница, вукла је тада, наравно – да и не говоримо о 
племићким задњим мислима СтароБечлија, Штаје
раца и Корушчана – на страну својих „кућних“ „ув
ртања“; баш као што је она староаустријска изрека 
казивала за самоубице да су се конопцем за вешање 
„врнули“ „кући“, тако су, изгледа, и неки италијан
ски Фурланци или Тршћани, славећи сваке године 
сто и неки рођендан цара Франца Јозефа, „кући“ 
„враћали“ своје истинске животне снове (или, није 
ли то можда била само иронична замена за нешто, у 
стварности одавно одсањано?). У земљи Словенији 
је у стварност, ипак, заграбила та авет. А ти који су с 
њом јездили пределом, нису били неке старкеље нити 
пијане егзистенције, него они које обично називамо 
„бистре главе“, „промишљени“, „тихи“: научници, 
поете, сликари.

Негде од половине прошле деценије такви су се, 
на пример, једанпут годишње састајали у словеначком 
крашком масиву, у Липици, најпре превасходно ради 
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уметности и лепих говоранција (и седељки). Али из 
године у годину се то пређашње читање стихова једни 
другима и тако даље све више претварало у брзи, сто
глави дефиле у коме је постало немогуће имати слуха 
и за једну једину песму, а средиште манифестације за
узела је та свему овоме подесна сабласт, док су моји 
словеначки пријатељи из претходних година, опчи
њени њоме, под светлошћу рефлектора, пред микро
фонима, симултано превођени за учеснике скупа из 
Мађарске, Пољске, земље Лужичких Срба (све ређе 
јужнословенских Срба), па онда већ и из Литваније, 
Доње Саксоније, Франкфурта, Париза, Милана, преу
зимали сонорност спикера радиостаница, помицање 
обрва телевизијских коментатора и дубокоумну ми
мику политичара после великих одлука (тек увече, уз 
вино, препознавао сам их опет као појединце – али и 
тада све ређе).

То је почело неколико година после Титове смрти, 
а сада ми се чини да је велики број њих, у сваком слу
чају већина унутар северних народа Југославије, наго
ворен споља на распад своје државе.

И даље остаје дрска бесмислица када магазин 
Шпигл, размећући се информацијама, појма немајући, 
притом и велике њушке, у својој насловној сторији 
назива Југославију „тамницом народа“!, и када одред 
мрачњака немачког листа Франкфуртер алгемајне 
цајтунг допушта једном од својих неискусних раз
метљиваца да о корушкој граници пише како су не
мачки Аустријанци тамо увек живели у добрим одно
сима са својом словеначком мањином – гору травестију 
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пљачкашког похода на језик и идентитет, који се про
тив становништва словеначког народа одвија у земљи 
на Драви већ седам деценија и напредује све даље, с 
Великом Немачком као врхунским бандитом, могао 
је у најбољу руку још да смисли одговарајући светски 
лист са планете Марс.

Не, распад такозваног „Титовог царства“ очиг
ледно није ни за једног јединог Словенца био неко 
лично искуство – у сваком случају, колико истражих 
ствар, ниједанпут нисам таквога срео; то што сам чуо 
деловало ми је само као блебетање. Одавно је комуни
зам био готово само још легенда. Пракса у Словенији, 
у култури, а поготово у привреди, била је либерална. 
Само сам љутито и с гнушањем могао да доживим 
када су недавно медији на Западу као јунака прика
зали неког типа који је у Љубљани седео са транспа
рентом на коме је писало „Живот дајем, али слободу 
не дајем“. Словенци су били слободни, баш као и ми 
овде, по законима који одавно нису више били тума
чени као закони ауторитарне државе (са изузецима, 
као и „код нас“); слобода привређивања, слобода ста
новања, слобода писања, говора. А оно бесправље 
српског руководства, фактичко одузимање аутоно
мије албанском Косову, још се ни издалека тамо није 
догодило.

Један словеначки познаник ми је управо рекао да 
је то што је српска скупштина пре годину и по дана 
учинила са приштинском облашћу било „почетак“, и 
отуда оснивање државе Словеније, да би се спречило 
следеће. Али није ли већ то довољно да се говори о 



19

повреди међународног права: „Био је то само почетак“ 
непридржавања једног уговора – тако ја видим то са
мовољно гласање и одлуку о иступању из федерације 
коју су југословенски народи заједнички створили? 
А та српска премоћ у државном апарату Југославије, 
сразмерна броју становништва, можда је, додуше, ту 
и тамо оштетила или искористила или ућуткала ту 
малу словеначку републику, али ипак ниједанпут у ис
торији после Другог светског рата, у сваком случају 
није ми то познато, није против ње починила такву 
повреду међународног права какву је себи дозволила 
Словенија која је, како изгледа, сама за себе прогла
сила неважећим историјски државни уговор. Други 
један познаник из Словеније је чак на то додао да је у 
земљи постало неиздрживо зато што је у југословен
ској армији „заповедни језик“ могао да буде само срп
ски а не и словеначки.

Не, то толико плутање Словенаца све даље од своје ве
лике Југославије, „у Средњу Европу“, или „ка Европи“, 
или „ка Западу“, схватио сам одавно као ствар лошег 
расположења. Све чешће слушах тако, и сваки пут 
чудније ганут, од познаника, али и од сасвим непозна
тих, на улицама и на мостовима Љубљане или Мари
бора, да реке увек отичу у Дунав па у Београд, да Сло
венци и Хрвати треба да на јужним границама, пред 
Србима и „Босанцима“ и тако даље, подигну „Зид“, 
виши и од берлинског – тада је овај још постојао – „на 
два спрата!“. И када сам питао за разлоге томе, при од
говорима „они доле не раде – ти на југу су лењи – нама 
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на северу узимају станове – ми радимо, а они једу“, 
обузимало ме је познато глупо осећање. Понешто од 
тога је можда било и разумљиво, али зар у том об
лику; јер о тако повољнијим транспортним и трго
винским усло вима, или о плоднијем земљишту, није 
пала ниједна разумна реч. Наравно, између севера и 
југа је сигурно постојала све већа несразмера у сно
шењу државног терета, као уосталом и свуда. Само: 
како је то могло да буде повод ћудљивом, брзоплетом 
и инаџијсконадутом одрицању од тог још увек прос
транијег неба над једном, упркос свему, потврђеном 
Југославијом? Повод, или само изговор?

Јер, ништа, баш ништа дотад у историји слове
начке земље није нагонило на стварање државе. Ни
када, никада словеначки народ није имао нешто као 
сан о држави. А словеначка држава, у сваком случају 
до тог насиља армијских тенкова и бомбардера, није 
у себи имала светлост неке идеје (имала је Југосла
вију). И може ли сада, само из насиља и отпора, да на
стане таква идеја, и да заувек буде витална? Питам се: 
да ли је могуће за земљу и народ (не: да ли је нужно!) 
да се данас, тако изнебуха, прогласе државном творе
вином (са свом машинеријом грбова, застава, праз
ника, граничних рампи), а да до тога дође, не изну-
тра, него искључиво као реакција против нечега, и 
то нечега споља, и то још нечега што, истина, поне
кад наљути или буде терет, али није суштински спута
вајуће и никако забогуплакати? (Ово последње, да ли 
као искуство или као патња због најпре аустријске, па 
онда немачке владавине, било је оно што је тој држави 
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Југославији давало њен pathos и њен легитимитет, а и 
сада је требало да јој их даје.)

Slovenski narod, narod trplenja – „словеначки народ, на
род паћења“ – тако се с правом говорило до краја Дру
гог светског рата. Касније, међутим, ниједан Слове
нац у југословенској федерацији није смео више ни да 
помисли тако нешто о своме народу. Је ли то та нео 
модерна: оснивање државе из пуког егоизма, или уп
раво из чисте, иако донекле још и разумљиве зловоље 
према братској земљи? (Не, не према „рођацима“, како 
је речено, него заиста према „браћи“.) Није ли слове
начки народ само подлегао наговору да се игра државе 
– каквог ли детињастог народа, какве ли детињасте 
државе – за коју онда не може бити никаквих основа, 
него само изговора, чак и оног, у овом случају посебно 
глупог слогана: „Small is beautiful“? Не указује ли на 
то и чињеница да је на озбиљно прихватање игре, на 
ства рање државе, становништво реаговало пре с неве
рицом а не са одушевљењем?

Напротив, ово је владало и потрајало, то сам на 
својим путовањима стално виђао, бар неколико го
дина после Титове смрти, као одушевљење државом 
Југославијом. И није више идеологија била та која је 
то изнудила, не титоизам, не партизанштина, или ве
теранство. Посебно је то био ентузијазам младих, из 
различитих народа; најочигледнији тамо где су се, 
свеједно у којој републици, заједно састајали. И то 
заједништво нигде није госту тих прослава изгледало 
као усиљено постројавање у редове, као завереничко 
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окупљање, или као свечани бал у сиротишту: дело
вало је природно, „говорило је из себе“, отворено ка 
свим странама света; ако су ти скупови и имали нешто 
од завршних свечаности, онда само утолико што су 
означавали предстојећи полазак, сваког појединачног 
у том колу, на његов посебан начин. Тада сам тим сло
веначким, српским, хрватским, македонским, херцего
вачким студентима, радницима, спортистима, плеса
чима, певачима, љубавницима – сваки ми је изгледао 
као Сви у Једном – усрдно завидео на њиховој младо
сти, и тада ми је Југославија заиста значила најствар
нију земљу у Европи. Епизода. Али незамисливо ми је 
да је та младост – за те који су, својевремено, у знаку 
заједништва пошли на пут, чак и ако су у тренутку 
појединачно за себе чували стражу иза свих тих гра
ничних ограда – у међувремену тек тако постала не
стварна, неважећа, ништавна.

Да, те нове границе у Југославији: видим их како у 
свакој од садашњих појединачних држава, уместо на
поље, расту пре унутра, у сваку од тих унутрашњости; 
шире се као пруге или појасеви нестварности; расту 
унутра ка центру, све док ускоро више не буде било 
ниједне земље, ни словеначке, ни хрватске, као у случају 
Монтекарла или Андоре. Јесте, плашим се да једнога 
дана у „Републици Словенији“ нећу више осетити укус 
земље, као у Андори где су пословне улице, расуте уз
дуж и попреко преко стена Пиринеја, угушиле и тај 
последњи комад пространства – сасвим густо разгра
ничен миљама улица продавница и банака, које су од
мах из Менхетна, као продужетак Парк авеније или 
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Пете авеније, бетонски ушприцане у планине – као 
што су већ одавно угушиле сваки укус земље, око
лине, простора, места и стварности; уместо дашка 
културе, само испарења и блебет одавно обездуше
ног фолклора.

Свакако, ту и тамо се говори како је држава Сло
венија само стадијум на путу ка сасвим другој, об
новљеној Југославији. Али ко су ти у тој земљи који 
опет уназађују чињеницу звану „независност“ или 
„слобода“? Чињеница, која се необориво јавља као 
два додатна оловна тега, на једној страни тенкови 
и бомбе – никада неће ишчезнути из свести Слове
наца, пре свега деце из 1991. године – и, на другој 
страни, словеначки територијалци, међу којима су 
многи, злосрећно, наравно, сасвим другачије од њи
хових вршњака који су ненадано морали да се против 
њих играју рата (нису ли ови били пре нешто млађи?), 
тако ја то видим, за тили час били спремни да убијају: 
не говоре то само бројке погинулих, на обема стра
нама тако различите, него и слике, на пример, слика 
војника Југословенске народне армије, који са белом 
заставом излази из опкољене граничарске зграде и на 
месту бива погођен мецима невидљивог, или слика 
озареног територијалца који, према извештају аус
тријских дневних новина Тагблат (озарених заједно 
с њим), прича о својој „првој жртви, осамнаесто
годишњем Македонцу“ – и то бесом помрачено 
убијање, са свим оним искеженим лицима убица – па 
може ли то икада да оде из памћења некоме ко га је 
својим очима видео? Има ли та Југославија, за коју се 
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ипак мислило да је с Другим светским ратом измакла 
„проклетству историје“, има ли та Југославија сада 
неко своје посебно проклетство?

Трачак наде, уједно и смех – као да нада и смешљи
вост у овом случају иду заједно – обузели су ме не
давно у шетњи Паризом с другаром у шетњама, Сло
венцем, када је овај – иако тужно на страни тих 
превирања у његовој земљи – покушао да на слове
начки језик преведе команде из српског језика, по
знате му из времена у војсци. Није успео. Оно што је 
код првог идиома одмах лако и по себи разумљиво из 
њега испалило, затрубило, зашкрипало, зашиштало, 
звизнуло и полетело, губило се у његовом урође
ном ритму, кострешило се наспрам те гласноће, по
вијало се, такорећи инстинктивно, као код Кафке 
деца која „ходају испод ветра“, што даље од те наћуље
ности, сваким слогом је испадало из тог маршевог 
корака, узмицало том маршевом дувању, набирало 
се и изви јало у мелодију, све док говорник, коначно, 
увесељено судбинскипокорно, није прекинуо са 
својим словеначким покушајима командовања.

Беше то исто седокосо чељаде Словеније, које ми 
је, пре само две недеље, у завичајној Випавској до
лини, држећи за руку своју десетогодишњу сестри
чину, сведока експлозије бомби на светом брду Наносу, 
причало: „У читавој досадашњој словеначкој повести 
само је мајка стално била ту. Наш отац је увек спавао. 
Унутра у брду, ти знаш већ. У најбољем случају се за
кратко појављивао, као неки месечар, јуче овде, сутра 
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тамо, ти знаш већ, краљ Девете земље, и одмах поново 
нестајао. Сада је отац пробуђен.“ И приповедач се 
стаде кикотати, и кикотао се даље, за све време свога 
повратка кући Авенијом Генерала Леклерка, све мање 
дете Словеније, а све више тамошњи вилењак: „Али да 
ли је то икада била жеља те деце?“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јул 1991.
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Ах, сећам се: тада сам се у писмима 
потписивао „сиромах Јорик“, а мајка ми 
је по цео дан ишла по комшилуцима и 
питала шта је то Јорик. Е, тако се живело 
пре рата…

Шта је нама убити три милиона људи? 
Ми смо слободни и знамо: да је небо 
свуд на свету исто и плаво… Дошла 
је смрт још једном, као некад давно, 
али ће после ње доћи слобода. Бићемо 
слободни и смешни…

А кад паде први снег, упознасмо се боље.

Милош Црњански:  
Дневник о Чарнојевићу, 1921. 
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ПРЕ ПУТОВАЊА

Дуго већ, има томе четири године, после окончања 
рата у источној Славонији, уништења Вуко вара, 

после избијања рата у Босни и Херцеговини, наме
равао сам да путујем у Србију. Од целе земље позна
вао сам само Београд, где сам пре готово три деценије, 
као аутор једног немог комада, био позван на позо
ришни фестивал. Од те, можда, једноиподневне по
сете у сећању сам задржао само своје негодовање због 
непрестаног немира током ове представе без текста у 
српској публици која, како сам тада мислио, будући 
јужњачка или балканска, каква је била, није, наравно, 
могла бити зрела за тако дуготрајно ћутање на сцени. 
Од великог града Београда не памтим пак ништа до 
једне благе низбрдице према рекама Сави и Дунаву 
што се спајају у равници – али без слике те две воде 
које затварају обзор и без представе оних „типично 
комунистичких“ стамбених блокова. Тек сада, не
давно, приликом мог другог боравка у српској, раније 
југословенској престоници, у једној споредној улици 
оивиченој липама што су расејавале јесење лишће, 
док сам случајно пролазио поред „Удружења књижев
ника“, сетио сам се да сам тада чак и био унутра, пос
лужен и, успут, због свог младалачког књижевничког 
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држања на крајње пријатељски начин исмејан од 
стране баш и не много старијег, a тада у целој Ев
ропи славног писца Миодрага Булатовића, чији сам 
роман Црвени петао лети према небу с приличним 
одушевљењем читао. (Умро је пре неколико година, 
усред југословенског рата, ругајући се, како ми у Бе
ограду рекоше, до краја свакоме, a истовремено увек 
спреман да помогне; да ли је у иностранству ико обе
лежио његову смрт?)

Пре свега, ратови су били разлог због чега сам 
хтео у Србију, у земљу такозваних „агресора“. Осим 
тога, нешто ме је терало да видим ту земљу која ми је 
од свих југословенских република била најмање по
зната, a притом, можда управо због вести и мишљења 
о њој, и најпривлачнија, a с обзиром на чудне приче 
што су се о њој шириле и, како би се рекло, најинте
ресантнија. Готово све слике и извештаји током по
следње четири године стизали су, као што се зна, с 
једне стране фронтова или граница, a ако би ту и тамо 
допирали с друге стране, изгледали су ми, временом 
све више и више као пуки одрази уобичајених наслова 
– a ни у ком случају као какво сведочанство. Нешто 
ме је вукло да завирим иза огледала; терало ме да от
путујем у ту, сваким чланком, сваким коментаром, 
сваком анализом непознатију и истраживања или чак 
само гледања све достојнију земљу Србију. И ако неко 
сада каже: „Аха, просрпски!“ или „Аха, југофил!“ – тај 
боље да даље не чита.

Било je, истина, последњих година повремених 
позива из смањене Југославије, за Србију или Црну 
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Гору, Монтенегро. Но, хтео сам да избегнем да се тамо 
појављујем као јавна, па чак и полујавна личност.

Пожелео сам да се крећем попут каквог намер
ника, непрепознатљив чак ни као странац или путник, 
и то не само у метрополама Београду или Титограду 
(у међувремену Подгорици), већ, пре свега, у малим 
градовима и селима, a пo могућности и далеко од било 
каквих насеља. Али, наравно, био ми је потребан не
какав водич који познаје крај, неки сапутник, и можда 
преводилац; јер својим мањкавим знањем словенач
ког и с неколико српскохрватских трагова у сећању 
на једно лето на јадранском острву Крку пре више од 
тридесет година, нисам се смео задовољити, ако сам 
већ желео да то не буде уобичајено путовање. (Страно 
ћирилично писмо ми, међутим, није представљало 
проблем: то што сам, често замуцкујући, тек морао да 
га дешифрујем, изгледало ми је као да управо погодује 
мом науму.)

Случај је хтео да већ дуго имам два пријатеља из 
Србије који су прилично млади отишли из своје земље, 
али су се у њу враћали ређе или чешће, па чак и сад то
ком рата: у посету родитељима, или мајциудовици, и 
или једном или другом брачном или ванбрачном де
тету заједно са рано напуштеном драганом у Србији. 
Један је Жарко Радаковић, преводилац неких мојих ст
вари на српски, и à ses heures, како то Французи лепо 
кажу, у „своје време“, и сам писац; истина, стално за
послен, након студија у Београду и потом дуго у Ти
бингену, преводилац и спикер новинских чланака на 
немачком језику у радио станици Дојче веле усмереној 
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на Балкан: чак и ту, у једном неретком расцепу из
међу бити Србин и морати да говори против (видети 
на пример оне тенденциозне картече из Франкфуртер 
алгемајне цајтунга који никада нису имали ама баш 
ничега што би се могло назвати „просрпским“), врсан 
преводилацспикер, међутим, понекад помало неси
гурног гласа. Могуће да је и таква егзистенција допри
нела онемелости што је спопала мог пријатеља од по
четка рата, не само пред непријатељима већ и пред 
пријатељима, па тако и преда мном. Он je, истина, и 
даље преводио ту и тамо, и то je, без обзира на рат из
лазило у Београду, Нишу или Новом Саду као књига: 
но о томе од њега ништа нисам чуо – Жарко Р. је жи
вео, преводио и писао као у некој самоодабраној из
двојености. Да бих га сада пронашао морао сам да се 
обратим последњем приснијем пријатељу који му је 
још преостао, једном мормону, далеко у америчкој др
жави Јути. И како то већ одговара таквом мормонском 
заобилазном путу, тај Србин и ja, Аустријанац, дого
ворили смо се за трен ока: телефонски позив из Келна 
– за, почетком новембра, састанак у Београду, „тамо 
ионако посећујем мајку“ – a за наредну недељу проје
кат заједничког путовања на границу према Босни, где 
он, опет „ионако“, у једној варошици на пограничној 
реци Дрини већ има договорену посету својој нека
дашњој девојци и заједничкој, у међувремену готово 
осамнаестогодишњој ћерки.

Другог српског пријатеља, од кога сам очекивао 
да ми приближи своју земљу и свој народ, познавао 
сам из готово десетогодишњег периода мог живота у 
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Салцбургу. Златко Б. био је сталан гост у једном ло
калу у улици Шалмозер Хауптштрасе што води ван 
града, a куда сам чешће ишао, током свих тих година, 
свакако и због старинског, увек максимално појача
ног џубокса и сонгова Creеdence Clearwater Revival што 
се никад нису мењали: „Have You Ever Seen The Rain?“, 
„Looking Out The Back Door“, „Lodi“. Златко се тамо y 
почетку коцкао и то y велике суме. Након детињства 
на селу, на истоку земље, похађања биротехничке 
школе у Београду и веома дугог војног рока у различи
тим крајевима Југославије, напустио је Србију замени
вши је Аустријом не би ли се, како тврди, обогатио. To 
му, као раднику у једној салцбуршкој периферијској 
праоници рубља није пошло за руком. И тако je, ра
дећи у међувремену као надничар и курир у туристич
кој агенцији, окушао своју срећу у „Мирјамс пабу“ као 
професионални коцкар, али је упућен на самог себе 
остао без икаквих изгледа суочен са коцкарским бан
дама што су се на том месту смењивале. (У сећању ми 
је из тог времена остао његов поглед, што га je, не баш 
тако ретко, упућивао ка невидљивом небу после сваке 
изгубљене партије.) После тога постао је такорећи 
трајно поштен, сезонски радник, увек тачан, компе
тентан, увек ту негде, a понекад, готово увек по наруџ
бини, и сликар чудних жанровских сцена, далеко од 
шаренила и не увек самоникле фантазије српске наиве 
каква се некад високо ценила – сцена што подсећају, 
на пример, на словеначка осликавања кошница из XIX 
века (могу се разгледати у малом музеју у Радовљици 
код Бледског језера) или на гостионичарске натписе 
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грузијског муралисте Пиросманија. Баш као и Жарко 
Р., и Златко Б. ce, након избијања југословенских ра
това, повукао из Салцбурга на село, и онда је чак служ
бено променио своје српско име у корист једног које 
звучи немачки – a заправо представља верно подсећање 
на Адријана Броуера, холандског сликара малих сцена 
из XVII века, кога је високо поштовао.

И Златко Б., алиас Адријан Бр., сместа се сложио 
са мојим предлогом о заједничком путовању кроз Ср
бију. Посетићемо његове родитеље – виноградаре у 
селу Породину, поред средишње српске реке Мораве 
– али то би требало да буде пре краја новембра, како 
бисмо имали нешто од лепе јесени и грожђа у ви
ноградима. Једино се устручавао да путује властитим 
аутомобилом, јер, како је чуо, њих у његовој домовини 
одмах краду.

Крајем октобра 1995, упутисмо се тако из три раз
личита правца ка Београду: један из околине Сал
цбурга, право кроз Аустрију и Мађарску (напокон 
ипак својим колима), други из Келна, Луфтханзиним 
авионом, трећи из Париског предграђа, након аутомо
билске вожње кроз Лотарингију и Швајцарску, Свисе-
ром из Цириха заједно са С. Тако је започело једно од 
ретких путовања у мом животу које нисам предузео 
сам; a прво које сам готово увек провео у друштву.

За Србију се иначе нисам посебно припремао. С. и ja 
смо чак пропустили да обезбедимо визе, толико ми је 
још увек у глави била она велика Југославија од 1970. 
до 1990, свуда слободно приступачна и без рата. И сада 
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је требало чак да на надлежном месту у Паризу, које 
више није било никаква амбасада већ само служба за 
хитне случајеве, наведем разлог путовања – „туриста“, 
што је било тачно, али је звучало неуверљиво (да ли 
сам можда био први од избијања рата?), a било је и не
довољно. Ha сву срећу, из задње собе се напокон поја
вила љубазна представница Србије којој више нисам 
ништа морао да објашњавам; осим тога, уверавала нас 
je, да било где да се налазимо у њеној земљи, нијед
ног тренутка не треба да се плашимо јавности (али, 
која је била њена земља? Потицала је из Крајине која 
је у међувремену, како изгледа, заувек припала држави 
Хрватској).

Вече пре него што сам отпутовао одгледао сам у 
једном версајском биоскопу филм Underground Емира 
Кустурице. Претходним филмовима овог Босанца 
из Сарајева, попут Дома за вешање и Arizona Dream 
дивио сам се, с једне стране због њихове више него 
слободно лебдеће – њихове слободно летеће машто
витости, са сликама и секвенцама тако густим и рав
номерним да су често прелазиле у оријенталне орна
менте (што би могло бити супротно од сажимања), 
док ми je, с друге стране, у овим летећим сликама 
недостајало нешто налик на везаност за земљу или 
свет уопште, тако да се сва та фантастика одмах рас
плињавала у фантазије што гуше видике; одувек сам 
више волео да ме нешто дирне него да нешто обожа
вам, односно највише сам волео да ме нешто готово 
обузме, нешто што ће у мени најјаче трајати, држати 
ме, живети.
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Underground je, међутим, први филм Кустурице који 
ме је (скоро) обузео. Напокон је вештина припове
дања прерасла у силовитост приповедања, и то тако 
што се обдареност да се сања, један снажан таленат, 
повезао са опипљивим комадом света и чак историје 
– са некадашњом Југославијом што је била домовина 
младог Кустурице. И није ли пример те силовитости 
– шекспировске, прожете и оном силовитошћу браће 
Маркс – када у великој сцени пред крај, усред грађан
ског рата, један од јунака филма који дуго година очај
нички трага за својим сином давно несталим у бео
градском Дунаву, трчећи кроз дим битке непрестано 
извикује име свог детета и наредбу: „Пали!“? Како ми 
је онда глупо или злонамерно изгледало много тога 
што је писано против Undergroundа. He само што је 
после пројекције у Кану Ален Финкелкрот, један од 
новијих француских филозофа, након избијања рата 
несхватљиво блебетало за државу Хрватску, Кусту
ричином филму, a да га није ни погледао, замерио у 
Монду да се бави тероризмом, просрпском пропа
гандом итд.; још неколико дана раније у Либерасиону 
Андре Гликсман, други нови филозоф, на гротескни 
начин је забиберио чорбу честитајући Кустурици на 
његовом филму, што га је гледао!, и то због обрачуна са 
терористичким српским комунизмом који, за разлику 
од Немаца, ништа није научио из својих историјских 
недела – ко тако тумачи Underground шта ли је тај ви
део? Шта тај уопште види? A један критичар филма у 
немачком Цајту, који у неким тренуцима и није лош, 
открио је код Кустурице бес, ресантиман, чак „жеђ за 
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осветом“. Ma немојте! Underground је сав сачињен, ви
део сам то, од бриге и бола и једне снажне љубави; чак 
су и његове грубости и његова бука део тога – из чега 
на крају произилази оно видовито, понекад чак про
рочанство ове друге југословенске приче, или пак ис
конско бајколико, као на крају филма у сцени са остр
вом што се одмиче од континента, где се јунак филма, 
који одједном није више тако збуњен a камоли бле
сав, јасно и на најблажи начин ауторитативно, попут 
правог приповедача бајки, обраћа гледаоцима речима: 
„Била једном једна земља...“ (Мени је у биоскопу ње
гова бајка нажалост исувише кратко трајала.)

Оно најгоре, међутим, што се досад могло прочи
тати против Кустуричиног филма штампано је опет 
у Монду, том мени некад једном од најдражих лис
това, који се претворио, под сличним сериозноотме
ним привидом од раније – готово да и не доноси фото
графије, већ само густе, квазислужбене рубрике – већ 
неколико година, a не само у изузетним случајевима, 
без обзира на његов и даље претерано савестан главни 
део, у један прикривени демагошко цинкарошки лист, 
и то не само кад je, рецимо, реч о болести бившег пред
седника Митерана о којој се распредало, под изгово
ром недостатка информација, на више страна и то с 
таквом страшћу према његовом умирању каква можда 
јесте у духу времена, али је свакако била превремена. 
Ове новине своје сижее више не доносе, a камоли да 
их, што би било боље, па и достојанственије, евоци
рају – оне их претварају у голе објекте. Типично за тај 
нови приступ јесте начин да се, што је у некадашњем 



40

Монду било незамисливо, личности на самом почетку 
карактеришу по свом спољном изгледу, и то по пра
вилу онако како је недавно, на насловној рубрици 
једна Американка, уметнички фотограф, описана 
као „очаравајућа, стамена четрдесетогодишњакиња“ 
(или нешто слично) – као да се привидно уструча
вање новина да објављује слике у међувремену надо
кнађује једном из основа другачијом врстом слика, и 
то слика помоћу речи какве се свакако не могу узи
мати за озбиљно.

Што се тиче Undergrounda, будући да се редакција 
Монда, видећи Финкелкротову безочност, договорила 
да треба рашчистити ствари са Емиром Кустурицом и 
његовим просрпским или југофилним бубицама, овој 
колико језички излизаној толико и теледиригованој 
рецензији главног филмског критичара – једног иначе 
повремено паметног и аналитичког писца – који је 
филму замерио његове барокне форме, дакле оне што 
се баве саме собом, придружио се на истим културним 
страницама чланак из пера жене која ми je, као чита
оцу новина, била до сада позната само као ратни до
писник Монда из Југославије, и то не само што је била 
пристрасна – у овом случају, зашто и не би? – већ је, 
осим тога, обелодањивала једну неуништиву мржњу 
против свега српског, толико самосвесну да би joj неко 
на томе могао и позавидети, и то је распиривала сва
ким својим извештајем. Сада је у поменутом чланку 
наумила да докаже да је Кустуричин филм, будући да 
је снимљен на српском тлу (и водама), свакако произ
веден уз помоћ тамошњих предузећа и да стога крши 
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забрану трговине или ембарго које Уједињене нације 
спроводе против Србије и Црне Горе. Једном мучном, 
готово судском, притом потпуно лажно објектив
ном темељитошћу, набројала је затим, на четвртини 
рубрике, све резолуције УН које се могу применити 
против филма Underground и то са бројем параграфа, 
под одређењем, све то нанизано у једну оптужницу, 
сабрано, повезано, како се и иначе доносе непорециве, 
коначне, неоспориве пресуде – сугеришући тако да је 
Кустуричин филм, већ и као производ или трговачка 
роба сам по себи нешто противправно, да су његови 
несрпски (француски и немачки) „копродуценти“ пре
кршили закон да филм, бар у земљама које су обавезне 
да спроводе ембарго, мора бити уклоњен са репертоара 
(сугестију овог аутора ратних извештаја овде доносим 
у блажој форми), Underground нема права да постоји, a 
продуценти и режисер Емир Кустурица су у најмању 
руку ратни профитери. (Правде ради споменућемо да 
се у међувремену, око месец дана након овог чланка, 
у новинама појавило писамце читаоца којим се Монд 
љубазно моли да напокон прекине са тим „лошим про
цесом“ – али већ у следећем броју из пера друге допис
нице са фронта опет је стајао један извештај, овог пута 
о стању фудбалског клуба Црвена звезда, a заправо 
реч је била, бар за оног ко је то пажљиво прочитао, о 
затвореном ланцу денунцијација, са правом мином на 
крају: клуб је – то у сваком случају зна међународна 
штампа – већ дуго повезан са „озлоглашеним бан
дитом и ратним убицом Арканом“ и није ce, иако то 
руководство клуба тврди, од њега дистанцирао – јер 
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како би ce, иначе, међу сувенирима Црвене звезде, по
ред дресова, пепељара и сличних предмета ту нашла 
и видеокасета „неукусне“ свадбе ратног злочинца са 
„шовинистичком српском рок пева чицом Цецом“?)

Морао сам да се дуже задржим на овим (можда) 
споредним поприштима и језичким бљувотинама 
које су мање достојне једног Филипа Марлоуа него 
полиције за јавни морал, пошто ми овде наведени 
примери диктираног мишљења изгледају карактерис
тично за чланке о југословенским ратовима од самог 
њиховог почетка. – Шта, зар ти хоћеш да помогнеш 
да се релативизују српска недела у Босни, у Крајини, 
у Славонији, и то критиком медија, не водећи рачуна 
о реалности? – Полако. Стрпљења. Правде. Проблем 
– само мој? – је комплекснији, замршенији, са више 
ступњева реалности; и ja, с обзиром да хоћу да га 
објасним, циљам на нешто сасвим стварно, у чему се у 
свим реалностима што се међусобно прожимају може 
наслутити нешто заједничко. Јер шта човек зна ако се 
његово учешће своди само на гледање (телевизора)? 
Шта човек зна када од силних ТВ мрежа и online-a има 
само свест о знању, али не и стварно знање што на
стаје једино учењем, гледањем и учењем? Шта зна онај 
који уместо ствари види само њену слику, као у теле
визијским вестима, односно скраћеницу слике или, 
као у свету мреже, скраћеницу скраћенице?

Две ствари којих ми је теже да се ослободим него 
од тих замршених игара, и то већ четири и по го
дине, од јуна 1991. и почетка такозваног десетодне
вног рата у Словенији, пуцња који је означио распад 
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Југославије – две ствари: један број и једна слика, 
једна фотографија. Број: око седамдесет људи по
гинуло је у том почетном рату, такорећи мало у по
ређењу са много десетина хиљада у следећим рато
вима. Како се, међутим, догодило да су готово свих 
седамдесет жртава били припадници Југословенске 
народне армије, која је већ тада важила за великог аг
ресора и, у сваком погледу далеко надмоћнија, сас
вим лако могла да савлада словеначке борце за неза
висност? Бројчани однос је познат, али, што је чудно, 
није никад продро у свест светске јавности. Ко је ту 
на кога пуцао? И није ли можда постојало изричито 
наређење војске да се ни у ком случају не узврати, по
што су упркос свему сматрали да се налазе међу јуж
нословенском браћом и, бар на једној страни, хтели 
су да се држе те вере или заблуде? А фотографију о 
томе видео сам затим у Тајму: једна доста проређена 
група Словенаца у готово фантастичним војним уни
формама како представљају тек креирану Републику 
помоћу транспарената и застава. Колико се сећам, ту 
готово уопште није било младих људи, у сваком слу
чају та трупа или чета није имала ничег младалачког – 
у сећању су ми остали опуштени трбуси тих старијих 
тридесетогодишњака који као да су управо заврша
вали свој групни старомомачки излет са заставама 
што су служиле као декор каквог отвореног позо
ришта, и до данас ми из главе не излази прва мисао у 
вези оне слике да такви скоро смешни, утовљени ти
пови не могу бити никакви борци за слободу који су 
тек тако одстрелили чак седамдесет младих војника, 
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упркос свом надмоћном оружју сасвим беспомоћних. 
Можда је ово бесмислица – али она показује како се 
такве репортаже и слике могу преобразити код оног 
који их прима.

Слично ми се догађало и са следећим ратним из
вештајима, често и све чешће. Где се скривао паразит 
који помера реалности или који их користи као пуке 
кулисе: у самим вестима или у свести адресата? Како 
се могло догодити да се крајем новембра 1991, након 
вести о паду града Вуковара, још исте вечери натпис 
париске метростанице „Стаљинград“ уз помоћ не
ког бесног пролазника претвори у „Вуковар“, да то ви
дим као један актуелан колико и библијски чин, или 
као уметнички и политички акт у идеалном споју – a 
да већ следећег јутра крену моје сумње кад сам видео 
на моменте истина напет, али након речи КРАЈ баш 
и не толико, a током каснијег размишљања све мање 
веродостојан филм (по правилу из Холивуда) – моје 
сумње: како се то „Стаљинград“ и „Вуковар“ уопште 
могу римовати. Како да заборавим ону реченицу из 
мржњом испуњеног уводника Франкфуртер алгемајне 
цајтунга о ономе што се сад догађа у источној Славо
нији, a по коме Срби у Хрватској (дакле и у Вуковару 
и околини), до сада југословенски грађани, равноп
равни са својим хрватским земљацима, сада, уставом 
нове државе Хрватске скројеним без њиховог учешћа, 
постају народност другог реда – те ce, дакле, непитани 
припајају хрватској држави, и то не само хрватској 
управи, и тих шесто хиљада Срба има да се од сада, 
према декрету немачког новинара „најпослушније, 
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најпонизније, осећају као мањина“!? „Добро, посту
памо по наређењу, од данас се слажемо да се у власти
тој земљи осећамо као мањина и стога смо и сагласни 
да нас ваш хрватски устав као такве и третира.“ To би, 
дакле, био излаз, и не би било ни рата у Крајини ни 
рата за Вуковар? Ко је био први агресор?

Шта је то значило основати државу, уз то такву која 
једном народу даје предност над другим, у области где 
је од памтивека живео непрегледан број људи, којима 
је таква држава могла да одговара у најбољу руку као 
песница на око, то јест као ужас, с обзиром на успо
мене на незаборављене прогоне хитлеровскохрват
ског усташког режима? Ко је дакле био агресор? Да ли 
је онај који је провоцирао рат исти као и онај који га 
је започео? И шта значи „започети“? Да ли је и таква 
провокација могла да значи почетак? („Ти си започео! 
– He, ти си започео!“) И како бих се ja, као Србин у Хр
ватској, понео према таквој држави основаној против 
мене и мог народа? Да ли бих, иако сам можда дубоко 
везан за свој родни крај, претке који су ту живели ве
ковима, иселио, ако треба и „кући“ преко Дунава у 
Србију? Можда. Да ли бих, поставши одједном грађа
нин другог реда, силом прилика хрватски грађанин, 
остао у земљи, истина невољно, тужан, са смислом за 
црни хумор, али све ради мира? Можда. Или бих ce, 
ако би то било у мојој моћи, бранио, наравно само 
са много других мени сличних, a ако треба и уз по
моћ једне Југословенске армије у стању распадања и 
без циља пред собом? Вероватно, али ако бих као та
кав Србин био донекле млад и без властите породице, 
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готово сигурно. И није ли тако, као што се зна, упадом 
прве хрватске државне милиције у српска села око Ву
ковара, започео рат о коме, међутим, неко као ja нема 
шта да каже; јер још увек важи оно ужасно „рат је рат“ 
и оно још ужасније: „братоубилачки рат је братоуби
лачки рат“. И ко сад ово, уместо као мучнину, схвата 
као равнодушност, тај опет не треба да даље чита. (Не 
даје ли у немачким новинама често испољавана „не
милосрдност“, попут очигледне речи српскојеврејс
ког аутора Александра Тишме „рат је рат“ више, много 
више повода за размишљање него сви покрети узбуђе
них усана што позивају на линч?)

Касније, када су пролећа 1992. почеле да се приказују 
слике, односно ускоро серије слика или слике серија 
из босанског рата постојао је један део мене (који је 
понекад стајао и у име „целог мене“) a који је наору
жане босанске Србе, армију или појединачне стре
лце, нарочито на брдима и брежуљцима око Сарајева, 
осећао као „непријатеља људског рода“, да парафрази
рам реч Ханса Магнуса Енценсбергера о ирачком дик
татору Садаму Хусеину; и радо бих, касније, читајући 
извештаје и гледајући слике о српскобосанским ло
горима потписао реченицу једног, притом још српс
ког патриоте, писца и тадашњег опозиционара Вука 
Драшковића по коме је сада, након масакара у Босни 
и Херцеговини и народ Срба, који у досадашњој исто
рији готово да никада није био кривац, или први кри
вац, сада постао тешком кривицом оптерећен народ, 
нека врста каиновског народа. И не само једном, не 
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само на тренутак, угледавши призор мртвог детета у 
једној од сарајевских мртвачница, напуштеног и самог 
као у празном свемиру – фотографије за чије увели
чавање и објављивање шпански листови попут Ел Па-
иса јесу прави прваци света, сматрајући да вероватно 
ступају трагом Франциска Гоје? – и питао сам се тада, 
како да то никако неко од нас овде, или, још боље, 
неко од оних тамо, не убије, неко из самог српског на
рода, оног који је за тако нешто одговоран, то јест срп
ског поглавицу Радована Караџића, a који је пре рата 
наводно писао стихове за децу!, неки нови Штауфен
берг или Георг Елзнер!?

Па ипак, готово истовремено с таквим немоћним 
импулсима насиља једног далеког ТВучесника, други 
део мене (који, истина, никада није стајао иза мене це
лог) није хтео да верује овом рату и овим ратним из
вештајима. Није хтео? He, није могао. Исувише брзо 
су, наиме, за такозвану светску јавност и у овом рату 
утврђене и записане улоге нападача и нападнутог, 
чистих жртава и прљавих негативаца. Како, то је била 
моја прва мисао, може изаћи на добро поновно осни
вање властите државе од стране једног јединог народа 
– па да босански муслимани, који говоре српскохр
ватски и који су српског порекла, уопште постану на
род – на територији где још два народа имају своје 
право, и то једнако право!, при чему су сва три на
рода измешана, не само у тој, како кажу, мултикул
турној престоници, већ и од села до села, a у самим 
селима од куће до куће, где живе једни крај других 
и једни са другима? И како бих се опет понашао да 
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сам Србин, тамо у Босни, приликом, благо речено, 
насилничког образложења једне, за мене неодгова
рајуће државе на мом, нашем тлу? Ко је ту био напа
дач? (Види горe.)

И није ли, док су се догађаји развијали, многим да
леким ТВ гледаоцима изгледало, и ако би се ту и тамо 
као изузетак испод слике жртава рата појавила ле
генда „Србин“, као да је то нека грешка, можда штам
парска грешка, у сваком случају неки изузетак дос
тојан да се занемари? Јер ако је заиста и било таквих 
недужних српских жртава, онда су оне, у складу с 
њиховим ретким појављивањем у светској јавности, 
могле постојати само у размери један према хиљаду – 
један мртав Србин према хиљаду мртвих Муслимана. 
Koja ратна страна je, када је реч о мртвим и мученим, 
за извештавање и фотографисање била повлашћена 
страна? И како то да су мало окренули лист тек у лето 
1995. с протеривањем Срба из Крајине – иако се ни 
тада нису могла видети лица убијених, већ „само“ бе
скућника, уз сугестију да су „исти ти“ раније проте
рали један други народ? И не слаже ли се с тим управо 
објављени број осумњичених за ратне злочине у југо
словенском рату? У Хагу су можда на трагу 47 (четрде
сетседморици) Срба, 8 (осморици) Хрвата и једном (1) 
Муслиману – као да је за муслиманску страну, форме 
ради, потребан један ратни злочинац као алиби, што 
иначе веома личи на каквог алибисамарићанина.

Но није ли још пре тих слика колона избеглица из 
Крајине овом или оном ТВгледаоцу пало у очи како 
до тада готово увек непостојећи српски паћеници 
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сада, у слици, тону и писму, изгледају сасвим другачије 
од хекатомби оних других? Да, на фотосима итд. што 
приказују, изузетно, неколико примера вредних да их 
те вести забележе, међу овим првим, они су ми уис
тину изгледали као да „нестају“, толико су се налазили 
у најочигледнијем контрасту према њиховим бригом 
и тугом опхрваним сапатницима из друга два народа 
у рату: ови, то се неретко могло видети, нису, истина, 
„позирали“, али су, захваљујући углу посматрања или 
извештавања заузимали јасну позу: заиста су патили, 
али су и приказивани у паћеничкој пози. И током го
дина ратног извештавања, без обзира што су и даље 
стварно патили, намештали су, све више и више, за со
чива и микрофоне међународних екипа и извештача, 
који су их позивали прстом („Хеј, партнеру!“), колико 
пренаглашено толико послушно, израз лица или др
жање какво су странци желели. Ко ће ми рећи да гре
шим или да сам чак злонамеран, ако на фотографији 
лица једне жене која рони сузе, Close Up иза жица ло
гора препознајем послушно праћење упутстава фо
тографа Интернационалне новинске агенције изван 
логорске жице, и ако чак у начину како се та жена оч
ајнички држи за жицу видим нешто што joj је трго
вац слика претходно показао? Може бити, да је, нека 
се варам, тај паразит у мом оку (дете, на фотографији, 
увеличано, виче из свег гласа, у рукама жене, његове 
мајке?, a већ на следећој фотографији, далеко у некој 
групи, исто дете сасвим безбрижно, у наручју друге 
жене, његове праве мајке?): али зашто такве брижљиво 
кадриране, прорачунате и као режиране снимке нисам 
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никада – бар не овде, на „западу“ – видео о некој срп
ској жртви рата? Зашто такви Срби нису никада при
казани у гроплану и готово никада појединачно, него 
скоро увек само као групица, и то скоро увек у сре
дини или пак далеко, у позадини снимка, баш као да 
нестају, и готово никад, за разлику од својих хрватских 
или муслиманских сапатника, погледа упућеног отво
рено и с пуно бола у око камере, већ напротив, упуће
ног у страну или према земљи, као они који имају свест 
о својој кривици? Kao неко страно племе? – Или пак 
као неко исувише поносан да би позирао? – Или неко 
исувише тужан да би то радио?

Тако један део мене није могао да заузме страну, a ка
моли да осуђује. И то је онда водило, и то не само мене, 
до тако гротескних и притом можда не сасвим нера
зумљивих механизама (?) какве је још увек млади фран
цуски писац (хрватске мајке) Патрик Бесон у свом пле
доајеу, можда више памфлету за Србе („памфлет“ за?), 
пре неколико месеци, описао уверљиво и у сваком 
случају на начин који се граничи са смешним и без
умним. Taj памфлет почиње тако што он, Бесон, ратне 
бештије најпре види на оној страни где их препознају 
и сви западни гледаоци, али онда једног дана – он тако 
лукаво подражава потрошача вести и помодног и раз
маженог Парижанина – та монотонија му је преки
пела. Оно што следи нема, додуше, више никакве везе 
са размаженошћу, већ само са осетљивошћу аутора за 
језик и слику. Након што је изричито подсетио на ис
торију патње и отпора Југославије у Другом светском 
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рату – онако како је мало ко од нас памти, a што ми сад 
од оних који су данас погођени захтевамо да коначно 
све забораве укључујући њихову децу и децу њихове 
деце – Бесон једним бесним замахом набраја све уоби
чајене медијске стандарде према садашњим југосло
венским збивањима, као да пише продужетак Флобе
ровог Речника општих места, једино што је то мање 
за смех колико за плакање. Kao пример овде наво
дим само његов цитат уобичајене слике Радована Ка
раџића: како је већ постало нормално да се кад год је 
реч о њему увек спомене његов позив психијатра, јер, 
као што се зна, погледати Флобера, сви који лече ду
шевне болеснике имају и сами своју сенку, и како га 
осим тога у свим чланцима од Беча до Париза редовно 
титулишу са „доктор“, правећи очигледну паралелу 
са оним „Dr Strangelove“ (или др Чудак) који у филму 
Стенлија Кјубрика жели да наш свет дигне у ваздух 
итд. итд. И, догодило се да сам, управо док сам читао 
Бесонов памфлет, у Монду наишао на неку врсту порт
рета српског вође у коме се тачно по шеми, тачно по 
клишеу, практикује управо споменути језички посту
пак и то као квазиозбиљна репродукција стварности, 
с додатком од још неколико општих места, на при
мер: песме које пише психијатар др К., наравно „ус
пут“, нико не чита, и оне су, наравно, „осредње“, итд. 
И један од оних гротескних механизама, бар код мене: 
пожелео сам да прочитам тако неку песму Караџића – 
баш као што су ми и чланци о убициној невести и шо
винистичкој певачици Цеци отворили апетит за њене 
песме. И један сличан механизам код Патрика Бесона: 
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како је оног Радована Караџића, после свих тако зго
товљених извештаја затим једном на Палама лично 
угледао и описао га као старећу, уморну, одсутну, при
лично тужну жену – опис који се готово граничи са 
љубављу – или недозвољив противмеханизам?

У сваком случају такви механизми или пре само
одбране или реакције изгледају ми вредни помена и 
због тога што се излажу опасности да искоче из равно
теже и смисла за праведно – као на пример можда је
дина типска сличица у Бесоновој одбрани Срба којом 
су му се омакли готово исто онако жалосни стере
отипи као и они на које он циља својим памфлетом: 
тако приповеда о једном окупљању ратника на ис
тим оним Палама; и босанскосрпски војници ту из
гледају сасвим другачије него што смо ми одавде нави
кли да их видимо, што је можда већ и ред да буде тако, 
али његов мали приказ тих младића не испада баш до
бро и превише личи на ону рекламу „свежи, радосни, 
слободни“. Тако сам помислио да се опасност одбрам
бених реакција крије у нечему што би се могло упо
редити са некадашњим глорификацијама совјетског 
система од стране неких западних путника тридесе
тих година. Истина: какав је то, опет, механизам кад 
неко уз сваки нови новинарски извештај о хорди срп
ских националиста, параноичара и ђилкоша који пију 
шљивовицу види пред собом једну њима нимало не
сличну гадну хорду страних репортера, увече, у хотел
ском бару, како у руци уместо шљивовице држе ракију 
од лозе или нечега другог? Или ако неком журналисти 
за његов стоти, увек на исти начин римовани чланак о 
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Југославији не пожели баш комад ужареног угља, као 
пророку Исаији, на устима, али оно бар мали облог од 
коприве око руке којом пише. 

Оно што овде следи није, међутим, само резултат мог 
можда механистичког неповерења у ваше дириго
ване поклисарске извештаје, већ су то питања о са
мој ствари: да ли је доказано да су оба напада на Мер
кале, сарајевску пијацу, заиста били недело босанских 
Срба, на начин како је на пример БернарАнри Леви, 
такође један нов филозоф, један од све бројнијих да
нашњих филозофа који су свуда и нигде, одмах на
кон напада, на сав глас и користећи апсурдну грама
тику раструбио: „Ван сваке сумње ће се испоставити 
да су Срби кривци!“? И још једно питање оног пара
зита: Шта се то заиста догодило са Дубровником? Зар 
је стари прелепи градић на далматинској обали тада, 
у рану зиму 1991, заиста бомбардован и митраљиран? 
Или је на њега – мада је и то страшно – само спора
дично пуцано? Да ли су се можда објекти на које се 
циљало налазили иза дебелих градских зидова, a реч је 
била само о залуталим пројектилима? Намерним или 
случајним, који се нису могли избећи (мада је и то до
вољно страшно)?

И напокон сам дошао дотле да сам себе, не само 
себе, упитао: у каквом то односу заиста стоји са оним 
бауком „Велике Србије“? Нису ли властодршци у Ср
бији, уколико су заиста сањали тај сан, могли веома 
лако да започну његово остваривање? Или је можда 
могуће да су то зрнца из легенде. Тек неколико у мору 
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тих зрнаца, каква лете у распадајућим царствима, не 
само балканским – у нашим страним, мрачним комо
рама увеличана док нису прерасла у камене спотицања 
(још недавно је у Франкфуртер алгемајне цајтунгу на
водна хроника о четири југословенске ратне године 
већ у поднаслову кривицу за распад земље приписала 
анонимним ауторима Меморандума Српске академије 
наука 1986: „Рат је у бившој Југославији почео у науч
ничком кабинету / Научници нуде идеолошко образ
ложење за велики конфликт“). Није ли се, на крају, 
управо „Велика Хрватска“ показала као нешто неупо
редиво стварније или делотворније, или масивније, 
одлучније него легендама храњена зрнца српског сна 
што се никада и нигде нису саставила у једну једин
ствену идеју моћи и политике? И неће ли се исто
рија ових ратова сада можда сасвим другачије писати 
него што то читамо у данашњим, унапред приписа
ним кривицама? Али није ли она управо захваљујући 
њима већ увелико утврђена за свеколику будућност? 
Утврђена? Можда је боље рећи ригидна, баш као и 
после 1914, као и после 1941. – ригидна и чврсто уте
мељена у свести југословенских суседа, пре свега Аус
трије и Немачке, и тако спремна да се опет крене у 
нову 1991? Ко ћe једног дана ову историју писати дру
гачије, макар била реч о нијансама – које би, истина, 
могле много допринети да се народи ослободе међу
собних стереотипа?
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ПРВИ ДЕО ПУТОВАЊА:  
KA PEKAMA ДУНАВУ, САВИ И МОРАВИ

 

Оно што имам да испричам о нашем путовању кроз 
Србију нису, међутим, никакве слике намерно 

супротстављене многоструким шпијункама кроз које 
се вири у ову земљу. Јер оно што је на мене оставило 
утисак, то су, без моје намере и без мог доприноса, 
биле једино треће ствари – оно треће што се по не
мачком писцу Херману Ленцу може видети или осмо
трити „успут, напољу“ и што се код старог филозофа 
(немам ништа против нових филозофа, повремено би 
ми један такав и требао) Едмунда Хусерла зове „Свет 
живота“. И ja сам, наравно, притом увек био свестан 
да се крећем кроз, у рат уплетену, државу Србију, кроз 
део сужене, још увек федеративне републике Југосла
вије. To треће, тај свет живота није се налазио нимало 
изван знакова актуелности или знакова времена.

Пре него што смо одлетели из Цириха купио сам 
мали Лангеншајдов речник: тамо где је на познатим 
жутим корицама некада писало „српскохрватски“ сада 
је само стајало „хрватски“ (издање од 1992) и онда сам 
се, док сам га листао, упитао да ли позади, испод оз
наке „Уобичајене скраћенице“ можда пише да постоји 
српски речник; стајало је „Изнова обрадио проф. др 
Рајнхард Лауер“ који је негде исте те године, по налогу 
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Франкфуртер алгемајне цајтунга целокупан српски 
народ, заједно са његовим песницима, које је наводно 
просветитељство мимоишло од, рецимо, романтичара 
Његоша па све до Васка Попе, оптужио за митоманију 
најопасније врсте: види идентификацију са вуком!, 
види Попине песме о вуку!

За разлику од других циришких путника, међу 
овима за Београд готово да нико није отварао уста, a 
и касније, током лета, углавном смо ћутали, као да се 
и сами осећамо попут Срба у утроби авиона, који су 
већином (радници на раду у иностранству? посетиоци 
својих родитеља?) путовали ка неком циљу коме као 
да се нису посебно радовали.

Приликом слетања на равну, давно пожњевену 
земљу није се надалеко и нашироко ништа могло осе
тити од милионског града Београда, „јединог космопо
литског града на Балкану“ (Драган Великић, о њему 
касније), С. ме упозорила на групу људи или силуета, 
недалеко од писте, који су тамо на ивици њиве пекли 
прасе. Истовремено су се свуда подизали други и дру
гачији каснојесењи стубови дима. Пре тога сам у јед
ној књизи савременог српског романсијера Мило
рада Павића прочитао како једна жена, док љуби 
свог љубавника њему притом језиком појединачно 
броји зубе; и како месо риба из река које, попут Мо
раве, теку од југа према северу, ништа не ваља; и да је 
варварски ако се приликом мешања вина вода сипа у 
вино, уместо обратно.

A онда, на излазу из аеродрома угледах мог прија
теља и преводиоца Жарка, који је долетео пре нас из 
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Келна. Нисам га видео више година, па ипак сам био 
готово разочаран што је неко дошао по мене; најрадије 
бих, наиме, овај први праг који води у страну земљу 
прешао сам – на шта он, као да сам то гласно казао, 
рече да се и он, у међувремену, осећа доста страно у Бе
ограду и Србији (што се касније потврдило од неспрет
ности његових покрета до отварања хотелских врата).

Ha путу кроз ново насеље „Нови Београд“, с вре
мена на време, између честе, готово већ степске праз
нине, на равномерним одстојањима нешто налик на 
масовна окупљања на широким улицама, згуснута a 
притом широко развучена: као да је целокупно ста
новништво сада као усред каквог слободног после
поднева – све новоградње су остављене недовршене, 
већ одавно – чекало на аутобусе и трамваје, и то, као 
и увек, веома дуго, али нису одавали изглед људи који 
нешто чекају. И опет је С. била та која ми је скренула 
пажњу на још чешће групице дивљих продаваца бен
зина са својим пластичним канистерима; као и толико 
пута раније, и не само у овом нарочитом крају, преви
део сам у првим тренуцима све те унапред познате ам
блеме реалности.

У хотелу „Москва“, једној елегантној грађевини 
с почетка века, која је током каснијих дана деловала 
чак племенито, у центру града, на тераси изнад Саве 
и Дунава, готово све собе беху слободне – док је доле 
на рецепцији доколичила читава једна бригада запос
лених, заједно са својим пријатељима?, и изгледало 
нам је најпре као да смо ми након дуго времена први 
гости, и да ћемо још дуго бити и последњи. Из С.ине 
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собе, иза високих балконских врата пружао се поглед 
на лишћем прекривени, нимало париски булевар по 
коме су се труцкали и кашљуцали стари аутомобили, 
и осетио сам како њен француски „dépaysement“ пре
лази на мене, њена изненађеност, њено осећање да је 
овде странац, или, буквално преведено, њено „преби
вање изван земље“, њено „постојање изван земље“ (по
пут постојања изван себе) и пожелео сам да ту с нама 
буде и мој други српски пријатељ, бивши радник у пе
рионици и играч на срећу који је свуда, било у Сал
цбургу било овде, у својој престоници, одмах деловао 
заразно присно или би бар показао заразан презир 
према осећању било какве носталгије. (Он je, путујући 
кроз источну Европу, закаснио два дана.)

Што се мене тиче, „repaysement“, односно „повра
так у земљу“, догодио ми се одмах потом, на оном ис
том булевару, приликом куповине неких ствари у 
радњи, и то већ у тренутку притискања на прастаре 
гвоздене кваке и готово напорног отварања врата 
радње, и тај процес је постао коначан, и важио је за све 
следеће дане, изговарањем раније, на улици наученог, 
a сада од продавачице на лицу места схваћеног имена 
робе. И С. је изгледало да чврсто корача приликом 
предвечерње шетње кроз, насупрот очекивањима, ни
мало мрачан центар Београда у правцу Калемегдана, 
према древној турској тврђави, изнад ушћа Саве у 
Дунав. Једино се Жарко, наш домаћин, наш водич, 
спотицао, заплитао у говору, збуњивао, бркао стране 
света и никако није престајао да говори о томе како 
је постао странац у властитој престоници у којој опет 
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живи већ данима, и мајка му посвећује сву пажњу, на 
шта сам ja помислио како је он овде y Београду веро
ватно увек и био странац – a заправо као да ми је дао 
његов одговор: код куће се заправо осећа само преко 
реке, у предграду Земуну на Дунаву, где овај тече кроз 
панонску равницу, у свом родном месту, месту свог 
детињства и свом видиковцу.

Ово прво београдско вече било је млако, а полу
месец није сијао само изнад турског утврђења. Много 
људи се шетало, баш као у сваком великом јужноев
ропском центру. С том разликом што на мене нису де
ловали само ћутљивије него, рецимо, у Напуљу или 
Атини, већ и свеснији, како самих себе, тако и других 
пролазника, и пажљивији, у смислу једне сасвим по
себне учтивости, која се, уместо да се показује, само 
наговештава, по начину хода када ни у журби никад 
не долази до гужве, или по једном слично равномер
ном говору који као да саговорнику оставља прос
тора, без уобичајеног прегласног извикивања, звиж
дања и наметања самог себе, a што је тако видљиво 
у другим пешачким зонама; затим бројни улични 
продавци који никог не ословљавају, чак мирно че
кају муштерије (њих је и било, насупрот мојој ранијој 
представи); и те вечери, с обзиром да сам нехотице 
баш то тражио, нисам угледао ниједног Србина како 
пије шљивовицу, али јесам људе окупљене око уличне 
чесме како пију воду са длана и нигде ниједне пароле 
или алузије на рат, и једва понеког полицајца, у сва
ком случају много мање него у другим градовима. С. 
је касније рекла да joj ови Београђани делују озбиљно 
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и потиштено. Мени je, међутим, становништво, бар 
тако на први поглед, деловало на особен начин жи
вахно (сасвим другачије него онда у позоришту пре 
тридесет година), a истовремено и некако углађено. 
Због опште свести о кривици? He, већ због неке ве
лике замишљености, неке превелике свести – и неке 
управо достојанствене колективне осамљености; a 
можда и због поноса, истина оног ненаметљивог. 
„Срби су постали скромни“, читао сам касније о томе 
у Цајту. Постали? Ко зна? Или, како се то каже у мом 
крају (аустријска изрека): „Шта зна један странац?“ 
Или: „За то си морао да пораниш“.

Ко су били ти многи старији људи који су се следе
ћих дана, готово свако за себе, ћутке шетали по кале
мегданској тврђави што се уздиже изнад две реке у већ 
помало зимској магли? Нити су, често са краватом и 
шеширом, глатко избријани за балканске прилике, 
били налик на пензионисане раднике, нити су у так
вим количинама могли бити бивши чиновници или 
људи који су се бавили каквим слободним позивом; 
они су, истина, сви зрачили неком сталешком свешћу, 
али таквом која би код овог или оног евентуалног 
лекара, адвоката или бившег трговца међу њима, 
била видљиво другачија него на пример она позната 
грађанска што сам је познавао на пример у Немачкој, 
и нарочито Аустрији. A поврх тога, ови стари, при
том никада седокоси мушкарци нису деловали ни ев
ропејски a ни оријентално; најрадије бих их упоредио 
са шетачима на кишовитој променади у Баскији, мада 
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без одговарајућих капа. Оштро корачајући, ходали су 
између остатака тврђаве, јасни ликови у магли, готово 
смркнутог израза лица, што ми је временом, међутим, 
почело да изгледа као начин презентације, или као 
знак усредсређености. A нису били никакве старе не
жење – имали су сви нешто од људи који су много го
дина чак прилично срећно провели у браку, a који су 
сад удовци, и то не одавно: имали су нешто од удоваца 
и, што је чудно код тако старијих људи, и нешто од 
сирочади. He, то у мојим очима нису могли бити ни
какви српски патриоти или шовинисти, никакви фа
натични православни верници, никакви краљу верни 
или стари четници, a поготово никакви некадашњи 
нацистички колаборанти, али је било исто тако тешко 
замислити их као партизане заједно са Титом, затим, 
као југословенске функционере, политичаре и индус
тријалце; јасно је било само да су сви искусили исти 
губитак, и да им он, док се тако шетају, још увек веома 
свеже стоји пред смркнутим погледом. Шта је био тај 
губитак? Губитак? Није ли пре изгледало као да их је 
неко брутално преварио?

Међу неколико питања која сам на путовању кроз Ср
бију заиста и најчешће изговорио – тако често да је 
већ почело да иде на живце онима око мене – било је 
оно да ли верују да велика Југославија може ипак по
ново да се створи? Готово нико од упитаних није у то 
веровао, „чак ни за сто година“. У сваком случају „ми 
то бар нећемо доживети“. Милорад Павић, писац, ми
сли да ће, ако се и дође до међусобног зближавања 
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бивших република, то бити једино преко привреде, и 
прича како су, на пример, раније производи из Сло
веније били популарни у Србији. Који? „Козметика. 
Словеначке креме за кожу, ох!“ Једино је готово осам
десетогодишњи Златков отац касније, у свом селу По
родину крај Мораве рекао: „Можда не са Хрватском, 
али са Словенијом свакако, и то ускоро. Ми Срби смо 
увек производили велике ствари, a Словенци мале, 
фине делове за њих, и то се увек добро допуњавало. И 
нико ме у животу није нигде тако угостио као у Слове
нији!“ (A то је било и једини пут када је и његова жена 
климањем главе одобрила неку од његових примедби, 
и то жустро.)

После магле било је још неколико сунчаних и 
топлих дана. Једном приликом, још пре него што нам 
се придружио Златко, одвезли смо се са Жарком у бе
оградско предграђе Земун, у место његове младости a 
сада вероватно домовину из маште – путем ван града, 
преко савског моста што га Београђани зову „Газела“. 
У први мах тешко је било дочарати оне дане, кад нам је 
показао два прозора бившег породичног стана (отац 
локални политичар, рано преминуо), горе у једној не 
одвећ високој, доста запуштеној кући, иза угла се на
лазила топола, пут којим је ишао у школу, и помислих, 
или пак рекох, да је тај пут сувише кратак a да би се на 
њему догодило нешто вредно помена – на шта он од
говори: „Али на путу кући постоји толико заобилаз
них путева!“ Већ сама земунска зелена пијаца, из два 
велика, уредно одвојена дела, готово превише прос
трана за предграђе, давала je, међутим, повода да се 
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наслути нешто особито, са својим ваздухом који је 
мирисао на реку (купио сам неколико јабука, јер ни
сам хтео да кроз ову пијацу у страној земљи лутам по
пут каквог пуког радозналца).

A онда избисмо, овог пута, за разлику од раније, 
вођени сигурном руком нашег пријатеља који нас је 
пустио да ми идемо први, неочекивано, између ма
лих, дугачких, готово бидермајерских кућа, на Ду
нав, тако моћан и широк у поређењу са истоименом 
реком што је познајем из Аустрије, док се, тамо иза 
на води, али још увек далеко од друге обале прости
рала додатна зона која је овај Дунав чинила уистину 
„великом реком“ (реч из аустријске химне која ми 
je, мерена оним што сам видео, сваки пут изгледала 
претерана). Ha београдском или земунском Дунаву 
отварао се пред нама један речни свет, нека врста во
деног света, и то не само дуж шеталишта с рестора
нима којим се пешке могло вратити у престоницу, већ 
и у стотинама, дубоко у позадини поређаних чамаца, 
усидрених и тек припремљених за зиму, a и у уским 
рибарским чамцима. Повремено би се неко отиснуо – 
тихо брујање мотора, појединачни људски гласови, је
дини звук недалеко – и то укосо, преко, као према как
вој трансконтиненталној супротној обали, тамо где су 
на ивици шуме стајале сојенице. Већина тих чамаца 
се само љуљала на струји, или се у месту њихала; ту и 
тамо би се дизао дим с ватре на којој се кувало; a иначе 
на средини реке током целог тог послеподнева нисмо 
могли видети ниједан брод: ембарго. Овај речни свет 
је можда био потопљени, тонући, мемљив, стар, али је 
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истовремено представљао пејзаж какав ми се није ука
зао чак ни на сликама холандских мајстора XVII века: 
један исконски свет налик на какву још непознату ци
вилизацију, уз то заиста примамљиву. A онда смо ру
чали шаране у речном ресторану истог имена, „Ша
ран“. У сутон смо се попели горе, до земунске куле, a 
у међувремену нам се једна старија жена на беспре
корном енглеском обратила, питајући нас за пут до 
горе, и извинила што не зна језик, иако је Српкиња. 
Горе, на гробљу, видели смо на споменицима, вернa 
према фотографијама, али више пута увеличана, уг
равирана лица покојника, често брачних парова, 
при чему су они, без обзира коју старост да су зајед
нички доживели, приказивани као млад брачни пар 
– можда зато што је то била једина заједничка слика 
која им је преостала?

Вративши се у Београд (Бели град) под готово пу
ним месецом, напокон смо се срели и са Златком који 
је због пребрзе вожње морао да једну ноћ проведе у 
Мађарској (његов аутомобил је већ био сигурно пар
киран у гаражи крај хотела), a онда смо учетворо до 
касно после поноћи у локалу по имену „Има дана“ 
(иначе наслов једне српске песме) слушали музику из 
различитих крајева Југославије, док је у исто време у 
Тел Авиву убијен Јицхак Рабин – следећег јутра ње
гова избледела сен се могла видети на насловној 
страни опозиционог листа Наша Борба, листа без ти
фдрука и високог сјаја. Док смо се враћали у хотел 
у ситне сате, магла се опет спустила, и то тако густа 
да су ликови пролазника деловали некако сужени и 
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скраћени. И опет су неочекивано на свим београд
ским улицама биле масе пролазника, што су израњали 
из сивих и беличастих испарења која су се подизала 
одоздо, са две реке, и обавијала град; журећи, a поне
где опет непомично збијени једни уз друге: путници за 
последње трамваје. A с прозора хотела се онда у пот
пуној магли није више могла распознати ниједна ст
вар, сем једног јединог, светлог комада хартије што се 
померао тамоамо, a онда на моменте и обрис метле и 
рука послепоноћног београдског чистача улица. И на 
главној српској телевизији још она опроштајна сцена 
председника Милошевића, непосредно пред одлазак 
на мировне преговоре у Дејтону, Охајо: како пролази 
поред дугог реда официра, a и цивила, и са сваким се 
прилично дуго и чврсто грли, при чему је одлазећи 
сниман једино с леђа.

Док смо слушали музику у „Има дана“, Златко нам је 
приповедао о једном тајновитом месту на Дунаву, код 
града Смедерева, где – он то лично није доживео, али 
зна за то из приче, о томе му је говорио његов учи
тељ у сеоској школи – та велика река тече сасвим тихо, 
и то тако да се не чује ни најмањи звук. Већ следећег 
дана упутисмо се његовим (ни украденим ни изгреба
ним) аутомобилом тамо и зађосмо тако први пут мало 
дубље у српску земљу. Она je, овде, у правцу југоис
тока, изгледала онако каква je, по Златку, за Србију ти
пична: широки обзори уз благо таласасте брежуљке 
(брдо Авала, сат аутомобилске вожње од Београда, 
доста далеко за „домаће брдо“, већ је наликовало на 
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доживљај, мада уопште није било високо – учинило 
ми се, на тренутак, као да сваки пејзаж мора да има 
свој властити масив Сен Виктоара). Села састављена 
од више газдинстава, такорећи мала села унутар јед
ног великог. A онда и гробља, напољу, међу пољима, 
и сама налик на села, не „градови мртвих“, већ „села 
мртвих“, истина жива, нарочито сада у време задуш
ница које се у Србији обележавају неколико дана „по
сле нас“, где умрлом доносе храну и крај њихових 
гробова са њима једу и пију. И плодне, већ на први 
поглед масне оранице све до последњих таласастих 
брежуљака где расте све потребно за свакодневни 
живот; кукуруз, сунцокрет и житарице, наравно већ 
одавно пожњевене; тек ту и тамо покоји тамносјајни 
чокот грожђа на обронцима. И наравно, опет прода
вци бензина и дизела са својим канистерима или само 
боцама и бочицама посвуда – до Румуније није било 
далеко – и готово бескрајна, уз то расута поворка људи 
који су се широм земље кретали пешице, не само из
беглице из Босне и Крајине, већ пре свега домаће ста
новништво, онако како су, не тако давно, и „код нас“ у 
Средњој Европи сељаци ишли у далеку болницу или 
на недељну пијацу, и то не само по споредним друмо
вима већ чак и по делу аутопута по коме се слабо во
зило (висока друмарина, нарочито за странце).

У Смедереву смо се пешице упутили према Ду
наву, тамо иза средњовековне тврђаве на реци што су 
је немачки окупатори у Другом светском рату до пола 
разорили: и заиста, са свих тих светлих и широких, 
и притом ипак видљиво брзих вода није допирао ни 
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шум током целог сата проведеног тамо на обали; није 
се зачуло ни најтише пљускање, гргорење, клокотање, 
било је сасвим тихо. Вративши се у град упитасмо јед
ног старог пролазника за пут: није га знао, био је из
беглица из Книна.

Био је то дан када је први пут у Србији још пре 
сумрака прилично захладнело, чак је мирисало на 
снег. Но, већ следећег дана вратила се по последњи пут 
топлота касне јесени, сунце без ветра. Пре него што 
смо из Београда, који је још увек био сав у знаку ми
ровних преговора, кренули у посету Златковим роди
тељима на селу који су нам, како је рекао, већ данима 
припремали свечани дочек, посетили смо још једном 
главну градску пијацу, тамо на тераси што се од цен
тра лагано спушта према Сави.

У не малом броју извештаја исмевали су, више или 
мање благо, смешне ствари којима српски народ, ако 
не припада тамошњој мафији, настоји да послује, од 
најкривљих ексера до најтањих пластичних кеса и, ре
цимо, празних кутија за шибице. Но могло се ту, како 
се сад показало, купити и много лепих, и зашто не – 
љупких ствари. Тешко је за неког ко не пуши да каже 
да ли, на пример, танко исечени дуван у гомилама и 
налик на траву, понуђен по пијачним тезгама и тезги
цама, исто онако прија када се завије у цигарету као 
када се гледа. У то не сумњам када је реч о само на 
први поглед једноличним југословенским хлебовима 
тамо на пијаци, о тамном густом шумском меду, о ко
кошкама за супу великим попут ћурки, о резанцима и 
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звездицама од теста у разним нијансама жутог, о де
белим речним рибама као из бајке са често шиљатим 
устима грабљивица. Али оно што је од свег тог пијач
ног шаренила под видљивим печатом времена неста
шице на мене оставило најдубљи утисак била je, и то 
не само када је реч о посластицама, већ исто тако и о 
мноштву заиста готово непотребних ствари (ко зна?), 
једна живост, нешто ведро, лако, полетно у иначе ис
увише често помпезном и свечаном, чак неповерљи
вом, полупотцењивачком поступку продаје и препро
даје – једна љупка, општа игра прстију дуж читаве 
пијаце, игра што прође за тили час. Из нереда, свађа и 
неопходности да се направи било какав посао ту је на
стајала, малопомало, али у општем шаренилу, нешто 
налик на исконску и ону народску љубав према трго
вању у којој смо и ми као саучесници могли да ужи
вамо. Брзи послови: тај појам је у овој земљи, препу
штеној самој себи, опет добио смисао баш као и реч 
„ситна роба“. Похвала трговини – зар си тако нешто 
од себе икада могао да очекујеш (a да ти то нико није 
ни поручио)? – a онда сам самог себе ухватио у жељи 
да одсеченост ове земље – не, не рат – још потраје; да 
потраје неприступачност роба и монопола са Запада и 
осталог белог света.

Ha путу према селу Породину прешли смо напо
кон и много, можда чак превише опевану реку Мораву, 
што је током турских и балканских ратова прерасла у 
симбол, a сада је текла једноставно јесења, ниског во
достаја, откривајући каменито корито; поред моста 
за аутомобиле видео се некадашњи мост за запрегу и 
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пешаке, напола срушен. Затим се указао Породин као 
село с обе стране пута, можда једно од најдужих у Ев
ропи, са више мањих центара, нека врста селадржаве, 
каква су иначе, како кажу, у околини и постојала на 
широким међусобним растојањима. Зауставили смо 
се накратко у једном од тих центара, код радње са ме
шовитом робом. Испред ње су сада, у подне, неко
лико мештана пили пиво. У годинама ембарга кафане 
су за већину становништва постале прескупе, тако да 
се радња претворила у точиону. Ha кући преко пута 
висила је црна марама; недавно је аутомобил крећући 
се, као обично, великом брзином кроз ушорено село, 
прегазио мало дете из те куће. Када је нешто касније у 
просторију продавнице ушао млад човек у сељачком 
радном оделу упаљених очију и натеклих усана, сви 
смо одмах знали да је сигурно он отац тог детета.

Кућа, окућница, газдинство Златкових родитеља – у 
ствари већ одавно преписани на њиховог јединца, Ср
бина у иностранству – налазили су се на самом крају 
Породина, уместо иза седам брда као иза седам дугих 
окука, окружени с једне стране делимично још увек 
расцветалом баштом мајке, a одмах иза ње, и то без 
прелаза, широким блатњавим простором са шупама и 
шталама; a иза њих расута поља и виногради, по пра
вилу далеко једни од других. Просторије за становање 
налазиле су се у различитим, тешко препознатљивим 
деловима зграде, с обзиром да је свуда ново било до
зидано или надзидано на старо, или чак узидано, при 
чему је мало тога било довршено, како то већ изгледа 
да је обичај код радника на раду у иностранству који 
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тако повремено долазе до новца и доносе га кући: једно 
од ових нових здања се представило изазивајући прави 
шок својим новим новцатим столицама, такорећи сал
цбуршке елеганције, око једног исто тако голог дугач
ког овалног стола, у каквој иначе празној и потпуно не
сеоској сали за конференције, док је на спрату иза три 
угла госта очекивало купатило са плавим барокним 
плочицама у које се, очигледно, ни отац ни мајка никад 
нису усудили да уђу; a што је можда било најчудније, у 
овом новомстаромкоцкастом, за кога ли само замиш
љеном? стамбеном здању било је то, што се ту и тамо 
налетало на узан кухињски кауч, док нигде није било 
нечег попут родитељске спаваће собе или двоструког 
кревета: „Где спавају твоји родитељи, Златко?“ – „Где 
се ко нађе, час ту, час тамо, отац понекад доле у суте
рену, мајка најчешће горе код телевизора“.

За ручак је било, између осталог, кокошија супа, 
прасе и „српска“ салата од купуса, уз то густо вино из 
властитог винограда, чистог укуса, са обронака преко 
пута друма где су се, док се спуштао сумрак, још могле 
видети овце како пасу.

У међувремену, док се водио разговор између сина, 
оца и мајке нисам, колико год да сам пажљиво слу
шао, могао више ништа да разумем – зар је то уопште 
био српски језик? He, породица је нехотице прешла на 
румунски, језик којим већина становника села међу
собно разговара, нарочито у поверењу; као такво 
језичко острво Породин је уосталом и био познат. Али 
да ли се онда они уопште осећају као Срби? Наравно 
– него како? Ha повратку у Београд возили смо се са 
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гајбом препуњеном гроздовима и приликом уласка у 
град свако зрно као да је светлуцало.

Наш једини помало званичан дан у Србији збио се 
док смо путовали према јужним брдима, у средњове
ковни комплекс цркава и манастира Студенице, на
ционалног светилишта; путовање унутар, или изван? 
путовања. Возили смо се у друштву славног књижев
ника Милорада Павића, достојанственог старијег гос
подина који je, како нам је причао, одувек писао, али 
је до својих првих успеха, када је већ напунио преко 
педесет година, више био познат као професор књи
жевности, специјалиста за српски барок, држећи пре
давања на Сорбони и, мислим, Принстону.

Истовремено, то је био дан првог снега, већ ујутро 
приликом одласка из Београда, новембарског снега 
са којим је опало и бројно лишће са дрвећа, потпо
могнуто ударима ветра који су преокретали не тако 
стабилне југословенске кишобране. Док је снег све 
гушће падао зауставили смо се у гостионици на ау
топуту, на инсистирање националног писца, како би 
попили..., свакако уз додатак вреле воде; послужио нас 
је усамљени гостионичар који je, баш као и сви људи 
које смо срели на нашем петочасовном путовању, по
знавао „господина Павића“ (свакако не само с телеви
зије, кажу да су Срби народ који много чита).

Крагујевац, Краљево – прилично велики гра
дови у централној Србији, иза којих пут води у једну 
другу Србију, брдовиту, богату кланцима, готово не
насељену и ту и тамо рушевине каквог старог града на 
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огољеном брду, слично напуштеном кастиљу шпан
ске Мезете. И постепено сам затим успевао да унапред 
погодим, кад год би се појавило неко уочљивије ме
сто или пејзаж, да је мој сусед, позади у аутомобилу, 
о томе већ нешто написао и готово увек сам тачно по
гађао – чак и то да ли уз ову сеоску цркву иде проза, 
или уз ону планинску реку песма.

Уз брдо према манастиру, поред усамљене речице 
Студенице зима је постајала све хладнија и оштрија, 
a таква је остала и наредних дана. Над старим визан
тијским црквеним насељем у високој долини на го
тово хиљаду метара изнад у Србији тако очигледно 
далеког мора падале су пахуље као да су то одувек чи
ниле. Ha фрескама сам препознао округласти сто По
следње вечере из источноримских цркава у Охриду, 
Скопљу, Солуну, око њега окупљени Исус и апостоли 
као око птоломејске земљине кришке, док је Јован Кр
ститељ, чија је маљама обрасла брадавица на грудима 
имала нешто од мајушне рупе од метка, личио помало 
на Че Гевару. A у гостињској просторији манастира, 
с друге стране замрзнутог дворишта, уз ватру из ка
мина што је горела као у некој белој пећи, брадати 
православни игуман нам je, у знак добродошлице, на
кон слатког што смо га пробали кашичицама понудио 
врућу, водом разблажену шљивовицу (опет!), послу
живши се и сам тим оштрим напитком. Вејавица је 
налетала на прозоре хотелског ресторана испод мана
стира, планинске стене одмах иза њега већ су тонуле 
у ранозимску помрчину, кроз иначе негрејану трпе
зарију дувао је топао ветрић из електричне грејалице 
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величине орманчића за ципеле. Скромност, изложе
ност, издвојеност. И истовремено пожелех да у овом 
месту што ми се чинило на крају света проведем једну 
такву мрклу ноћ, и бејах готово разочаран што снег 
није спречио наш повратак.

Када сам много касније питао С. о оном – уз све 
то ипак стално помало званичном – дану о каквој 
што неупадљивијој и узгреднијој појединости, она 
се сетила тренутка када су нам послужили crêpes или 
палачинке, тамо у хладној гостионици: када су нам 
их донели хладне и попут палца дебеле и господин 
Павић је прокоментарисао да је ствар безнадежна и 
да Срби никада неће научити да праве crêpes. Да, a 
онда сам се и ja сетио како је писац, сасвим супротно 
од правила у својој књизи, сипао воду у вино (уместо 
обратно) и како је уз то изјавио да је то ипак мине
рална вода и да је он зато не сматра водом. И, да, јед
ном је током дуге вожње споменуо српског краља у 
избеглиштву који је у међувремену (након распада 
Југославије) већ много боље савладао језик својих 
предака, и њега, члана Крунског савета, краљ све 
чешће позива у Лондон, или да се пак сретну у Грч
кој – a онда сам ja причао о мом словеначком деди у 
Корушкој, како је приликом референдума 1920. гла
сао за прикључивање новооснованој Југославији, и 
како сам ја то увек сматрао његовим опредељењем 
за Словенство, a против малонемачке сужене Аус
трије 1918. – и како сам се у међувремену, опет, пи
тао није ли његова одлука можда, након краја хаб
сбуршке империје, када је проглашена република, 
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настала из чежње или потребе ако не за царем, оно 
бар за краљем, каквог је млада југословенска нација 
имала на свом челу!?

Tor истог, помало официјелног дана, имао сам у 
Београду увече и договорен састанак са четрдесетдво
годишњим књижевником Драганом Великићем (два 
писца за један дан), кога сам једном у годинама пре ра
това срео у Липици, у словеначком Красу. Од оног што 
је написао познајем два његова кратка романа, један 
Виа Пула, где се приповеда о младости једног Србина 
у хрватској Пули, прилично слободно са поновљеним 
прелазима или излетима у могући други или трећи 
живот, a затим Хамсин 51 који сам прочитао тек овде, 
после мог повратка (оба је издала издавачка кућа 
„Wieser“). Ова последња књига је прича састављена од 
фрагмената о разбијеној Југославији – приповедање и 
предмет приповедања узајамно се прожимају и дају на 
крају, поред „књиге“ и „земље“, и нешто треће. Вели
кић пише унакрст; необичан писац, настао из судара 
географскоисторијског и одговарајућег расцепканог 
Ja које, међутим, ипак није ништа мање „Ја“; то остаје 
суштина књиге или подлога на којој се расцепкане ст
вари и пасажи држе заједно. „Живот као гроб. Можда 
и не може бити другачије у земљи где се на ветроме
тини вековима сударају лукави евнух са свиленим гај
таном, ћосави мантијаш змијастих очију и воњав, бра
дати шизматик. Само се преваром могу зауставити“. 
Или: „По европским градовима животариле су ен
клаве младих Београђана, избеглих почетком деве
десетих, у време рата у Хрватској и Босни. Судбина 
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њихова била је да их забораве. Јер зараћене стране, 
пси рата, из једног су племена, ма како се звали, и ма 
са колико се прстију крстили. Ако се крсте“. И: „Kao 
успавани шкорпион, што године проводи у живој 
стени, сања неостварени живот. Немогуће је умирити 
жилу која подрхтава“.

Te касне вечери у Београду, Драган Великић кога 
сам памтио као снажног и темпераментног, притом 
пажљивог и пуног поверења, изгледао ми је у први 
мах више потиштен и обесхрабрен, готово без по
лета. Већ само место нашег сусрета није можда било 
оно право: наводно приватна адреса испоставила се 
као мала издавачка кућа где је Великић већ чекао са 
неколицином људи из тог круга, који су, свакако про
тив своје воље, деловали помало конспиративно. 
И будући да се, с обзиром да је већ било касно, није 
више могло побећи у неки од оближњих локала, тај 
официјелни, као каквим протоколом предвиђени део 
овог дана наставио се дубоко у ноћ. Просто се у ваз
духу осећало да ће сада бити речи о односима, о бо
санском рату, о босанскосрпској или српскосрпској 
улози у њему. Дуго смо седели готово неми, раздра
жени, готово беспомоћни, уз џиновску боцу фраска
тија, и то веома старог, при чему је младо домаће бело 
вино ипак много више пријало; Драган је донео, ис
тина, и боцу чувеног Палићког ризлинга, али управо 
због општег ћутања тај није дуго потрајао, a био је и 
постарији: чудно, на етикети се могла прочитати го
дина бербе 1990, после малог словеначког рата, a пре 
других, великих.
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Најгори или најнепријатнији тренутак је насту
пио, међутим, када је неко дао да из руке у руку кружи 
успомена из рата у Босни; био је то, како рекоше, део 
томахавкракете испаљене те исте јесени на Репуб
лику Српску. Била је то једна ужасно тешка метална 
ствар величине рагбилопте, нешто између полуку
гле, округле купе и минијатурне пирамиде која се, на
водно, непосредно пре циља откачиње од пројектила, 
a тај сувенир (с видљивим натписом „USAir Force“) 
су набавили у централи босанских Срба у Бањалуци. 
Па ипак, уместо да ме то приближи догађајима, одјед
ном ми се учинило као да смо сви заједно у некој Ни
гдини, и да ту нема шта више да се каже; a мислим да 
се нисам само ja тако осећао. Ha сву срећу, паде ми тад 
на памет да упитам Великића о његовој Пули и Истри, 
a он исприча са олакшањем што га осетише и остали 
да је његову тамо изнајмљену кућу заузела хрватска 
војска, док он, одавде из Београда, и даље плаћа ки
рију – кратак, снажан смех – a зашто да не? Онда је 
разговор опет живнуо, говорило се уопштено о вели
ким и малим местима, на пример о Бечу, где је његов 
синчић током боравка прошлог лета напамет знао све 
станице метроа где се могло преседати, или о Фелда
фингу у Баварској.

A онда је постепено постало разумљиво да ће се 
прећи на разговор о садашњој Југославији. У прос
торији је био један човек који се свим силама трудио 
да докаже колико су српски моћници криви због да
нашње беде свог народа, од подјармљивања Албанаца 
на Косову до лакомисленог допуштења да се оснује 
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Република Српска Крајина. Био је то крик, a не ис
пољавање мишљења, то није био обични опозициони 
глас из културног круга у некој задњој соби. И тај Ср
бин говорио је једино о властитим политичарима; оне 
друге псе рата није ни споменуо, као да њихова недела 
не вапе до неба, или не знам чега.

Па ипак: иако код овог човека нисам осетио ништа 
што би било званично, или унапред планирано – 
уместо да даје саопштења, он је љутито и јасно патио – 
нисам хтео да чујем његове клетве на рачун моћника; 
не овде, у овим просторијама, нити у овом граду или 
земљи; и не сада, када се можда ипак радило о миру, 
после рата што су га такође изазвале и што ће га на 
крају вероватно и решити стране, сасвим друге силе. 
(To што ме затим приликом опроштаја загрлио било 
je, помислио сам тада, зато што је сматрао да сам га 
разумео, a сада се питам није ли то пре било из сасвим 
супротних разлога.)
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ДРУГИ ДЕО ПУТОВАЊА

Након тога почео је последњи део нашег путовања 
и оно је повремено, не, непрекидно протекло у 

знаку авантуре. Кренули смо из Београда по новем
барском снегу, помешаном са опалим лишћем, на
пуштајући најзад град и хотел „Москву“, и упутивши 
се ка граници према Босни. С. је тог јутра одлетела на
зад у Француску, јер су деца после празника Свих све
тих морала опет у школу, док смо ми, Златко, Жарко 
и ja, у аутомобилу оног првог тражили пут за Бајину 
Башту на Дрини, где је живела ранија жена овог дру
гог са заједничком ћерком. Тражили – јер иако је отац 
ту деоницу током осамнаест година, колико му је дете 
већ било старо, увек прелазио, сада му ниједан од тих 
путева није био познат, пошто је увек узимао аутобус 
(a аутокарте Србије се тренутно нису могле наћи).

Пре тога, међутим, пре напуштања престонице, до
шло је време да се први пут купи бензин у овој, како 
народ каже, „земљи са највише пумпних станица на 
свету“ – у виду продаваца са канистерима и флашама 
поређаних уз ивицу путева што воде ван града. И при
ликом свих каснијих куповина горива потврдио се мој 
први утисак да зеленкастоцрвена, густа течност док се 
у спором и добро видљивом широком млазу пресипа у 
резервоар из опрезних руку – изгледа онако како је ни
кад раније нисам видео, као нешто што стварно и јесте: 
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нешто заиста ретко, драгоценост, право благо земље 
– и опет нисам имао ништа да замерим мојој жељи и 
замисли да таква врста пуњења што дуже потраје и 
пређе, можда, и у господскије земље. (После тога нас je, 
као да је нешто намирисала, зауставила полицијска па
трола, и пошто је „Златко Бо.“ – како је стајало у срп
ској возачкој дозволи – возио аутомобил неког дру
гог, „Адријана Бр.“ – по аустријској дозволи – морала 
се платити једна не превише велика казна, a да се ис
поставило како се оба имена односе на једну те исту 
особу, вероватно све то не би прошло тако олако.)

Наше путовање према Дрини текло је у југоза
падном правцу, кроз широку равницу, дуго без икак
вих брежуљака, кроз, како је Жарко, кога је овај пут 
сада водио кући (за разлику од Златка, из источне Ср
бије, пре неколико дана), рекао „напокон типичну 
Србију“. Ускоро је почео да пада гушћи снег, и након 
што смо, мислим трећи пут залутали – неколицина 
људи које смо питали за обавештење на сеоским пу
тевима у то недељно после подне били су, како то већ 
иде, сви одреда пијани – већ је почео да пада мрак у 
том непознатом, безименом крају још веома далеком 
од, како их је наш све ћутљивији водич назвао, „ве
ликих дивљих планина“ које смо тек имали да пре
валимо пре нашег циља. Већ се готово помиривши с 
тим да тамо нећемо успети да стигнемо, свратисмо у 
усамљену друмску кафану где је на месту некадашње 
Титове слике висила слика једног српског херојагене
рала из Првог светског рата; a на столу јучерашње но
вине, Вечерње новости, на чијој насловној страни ће 
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се седам дана касније појавити огроман наслов МИР 
(на шта сам помислио, у којим би немачким новинама 
година 1945. била тако монументално наглашена?).

И, како већ гласи оно опште место у причама где 
се говори о онима који су залутали: „некако“ дос
песмо до града Ваљева, одакле се одвајао пут преко 
планине, преко Дебелог брда. Превој према Бајиној 
Башти – што ми је наш вођа пута, док је ноћна веја
вица узимала маха, превео као „башта Баје“ (српског 
јунака из времена борбе против Турака) – налазио 
се на преко хиљаду метара висине. Пут који води уз
брдо бивао је све бељи, точкови су се клизали при нај
мањем покушају кочења, a ваздух као да је постајао 
све црњи, ускоро није било никаквих светала, нити 
од кућа, нити од каквог другог аутомобила; следећег 
дана смо сазнали да је вечерњи аутобус из Београда 
остао у Ваљеву и да су путници преноћили тамо, у 
граду у подножју.

Иако је друга деоница била неасфалтирана, са по
пут кратера великим рупама, које је наш возач вешто 
заобилазио као на релију, ипак смо добро прошли 
јер на голој земљи снег готово да се и није задржа
вао. Наш навигатор рече тада како је на телевизијској 
временској прогнози тог јутра видео да изнад Ваљева 
нису уцртане звездице које означавају снег. Но сада је 
иза сваке од дугачких серпентина падао све гушћи и 
гушћи снег, и негде на пола пута њему се придружио и 
ветар, прераставши ускоро у праву планинску мећаву 
која је пахуље убрзо претварала у наносе, овде ниже 
и покретне, тамо чврсте и стабилније, набацујући их 
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посред уског пута. Хладнокрвношћу европског пр
вака, картарош и сликар гостионичарских фирми во
зио је кроз сметове и узбрдо без обзира што је на узбр
дицама морао да мења брзине; никакав повратак није 
више долазио у обзир (не беше ли и то израз из аван
туристичких прича?).

Ту и тамо неко од нас би, зурећи испред себе, на
правио какву примедбу, али на њу му готово нико 
не би одговорио. A онда, приликом даљег преласка 
преко Дебелог брда, нико од нас тројице није пус
тио од себе ни гласа; и Цеца престаде да пева, a и срп
ски народни певач Тозовац. Ако се под светлошћу фа
рова осим сметова и окука уопште нешто видело, то су 
биле све огољеније планинске стене. Бавио сам се сле
дећом мишљу: рецимо, ако би аутомобил сада стао – у 
ком правцу би требало да кренем? И докле бих стигао, 
тако без капе и одговарајућих ципела? Баш напето! И 
готово штета што између налета мећаве није почело и 
да сева, таква снежна олуја би ову ноћ у високим бал
канским брдима просто крунисала, a и узнемиреност 
претворила у нешто друго, у панику? Или можда у 
њену супротност?

„Некако“, возећи готово брзином хода, прева
лисмо превој, a онда почесмо да се спуштамо док је 
снег падао равномерније, остављајући понегде чак ко
ловоз слободним – кад нам наш водич показа негде у 
правцу неке тамне долине и узбуђено, као да изговара 
прву реченицу, што би се рекло, од када датира људско 
памћење, рече: „Тамо доле је Дрина, тамо доле мора да 
је Бајина Башта, a тамо одмах иза Босна“.
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A затим, чудан звук звона на вратима једне стам
бене зграде у блештаво осветљеној главној улици тог, 
по свему судећи мирног југословенског провинцијс
ког града у недељно вече, који ми je, иако сасвим не
познат, ипак деловао некако присно (a сада знам да 
сам се слично осећао када сам пре више од тридесет 
година негде у Хрватској зазвонио на врата прија
тељице из младости). A онда три добро осветљене 
и, реткост у целој Србији, чак топле просторије. 
Опет слатко за дочек, са чашама воде у које се потом 
враћају кашике. Домаћица, некада студенткиња архе
ологије у Београду, сада секретарица у оближњој хи
дроцентрали на Дрини; зидови у ћеркиној соби об
лепљени искључиво постерима вечито младог Џејмса 
Дина; сарме, кајмак, хлеб и вино из Смедерева (тамо 
где безгласно протиче Дунав); и, ту и тамо, погледи 
кроз густо навучене завесе у балканско двориште са 
којим су се граничиле сличне стамбене зграде: снег, 
снег и непрестано снег.

И Олга, жена из Бајине Баште која је знала готово 
све филмове на свету, причала је како становништво 
готово да није ни доживело рат што се водио на који 
километар удаљености. Говоре да су наводно лешеви у 
гомилама текли низ Дрину од Вишеграда, али она није 
познавала никога ко је то видео својим очима. У сва
ком случају, у тој реци која је пре рата лети била пуна 
купача на српској и босанској страни, није се више 
купало, a наравно да су обустављени и излети бро
дом. Њој и њеној ћерки веома су недостајала зајед
ничка путовања кроз Босну за Сплит и пре свега 
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Дубровник, на Јадрану, док је њој самој тешко падао 
прекид дружења са муслиманским пријатељима, било 
из Вишеграда, тог њој најдражег места у Босни (На 
Дрини ћуприја Иве Андрића одвија се баш тамо) или 
из Сребренице која се, низводно, налази још ближе. 
И била је убеђена да је тачно да су тамо код Сребре
нице у лето ове 1995. године убијене на хиљаде људи. 
У малом, много мањем узорку овако je, каже, изгледао 
цео босански рат: једне ноћи уништено је муслиман
ско село, следеће српско итд. A сад су у овом погра
ничном граду Срби сви били сами међу собом и нико 
није имао коме шта више да каже. Нове новцате, по
луелегантне радње и кафићи у главној улици припа
дају босанскосрпским ратним добитницима, и она 
тамо никад неће ногом крочити. Преживљава, уз сву 
скромност, једино захваљујући ДМпомоћи њеног би
вшег супруга, a други?, упућени су делимично на сли
чне везе – но упркос материјалној оскудици невоља је 
била пре свега унутрашње врсте; одсечена од ранијег 
великог света, увек само међу себи равнима, често је 
имала осећање као да је мртва. Зар се не догађају више 
љубави, зар се не рађају деца? „Можда само међу из
беглицама“. (И овде се млада и младолика жена чак 
сама насмејала.) Овде се, истина, повремено појављују 
новинари са Запада – што у овом случају вреди и за 
Босну – али они све знају унапред и у складу са тим су 
и њихова питања; нико није показао ни најмање инте
ресовање за живот људи у овом пограничном граду; 
a посматрачи УН су се ускоро иселили из свог хотела 
јер су се тамо сами осећали посматраним.
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Тамо, у хотелу „Дрина“, у негрејаним собама, спа
вали смо онда и Златко, алиас Адријан, и ja. Није било 
правих завеса и кад год бих током те прве ноћи, при 
блештаво жутом осветљењу што је допирало споља 
отворио очи, напољу је крај прозора увек падао снег, 
a то је потрајало и следећег јутра, и свих тих дана и 
ноћи у Бајиној Башти. Град је био завејан. Повратни 
пут преко Дебелог брда одавно је био одсечен, пре
остао је само пут кроз долину Дрине према северу, 
тако је сазнао Златко, чије лице и руке беху отечене 
од хладноће; распитао се код неколико младих војних 
милиционера који су, одложивши своје аутомате, се
дели поред нас за доручком; али ко зна да ли је тај пут 
био проходан?

И готово радосно одлучисмо да останемо колико 
морамо. Куписмо ципеле и капе за снег и примети
вши несигурност продаваца пред нама који смо очиг
ледно били странци, замислио сам како су се њихове 
„потенцијалне муштерије“ током свих ових ратних го
дина откривали као страни репортери који се, уместо 
да нешто купе, једино, правећи своја истраживања, 
распитују за цене.

Потом, у пограничним гостионицама, полууни
формисани мушки ликови којима ово време очиг
ледно није ни најмање сметало, и нехотице смо, чак 
и Жарко, након што нам се придружио после ноћи 
проведене са својом повременом породицом, видели 
у њима наравно (?) оне паравојне убице, види само 
какве су им очи, „искусне у убијању“; a онда нам је 
месни библиотекар који нам је правио друштво, иначе 
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читалац Натали Capoт и Фернанда Песое, објаснио да 
су то шумски радници и шумари с Дебелог брда, a оно 
је нешто попут националног парка, у сваком случају 
нека врста излетишта, са једном у свету јединственом 
омориком, реликтним дрветом из међуледеног доба; a 
онда смо, упркос томе, ипак сумњали да се међу тим 
људима крију чланови банди, једино што су били пре
обучени у шумаре или ловочуваре.

Прошетали смо се изван града до Дрине, до по
граничног моста. Можда ће нас, иако то нисмо очеки
вали, ипак пустити да пређемо преко, у Босну, која 
нам је тамо, иза сметова, брежуљака и ливада изгле
дала час блиска, час далека, час са оштрим, a час са по
лувидљивим обрисима. Приличан број људи кретао се 
по високом снегу, беху то углавном старци и деца која 
су ишла у град, вероватно, пошто би прешла мост, у 
школу, са различитим, шароликим капама што као да 
су потицале са свих страна света, a међу њима и један 
старац главе умотане у пешкир. Из тих групица чуло 
се како нека деца стално говоре How do you do?, a онда 
би се цела група превијала од смеха. Готово свима 
које смо сретали, било да су стари или млади, недос
тајало је по неколико зуба, па тако и граничару на срп
ској страни моста који нас је напокон пустио даље, ис
тина на властити ризик; босански Срби с оне стране 
реке нису, као што се зна, већ дуго били нарочито оду
шевљени својом матицом.

A сада Дрина, широка, у тамнозеленим зимским 
бојама, равномерно брза планинска вода, која је изгле
дала још тамнија, чак мрачна, због снега који је падао 



86

по обема обалама. Споро смо прелазили мост; биб
лиотекар, мештанин, сваким кораком као да је био 
спреман да се врати, са забринутошћу у погледу која 
се граничила са голим страхом. У средини између две 
земље, крај ограде, угледасмо причвршћену неку вр
сту фењера, нешто импровизовано као на каквој буди
стичкој реци, замислио сам да би то могао бити држач 
за свеће, или кандило за мртве. Али кад га отворисмо 
унутра није било ничега до пепела, испуњеног опуш
цима цигарета. Напокон и гранична постаја на другој 
страни, и тамо неколико корака, корака које ћемо пам
тити улазећи у Босну. Поломљен прозор на кућици, a 
иза ње пут који се рачва у два правца, оба мање или 
више узбрдо. Граничар нас је прострелио погледом – 
или се то више у њему могла прочитати једна неиз
лечива, али и недоступна туга? Само Господ Бог би 
могао да га од ње ослободи, и у мојим очима тамна 
празна Дрина је протицала попут једног таквог Бога, 
макар и потпуно беспомоћног. He, нисмо се усудили 
да уђемо у његову земљу. Ипак, он нам је дозволио да 
једно време стојимо на њеном прагу, да гледамо, слу
шамо – и то смо чинили без радозналости, већ само са 
зебњом. Изнад ове босанске падине налазило се једно 
раштркано село, са имањима доста удаљеним једна 
од других, свако окружено воћњацима и балканским, 
попут куће високим стоговима сена. Ту и тамо се ви
део и понеки димњак из кога се извија дим (прво сам 
помислио да је реч о диму из рушевина, или су се то 
можда стварно пушиле рушевине?). Из већине газдин
става се није, међутим, пушило баш ништа, a често је 
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недостајао не само димњак, већ и цео кров, као и врата 
и прозори. Па ипак, чудно да готово и није било тра
гова пожара, тако да су та здања опет личила на оне 
никад завршене, типичне гастарбајтерске куће у це
лој Југославији, и то не само на други, већ и на трећи 
поглед. Да ли су се оне налазиле у изградњи или су 
уништене? A ако су уништене, онда у сваком случају 
пре ће бити да су пажљиво размонтиране, однесене, 
делови одвучени. И неочекивано објашњење стиже од 
библиотекара пограничног града: „У овој мочвари, где 
је некада свака птица певала своју песму, владао је ев
ропски дух. He знам како да објасним то што све више 
постајем Југословен. За такве су сада наступила нај
тежа времена. И ако преживим, за такве ћe опет бити 
најтеже. He могу бити Србин, ни Хрват, ни Мађар, ни 
Немац, јер се више нигде не осећам код куће“. A онда 
зачух из уста мог пријатеља Жарка, који као Србин за
рађује немачки хлеб, песму која као да је противре
чила једном таквом закључку: „Да ли је живот у Не
мачкој за мене као Србина данас убиствен? Чињеница 
је да се Немачка радом уздигла у једну лепу, богату, 
рајску земљу. Свет као машина. И куће су машине. 
Лавеж паса на улицама личи на шкрипу машина у 
фабричким халама. У самопослугама као да купујеш 
шрафове, a не млеко. У месарама као да купујеш ек
сере, a не шунку. У апотекама као да купујеш чекиће, 
a не аспирин“.

Што се мене тиче, сада могу да кажем да сам се 
ретко кад осећао толико непрекидно или трајно уву
чен? упрегнут? у светска збивања као током ових, 
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догађајима богатим, снежних и магловитих дана ту, у 
околини Бајине Баште, на босанскосрпској погранич
ној реци. И да ми се у овако мучној ситуацији није до
годило ништа лоше, ни из далека, што значи: само до
бро. A догађаји? Уместо да посетимо стари манастир у 
близини, који је иначе због непрекидних сметова по
стао неприступачан, упутили смо се уз Дрину, увек уз 
границу, тамо где је живела Олгина мајка, у Другом 
светском рату медицинска сестра код Титових пар
тизана. Њен муж се пре неколико година због тешке 
болести, али још више из бриге над пропашћу његове 
Југославије убио својом партизанском пушком, и она 
је сада становала сама у мајушној кући (која би се мо
гла упоредити са кућицом чувара пруге) у подножју 
Дебелог брда, до чије стрме падине је таман било 
места за башту и засад кромпира. Иако је старица у 
соби током целог послеподнева задржала мараму на 
глави, она је љупкопоносна у држању и истовремено 
увек хитра, имала у себи нешто од каквог команданта, 
или од једине женске особе међу стотинама себи рав
них војника. И она ће до краја свог живота остати 
убеђени – не српски, већ југословенски комуниста; не 
само за епоху после Другог светског рата – и данас је 
то за њу још увек остала једина, једина разумна могућ
ност за јужнословенске народе: пре немачког упада 
1941, у Краљевини био је мали број оних којима је 
припадало скоро све, док је поред њих остали свет био 
гола сиротиња, a сада, у овој посебној српској држави 
чији су властодршци као и у осталим новооснованим 
државама, „издајници“ – понавља се стара прича са 
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неколико ратних добитника који су све себи пригра
били и са промрзлим народом без игде ичега. (И бар је 
ово било тачно, јер је боло очи оно што је Златко, сте
кавши у Аустрији другачије навике, једном приликом 
овако описао: „Цео народ се смрзава.“)

Цело поподне смо преседели у граничној кућици, 
a кад се онда на једној страни Дрине упалише сеоска 
светла, на супротној страни остаде потпуни мрак – 
или је пак то било замрачење? Док је пре рата са про
зора преко пута само сијало, једна страна реке била 
је попут огледала друге; и њој недостају, говорила 
је старица, Босанци, или Срби или Муслимани, пре 
свега због воћа, због чијег узгоја на мање стрмим об
ронцима су сваке јесени навраћали преко Дрине. (Ha 
повратку из села угледасмо на путу крај реке свет
лошћу фарова обасјане ликове овде смештених из
беглица, у групи, како већ сатима чекају да их неко по
везе у град – саобраћај је био веома слаб.)

Или смо седели шћућурени, обучени у капуте и 
виндјакне, удвоје, вероватно као једини стални гости, 
дуго после поноћи у одавно већ замраченој хали хо
тела „Дрина“ и опорављали се од певања и трештања 
једног „гуслара“, певача српских јуначких песама и 
настављача наводно хомеровске традиције, који нам 
је пре тога цело вече пунио уши, уз то још у једном 
малом приватном стану, његово трештање појачано 
звуком гусала, гудачког инструмента с једном једи
ном рафинирано затегнутом струном – опорављасмо 
се ту у мраку, тако што смо један другоме причали 
мање јуначке, више глупаве ствари, или смо пак само 
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гледали у бескрајно витлање пахуљица далеко на 
главној улици (и питали ce: да ли је наш ауто још увек 
тамо?).

A онда смо једног раног послеподнева, кад је веја
вица уминула, кренули назад, истина удвоје, јер је 
Жарко (наводно „ватрени“ или „жарећи“) још неко 
време хтео да остане код ћерке и у топлој соби гос
пође Олге (Дојче веле му је дао још једну слободну не
дељу). Кренусмо дакле низ реку, у правцу севера, кроз 
Србију која је већ тонула у сутон, a затим у мркли 
мрак, поред гомила снега што ce, топећи ce, претварао 
у каљугу. Приликом преласка Фрушке горе, дугачког 
брда испред Новог Сада (за великог српског песника 
Милоша Црњанског је оно након Првог светског рата 
више било страно него завичајно брдо) по последњи 
пут смо видели тај снег у лику ледених споменика. 
И након још једне хладне ноћи у хотелу „Турист“, у 
војвођанској престоници купили смо у рано јутро не
колико паковања цигарета марке „Морава“ и „Дрина“ 
на новосадској пијаци и водич кроз свет гљива на срп
ској ћирилици у једној новосадској књижари, све то за 
париско предграђе. И ту се зби мој једини сусрет то
ком целог путовања кроз Србију са другим путни
цима, са два млада момка из државе Њујорк који су 
ме питали за неки јефтин хотел и намеравали да у Но
вом Саду сниме филм, Only a short one. A на путу према 
мађарској граници испред Суботице, док је и даље вла
дала цича зима, док су на равницу падале крупне па
хуље, угледасмо мршаве псе како, као и одувек, лутају 
земљом или леже, већ мртви и скамењени, на аутопуту. 
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(Златко: „У Румунији их има још више!“); па онај вра
бац који је налетео на шофершајбну; и многа јата га
вранова на углавном празном асфалту, на шта мој са
путник примети како је чудно то да међу свим тим 
гаврановима увек има и по једна сврака – управо кад 
сам ja на то хтео да му скренем пажњу.

У годинама југословенских сецесионистичких ратова 
више пута сам се кретао кроз новоосновану Репуб
лику Словенију, моју „пролазну домовину“. Но, свест 
о таквој везаности није се више никад могла вратити, 
чак ни за тренутак. Може бити да разлог лежи у мени, 
у мом можда детињастом разочарању, на пример 
када је реч о дивној планини Триглаву (некад најви
шој у целој Југославији), северно од Бохињског језера 
у Јулијским Алпима, сазнање да је тај тророги врх по
стао заштитни знак на словеначким регистарским 
таблицама и на државној застави; a можда сам ишао 
погрешним путем, можда је требало да тражим нове 
путеве, a не увек исте.

Упркос томе, тако нагла промена, тако изненадно 
затварање и неприступачност земље нису могли да се 
одигравају само у мојој уобразиљи. Око месец дана 
пре нашег српског путовања ишао сам, као и обично 
сам, кроз Бохињску долину и одатле према југу преко 
долине Соче па навише на Крас изнад Трста. Бо
хињска област и њено тако живота пуно a тихо језеро 
сасвим у дну, одакле се у брда може ићи једино без пу
тева, беше постало митско место, чак и за Србе: напи
сано је не мало посвета (или сведочанстава, позива за 
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мање свакодневнослеп, за један песнички живот) ин
спирисаних овим пејзажом „словеначке браће“.

A онда сам наишао на проверени хотел „Златорог“, 
налик на какву џиновску планинску колибу, у дну до
лине и потпуно усмерен на немачко говорно под
ручје; са улаза су уклоњене урамљене фотографије не
кадашње Титове посете – што баш и није нека штета 
– и замењене одговарајућим фотографијама Вилија 
Бранта, при чему сам се упитао, није ли овај својевре
мено ту дошао управо у пратњи маршала. A на држав
ној телевизији – иначе су се гледали само немачки и 
аустријски канали – увек се изнова може видети како 
неку страну трговачку или привредну делегацију до
чекује строго домаћи фолклор, коме се, напокон при
дружује словеначки председник, један некад, кажу, 
вредан и поносан функционер који сада, међутим, зау
зима држање келнера, готово лакеја који служи стран
цима своју земљу, као да жели да до краја потврди ону 
изјаву једног немачког предузетника и послодавца да 
Словенци нису ово или оно, већ напротив „један вре
дан и радишан алпски народ“. A онда рано ујутро, у 
иначе не непријатној самопослузи иза хотела стигао 
je, још пре домаћег Дела, дневног листа из Љубљане, 
већ немачки Билд, одмах поред наслаганих кутија 
и туба „Нивее“, са малом налепницом на словенач
ком преко немачког текста (реченица прве муште
рије: „Је ли стигао Билд?“). A у још увек лепој сеоској 
железничкој станици Бохињске Бистрице су потом, 
што можда јесте у складу са природом или историјом, 
предивни постери српских манастира, црногорског 
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Бококоторског залива и македонскоалбанског Ох
ридског језера замењени – не чисто словеначким пеј
зажима, већ копијама дечјих цртежа. Реч је дакле, о 
детињастој држави? Једино ми никако не излази из 
главе како су, и приликом свих претходних путо
вања кроз нову државу, на истински благим и широ
ким крашким висоравнима улази у сличне станице, 
без обзира што су тако далеко у дивљини, били об
лепљени државним прогласима за (Европе достојну) 
чистоту предела и позивима на општу будност у том 
погледу – уз шта је ишло то да је комплетна радиому
зика што се могла чути у целој земљи била, ако не ло
кално народна, онда без изузетка достојанствена ев
ропска класика, тако да је и најведријим комадима 
једног Моцарта или Хајдна увек успевала да поквари 
расположење путника намерника.

Тако сам једном путовао ка кречњачки сивобелој 
станици, далеко изван крашког села Дутовље. И док 
сам скретао са главног пута схватио сам да не чујем 
крике, завијање и шкргутање зуба из луднице на углу, 
што сам иначе годинама слушао када год бих туда 
пролазио: то је било замењено или дискретним муком 
иза једног прозора или пригушеним клавирским кон
цертима иза другог; a онда сам продужио даље до ста
нице где је из старе чекаонице поцрнелих зидова био 
уклоњен сваки постер са сликом раније Југославије, a 
уместо њега је на улазу у станицу опет био залепљен 
јавни проглас о борби против прљавштине; онда сам 
на крају пута, пре почетка самог краса, угледао пар
киран камион са регистарском таблицом Скопље/
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Македонија, какви раније на словеначким друмовима 
нису представљали никакву реткост, док су сада де
ловали готово егзотично, уз то возач који се одма
рао, напољу у трави, потпуно сам, као да је преостао 
из година пре рата; слушао је касету из транзистора, 
једну прилично тиху, оријенталну, готово чак арапску 
музику, каква се овде некада свирала уз хиљаду дру
гих мелодија, a у међувремену је такорећи прогнана 
из ваздушног простора; и поглед тог човека сусрете се 
са мојим, на тренутак, али довољно дуго да оно што 
се догодило међу нама буде више од заједничке ми
сли, чак нешто дубље: једно заједничко сећање; и иако 
је изгледало да се околина захваљујући том звуку сада 
изнова отвара и шири све до најдаљег, готово већ гр
чког југа, то континентално осећање (срчано, за раз
лику од „океанског“) готово истовремено је испарило 
и кроз ваздух је севнула само фантомска бол, сило
вита, и сигурно не само лична.

Касније, док сам путовао кроз Србију нисам, међутим, 
имао да изгубим никакву домовину. Није реч о томе 
да ми је та земља била страна, у смислу како ми је не
кад био стран баскијски Билбао, пре свега због свог 
писма, тако да сам једном, улазећи у тамошњи јавни 
писоар очекивао да ћe чак писоарске шоље попримити 
нечувене, никад виђене облике, или да ће бити по
стављене високо на зидовима уместо доле на поду. He, 
нисам се у Србији одомаћио, али себе уопште нисам 
доживео као странца, у смислу некога ко ту не при
пада или чак некога ко би био увређен. Увек сам остао 
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путник, да, туриста, мада од оне нове врсте какву од 
недавно туристички истраживачи или научници пре
поручују „људима који иду на одмор“ као „путовање 
које ће остати у сећању“. Јер путовање – видети при
лог у Франкфуртер алгемајне цајтунгу од 23. новем
бра 1995. – требало би „напокон схватити као праву 
вредност“, што је тешко, „докле год избор циља путо
вања зависи од престижа, њему иманентног“; дакле, 
није важна понуда, већ је важно да путовање буде 
„оријентисано према потражњи“ – једино тако путник 
ће доживети „прави ефекат свог путовања“; укратко 
„туризам који траје у сећању“.

Како ће то да потраје у српском случају? Ha при
мер, из те земље ми је остала слика једне, у поређењу 
са нашом, много оштрије и готово кристалне сва
кодневне стварности. Због ратног стања? He, већ због 
једног целог, великог народа, свесног да га очигледно 
читава Европа презире, a који то доживљава као бе
смислену неправду и сада хоће да покаже свету, без 
обзира што овај то не жели ни да види, да је он, не 
само на улицама, већ и иначе, прилично другачији.

Остао ми je, управо у тој кристално јасној усамље
ности готово сваког појединца, утисак о томе као да 
је цео народ свестан своје отписаности: схватио сам 
то видевши како тај народ у властитој земљи живи 
као у дијаспори, свако издвојено (a притом, док сам 
се враћао, на дрвету где спавају птице поред станице 
у предграђу, видео сам птице накострешене од ноћне 
хладноће, свака на одстојању од друге, a између њихо
вих телашаца падао је снег). У памћењу ми је остало и, 
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говорећи сасвим профано, само путовање кроз једну 
сасвим континенталну земљу, без природних језера, 
само са рекама, али каквим! – ако неко жели да до
живи једну такву исконску земљу, где теку само реке, 
a мора нигде на видику: тај нека се упути у Србију.

A у сећању ће ми остати пре свега околност да 
нико не познаје Србију – слободан превод приповетке 
Томаса Вулфа Само мртви познају Бруклин.

Иако сам на својим осталим важнијим путо
вањима, када сам путовао сâм, често замишљао или 
желео да их поновим у одабраном друштву, тако сам 
овог пута пожелео, будући да сам сада готово увек био 
у таквом, да овом земљом једном путујем сасвим сам, 
и то никако аутомобилом: уместо тога аутобусом или 
најрадије пешице.
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ЕПИЛОГ:

Али, нисам ли у Србији једанпут ипак био сасвим 
сам? Било је то једног од оних снежних дана у по

граничном месту Бајина Башта. Још у свитање кре
нуо сам на пут са два циља (сетивши се моје омиљене 
изреке „Зато си морао да устанеш раније!“): ауто
буска станица, и Дрина, не код моста и преко према 
Босни, већ негде даље, по могућности иза кућа и 
башта, тамо где тече између поља и пашњака са ове и 
са оне стране.

Био је то, a и остао, сив дан, са брдима умотаним 
у снежне облаке. Уложио сам доста труда док нисам 
пронашао аутобуску станицу, није било никаквих 
путоказа, a нисам хтео да питам. Онда сам угле
дао, као што сам и очекивао, ниско здање у удолини, 
преко пута прве куће коју сам у Бајиној Башти при
метио са крстом на крову, мада уопште није личила 
на цркву.

У шалтерској хали монументална попут слике ве
лика табла одредишта. Готово калиграфски исписана 
ћирилична слова, у међувремену већ позната: БЕО
ГРАД, a испод тога на дну СРЕБРЕНИЦА и ТУЗЛА. 
Ова моћна, a притом некако старинска табла, није, 
међутим, више важила. Садашњи план вожње беше 
налепљен у углу, мали, неугледан комад хартије, a за 
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она два последња места није више било полазака. Ка
фана у близини, нека врста бараке, беше празна – с 
изузетком једне старице за веома великим столом 
која је наступала као гостионичарка или послуга, 
двојице шахиста који су у току следећих пола сата 
одиграли око двадесет брзометних партија, и једног 
усамљеног госта далеко у ћошку, одакле је непрес
тано из свег гласа нешто говорио, не сам са собом, 
већ грозничаво тражећи некога ко би га саслушао (a 
таквог није било).

Од шетње по пољима, далеко од последњих кућа 
на ивици града, пожелех ускоро да дигнем руке: висок, 
мокар снег, што је упадао у ципеле, a осим тога никак
вих трагова корака испред мене – као неки знак упо
зорења. И нисам ли се Дрине већ довољно нагледао? 
Па ипак, ишло се даље, ноге су ишле, као уосталом и 
раније у таквим приликама, постојано, према оној 
тамној линији која је означавала и границу и реку. У 
оном чисто хрватском речнику за ту реч AUE (лука, 
поље, острвце, ада, река – прим. прев.) писало је само 
„лука“ што одговара Хрватској као земљи са морем, 
док сам у једном другом предратном речнику нашао 
значење „прерија“. Да ли ме неко посматра са друге 
обале? Ништа се није померало тамо у рушевинама, 
или можда ипак недовршеним новоградњама?, не, ру
шевинама, a с ове и с оне стране опет они, попут куће 
велики, готово црни, као да ту годинама стоје, стогови 
сена. И напокон, када прођох једну удолину у којој као 
да беху окупљене све птичице што су ми толико не
достајале раније на путу кроз Србију, врапци, сенице, 
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црвендаћи, царићи, пупавци, колибри (не, њих није 
било), напокон, попевши се на огољен насип угледах 
опет Дрину како брзо струји, широка, беласајући се 
тамнозелена, и готово да сам се, док сам се клизао низ 
падину, поред необраних поља кукуруза што су шу
штали на ветру, између густог жбуња, осећао сигур
није него горе на насипу.

„Даље нећеш ићи!“ – и већ сам опет ишао, ноге су 
ишле саме према шипражју право према обали, поред 
свеже ископане гомиле земље у којој је лежало мно
штво чаура од метака (не, ипак нису то били меци). 
И чучнух ту, док се река ширила, и од врхова српских 
зимских ципела па све до босанске обале ништа до 
хладне измаглице дринске воде, у коју су се утапале 
велике влажне пахуље, и ухватих себе како мислим 
да ли бих и у једном немачконемачком рату могао да 
тако чучим крај пограничне реке. Низводно, можда 
ни тридесет километара одавде почињала је област 
енклаве Сребреница. Једна дечја сандала доплови до 
мојих ногу. „Нећеш ваљда доводити у питање и масакр 
у Сребреници?“, рекла је С. кад сам се вратио кући. 
„Нећу“, рекох. „Али бих питао како се може објаснити 
такав масакр, обављен, како кажу, пред очима свет
ске јавности, и то још после три године рата, када су 
се, како кажу, у међувремену све стране, па чак и пси 
рата преморили, и то још, како кажу, у виду организо
ваних, систематских, дуго планираних егзекуција.“ 
Зашто такав хиљадоструки покољ? Шта је био мотив? 
Чему? И зашто уместо истраживања узрока („психо
пате“ нису никакво објашњење) опет ништа до пука, 
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похотна, тржиштем одређена продаја чињеница и 
при видних чињеница?

И даље сам тако чучао крај Дрине и мислио, или је 
то нешто мислило у мени, на Вишеград Иве Андрића, 
педесетак километара узводно – и нарочито на онај 
описан у књизи На Дрини ћуприја, написаној током 
Другог светског рата у Београду под немачком окупа
цијом, на попут сечива оштро приказану фигуру град
ског хроничара, на човека који током свих година пи
сања не бележи готово ништа од локалних догађаја, не 
из лењости или немара, већ из сујете и пре свега охо
лости – догађаји, без обзира какви су, једноставно му 
не изгледају достојни чувања.

И даље сам мислио (или је нешто у мени мислило) 
тамо, a овде о томе мислим јасније, формалније, до
словније, како ми исувише велики број извештача 
о Босни и тамошњем рату изгледа као слична врста 
људи, једино што то нису само охоли хроничари већ 
и лажни.

Немам ништа против новинара који се баве от
кривањем – више него разоткривањем, на лицу места 
(или још боље у месту и упетљани са људима из тог 
места), нека је слава тим истраживачима на терену!

Али имам штошта против читавих хорди хуш
кача који подбадају из даљине, који су своје занимање 
писца заменили позивом судије или чак улогом де
магога, и који су годинама својим речима и сликама 
ударали у исти добош и са своје чеке у иностранству 
представљали исто тако гадне псе рата као и они у 
подручју захваћеном ратом.
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Јер, какво је то новинарство што га непрестано уп
ражњава, рецимо немачки Шпигл, по коме је Караџић 
„најпре грмео“ a онда „поклекао“, и у коме се током 
вечере за време мировних преговора у војној бази у 
Дејтону – и немачки преговарачи су, дискретно нам, 
у пола гласа, наговештава недељник, међу онима који 
доносе најважније одлуке – један од учесника описује 
на следећи начин: „Међу бомбардерима и покрај мо
дела атомске бомбе бачене на Нагасаки изгледало је да 
се најпријатније осећа председник Милошевић?“ (Ако 
је хрватски председник Туђман једно познато, ису
више добро познато, или, како би се раније рекло „од
већ познато“ зло, Милошевић поред њега, ако је и он 
такав, изгледа бар као непознато зло које би новинар 
морао да бар проучи, a не да га оптужује и потказује.) 
И какво је то новинарство у коме се, седам дана кас
није, Срби из Сарајева што је по споразуму припало 
властима муслиманске државе, при чему језик Шпигла 
с уобичајене трговачке нискости одједном прелази 
у библијски, „осећају превареним што неће добити 
своју Јудину награду“? (док неизбежни „стручњак за 
Балкан“ у Монду оригинално оцењује како тамо доле 
„данас веома мало људи жели да живи у крајевима 
где законодавство није у рукама представника њихо
вог народа“ – тек данас? И зар само тамо на Балкану?) 
Шпигл („Огледало“ – прим. прев.) је немачко огледало 
особите врсте.

Свакако: овде уопште није реч о неком мом „Опту
жујем“. Стало ми је једино до правде. Или бар до тога да 
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се над тим замислимо, да се уопште дозволи размиш
љање о томе.

Могу, тако, да сасвим добро разумем када стални 
специјални извештач Либерасиона из Босне, који је 
пре рата био све само не познавалац југословенских 
прилика, напротив, као спортског новинара красила 
га је ажурност, a могао се чак повремено и са задо
вољством читати (просто је бриљирао кад је извешта
вао ca трке Тур де Франс), у својим извештајима из 
Босне истиче такве и такве хероје, a одмах поред њих 
безличне, незанимљиве губитнике – али зашто мора 
да се јавно руга „апсурдности“ и „параноји“ тамо, у 
српским деловима Сарајева, када на транспарен
тима прочита питање: „Да ли нам је потребан нови Га
врило Принцип?“ И мени је јасно – мада не сасвим – 
да су многи међународни часописи, од Тајма до Нувел 
опсерватера, како би рат приближили читаоцима, 
„Србе“ прогласили све одреда и без трунке нечисте са
вести за злочинце, a „Муслимане“ за углавном добре.

A занима ме како је централни европски србож
дерачки лист Франкфуртер алгемајне цајтунг, чији је 
главни распиривач мржње Reißwolf & Geifermüller,* 
који из дана у дан пише уводнике против свега југо
словенског и српског, стилом (?) каквог џелата („треба 
уклонити“, „треба одвојити“, „треба ликвидирати“) – 
занима ме како такав новинар може толико дуго да 
испаљује рафале мржње ca својих немачких висина. 

* Reisswolf на немачком значи „машина за млевење меса“, а geifer – 
„слуз“. Овде се алудира на Јохана Георга Рајсмилера, бившег изда
вача листа Франкфуртер алгемајне цајт унг. (Прим. ур.)



103

Никад нећу бити у стању да разумем човека који то
лико пени, али ме нешто тера у том правцу: да ли је 
можда у питању то што његова породица потиче из 
Југославије? Да ли је он, или његова породица, можда, 
након Другог светског рата протерана из тотали
тарно комунистичке Титове државе, невина, уз патње 
као жртва, одузете имовине и то само зато што су он 
или породица били Немци. Хоће ли тај чланкописац, 
можда, ипак, једном престати да оштри своју касап
ску секиру и испричати нам откуд његов неуморни, 
неуништиви бес према Југославији и Србији?

Али, наравно, он не делује (да, делује) самостално; 
читав лист зна шта ради – насупрот, како ми изгледа, 
неким немачким политичарима приликом својевре
меног транжирања Југославије на најситније делове: 
на површини тај лист ту и тамо уме да краси бистра, 
пријатна разборитост, али је у свом језгру он орган 
једне најмрачније секте, секте моћи, уз то још немачке. 
Она бљује отров који никад и нигде није био лековит: 
отров речи.

И даље сам мислио тако, тамо крај новембарске 
Дрине, a мислим и сада овде поред једног исто тако 
зимског, али тихог шумског рибњака изнад кога уп
раво тутње десетине хеликоптера ca државницима 
из разних земаља, на путу од војног аеродрома Вила
кублеј ради потписивања мировног уговора у Паризу 
14. децембра 1995: да ли је тако механичко проси
пање речи међу народе наследно, па макар то касније 
генерације прећуткивале, као што сам то и ja, у од
носу на Србе, доживео код мојих Аустријанаца, с једне 
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стране као оно старо, против убице империје уперено 
„Србија мора умрети!“ (Serbien muß sterbien), с друге 
стране као ново, љубазнопотцењивачко, упућено 
алпским Словенцима: „Само ви нама дођите!“? Да ли 
су људи који реагују тако бесно и слепо икада били 
у стању да створе и одрже мир? He, мир је настајао 
само овако: пустите да мртви покопају своје мртве. 
Пустите да југословенски мртви покопају своје 
мртве, a да живи опет нађу пут до живих.

И мислио сам и мислим: где ли је она „параноја“, 
најчешћи од свих прекора упућених српском народу? 
И како, с друге стране, стоји ствар ca свешћу немачког 
(и аустријског) народа о ономе што се у Другом свет
ском рату на Балкану стално радило и дозвољавало да 
се ради? Да ли је то било само „познато“ или и стварно 
присутно, у општем памћењу, слично ономе што се 
догодило Јеврејима, или је само тектако упола при
сутно, као што је данданас, кроз све генерације, слу
чај са погођеним Југословенима, који зато, међутим, 
морају да гледају како им удружења светских медија 
приписују манију гоњења, „вештачко хладно сећање“, 
„инфантилну жељу да се не заборави“ – сем ако се, 
можда, не ради о врућој, изузетно актуелној, оба
вештајној умешаности једног аустријског кандидата за 
председника у збивања на Балкану. Да ли је такво не
мачкоаустријско знање, али и категорично одбијање 
да се призна икаква веза с тим, нека сасвим другачија 
болест духа или душе него што је такозвана параноја? 
Можда је то неко сасвим лично лудило?
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Током овог путовања нисам Србију видео као зе
мљу параноичара – напротив, видео сам је као ог
ромну собу једног сирочета, да, једног сиротог напу
штеног детета, нешто што током свих оних година 
никада нисам срео у Словенији (али можда, видети 
горе, можда сам ишао погрешним правцима: није ли 
се недавно још један из оног органа секте моћи око
мио на малу земљу да флертује са „традиционалним“ 
и чврсто се држи „несигурног Балкана“?), и што, када 
је реч о Хрватској, никако нисам могао да замислим, 
иако је велика југословенска идеја потекла управо 
одатле? Али ко зна? Шта зна један странац?

И гурнух руке у ледену воду Дрине и помислих, a 
мислим то и сада, да ли је у питању нека моја болест 
што не могу да будем тако мрачно видовит као Иво 
Андрић у свом трајно поучном епу о Дрини, неспо
собан за његову тачну слику о ратној катастрофи која 
природном нужношћу избија у сваком веку међу бо
санским народима. Није ли Андрић био зналац људи, 
тако проницљив, да су му због тога понекад бледели 
њихови ликови? Зар ће са Дрином одавде па до краја 
времена тећи и безнађе? И тада прође испред мојих 
очију један од оних старих сплавова са чувеним ликом 
сплавара на Дрини – али не, то ми се само учинило. 
A на босанској обали циганске трубе затрешташе, из 
Кустуричиног филма, чувени „Марш на Дрину“ – али 
не, ничега није било.

И мишљах, посматрајући Дрину, a мислим то и 
сада, овде за писаћим столом: није ли моја генера
ција суочена са ратовима у Југославији пропустила да 
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одрасте? Да одрасте, не као они тако бројни самоуве
рени, сасвим готови, кастински, моделираног миш
љења, некако увек у току, a притом ипак духом па
туљасти чланови генерације очева и стричева, већ 
одрасли како? Рецимо овако: чврсти, a ипак отворени, 
или пропустљиви, или како би то Гете рекао: „прила
годљиви“ и да искористимо још један мото великог 
песника: „Детињасто/ненадмашно“, али у варијанти: 
дете које себе треба да прерасте. И са овим начином 
одрастања, мислио сам ja, син једног Немца, побећи из 
ове столетне историје, из овог зачараног круга, побећи 
у једну нову историју.

Али како је моја генерација могла да се понаша према 
Југославији кад je, и ту је нови филозоф Гликсман 
у праву, за нас био важан свет, али сасвим на друга
чијој основи него онда у Шпанском грађанском рату: 
кад нам је била важна реална Европа према којој је 
преостала Европа тек имала да се конструише? Од 
мојих вршњака познато ми је готово само окрутно, 
хладно исмевање од стране Јосифа Бродског, слепо и 
без нијанси, черечење које као да је изведено зарђа
лим ножем, против Срба у Њујорк тајмсу, и један 
исто тако механички напис пун непријатељских и рат
ничких фиксидеја, аутора Петера Шнајдера, у коме се 
овај пливајући не уз, већ низ струју, залаже да НАТО 
нападне зликовачке БосноСрбе, чланак који се пре 
објављивања у немачкој штампи већ могао прочитати 
у Либерасиону, a у Италији и Шпанији, где? – одрасти, 
бити праведан, не представљати више отеловљење 
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пуког рефлекса на ноћ овог столећа и не помажући да 
она постане још мрачнија; кренути из ове ноћи. Про
пуштено? A они после нас?

Али није ли, напокон, неодговорно, мислио сам 
тамо на Дрини и настављам да тако мислим овде, при
чати овде о малим патњама у Србији, о неком смрза
вању тамо, некој усамљености, о споредним стварима 
као што су снежне пахуљице, капе, кајмак, док с оне 
стране границе влада велика патња, патња Сарајева, 
Тузле, Сребренице, Бихаћа, у поређењу ca којом срп
ске сићушне недаће не представљају ништа? Да, тако 
сам самог себе често питао реченицу за реченицом, 
није ли једно такво писање безобразно, чак подложно 
санкционисању и забране вредно, чиме би овај путо
пис постао на други начин авантуристички, опасан, 
веома често (верујте ми) депресиван, и сазнао сам шта 
то значи бити „између Сциле и Харибде“. Није ли при
поведање о малом (зуби који недостају) помогло да се 
велико разводни, забашури, замагли? 

Истина, на крају сам сваки пут помислио: али 
није реч о томе. Moj посао је нешто друго. Забеле
жити ружне чињенице, то је у реду. Али за мир je, 
међутим, потребно још нешто, што није мање вредно 
од чињеница. 

Хоћеш ли то сад да говориш о поетском? Да, ако се 
оно разуме као чиста супротност небулозном. Можда 
је боље ако уместо „поетско“ кажеш: оно што повезује, 
оно што обухвата – подстицај за заједничко сећање, 
као једине могућности измирења, за друго, заједничко 
детињство. 
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Како то? Оно што сам овде записао било је на
мењено не само немачком читаоцу, већ и оном у Сло
венији, Хрватској, Србији, и то из искуства да се оно 
заједничко сећање, оно друго, заједничко детињство 
може пробудити једино заобилазним путем и то бе
лежењем одређених споредних ствари, у сваком слу
чају трајније него укуцавањем главних чињеница. „На 
једном месту моста једна даска је годинама била ра
склимана.“ – „Види, види, зар си и ти то приметио?“ 
„На једном месту у цркви кораци почеше да одјекују“ 
– „Види, види, зар си и ти то приметио?“ Или да се јед
ноставно одврати пажња свих нас од заточеништва у 
непрестаном говорењу о историји и актуелностима, 
и то у правцу неупоредиво плодоносније садашњице: 
„Гле, пада снег. Гле, тамо се играју деца“ (уметност од
враћања пажње; уметност суштинског одвраћања). 
И тако сам тамо, на Дрини, осетио потребу да каме
ном направим жабицу преко воде, у правцу босанске 
обале (али нисам нашао ниједан).

Једино што сам забележио на свом српском путовању 
било је – поред „Јебига!“, уобичајене псовке – једно ме
сто из опроштајног писма оног човека, који je, бивши 
партизан као и његова жена, након избијања босанс
ког рата себи одузео живот. И овде га бележим још је
данпут, у заједничком преводу Жарка Радаковића и 
Златка Боцокића, алиас Адријана Брауера:

„Издаја, распад и хаос у коме је наша земља, тешка 
ситуација у коју је доведен наш народ, рат у Босни и 
Херцеговини, истребљивање српског народа и болест 
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учинили су бесмисленим мој даљи живот и зато сам 
одлучио да се ослободим болести и нарочито патњи 
због пропасти земље, како бих омогућио мом исцрпље
ном организму, који све то више не може да издржи, да 
се опорави“.
(Слободан Николић из села Перућац код Бајине Баште 
на Дрини, 8. октобра 1992.)

27. новембар – 19. децембар 1995.
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Мојој повести о зимском путовању кроз Србију 
крајем године 1995. сада је, после добрих шест 

месеци, можда неопходан додатак. 

У касно пролеће срео сам се у Београду са својим срп
ским пријатељима, наставником језика и преводио
цем Жарком, као и сликарем, шофером и уметником 
живљења Златком, због неке врсте понављања нашег 
првог путовања том земљом, надајући се могућности 
да би из Бајине Баште, пограничног места у запа
дној Србији, могло да се стигне преко до Вишеграда 
у, у међувремену такозвану босанску Републику Срп
ску, због тамошњег моста преко Дрине, и због Иве 
Андрића, а и једноставно само тако. 

Повод том недавном путовању – али баш само повод 
– био је превод моје повести на српски; само што сам 
књигу пустио у живот, пожелео сам да са том двојицом 
Срба одмах аутомобилом напустим град и да збри
шемо; као и први пут, дошао сам у Србију превасходно 
као туриста, појединац, на своју руку, што значи и „о 
свом трошку“; нисам намеравао, још мање него први 
пут, да о нашем путовању нешто напишем, отуда сам 
још мање бележио, заправо нисам бележио ништа. 



116

Велика спарина при слетању ЈАТовог авиона у рав
ници београдских река, трава око писте тако висока, 
без шарених цветних пега, као да је већ лето, а пролеће 
одавно прошло. Бензинске пумпе на главној улици 
опет отворене, као у стара времена, уз ивичњаке више 
ниједног продавца бензина из канистера. Зато усред 
града штрајкују радници државних предузећа, не до
душе баш масовно, захтевају неисплаћене плате, ис
пред моћничког здања југословенске владе, тамо иза 
високих прозора покаткад лице политичара или пре 
њихових секретара. 

Од тих неколико београдских дана нека овде буде за
бележено, ипак, само крекетање жаба напољу у пред
граду Земуну, на Дунаву, опет пловном за караване 
теретних бродова после укидања ембарга, крекетање 
и цоктање које при првом удару грома о врелом не
времену пређе у дивље урлање и рикање, док при сле
дећем удару пак занеми, а одмах потом, са сваком 
грм љавином, постаје мукло и све муклије; онда још 
и финална утакмица купа, фудбалска, између Цр
вене звезде и Партизана, тамо на другом крају града, 
близу Титовог маузолеја: џиновски кркљанац – гледа
оци сви заједно као један џин – до неба, у овалу око 
две чисто српске градске екипе, као да се ту још ра
дило, као некад, о великом југословенском финалу из
међу, рецимо, београдске Црвене звезде и загребачког 
Динама, или београдског Партизана и сплитског Хај
дука, или, тја, Олимпије из Љубљане; уз додатак серије 
бомби густог дима, отровнозелених димних завеса, 
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каошалитражутих, неонскоплавих, час иза гола Цр
вене звезде, час иза Партизановог гола, од којих су ма
глом обавијени били не само навијачи него и играчи 
доле на трави, тако да се од утакмице дуго није видела 
ниједна акција, ништа сем дресова узвитлалих кроз 
облаке дима, и пажња је била усредсређена такорећи 
једино још на гледаоце; нека хиперактивност и узбуђе
ност тамо на свим трибинама за седење и стајање, као 
да је ту у малој Србији требало да поново буде приз
вано бивше свеобухватно значење целокупног динар
ског појаса од Ријеке до Македоније, рекло би се го
тово хистерично да у самим крајичцима погледа тих 
као ван себе партизановаца и звездаша није лелујала 
и нека врста ироније: требало је само погледати, и већ 
би она затрептала или зажмиркала, не, засветлуцала. 

Полазак, коначно, из прегрејаног главног града, рас
тутњалог од аутомобила изгледа још јаче него пре 
рата и ембарга, у правцу запада ка босанским плани
нама, опремљени лаконским пропратним писмом Ре
публике Српске, које добисмо у згради канцеларија 
и малих фирми у центру Београда, најпре са буле
вара отвореној, а онда све замршенијој – замршеној и 
трошношћу, све већом на сваком спрату, или пре при
временошћу просторија – представништво, или шта 
ли већ, Републике Српске, усељено ту под кирију, као 
у неко од многих, по свему судећи прејадних, трговин
ских представништава у очекивању нару џбина. По
сле неколико погрешних отварања врата, коначно у 
соби за нас надлежних, али ни тамо очекивани портрет 
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Радована К. или Ратка М. на зидовима; само слика 
природе, типичан стрми босански пашњак, као свет
лина усред шуме, од једног до другог краја слике кол
ски пут, нестајао је у трави до појаса; испред слике, 
два пре празна писаћа стола и за њима седе две 
жене; летње одевене, показивале су ону елеганцију 
својствену свима у целовитој Југославији – понос без 
става, понос из пажње, или из присебности – уједно 
погледаше нас тројицу с неким провинцијалним (али 
не сељачким!) поверењем које је баш збуњивало. Да, 
виделе су у нама наједанпут оне који у њихову осуђену 
земљу нису хтели унапред као непријатељи или злу
ради; виделе су да циљ путовања или задња и главна 
мисао ни у ком случају није била згртање нових речи и 
реченица на гомилу гласина о њиховом народу као на
роду силеџија, кољача и неевропских варвара – и тако: 
„Срећан пут! Glückliche Fahrt!“ 

Најпре се онда, једва изван Београда и опет у „типично 
српској“ равници, у правцу Дебелог брда (иза којег је 
Дрина… иза ове Босна…), разуме се, изгубисмо, баш 
као раније о зимском путовању, и баш на истом месту; 
тако и поново заобилазница, цестом пуном рупа, ма
лих – и тешко уочљивих – а дубоких, и постаде то 
вожња између препрека, кривудавија од многих кри
вина својевремено у време новембарских снегова. Тек 
пред Ваљевом, градом у подножју планине, нађосмо се 
поново на правом путу са две траке, а још пре улаза 
у град, дуж ивичњака у густом низу, стајали су људи, 
али зашто сви у униформи, полицајци?, и коначно 
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нам паде на памет: па био је то дан признавајуће по
сете немачког министра иностраних послова „Ос
татку Југославије“, и притом је он можда био баш на 
путу из Подгорице (из Црне Горе) за Београд (и Ср
бију). Пропустили смо да се сусретнемо, скренувши 
с велике прометне улице, у самом Ваљеву, опет као 
и зимус, на споредни пут, све више узбрдо преко Де
белог брда (Dickberg), сада не више завејаног нити у 
тмини сутона, него светлоозеленелог, с кога је пак 
и данас у аутомобил опет допирала свежина (раз
уме се, тамо из дубоких потока), а и данас су готово 
све време дугог успона ројеви пахуљица лако тукли у 
предњи ветробран – само, ето, не пахуљица снега него 
развејане, распршене цветне вуне топола уз поток и 
пут, и витлале су се оне ваздушним простором увис, 
а ивичњаци коловоза били су набрани и насути њихо
вом белином више од пола пута, а онда – тамо где су 
расли само још борови и јеле – та је вејавица коначно 
попустила. 

Одмор на једном од превоја, уједно горском пашњаку. 
И уместо још уобичајених европских говеда па
сле су ту балканске, не, српске, свиње, пасле?, не, 
ждрале су – малене, брдски сићушне, и готово беле, 
као кречњачки гребени који штрче, избијају свуда из 
травнатих површи. А ту на одморишту, у пустопољу, 
крај тих сићушних свиња, и момак, испробавао је на 
ивици пашњака управо распакован мобилни телефон, 
по свему судећи први такав новитет на Дебелом брду, а 
онда са свих страна, као из пукотина стена и из амбара, 
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изникли на поклоњење, други момци, сваки проклети 
син, али још далеко од повратка кући, и даље не ма
ре ћи за њега. 

Коначно, на путу у долину, Дрина, дубоко доле, тамо 
између српских и босанских брегова, јасно видљива,  
не само, као својевремено у снежној ноћи, наслутљива 
– али баш као и онда зачу се оно Жарково, на њего
вом сада летње поновљеном путу низбрдо у град на 
обали реке, ка ћерки и бившој жени: „Тамо доле је 
Бајина Башта, а оно доле, то мора да је Дрина!“, разуме 
се, не само као речи о том тренутку и месту, него пре 
као цитат: такорећи исти његов повик се зачуо на на
шем првом путовању, или сам га тако у својој припо
вести упамтио – и сада смо се, попут тога, тога и тога 
на путу, кретали нас тројица кроз Србију, за неколико 
тренутака и као јунаци неке повести, као протаго
нисти неке такорећи већ старе игре, што пак ни у ком 
случају није требало да значи укидање стварности ни 
тог Тренутка ни Садашњости нити Нас самих.

И онда низбрдо, у правцу долине, према Дрини, по
новно вејавица паперја топола и врба, које сада улази 
кроз широм отворене прозоре и ту и тамо заголица у 
ноздрви, а, коначно, најављује и долазак, у то предве
черје, у тај освит лета, у мали погранични град Бајину 
Башту. 

Тамо испред кафића на главној улици европски мон
денски, шаторасти сунцобрани који остају разапети 
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чак и до касно у ноћ под звезданим небом – загушљиво 
седење ту, као и свуда, и нигде, у свету европског но
вог поретка. И опет преноћиште у хотелу Дрина, као 
већ одавно познатом – можда и зато што сам о њему 
писао? И испред хотела, на тераси, како доликује, 
ноћни наилазак још два јунака из моје и наше зимске 
повести: „месног библиотекара“ и „Олге“, „Жаркове 
пријатељице из младости“ (са заједничком им ћер
ком, која је, наравно, одмах опет нестала, јер је сутра
дан имала матурски испит, а зашто би и била са нама, 
мислила је на Џејмса Дина или његовог двојника?). 

И ту су ме, први пут после свих оваквих и онаквих ре
акција на моју повест о путовању, почеле мучити ми
сли да сам својим писањем учинио нешто неисправно, 
погрешно, па и неправедно. То је мање важило за ре
акције љубазностидљивог библиотекара, који је на 
питање како му се допало Зимско путовање најпре, 
и дуго, сумњичаво гледао и, коначно, учинило ми 
се, увређеним тоном рекао да, прво, његова титула 
није била, како је код мене наведено, „библиотекар“ 
него „професор“, и, друго, мој опис, у коме је oн на 
мосту преко Дрине, на нашем путу преко, на босан
ску обалу, осетио страх, није био тачан! Ни гуслар, 
онај српскохомерски певач јуначких песама, кога сам 
једанпут поменуо, није баш био срећан због мог из
раза „дрндање“ за његово епско певање (написао сам 
на немачком „Geschmetter“, и могао сам тако да одго
ворност за то заиста помало презриво „дрндање“ пре
бацим на преводиоца поред мене); ни управа хотела 
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Дрина није прихватила мој одломак о лошем грејању, 
јер оно се ноћу увек искључивало, без обзира на рат 
и ситуацију у Србији, а управа описане аутобуске ста
нице противи се томе што сам је у свом тексту описао 
као „малену“, док се у стварности ипак радило о ве
ликој, надрегионалној станици – и тек ту, код тог по
грешног цитата, постало ми је јасно да нас је библио
текар из Бајине Баште све време помало зафркавао и 
да је на такав начин желео да покаже колико је био по
носан или срећан што су се он и тај градић појавили 
„у књижевности“. 

Не. Подозрив због својих објављених реченица по
стао сам тек после једне Олгине опаске: код мене стоји, 
тако је приговорила, да је она, „жена из Бајине Баште“, 
„убеђена“ да су њени земљаци тамо на оној страни 
Дрине убили хиљаде Муслимана. Ипак није она то 
тако рекла, у најмању руку „ја мислим“, или „тако би 
могло да буде“. А то да јој не пада на памет да икада 
крочи у нове „кафиће ратних профитера“ на глав
ној улици – ту њену изјаву нисам смео да преузмем 
у своју причу; јер сада се она приликом сваког про
лажења поред тих локала (па она станује на главној 
улици) плаши да би неки власник могао да начује о 
њеној „клевети“. Готово да се таквом критиком и није 
обраћала мени, одговорном, писцу; више је мрмљала 
за себе, или мимо свега у ноћ, и баш је тада наишла на 
мене; и помислих, а мислим то и сада, да је, додуше, 
требало те спорне опаске – не да ублажим, и ни у ком 
случају изоставим, али да особу која је ту „реченицу 
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изговорила“ у причи другачије прикажем, да је „пре
иначим“, да јој дам друго име, да је представим у дру
гом месту, у смислу максиме: „преиначити у истину“.

Другачије него у време доласка у зиму, сада погра
нични град на Дрини није био циљ него међустаница. 
И следећег јутра, вожња даље, уз Дрину, у правцу Ви
шеграда, преко у Босну. На путу кратко задржавање 
у селу Перућцу, у посети Олгиној мајци, „старој пар
тизанки“ – последње Понављање на нашем путовању; 
седење заједно, сада пак, за разлику од доласка у зиму, 
не у „путарској кућици“, него напољу, у воћњаку иза 
куће, на који се, како је то читалац одмах приметио, 
ни у ком случају није настављало с моје стране поме
нуто „кромпириште“, него ливада, све до подножја – и 
то не Дебелог брда (моја друга грешка), него планине 
Таре, коју је ваљало прећи на путу за Вишеград – пут уз 
Дрину се иза села, тамо на брани електране, прекидао.

Отмена дама у сеоском јабуковом воћњаку, за праз
нично постављеним столом, учинила ми се најпре као 
друга гошћа, и тек онда сам препознао нашу домаћицу 
на оном новембарском снегу, ону баку, бившу парти
занку, која је пре пола године, унутра у кућици, била 
повезана марамом, а на ногама имала зимске кућне 
папуче, док је сада, као и било ко други, ишла го
логлава, бронзано обојене косе, врло усправног стаса, 
заповеднички уназад извијених рамена, као погла
вица, обувена у ципеле од најфиније коже: то је ука
зивало не само на разлику у годишњим добима, него 
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превасходно на разлику између унутрашњости куће и 
овога напољу, у коме је та жена била тако очигледно у 
своме елементу. И опет оно тако замућено вино, и оне 
овце које пасу крећући се ка небу, и као шума тамни 
мед (не, било је то негде другде у Србији…). И у поне
кој од тих малобројних разасутих сеоских кућа у под
ножју, избеглице с друге стране Дрине, из Сарајева 
или однекуд даље; понегде међу ливадама зачетак све
жег повртњака, баш само зачетак, као уска пруга, за 
пробу, неодлучно, очигледно не на својој земљи; праве 
избегличке баште (као и свуда, касније, у Босни).

И није се, притом, могло превидети да је на тој српској 
страни реке, не само код нас у башти под управо тек 
као муве ситним плодовима јабукама, тај такорећи не
вероватан мизансцен изгледао савршено у поређењу 
са босанским травнатим падинама на другој страни, 
где готово ниједна кућа више није имала кров, и где 
по правилу беху само још четвороугаоници од голих 
зидова. Увек поново влажне очи домаћице дирале су, 
наравно, више од сећања, свеже покренутих сваким 
трећим или четвртим уздахом, на њеног мужа који 
се одмах по избијању рата убио, тада?, не, него сада, 
и сада је, ево, пред њеним очима одлазио из тог, ње
ног живота.

И за време тог кратког часа у воћњаку између планине 
Таре и реке Дрине пролазници се онда једнако заус
тављају напољу испред плота, ступају кроз тарабу, се
дају за дуги сто – овде почиње сеоски викенд, и тако ће 
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се то одвијати у воћњаку старице и даље, све до касне 
недељне вечери: инжењери из електране, избеглице 
из суседства, рођаци из града, из градића Б.Б. и веле
града Б., сеоска деца, возачи на дуге деонице, а у међу
времену и онај геолог који прича, и притом се оду
век чуди, како ли је море, Јадран, ваздушном линијом 
тако близу, а како, ипак, планински масиви, један за 
другим, протежући се са севера на југ, као и већина 
река, пут тамо према западу премештају; ниједне до
лине нема која води у правцу запада ка Средоземљу, 
да и не говоримо у правој линији и слободно упоље; и 
како ли су такви феномени земљишта, с баријером за 
баријером пред морском даљином, и те како утицали 
на Босну и повест босанске свести. – И Вишеград, пре 
рата драг близак циљ, до кога је само један планински 
ланац? Нико тамо од тада није био, па ни у време мира 
који сада, ако хоћемо, траје већ пола године.

Дугим уским серпентинама потом, тог поподнева о 
викенду, узбрдо на планину Тару. У једном тренутку 
замандаљен и притом осветљен поткоп, дубоко у пла
нини наспрам босанских брда, бункер?, не, узгаја
лиште шампињона. У дубини, доле, Дрина, која из
међу српских и босанских стрмина у прилично правој 
линији тече ка северу, и Бајина Башта тамо већ сас
вим далеко, светли густи четвороугао у једној од рет
ких равничарских увала, и Жарко, који, како и при
личи преводиоцу, познаје мој корушкоаустријски 
матични предео, примећује сада да оба предела на 
њега делују заиста слично. Да, било је то тачно: слична 
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континентална окруженост са свих страна, али, 
ипак, одасвуд нежна валовитост, зеленилом ливада и 
воћњака ритмички прекидана и осветљена тмина че
тинарских шума, и у таквим светлинама, уместо сра
слих села, у најбољем случају расејана насеља и по 
правилу појединачна гумна – само што је река, код 
мене код куће, Драва, протицала прилично далеко од 
свих насеља, а гледано са једног висинског пашњака, 
као и овде, остала би скривена у своме кориту.

И висораван горе на Тари, онда, могла је да буде део 
средњоевропских Алпа, по својим грбавим површи
нама кржљаве траве, по претежно боровима, јелама 
и папрати, и уопште по уздигнутости изнад узавре
лог света долина, којим би ту и тамо заблештао ауто
мобил. Искрцати се и пробијати се у жбуње, у махо
вину и ка гљивама. Али не, морамо даље и још даље, 
кривудајући, и коначно низбрдо низ ону страну Таре, 
па даље са те закратко опет широке цесте код путо
каза „Вишеград“; иако је претходно требало прећи два 
гранична прелаза, од њих ни знака. Да ли је то, после 
дугог, мркло мрачног тунела у коме је капала вода, већ 
била Босна? Златко, који је Југославију добро познавао 
из времена проведеног у војсци, сматрао је да јесте; јер 
омањи пас, длаке као жица, који је одмах на излазу из 
тунела налетео на аутомобил и у правом смислу речи 
га напао, био је „већ, сигурно, босански пас – када се 
такав покрене, не одступа он ни пред чим!“ – и ст
варно је онда аутомобил био тај који је устукнуо, на
сред коловоза, у широком луку, па у још једном; пас не 
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само да се није зауставио него је кидисао на точкове и 
гуме, изнова већ кезећи губицу.

А онда, у кланцу, најпре прва српскосрпска или југо
словенска гранична контрола. После ње, тако моја 
два суседа кажу, сада обојица одмах упућени у гео
графију, Босна би требало да се најави ватрама пот
паљеног дрвета одмах поред пута и уз то мирисом 
јагње тине и овчетине. Ништа од тога: после границе 
даље низ брдо у клисуру најпре је уследио део ничије 
земље, дужи од било које друге између двеју држава, 
и њиме се возило још мање него на претходној део
ници, а мирис, кроз отворене прозоре аутомобила, 
долазио је опет само од багрема који су управо цве
тали у целој Југославији; њихово Зелено овде је пре
лазило у једино, жбунасто Бело.

Коначно друга гранична рампа, пре као нека врста 
забране пута у ораницу, а поред ње барака босан
скосрпских граничара, више прибежиште у пољу, а са 
стране се у цесту и заиста уливао пољски пут којим 
су се деца, њих неколико, са свеже набраним буке
тима ливадског и жбунског цвећа, управо приближа
вала граничној рампи. Светлина кречњачких стена, 
прашњавост и предвечерња спарина тамо близу дна 
долине (још неколико босанских миља до Вишеграда 
на Дрини). И док смо пружали пасоше и пропратно 
писмо, деца у граничарској кућици затражише воду: 
жедна?, да!, веома. Најпре су пришла, онда се окре
нула ка својој земљи и одмах опет нестала иза те на 
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први поглед само дивљине жбуња и камења. Грани
чари, у тројци, као и ми, под широким небом вестерна 
као у Вајомингу или Орегону, махнуше нам да уђемо 
у бараку с дрвеним лежајем и телефоном. Без осмеха, 
без израза лица; или, ипак, са осмехом и изразом 
лица? Некако уморно? Нико није подигао глас, тако 
тихо је било на тој граници. И ниједно питање о пода
цима у пасошу; само: „Име оца? Име мајке?“ А на рас
танку онда и опаска најмлађег граничара, официра, 
најмлађег међу нама тројицомплустројицом: „Како 
ли младолико изгледате. Тако младолико бих и ја да 
још једанпут изгледам.“

Касније, ознака места, прва после границе: „Добрун“. 
Али од села су, осим имена, остали само још зидови 
кућа без кровова, без врата и без прозорских окана. 
Опљачкане куће? Куће као куће, куће као такве, дело
вале су опљачкано, што је изгледало и горе него да су 
биле потпуно разорене; као да том врстом пљачке није 
сваки пут уништена само појединачна, та, ту, одређена 
кућа, него такорећи кућа по себи, кућа „кућа“, суштина 
куће (беше ухватљива управо у тако неком облику 
уништености).

И ми, три мушкарца у аутомобилу, најкасније ту смо 
престали да нашу српску зимску повест понављамо у 
рано лето; престали смо уопште да будемо јунаци неке 
већ одигране и записане повести (што је, ипак, могло 
да буде одмор, забава и у првом реду заштита); и 
најкасније после наредне вечери, ноћи и потоњег дана 
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у Вишеграду, учинило се онда да је било неопходно, 
или корисно, нашој зимској повести дописати овај до
датак или допуну.

Можда смо сви ми Вишеград у памети имали као 
прави град, па макар и само мали; утолико онда, по
сле тих у све већем броју приградских зграда, каквих 
је било свуда у свету, или пак пре у вестернима, зградâ 
које очигледно једна са другом нису имале баш ништа 
заједничко, очекивали смо коначно долазак у нешто 
као центар, нешто у виду пазарне улице или јужњач
ког или источњачког корзоа. Но онда, неочекивано, 
већ доле на Дрини (овде још једанпут широкoj као и 
далеко низводно у Бајиној Башти), већ на прагу чуве
ног турског моста – ту, дакле, стајао је он, са више лу
кова него икада у замисли – приметили смо да су те 
прашњаве, трошне периферијске шупе биле такорећи 
све од Вишеграда; куће у низу са оне стране брзе реке 
изгледале су још мање градски, више као део земља
них, жбуњем обраслих и камених пустара, тамо уоби
чајено стрменитих, расточених, изукрштаних стазама 
за стоку и самотњаке.

Иако је тај град, или пре куће безвезно поређане једна 
поред друге, изгледао празан, испражњен, и то не само 
због суботњег поподнева, само смо уз много среће 
добили три последње собе у прилично широком хо
телу Вишеград, тамо на десној обали Дрине, одмах по
ред моста; у другим собама су пребивале избеглице, 
Flüchtlinge, или новодосељени, или доведени; из неких 



130

прозора веш је извирао такорећи из управо отворене 
машине за прање. Сами људи најпре неуочљиви; чак 
ни детиње дреке као знака живота, или бар само на
пуштености; мук на ходницима. Притом је, ипак, по
нешто говорило да је ту становао немали број деце 
– да ли су она, чак и дојенчад (али чиме су дојена?), 
заборавила да плачу? Коначно, на једном одморишту 
степеништа, старица, шакама подбочене главе, или за
чепљених ушију, у ставу на који смо наредних дана на
илазили чешће него што је сада било у неку руку ти
пично за Босну, код свих, од старијих до најмлађих. 
И моја готово већ уобичајена, даље током путовања 
појачавана срџба, када се један од пријатеља распи
тивао код старице за Одакле и евентуално Куда; само 
не пропитивати, само не трагати за подацима, само не 
проваљивати у нешто што је несумњиво и очигледно 
расло до неба, или већ куда. А онда сам сваки пут го
тово пожудно учествовао у одговору, и осећао сам се 
праћеним, умиреним, понекад баш и осокољеним чак 
и најужаснијим појединостима, и био сам по правилу 
међу нама тројицом путника онај који је на крају пре
узео сва питања – и потом, ипак, опет мислих да би 
требало да нам говоре само немост, држање без речи 
и немуште ствари, споредности (као, на пример, 
тамо у хотелу Вишеград они дрвени сандуци на одмо
ришту између спратова, некада, пре рата, очигледно 
за цвеће, сада, међутим, само још испуњени земљом 
претвореном у шут, сувом и истовремено тако стврд
нутом да ту ниси више могао замислити ни најситније 
растиње).
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Сваки од нас тројице остаде до вечери засебице. Ја сам 
се, на пример, попео на брежуљак у том испуцалом 
и испраном вишеградском крајолику; циљ ми је био 
српска православна црква, поред четириипостолет
ног моста, надалеко једине грађевине на коју си могао 
да усредсредиш нешто као пажњу (чувени мост сам 
најпре хтео данас да по могућности оставим у миру, 
а одозго са црквеног платоа није се он онда ни видео; 
уопште, између тих босанских брда, изгледа, често је 
било довољно неколико корака у страну, и предели 
би, са свим засеоцима, рекама итд., ишчезли, и сасвим 
нови би се отворили, са другим воденим сливовима и 
муслиманским гробљима уместо до малочас видљи
вих хришћанских гробаља).

Црквене двери закључане; ипак, прикачена цедуља са 
најавом сутрашњег недељног богослужења: нека на
мера ту у свеопштој непомичности и зарајберености, 
перспектива! Црква, куполе сличне главици лука, из 
времена Вишеграда под хабзбуршком Аустријом, с 
краја деветнаестог века. И одмах испод ње на ливад
ској падини, као по мустри тесано, ново гробље ра
тника, или (krieger можда пре значи „борац“) гробље 
бораца, стотинак, или више, силних глаткоцрних чет
вороугаоних каменова, увезених, како се потоњег дана 
сазнало, из Шведске, виа Италија (али зашто мермер, 
или је то био глачани базалт?, зашто не камен одатле?, 
зато што је само у Италији било светлог мермера?). 
И на свакој надгробној плочи портрет преминулог 
или преминуле у природној величини, по правилу 
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у униформи и наоружан до зуба, а имену и додатак: 
„Српски борац“, Serbischer Kämpfer. Велика већина 
њих погинула је 1992. године, у првој години рата у 
Босни. И на задњим странама надгробних споменика 
опет угравирани портрети, овде чешће целе фигуре, и 
оне такорећи у природној величини, слободно према 
фотографијама из цивилног времена и времена мира; 
један такав будући борац, на пример, у белим пати
кама насред цветне површине, други је седео на Ка
пији, оном истуреном месту дринског моста, вековима 
овде, не само по Иви Андрићу, састајалишту младих, 
трећи са широко развученом хармоником… И даље 
предвечерња спарина, ни живе душе на тој црно на цр
ном степенастој ораници мртвих. А у погледу доле на 
град више ни трага од минарета виђеног пак у књизи о 
животу Иве Андрића, издатој 1989. у Београду (на јед
ној од слика, из прошлог века, избројао сам два мина
рета – торањ православне цркве овде као да још није 
био саграђен; на другој слици, далеко млађој – па на 
крају Вишеград је био већином муслимански – било 
их је већ најмање шест, или се код једног од тих шпи
цева радило о фабричком димњаку?, али сада после 
рата очигледно га није више било).

Вече коначно опет утроје на тераси изнад реке и ис
пред ресторана, при најпре још јасно чујном грго
тању воде у Дрини и првенствено постојаном бучању 
између десетак стубова моста – шумови и звуци који 
су се готово потпуно губили у и даље као старојуго
словенској музици хотелског бенда, тамо на бетонској 
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трибини под ведрим небом, музици тако гласној да су 
од ње и њене јеке болеле не само уши; и тако онда све 
до поноћи. „Мора то тако гласно, то је српски, Срби 
су такви!“ (Готово поносно рече у једном тренутку 
Златко, један од Срба за столом, на шта је Жарко, 
други Србин, опет типично српским гестом, само од
махнуо руком у још хладнију ноћ.)

Гостинска башта, пространа као парк, под сводом од 
лишћа, пунила се неочекивано, суботњевечерње. Не
обично тиха, или пак само ћутљива или шкрторечива 
људска створења у белим кошуљама и белим блузама, 
и баш нико не би разумео ни сопствену реч у тој јеци 
музике и том певачицином трештању, лице јој беше 
дрско, баш типично српски. Ниједног стола за којим 
се за свих тих сати, колико год да беше постављен, 
нешто јело, макар само кришка хлеба; и никогa ко је 
плесао (или ја то само нисам опазио плесаче, ни плес 
избеглица са домаћима?). А на славном мосту, који се 
без светиљки и неосветљен, сиво аветињски – уоста
лом, не баш тако различит од дворца у Версају ноћу 
– протезао помрчином, ни трага од вечерњег корзоа, 
у најбољем случају усамљени закаснели повратник 
кући(?).

Дубоко у ноћи онда још стајање на отвореном прозору 
у соби хотела Вишеград. Ни мува се није више чула из 
града одострага, и силни, у тмини светлуцави мост, у 
међувремену потпуно празан, под већ летњим, јужно 
светлим, притом као неприпадајућим и са тлом под 
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собом ничим више повезаним звездама, и том сли
ком су сада пролетале мисли на вести о убијањима 
овдашњих Муслимана пре тачно четири године: многе 
жртве, тако бар сведоци кажу (управо из хотелске 
собе као и моје овде), гурнуте са ограде моста тамо 
преко, и све то по наређењу младог српског командира 
милиције; у памћењу ми је посебно чланак из Њујорк 
тајмса, шпикован низом изјава против тог у међувре
мену несталог мушкарца који је – његова главна од
лика – „ишао често босоног“, у паравојној групи коју је 
звао „Вукови“; иначе међу тим, као и обично, искљу
чиво муслиманским сведоцима који су га теретили, и 
онај, опет као и обично, једини Србин, војник одавде 
из града, у заробљеништву саслушаван од стране по
лицајца Уједињених нација, али касније, како је ре
чено, размењен и исто тако нестао (готово сигурно „у 
своју пропаст“, писале су новине). И нисам могао да се 
уздржим да се не упитам како то да су у том рату увек 
баш могући крунски сведоци злочина, изгледа, ни пет 
ни шест пуштани на слободу у размени, чињеница 
која се јављала готово у сваком таквом извештају, и 
сваки пут се без икакве сумње даље преносила. Ако је 
овај или онај сведок знао за тако лоше, тако срамотне 
ствари – зашто је онда размењиван и пуштан да оде? 
И зашто је у поменутом чланку писало да је она срп
скобосанска банда вукова овде у Вишеграду од 1992. 
имала сасвим одрешене руке за своје вишемесечно 
харање? Цео град као језиви маневарски простор 
за само неколико босоногих у игри мачке и миша са 
више стотина жртава? (Српскосрпска армија је, опет 
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као и обично у извештајима, то пасивно посматрала 
са друге стране границе, ако није, према извештајима 
још очигледније, у томе и учествовала.) Није ли тада 
избио грађански рат, нису ли се тада водиле борбе го
тово свуда у Босни? Како је било могуће да се такав 
слободни терор искаљивао над већинским муслиман
ским становништвом, већ одавно добро опремљеним 
за рат, које је сем тога успоставило власт? Споменик 
Иви Андрићу тамо на прилазу мосту, није ли још у го
дини пред избијање рата био разнет, као сигнал тога, 
и ко је то учинио? Значајно пак беше да је тим преко 
мора дошлим, долетелим скупљачима изјава, тако
рећи свима одреда, било стало само и искључиво до 
њихове сторије, њихове сензације, њиховог плена, њи
хове робе за продају (a то се најпре и није могло пре
зирати) – „witnesses said“, „survivors said“, пасус за па
сусом, уједно печат потврде веродостојности; ипак, 
готово никада се није радило о свези, о даљем раду на 
објашњавању и расветљавању неког проблема, а да не 
говоримо, у сваком случају већ одавно не више, па ни 
у некада озбиљним „светским листовима“, о тој пре
дисторији, за Босну и Југославију посебно значајној, о 
низу предповести – представити проблем који срце 
гане у сасвим другачијем смислу?, не, него, на пример, 
књижевно лош закључни пасус (који уопште не дира 
у срце, него баш само огољено бестидно у њега гађа) 
тог у Вишеград иза босанских планина дошлог нови
нара плаћеника с Менхетна, пасус у коме он описује 
како сведокиња, избегла из свог града, пошто је једне 
ноћи присуствовала бацању са моста мајке и сестре, 
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каже тенесивилијамсовски: „The bridge. The bridge. 
The bridge…“

Онда мајско недељно јутро, већ са појединачним ри
боловцима прекопута, на левој обали Дрине, између 
жбунова на одмах јарком сунцу, и сећање на неки 
други извештај са ратишта овде у Вишеграду, не из
вештај новинара који је глумио писца, најрадије другог 
Албера Камија, него извештај неког незнаног путника, 
у својим белешкама мање усредсређеног на трагање 
за индицијама, на њушкање у потрази за повестима 
или на производњу повести, него далеко више на ни
зање коначно једанпут несумњивих и несумњичених 
појединачних појава, на стварање међупростора – из
вештај утолико необјављен ни у једним новинама, 
послат тек овоме или ономе приватно: тамо један та
кав риболовац на Дрини из Вишеграда, без једне ноге, 
може да баци удицу само високо одозго са моста – јер 
доле на пристранку не би притом могао да се људски 
подупре – и стога као инвалид, упућен пак на рибу, 
има и далеко мање изгледа на улов. 

А онда, коначно, и ја пређох преко моста Мехмедпаше, 
тог стамболског силника и изданка овога краја, поред 
не баш лепе високе плоче на средини моста, попут зида 
маузолеја, с турским натписом, а потом, тамо на иначе 
празној другој обали, поред скупа људи, непомичних, 
на делу пута ни по чему посебном, испред литице; че
кали су ранојутарњи аутобус, али куда? Јер некада 
близу Горажде, узводно, једини други град у околини, 
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био је пак у међувремену непријатељска земља? (Још 
увек је на другој страни, на самом прагу моста, лежала 
срушена Андрићева статуа, заједно са отпалом главом, 
а нови, готово идентичан споменик био је, разуме се, 
постављен такорећи одмах ту поред старог.)

Пре него што ћу прећи преко моста намеравао сам, 
наравно, да се стазом кроз дивљину успнем на узви
шење на другој страни, сећајући се кратког текста уп
раво поменутог вишеградског аутора, неке врсте при
зивања детињства, призивања у коме оно није било то 
исламскоправославнокатоличкојеврејско насеље на 
Дрини (опевано широм света, и преобилно слојевима 
и повестима, насеље које остареломе записивачу јесте 
значило свет), него су детињство пре и после свега 
биле те прашњаве брдске стазе у свету дивљине; цео 
свет, тамо; а одатле и љубав према свету. Путање уз
брдо су, наводно, до недавно биле засуте минама, али 
сада у сваком случају проходне (само без напетости!); 
и тако сам се онда подуже успињао и клизао тамо го
редоле кроз оно сиромашно растиње које у другом, 
исто тако кратком тексту сећања тог месног аутора, 
тог континенталнобосанског чежњивца за морем, 
беше „безимено“; јер тек иза седам, или више, или 
мање, планинских ланаца у правцу запада, тамо близу 
Дубровника и Јадрана, прелазило је то биље за њега у 
биће звано „палма“ и „рузмарин“. 

Онда, у једном од поточних јазова на Дрини, онај низ 
кућа на левој обали вишеградског предграђа, негдашње 
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стамбене зграде избушене рупама: тамо где нису биле 
сасвим сравњене, биле су наткровљене пластичним 
церадама и без прозора, преиначене у привремени 
смештај за „новопридошле“, овде превасходно из не
када српских делова Сарајева, а испред просторија: 
баште, опет снебивљиво уређене, као само за једно го
дишње доба, као да су то били путујући радници – али 
на поздрав споља са пута уз поток узбрдо узвратио је 
онда кроз процеп цераде неко ту већ полуодомаћен – 
можда и зато што је данас била недеља?

Уз прве металне дозиве звона са црквеног брега преко 
пута, високо изнад главне обале, у надолазећој спарини, 
онда и, после ненадне одлуке, на једном шипражном 
месту са пристранка Дрине, и већ до браде – само да 
вода не уђе у уста!, погледај оне приче о лешевима у 
води! – заронио у брзе хладне таласе. Једанаест лу
кова моста померених притом у даљину, чудновато 
дохватљиву; и њих једанаест, опажених на први по
глед као бројка, управо уочена као непарна. Онда на
траг, горе на обалском путу избеглица, из логора ба
рака узводно, такорећи још дете, очигледно без циља, 
пљуцкајући, преда мном? Још више „таквих“ пролаз
ника на том путу; сваки за себе. И на месту испод ли
тице десетак нових путника који чекају аутобус; куда? 
Само не питати. И натраг, на мосту, опет метална 
звоњава звона. Али зашто се са мном онда није уз стр
мину ливада и воћњака пео ниједан други полазник у 
цркву? (Никога ту коме би се поставило питање.) 
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Ступио на купасто узвишење, кроз, изгледа, већ дуго 
отворену капију, у православну богомољу. Здање, из
гледало је споља премало, унутра пак, како сам био 
навикнут у руској црквици у мом париском предграђу, 
запрепашћујуће пространо, и поред иконостаса ис
пред прегратка за попа. Сâм са духовником удубље
ним у припреме богослужења и с његовим помагачем, 
осетио сам се као наметљивац и повукао се напоље: 
тамо испод цркве гробље погинулих, окружено 
летњом, као жито високом травом, у међувремену 
црно не више само од квадара надгробних каменова 
поређаних један уз други, него још и од посетилаца, 
најпре скоро само жена, старијих, чучале су испред 
и иза надгробних плоча, у неком покретном једин
ству. Брисале су и глачале сунђерима и марамама гро
бове својих ближњих, темељно и савесно, као никада 
ништа од покућства; и те гравурне и полиране слике 
чистиле су са неком по природи необичном нежно
шћу, повремено и силином.

И сада се заорила песма, или молитва, или повик, или 
једноставно само плакање једне једине мајке, чучала је 
иза гроба свога сина и све време и даље чистила ио
нако већ одавно чисту стопу; или је то била бака? Ни 
у ком случају није то било оно букање, вриштање, за
вијање и лелекање, како је то неко од нас можда за
мишљао „нарикаче“ с југа, него пре монолог над мрт
вачким носилима, произашао једино из бола, вођен 
једино болом и наглашен једино болом, и ничим више; 
никоме упућен, па ни преминуломе коме се ипак 
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обраћала, коме је певала; готово безгласно, ни тихо ни 
врскаво; излазио је право из груди, ни мање ни више 
– без додатног напора или притиска; преко усана је 
прелазио увек само један тон и само један слог, и ни 
дашак више; ни трага самовоље и ничег намереног, 
само артикулација људског бића које је из себе, без 
грлених напора или „викања из петних жила“, изди
сало и повремено јецајима износило тугу, не, него бол 
због губитка; и тако, подстакнуто можда уобичајеном 
тишином недељног јутра, подизало се у ваздух, и ис
пуњавало га, сасвим другачије од било које арије, па 
чак и оне о мушкарцу и жени који су се уздизали до 
неба; био је то и један од ретких тренутака у којима 
тамо у Вишеграду нисам могао да се сложим са Ивом 
Андрићем који је у књизи На Дрини ћуприја такве, у 
његовој земљи столећима понављане гласове описао 
као неку врсту заљубљености сваког ожалошћеног у 
сопствени бол. Тако ја то нисам чуо; тако нешто се ту 
сада није могло чути. И мора ли овде да буде речено да 
оно нарицање тамо на српском православном гробљу 
природно садржи сигурно истоветни, само различито 
показан свудашњи бол?

Коначно, богослужење: и поред неочекивано дупке 
пуне цркве, заправо повученo у себе, без иједног оног 
правог једногласја, и без оног, кажимо, словенског 
тона из груди, на који бејах навикнут чак и у забаче
ном париском предграђу, под оном плавом куполи
цом, и који су испуштали понеки већ прилично оро
нули руски емигранти, па и њихови потомци. Да ли је 
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то долазило од продуженог деловања пређашње рели
гије мањине у томе градићу у коме је до пре само неко
лико година главни био муслимански имам? Или је та 
повученост у себе одувек била обележје православног 
српства, никада усредсређеног на лов на душе других 
народа, за разлику од хрватског католицизма, сети се! 
хиљада присилних покрштавања (ако не, убијања), 
предузетих у Другом светском рату, над Србима у њи
ховој земљи и држави?

Касније, тог вишеградског јутра и сазнање: ако је у 
том, у међувремену чисто српском месту уопште још 
и постојало нешто попут живота заједнице – и поред 
све те гужве и ипак тишине за време недељног бого
служења, чак су се и моји сапутници из хотела тамо 
поставили: један, Златко, први пут после детињства 
у источној Србији у селу Породину недалеко од реке 
Мораве, други, Жарко, син партијског функционера 
Титових комуниста, баш први пут – биће да је то 
било тек после богослужења, тамо на том пољу гро
бова. Било је већ скоро подне, богослужење је трајало 
дуго, и у тренутку православног јеванђеља, где би 
код данашњих католика дошао благослов „Ite, missa 
est“, плакање код надгробних каменова одјекнуло је 
сада вишегласно, иако је сваки женски глас, од гроба 
до гроба, био раздвојен. Сунђери и мараме, уместо за 
брисање површина гробова, повремено су коришћени 
за очи. Међу њима сада и многобројне млађе, чак и 
врло младе жене, удовице бораца?, сестре?, а онда и 
све више мушкараца, очеви и браћа, па и они са стране 
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(са стране?), ветерани из претходног рата, и гробље је 
било посебно осветљено њиховим углавном белим ко
шуљама, и патикама и јакнама млађих. Сада ту и тамо 
видљиве уске клупе без наслона, на којима се седи 
збијено. Приносе се послужавници с боцама домаће 
ракије, ту су и као напрстак малене чашице и, као до
датак, претходно за посетиоце богослужења најфи
није сечени комади краставца, парадајза, пресне шу
нке и кајмака. Свеопште плакање (посебно безгласно, 
јецање или јадиковање још само сасвим појединачно), 
гланцање гробова, пијење уз наздрављање, жвакање, 
одлажење у страну, враћање, плакање надаље.

И моја два другара, ти Срби из иностранства, већ су 
међу ожалошћенима, и видим их како постављају та 
своја питања. Ах, то запиткивање! И већ их видим са 
чашицама шљивовице како се поверљиво куцају са 
Вишеграђанима, и већ ми машу да им приђем, и већ 
им се придружујем у пићу, а онда и у запиткивању.

Али питања у суштини уопште нису била потребна. 
Подозрење тих Срба у руралној Босни пред нама 
туђинцима и странцима је тако јако, али га је и лако 
савладати. Савладати? Не, оно напросто нестаје у тре
нутку када је очигледно да је ту у њихову област дошао 
неко, ако не већ баш добре, онда ипак бар не хладно 
зле воље, како то беху готово сви од тих ионако сас
вим ретких овамо дошавших протеклих година; или: 
једноставно неко без унапред смишљене, унапред по
знате задње намере; ко при свакој њиховој речи не 
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размишља потајно шта ће касније прибележити за свој 
ланац индиција: „Аха, ево, опет лажу. Аха, ево, траже 
изговоре. Аха, опет уображавају. Аха, ево тог њихо
вог босанскосрпског лудила!“; или само: „Аха, ето, 
опет нису читали наша западна истраживања мето
дом случајног узорка, лоше су информисани.“ Зашто 
пак најпре, а можда и надаље, не бити не само сведок 
у неком другачијем од оног против свих зараћених 
страна примењивом „The witness said“, него и нем, бар 
једанпут нем, тихи сведок тог тако очитог и опипљиво 
свеприсутног, свега у земљи сажимајућег, и посебно 
тако наметљивог бола, који избија из свих ћелија тела, 
и који превасходно тражи разумевање?

Нарочито осетљив тренутак, тренутак сумње и не
поверења мештана окупљених око оне још не тако 
старе мајке погинулога, био је када је она својом туж
балицом прешла са тог свог гробног домаћинства на 
туђинце и када су је њени одмах пригрлили речима 
„Пусти – па ништа они овде не схватају!“, и када је 
жена, очи у очи са странцима, нехотице их одмера
вајући, већ у следећем тренутку узвикнула: „Не, схва
тају они, схватају!“

И тако је, нагло, одбрана постала беспредметна. Од 
тог тренутка се из свих углова тог вишеградског 
гробља обраћало нама, причало нам, преклињало нас, 
псовало, обавештавало нас (о повремено сасвим дру
гачијим вестима од оних другде наметнутих), само се 
наговештавало, отприлике овако: „Немци су ми били 
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овде добродошли увек, у време између два рата, па чак 
и после, а сада су нам најљући непријатељи, тако смо 
мали народ, а сав свет (показује у небо, „свет“ тамо 
као ескадрила бомбардера НАТОа) против нас – ка
жите Немачкој да треба да се стиди! За нас нема више 
радости, ни празника, ни прославе. Једино место на 
коме се још окупљамо је гробље, а у Вишеграду има 
још таквих гробаља. Црква, одлазак у цркву, да, али 
само формално, религија је умрла, једини живот, је
дини живот заједнице одржава се на нашим гробљима. 
Спорт, тја: најбољи играчи нису живи, и у фудбалу и у 
кошарци – пре рата смо имали одличну кошаркашку 
екипу! Моћници преко пута у Београду су нас издали, 
али шта су друго могли, мали народи као наши одавно 
не могу више да се самоопределе. И ко одлучује о 
њима? Одлучује? Ко их држи у шаци? У песници? Ис
под палца? Сада и правосуђе, постављено од стране 
премоћних, поступа по таквој моћи и самовољи, а не 
по закону. Процеси, да!, али онда истовремено против 
људи свих трију зараћених народа, а не само против 
Срба – пажња света према тако једноме оптуженом, а 
још и првом, много је већа, а то одређује слику и даље 
криви историју! Нисам једанпут у животу избегао 
стрељање, од стране нациста, усташа, ускоро ћу на
пунити осамдесет година, и убићу се на крају (ударац 
тог старца, ветерана, песницом у чело беше тако сна
жан да се затетурао). Одавде ћу устукнути само мр
тав. Никада више са Муслиманима; иако сам, разуме 
се, међу њима имао пријатеље.“ (Ту је реченицу један 
млади говорник изговорио тако успутно да се тек сада 
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у записивању јавља питање, да ли је он са тим „никада 
више“ и стварно тако мислио, није ли он у стварности 
ипак очигледно био без иједног пријатеља: следећи 
пут, у правом тренутку, питаћу га даље о томе! Јер, тој 
се реченици збиља није могло веровати.)

Снажније од изреченог, разуме се, деловао је начин 
обраћања тих људи нама туђинцима: збркано, после 
дугог потискивања, узбуђено, ослобођено; просто
душно, детињасто, као да су, коначно, заурлали – пре у 
изолованости него у резервату. И без иједног тона мр
жње према Западном свету, у најгорем случају некако 
озлојеђено, а ако и беше ту срџбе народа, онда је она 
(можда и зато што је за њу коначно пронађен израз) 
баш била весела и шаљива, а уједно тужна, мирна (па, 
тако нешто постоји!), разиграна: гнев народа, а у гневу 
само појединачне улоге. 

И како ли смо ми њима, тим појединачним босанс
ким Србима, били потребни као публика! Па понеки 
од нас овде би, мислио сам после, могли и да оду тамо 
и да их коначно само саслушају.

И још ми је нешто накнадно пало на памет, већ да
леко изван Вишеграда у Босни, док сам мислио на на
рицање, не само мајки, тамо иза седампутаседам 
брегова: оплакани нису били већ одавно мртви и не
постојећи него су за своје ближње и ожалошћене уми
рали управо сада, у сваком тренутку, сада, сада и сада, 
и тако даље. Умирање се тамо на гробљима одвијало 
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стално. Није за то постојао, нити је за то важио, није
дан једини наш, наш?, појам, појам?, нити поимање, 
прошлости, па ни тога што се тицало умирања у Босни 
пре више од педесет година, у Другом светском рату, 
својевремено. Својевремено? За преживеле се умирање 
одвијало управо сада и сада. И можда би опет требало 
рећи да ми се такво другачије осећање времена није 
јављало само као последица посебног словенског или 
српског култа смрти – могао се он слутити исто и баш 
тако и код других ожалошћених тамо, па и ако се гово
рило да за муслимане гробља нису била састајалишта: 
таквим казивањима нисам веровао. 

Оног поподнева још и као гледалац на недељној фуд
балској утакмици, на једној од висоравни већ при
лично изван маленог Вишеграда; утакмица друге 
босанско српске лиге, против екипе из Требиња близу 
Јадрана, у брдима изнад Дубровника. Аутобус са игра
чима одатле је, заобилазећи енклаву Горажде, био при
нуђен да вози седам сати, уместо три предратна сата 
у бившој Босни и Херцеговини. Уморно шутирање на 
оморини, тако су и очи имале времена да осмотре ви
шеградско брежје – док је, дабогме као и свуда у Ев
ропи на истим скромним утакмицама, један гледалац, 
гласом који се свуда орио, бодрио, псовао и подруги
вао, а остали гледаоци су, такође као и свуда на свету, 
више учествовали у његовом добацивању него у зби
вањима доле на трави (да, чак и у тој ратом разореној 
Босни и даље је блистало нешто као зеленило траве). 
На једној од стрмих брежних падина бели, као кочеви, 
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надгробни каменови муслиманског гробља, а онда 
и утисак да се тамо узбрдо кретала женска прилика, 
главе увијене копреном. Беше ли то дневни сан? Али, 
није ли у Вишеграду стварно још било „муслиманки“, 
удатих у „мешовитим браковима“ за „православце“? 
А онда се гледаоцима на бетонским трибинама не
очекивано придружио један од бивших становника 
тога места, с фесом на глави, поздрављен одасвуд са 
Здраво! Не, то је сада несумњиво била фатаморгана…

И онда сам, ипак, поставио питање о рушењу двеју 
месних џамија. Одговор: морало је тако да буде. У јед
ној је било велико складиште оружја, у другој муни
ција, речено је. На уобичајено празном месту џамије 
није то изгледало немогуће. Ипак… Како је то у оном 
већ поменутом неновинарском извештају о стању у 
Вишеграду пре две године речено: мештани су очиг
ледно, и поред све своје отворености, крили и неку 
тајну, и то ни за кога лепу.

Није, ипак, само зато последњи утисак пред одлазак из 
града био утисак затворености сокака, бесциљности, 
незнањакудадаље, оптерећујући, тегобан, близу про
вале насиља – и недељно предвечерје је доприносило 
томе, опет као и свуда у Европи, а можда не само у њој. 

На тој светлости предвечерја сада и повратак преко 
границе у Србију, узбрдо и узбрдо планином Таром 
и покрај тамошњих, у свету ботаничара познатих 
Панчићевих оморика, преживелих из леденог доба, 
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исконски витких и увис окомитих, па још и онај мирис 
гљива из шуме на висоравни, и онда, већ у дубоком 
недељном сутону, све самим кривинама низбрдо, опет 
према Бајиној Башти, сада готово неописив контраст 
у односу на суседни град у Босни претходно, елеган
ција „лично“ (док је пре рата ипак изгледа било друга
чије). И ниједан од тих негдашњих српских љубитеља 
Вишеграда није после рата ишао из Бајине Баште у ме
сто својих ранијих ходочашћа и своје омиљено изле
тиште. Зашто? Слегање рамена. А из осталих делова 
Србије, из Београда, Новог Сада, Ниша, баш нико, 
сазнали смо по повратку; као да су Срби у Босни за 
већину Срба у Србији били туђинци, и то, можда, не 
само после овог рата.

И ми, после наше дуге недеље у негда граду Иве 
Андрића, то доживљено или пре то што се на нас сру
чило или нас тукло, прерађивали смо, до касно у тој 
летњој ноћи, глупирањем, грубостима, свеже науче
ним босанским псовкама, „јебо те миш“, die Maus soll 
dich ficken, „мајка ти је пала с крушке, да је јебеш, неће 
преживети“, „дабогда ти кућа била приказана на Си
ЕнЕну!“ (што би значило: изгорела, дигнута у ваздух, 
итд.). Па и зато што је за следећи дан био планиран 
повратак преко границе у Босну, на друго место, даље 
низ Дрину, у, звучне ли речи, Сребреницу – „Argentaria“. 
И, ипак, то „Сребреница“ готово да није хтело да нам 
пређе преко усана, и могло се осетити да баш ништа 
није тамо вукло оба моја српска пријатеља; но, морало 
се тамо. Ко је то рекао? На крају свако од нас. 
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И опет летње јутарње небо, с наглим ломовима у лету 
ластавица високо и далеко у плаветнилу. Касни одла
зак из Бајине Баште у правцу севера, обалом Дрине. 
Зелена вода кроз обалско жбуње; и опет већ недељама 
она вејавица паперја топола и врба; и постепено сив
касте китице багремових цветова, и даље светли тра
гови узбрдо до ивице четинарског дрвећа, кроз от
ворене прозоре аутомобила на махове мирис тога 
нектара: срце Србије.

И притом, ипак, река све време као граница и то 
међудржавна. И онда тамо прелаз за Братунац, натраг 
у босанску Републику Српску, гранична рампа са ове 
стране тешка, репрезентативна, кажимо, југословен
ска, она с друге стране пре само наговештај, не цела, 
чак ни половина ње. И тамо поново: име оца? Мајке? И 
оне готово већ познате граничареве лаконске речи, из
раз лица и поглед, у међувремену опажени као нешто 
попут поезије понеких облика овдашњих планинских 
предела. Знак руком једног граничара да за време про
вере докумената седнем на столицу крај њега, прекри
вену ћебетом, напољу на ивици моста: сео крај њега, 
ослонио се леђима и – није било наслона – за длаку се 
стровалио преко пристранка. И како је само граничар 
то приметио и уједно превидео.

Онда опет летња подневна спарина, путем уз дрин
ску долину, на чијем крају онда Сребреница; сада и 
врели удари ветра. Та доља је најпре широка, готово 
равница, сачињена од лаких узвишица – географи то 
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називају „долина“. Трагови рата од априла 1992. до 
јула 1995, тек постепено уочљиви на том путу, најпре 
неосетно узбрдо, долином сужаваном збиља само по
степено, при висинској разлици од скоро 400 метара 
на неколико босанских миља: тек ту и тамо понека 
рупа од метака и оцрњени зидови, а онда, с брдима 
обострано једно другом примакнутим, прва права ра
зарања, у почетку више разорени амбари, складишне 
и радионичке хале, трансформатори, фабрике, потом 
и стамбене куће предграђа, пре заселака, мање рупе 
од граната које прелазе у веће отворене рупе, и ком
плетни зидови кућа сада већ као једна једина рупа у 
пределу, ватра из лаког оружја прелази у експлозије 
граната, тиме се и црнило чађи шири и, што се долина 
сада више сужава у клисуру а здања бивају више град
ска, штрчи увис; на крају се јављају солитери и раза
рања коначно преовлађују у слици, ниједна флека не 
остаје недирнута, ниједна фасада, ниједан зид.

Ако је и било других аутомобила, онда су нам ишли 
само у сусрет. Искрцали смо се тамо где је, дакако своје
времено, био центар Сребренице: сада центар само још 
црнила од чађи, прашине и пепела, уз појачано дување 
врелог ветра, притом ми на памет паде она словеначка 
народна изрека: „Код вас је хладно као на згаришту“.

A сада, проблем даљег приповедања, описивања 
слика, осликавања, низања слика: као да се на местима 
попут С. поново доживљава нешто попут исламске 
или уопште оријенталне забране слика, или у најмању 
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руку укор због oсликaвања неких појава, у сваком слу
чају неприхватање великих, обојених, до краја ис
пуњених, монументалних и панорамских слика, не
прихватање које, међутим, даје или оставља простор 
за све више минијатура, које се као слике такорећи и 
не могу дешифровати, које готово да ништа не значе 
– такве минијатурне слике додатно повезане с дру
гима у најобичнију, најобичнију?, „арабеску“ која, све 
у свему, можда ипак понешто и казује. Да, арабеску.

И тако центар С. тамо, као на крају високе долине, из
међу косина стрмих као у клисури, некада и те како 
густо шумовитих, данас пак до неба посечених, за 
огрев за време дугогодишње опсаде?; само још ту и 
тамо понеко појединачно стабаоце на узвишицама. И 
из тог појединачног растиња сада стално шуморење, 
пре запенушаност.

У том иначе пре бешумном, насељеном(?) месту(?) 
којим су, притом, као и претходног дана у Вишеграду, 
уздуж и попреко стално ишли многобројни људи, пре
владавао је, ипак, звук пуцкетања, блоботања, прас
кања, лепршања пластичних цeрада на хиљадама или 
мноштву хиљада прозорских отвора готово свуда без 
стакла, оивичених црнилом од чађи.

А кроз процепе и рупе тамо у склоништима – то је 
права реч – видео се понеко ко је стајао или седео, па 
и понеки пар, и сва(?) породица, повратници у свој(?) 
град као да су однекуда у њега избегли.

И опет испред једне нагореле фасаде – ни једна је
дина ни приближно неоштећена – као и претходног 
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дана у Вишеграду, људи који чекају аутобус, иако их је 
сада много више, а не малобројни с великим коферима.

Без речи смо се нас тројица допутовалих у С. већ 
одавно раздвојили, у некој врсти прераздражености 
том разрушеношћу и задимљеношћу; били смо не
дружељубиви; стајали смо доле у клисури рушевина 
сваки за себе, као тих неколико стабаоца горе на гре
бену планине; свако на своме путу спотицања између 
насипа шута. Да ли су ципеле и дроњци између комада 
зидова били део „арабеске“?

И опет српска православна црква, готово нео
штећена, на платоу изнад стрмине, са потпуно новим, 
дакако врло танким дрвеним дверима, и доле, дубоко 
испод подножја узвишице, остаци џамије, још препо
знатљив део кровне куполе, иако, као и сви остали де
лови грађевине, сравњен са земљом, последњи фраг
мент облика у тој иначе потпуно безобличној гомили 
рушевина; а био је то тренутак каснопослеподневног 
хоџиног јављања, и одјекнуо је он сада тамо из под
земља, између комада куполе, кроз развалине, при 
чему се онда још зачуо и брзак потока С. Не, два пута 
не, није ту било више ни повика ни речице која је ту 
раније ипак протицала? Да ли је поток био затрпан?, 
да ли је протицао подземно?, да ли је прокрчио себи 
други пут?, другу долину? – притом је ипак, тамо даље 
узбрдо, некада извирао као лековита вода? – у сва
ком случају, сазнали смо онда, за становнике С. било 
је воде само сваког другог дана, доношена је, није била 
из потока. Ништа до ландарање пластичних церада, 
које је испуњавало клисуру.
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И код цркве заграбих свом шаком у коприве које 
су управо цветале и нарочито јако жариле; заграбих 
онда још једанпут.

И на тој стрмини тамо горе у кршу сада је неко
лико људи грабуљало на лејама тако уским, повре
мено једнообразним, да оне заједно ипак ни близу 
нису представљале башту, а ти грабуљари, у поређењу 
са онима који су доле на дну клисуре маленог града у 
стоструко већем броју ишли доконо или тумарали та
моамо, били су не само малобројни него и као неиз
бројиви, и као да су радили ван ритма, за разлику од, 
све време овог путовања свуда на другој страни, у Ср
бији, радиних чета грабуљара на пољима, и није то 
било тако само због стрменитости радног места овде, 
нити равнице и нежне валовитости тамо. 

И на једној од стрмих падина прекопута, на дру
гој литици клисуре, блистајући крај маленог остатка 
шуме, опет ти светли витки надгробни каменови мус
лиманског гробља.

Онда и нарушено земљиште, ходање и клизање 
низбрдо од цркве, поред негдашњег бањског хотела 
– уображење да се звао „Европа“ – у том граду мине
ралне воде и рудника сребра, кошнице, не, само једна 
једина, тамо између развалина зида, око ње је заиста 
летело и зујало неколико ретких сакупљачица меда, 
једва бројнијих од грабуљара горе у пустари.

И коначно знак махањем руке старијег мушкарца 
(касније се испоставило да је био млађи од мене) из 
једног од средишњих чађавих солитера, из једне про
зорске рупе тамо на средини.
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И послужење тројици путника, окупљених тим 
махањем руке поново заједно у његовим „просто
ријама“ (заборавио сам да поменем четвртог, нашег 
пратиоца из Бајине Баште, назовимо га овде „мана
стирски библиотекар“, јединог човека који се од краја 
рата усудио да из своје Србије дође у раније ипак не 
тако забачену С., одмах прошле зиме; разлика у од
носу на сада у мају? „Нико се није променио, ништа 
се у С. није променило за тих пола године, само је тада 
било све под снегом, било је много снега, и град је де
ловао мирољубивије“).

Наш домаћин, овде одраније стално настањен, за 
време рата „отишао“ из претежно муслиманске С., 
сада је повратник у свој негдашњи стан, један од рет
ких усељивих у великој згради; имена на остављеним 
поштанским сандучићима доле на степеништу већи
ном „турска“, спорадично налепница са „чисто српс
ким“ (избеглице, Flüchtlinge, Eingewiesene).

Послужење, погодикојом ракијом, за столом пре
кривеним прилично средњоевропским прекривачем, 
док власник стана није пио, шећераш (лекова није 
било), седео је с нама и слабашним гласом – али како 
поверљивих, уједно беспомоћних очију – причао о 
својој жени управо у посети деци у блиској и тако да
лекој Србији, увек истим тоном, као да није веровао 
у женин повратак; на слици на зиду, тамо у том по
лусветом буџаку усред чађаве велике стамбене зграде, 
огроман јелен, рогова уперених у пластику закуцану 
на прозору, док се ту на кухињском шпорету кувала 
вода – ипак је, дакле, опет било струје, па макар и тако 
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слабе да смо онда, дуго пре кључања воде, морали да 
кренемо, на састанак са оним мушкарцем из С. који је, 
по библиотекаровим речима, био осумњичен за ратне 
злочине и на листи Међународног суда.

Али претходно, још и доле на једном од тих тргова 
пуних грба, насталих раскрчивањем рушевина, зао
билазница до дашчаре тамо, због обавезног пазарења: 
жилети из Кине, врећица са семеном спанаћа, као на
зив сорте, на моје запрепашћење, великим словима 
одштампано име мог суседног париског места – иначе 
треба само да изађем из куће и пређем улицу до њега 
– VIROFLAY (семе паковано у Новом Саду у Војво
дини; а продавац на Тргу шута, тамо у С., у предисто
рији радник у „Мерцедесу“ у Швапској).

А онда седење заједно у чак не тако малој групи, 
с мештанима, наставницима, инжењерима, намеште
ницима управе у, у поређењу с црносивом, вреловет
ровитом послератном опустошеношћу ту одмах пред 
вратима, баш раскошној и расхлађеној споредној или 
задњој просторији локала; међу нама власник, управо 
тај са хашке листе, који, сем што је од нас, што смо 
дуже седели, све усрдније тражио да останемо, непре
кидно доливајући вино, био је прилично ћутљив, док 
су остали међу тим Србима из озлоглашене С., опет, 
вишегласни и неповерљиви, били гневни на Аме
рику и у првом реду велику Немачку – и као да су од 
те последње, само од ње!, ипак најпобожније очеки
вали неку врсту избављења. Чињеница да је немачки 
господин министар иностраних послова управо био 
у посети Србији требало је пак да значи да се сада и 
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за њих ту у Босни, за Србе из Сребренице, оглашава 
преокрет, посебно економски; Немачка ће им помоћи 
у поновном отварању рудника, и бање, сматрали су 
– па нису ли пре рата тамо долазили многобројни 
гости, због лековите воде, а и у лов на крупну дивљач 
и медведе: Немци, Аустријанци, Италијани. И као 
деца су ти мушкарци тражили знаке добра, одобра
вања на лицима посетилаца, али били су онда, када 
тамо наиђу пре на противно, и тако слободни да се 
насмеју себи.

И, на крају, ипак још и питања, патрону локала, пре 
рата наводно великом ловцу. Зашто? Зашто на листи? 
А као одговор само: био је рат. И чудно: чинило се да 
мушкарац није тиме скретао пажњу на нешто друго, 
него је његово прећуткивање пре долазило отуда што 
он у суштини такорећи и није имао шта да каже, чак је 
то деловало и као нека врста хвалисања, или је можда 
било само учтивост домаћина: „мислите шта сте већ 
унапред мислили!“ – док су сада у истом тренутку у 
том предвечерју испред нашег прозора пролазили џи
пови и тенкови с војницима Међународних оружа
них снага за спровођење мировног споразума а њи
хови борбени авиони горе на небу пробијали звучни 
зид, већином тамнопути амерички војници, који су 
онда добрих пола сата држали своје пушке и слично, 
уперене у угљенисане зграде и опљачкане брежуљке 
око сребрног града, подизали су и спуштали оружје, 
па њиме кружили, нишанећи тако кроз и даље вреле 
завесе прашине у хиљаде месних варвара, злочинаца, 
непријатеља човечанства, држећи их у шаху, јавно их 
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жигошући, и коначно су се опет склонили и спаковали 
су оружје, отвори на тенковима су се заклопили, и од
ваљали су се ови долином, а унутра у задњој соби ло
кала опет онда оно, све усрдније: „Ма останите овде, 
останите на вечери! Нико иначе не долази код нас у 
С., или многи дођу, али увек само због нечег другог!“ – 
„Нажалост, за граничаре важи рок.“

И тако, напоље; а напољу, пред одлазак, при 
блештаво светлом небу, безбојно сутонско располо
жење, свакако и отуда што је у кланцу сунце већ рано 
зашло.

И на тој двострукој светлости, мушкарац, не више 
млад, у дивљем очајању које му је избијало из очију, 
делујући сада младалачки, на негдашњој главној улици 
а сада калдрми од шута, прође поред нас, лица увис и 
разрогачених очију, као заслепљен.

И чули смо га како је нама, и не само нама, говорио 
и казивао, уздижући руке: „Нисам више Србин, ни
сам више ништа, не желим да будем Србин, не желим 
више ништа да будем. Ниједна јабука неће више зрети 
у овој долини. Роса неће више пасти на Сребреницу. 
Ниједна лопта овде неће више бити шутнута у гол. 
Нисам више Србин, не знам ко сам, и не гледајте ме. 
Не слушајте ме, бришите одавде, идите некуд другде, 
питајте неког другог. Свет је заборавио нас. Свршено 
је, за свег живота. Нисам више Србин.“

И шта каже памћење сада, накнадно, о тим ча
совима у С.? – Несумњиво је тамо било могуће ви
дети и децу, али памћење нема за њих ни слика ни 
речи. И несумњиво су, као и пре и после тога, кроз 
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сву мајску Србију на другој страни, као и кроз Босну 
овде, вејале и у С. пахуље топола и врба, и брегови су 
били попрскани Белим, а касније Сребрнастосивим 
багремова, али памћење није за то имало ни слика ни 
речи. И ниједне слике тог попришта масакра o коме 
се говорило, далеко доле у долини и суседним доли
нама (али о њему постоји не тако мали број других 
и другачијих слика, оне лобање мртвих на пољани, 
очне, носне и усне дупље обрасле чак љупким цвећем 
– док на пољу, иначе, уопште није било цвећа! – ком
биноване са одговарајућим гранама шипражја, ух
ваћене одозго из добро бираног положаја камере, 
исто тако добро кадриране и још веродостојније рас
ветљене, по бојама рафиниране и по високом сјају 
спремне баш за Гојину или Пулицерову награду, или 
награду „Слике без граница“, неку од награда које 
сваке недеље додељује Интерпланетарно удружење 
фотографа).

И у памћењу чак ни трага лета птица изнад С. – иако 
су тамо још увек стварно летеле птице и сигурно међу 
њима не само те злослутне вране, гавранови и чавке; 
и у памћењу не пролази живина, не скакућу зечеви, не 
њачу магарци – иако ту стварно…

Да је било где ту – опет тако једна помисао – бар 
кукавно заплакало дете, и да су мајка или отац или оба 
родитеља бар заурлали на њега: сведок, неко Трећи, 
могао би бар нешто да учини.
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Ипак, једино што памћење каже о С.: „Ништа се не 
може учинити. С. није насеље, а камоли ново насеље, 
него расеље, у сваком погледу. Чак и за раскрчавање 
рушевина недостаје било какав подстицај. И не само 
да се ту не указује нека будућност, него нема чак ни 
дашка било какве садашњости. Највеће и најлепше 
што родитељи својој деци могу да пруже – најбоље 
’васпитање’: континуитет, трајање – ту их више није 
било, ни код тих (тако се у сваком случају чинило) пре 
нерадо освајача, ни код повратника, а код новодосеље
них, из нужде дошавших, код избеглица, никако. То 
што је пријатељ једанпут, на вест о својој болести на 
смрт, узвикнуо или пре избацио, важило је не само за 
појединца у С. него и за цео такозвани колектив: ’Ни
какве перспективе више. Нема за мене више никакве 
перспективе!’“

Најнеобичнији траг памћења, уједно први који 
се појавио одмах по нашем напуштању С., током 
повратка увече преко Дрине у тако уочљиво расцве
талу, тако мирну, као царство света пространу Ср
бију, траг који је и данас, после толико недеља, јасно 
задирао у даљину: изузетна Маленост, такорећи Ску
ченост тог ратног подручја, за разлику од велике, 
подједнако насељене, а ипак мањевише заштићене 
земље уоколо. Више од две године универзалног рата 
тамо на крају долине, светски пожар у тесном крају 
долине! Док се, иначе, Европом само ширило пла
ветнило, док је зеленело и док је вејао снег Европом, 
као да је ту била забијена бакља, годинама и устрајно, 
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најпре ширином долине, а на крају сужена на њен 
задњи део, горећи пак тамо највећом снагом – што 
се места или „попришта“ тиче, био је то мали или 
минијатурни или милиметарски или за сваку длаку 
вођени рат усред нашега континента, уједно друга
чија, нечувена врста атомског рата. Избилог, распи
реног и задимљеног управо у буџаку наше Европе из
лечене, као већ за свагда, од душевне болести зване 
„рат“. И баш ту, дакле, рат, „Рат“ сада, есенција свих 
ратова, нешто прилично ново у историји човечан
ства или људске свести? – а то је пак Црним бојило ту 
кратку долину Сребренице, као да је било довезено и 
испаљено из ноћи Времена.

Разумљиво, и с правом, неко би сада питао: „Ви, Срби 
у Босни, шта сте то учинили тамо – управо ви, не баш 
најмирољубивији народе, али народе који је у исто
рији одувек најјаче допуштао другима, другом, друга
чијем, да постоји, живи и важи, тиме и узорна слико 
готово свим европским народима!?“ И: „Срби, зашто 
остајете у С., зашто не напустите ваша згаришта и зга
ришта бивших суседа у дну те долине?“

И ипак је, чак и ту у С., опет и предисторија – кажимо, 
у сваком случају, памћење – оно што важи, што се 
мора узети у обзир, за све учеснике у Европи и преко 
океана, да се не би и убудуће остало на тој производњи 
фотографија и на буљењу у њих, без памћења, у духов
ном слепилу.
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А памћење под „предисторијом“ подразумева не само 
потчињеност Турцима пре више столећа и зверско 
прогањање од муслиманских савезника нациста пре 
више деценија. (Уместо „памћење“, реци боље, можда, 
„пада на памет“, „у памети је“.) Није ли за предисто
рију важило првенствено оно Догођено, заправо зло 
– почињено на почетку тога рата – и тада чак не од 
стране Срба? Да ли је било неког, или можда уопште 
великог разлога за притом никако опростиву освету 
три године после тога? Да ли су уцене и убиства, који 
су се од 1992. настављали и настављали у српским се
лима око Сребренице, допирали до света, да ли су му 
били предочавани исто тако из дана у дан као што се 
и у случају осветничког масакра већ годину дана, сас
вим разумљиво, дешава?

Ништа – ниједна слика, или реченична фигура, па ни 
на оној зараћеној страни на којој је свет европских 
гледалаца био од почетка, није о томе говорилa; или, 
ако је говорила, онда су лешеви и ти који су их опла
кивали – на подручју С. било је и на хиљаде српских 
жртава – по правилу слепо приписивани другом на
роду жртава.

Сасвим је разумљиво да се овде ради не о преброја
вању – али и те како о појашњавању. Ако су поменуте 
предповести икада и допрле преко медија наших ме
ридијана, онда увек само као успутне, као споредно
сти, избрисане и скривене у брзим споредним ре
ченицама, као нешто за пречитавање и превиђање. 
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„Историја је позната. За њено актуелизовање по
требно је мало речи“: Таквим уводником негда оз
биљан лист са Запада почиње осврт на годишњицу на
водног (у овом тренутку, средином јула 1996, и даље 
важећи и исправaн придев) геноцида у С. 

Шта је познато? И да ли је позната и предисторија? 
Има ли игде некога, неке инстанце која истражује 
предисторију, која упућује на нешто друго од тог мо
лоха актуелности без памћења? Ко жели да схвати? 
Жели ли неко да схвати?

Но, ипак, припазимо: Као што се у таквом појашња
вању предповести ништа не постиже пребројавањем, 
тако се, разуме се, баш ништа не постиже ни релати
визовањем или умањивањем. За освету нема олак
шавајућих околности. – Изучавати предисторију, или 
уопште историју, имати је у виду и осмислити је, то би, 
додуше, могло да помогне појашњавању понечег и да 
одведе за неколико степеника изнад тог добошарења о 
актуелностима. Али оно – а то је бар лично искуство у 
студирању историје, југословенске, у последњих неко
лико година – не просвећује, не уноси никакву свет
лост, у најбољем случају баца пролазне варнице или 
пре само слабу светлост. Нисмо ли се ми на основу (на 
основу?) студирања историје на крају ипак само кре
тали у круг, или пре у цикцак, и, уместо да смо уз по
моћ тог студирања постали далековидији, кретали 
смо се у лавиринту, готово без светлости?
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И још једанпут, пажња! Случајно понешто и те како 
знам – можда више од вас – иако нисам позван. Уос
талом, на овом путу ми је моје знање бивало све неиз
весније, док је Слућење, које, на основу мог искуства, 
сасвим другачије унапред зна од сваког знања, по
стајало све извесније. Слућење, или управо оно треће 
гледиште које се такорећи никада нигде није јављало – 
није смело да се јави – а зашто није?

Враћајући се из Сребренице смо вратоломном брзи
ном, прећутно и једнодушно одлучно, претекли кон
вој џипова и оклопних возила Међународних оружа
них снага за спровођење мировног споразума; између 
лица тих врло, врло страних војника и нас, густа дуга 
завеса прашине, надоле ка Дрини.

А Србија преко граничне реке била је онда још увек – 
после тих неколико босанских планинских миља сто
тине српских висијских и низијских миља – огромна 
соба сирочета, као и својевремено у зиму; том прос
торијом се сада пак орила бука, испуњена дречећим, 
необичним бојама и облицима, које су на нашим ме
ридијанима називали „византијски“, а мени су изгле
дали тиролски, баденвиртембершки, нормански или 
невадски.

И ноћу на аутопуту за Београд, опет тако дивље, и 
опет спокојно толерисано, претицање возила укра
шеног троугластим заставицама, угланцаног службе
ног возила Републике Српске коју смо напустили пре 
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неколико часова: у позадини, тамошњи властодржац 
на путу, како је сутрадан писало у новинама, на са
храну оног босанскосрпског генерала који је, на смрт 
болестан, био у ћелији Међународног суда Савета без
бедности и неколико дана пред смрт ослобођен без 
судског поступка, управо да умре, помилован – чија 
милост? – притом и даље под оптужбом да је ратни 
злочинац.

И тек је потом у нашем приватном возилу, после ћутње 
која је трајала од Сребренице до далеко иза Шапца на 
Сави, провалила нека врста реке говора, од, као и по
сле Вишеграда, псовки, непристојних речи, јаких из
раза. Јаких? Пре из слабости, и опет из слабости. 

И потом, тако ми сада бар долази у мисао, поприлично 
ћутање, све до уласка у београдску буку, а онда и по
тоњих дана, на југу, на Косову (о томе пак, овде, ништа 
– иако би, без тих дана тамо, ово досад испричано и 
упитано било и те како другачије представљено). 

И било је то као да смо тада још једанпут ступили у 
неку другу повест – у којој не бисмо имали ништа 
више да кажемо, ни ја, странац, али ни та два српска 
сапутника.
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* * *

Како ли се ти поменути босански предели, после мог 
повратка у другу Европу, само уплићу у ове овде; до
лина на једној страни Дрине код Вишеграда напросто 
улази у долину Некара код Хајделберга – без благих пре
сецања; пре је то нагло превртање између Среће овде и 
њене Oпречности тамо. Или како ли се, у необавезном 
погледу на јефтине вишеспратнице овде у париским 
предграђима, уопште не тако различите од оних у Сре
бреници, чађ и пластичне цeраде мешају са том сликом, 
црне је и прекривају је; или како се лепи пошумљени 
масиви на Сени овде наједанпут указују огољени. Све 
то нипошто нису места која комуницирају, нити је то 
она „двострука просторност“ која, иначе, може да обра
дује као додатак стварности, присутности, као појачање 
света – пре нека врста месног разбојништва, нешто као 
цепање света надвоје. А тако и на сателитском снимку 
временских прилика, или снимку кратера на Месецу у 
дневним новинама, моје силом прилика бркање с јед
ном од сада свакодневних слика масовних гробница. 
Или на снимку из ваздуха аустријске бање с минерал
ном водом, БадГаштајна, неминовно налажење слич
ности са босанском Сребреницом.

И поред тога, управо и поменути губици слика овде 
„на Западу“ јасан су позив да се опет пође „тамо“, и то 
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на дуже, да се, на пример, остане на вечери у Сребре
ници, и ноћи, и то не само једну ноћ. И тамо по могућ
ности да се дуго ништа не пита, да се питања одложе 
до правог тренутка – да се коначно једанпут само седи 
са осталима, да се буде с њима, као и они главе подбо
чене шакама.

Дабогме: у Вишеграду се одвијао живот само још на 
гробљима, а у Сребреници се, по свему судећи, није 
уопште више одвијао – али можда је ту требало от
крити неки други живот, тешко доступан нашим пој
мовима?

Како ми је онај српски читалац, после лектире Зимског 
путовања, писао, да ли сам ја свестан да за мене више 
нема повратка.

И како ми је једанпут у мисли дошла нека нова ге
ографска карта нашег континента, са густо задимље
ном долином С. тачно у средини.

А онда и помисао, ако је игде на земљи васкрснуће 
мртвих још жеља, или горући дневни сан, или чисто 
лудило, онда то треба да буде тамо код бар једног од 
тих бескућника, једног јединог, из С., васкрснуће пре
васходно тих пређашњих становника, или бар једног 
од њих, једног јединог. Не, то се тамо и одиграва, ако 
се уопште одиграва, са оне стране жеље, лудила или 
сна! Или, није ли то само помисао на ту провалу жа
лости, или провалу у жалост?
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А у памћењу онда и слика цветова мака у том шуту у 
центру С., цветова који на врелом ветру стално падају 
унатраг; да ли у стварности заиста виђених тамо?; „у 
Стварности“?

И то ту би требало да буде повест данашњих дана? Ко 
ће то да чита у данашња времена – повест без крвника, 
човекомрзаца, без слике непријатеља? 

И зашто ти све то говориш? – Зато што то не говори 
готово нико, а ипак би свако могао да каже. И „Зашто 
се већ једанпут не разведри тамо преко Дрине?“, тако 
гласи наслов једне старе песме, у којој Србин сву ноћ 
очекује два своја муслиманска пријатеља – делом 
узалудно.

„Последње питање“: како је виђена борба Срба у 
Босни? – Погледај о томе опет у „географији“: борци 
за слободу горе – у брдима – узурпатори у долинама, 
тако „предвиђени“ да буду жртве – али зар се не 
појављују и у вестернима зли Индијанци горе у стено
витим кланцима, нападајући и касапећи мирољубиве 
амерске караване – не боре ли се, ипак, ти Индијанци 
за слободу? И „збиља последње питање“: да ли ће, 
коначно, ускоро, неко, ко?, открити Србе из Босне и 
као такве Индијанце?

А од сада не питати више ништа, а ако питати, онда 
у сваком случају почети суштински другачије од 
оне прве реченице дуге актуелне повести о Босни, у 
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часопису Њујоркер: „Хариса XY су етнички очистили, 
док се картао с пријатељима.“

Како почети? На пример овако: „На почетку свих 
стаза и путева, у основи саме мисли о њима, стоји 
оштро и неизбрисиво урезана стаза којом сам први 
пут слободно проходао. То је било у Вишеграду, на 
тврдим, неправилним, као изглоданим путевима…“ 
(Иво Андрић, Стазе)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун – јул 1996.
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Ова књига одговара такорећи у 
потпуности мојим потоњим записима 
о два боравка у зараћеној Југославији. 
Читајући коректуре (децембра 1999) 
избрисао сам или променио само 
поједине речи; нигде целу реченицу. 
Разуме се да сам, пола године по 
завршетку рата, покушавао да придодам 
неколико опаски; ипак сам их изоставио; 
сем фусноте на 202. страници. Од понеке 
тачке је настао ускличник.

П. X.
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1. 
УСКРШЊЕ ПУТОВАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈУ,  

ОД УТОРКА 31. МАРТА 1999.  
ДО ПЕТКА 3. АПРИЛА 1999.

Вече пред полазак на пут, у пивници у Версају, с 
пријатељима, брачним паром Југословена; два

наестогодишња ћерка похађа француску школу: одмах 
после првог дана рата НАТОа против Југославије сви 
су се у разреду, заједно са осталим ученицима школе, 
солидарисали и послали протестно писмо председ
нику Француске; у међувремену, пет дана од почетка 
ракетирања и бомбардовања, сваким даном све ја
чег, приказују се на телевизији само још албанске из
беглице, и говори се, уместо „рат против Југославије“, 
само „рат на Косову“, а другарице и другови те девој
чице из Југославије почињу да се стиде свога протеста 
против рата. Отац, Југословен: он би да остане овде у 
Западној Европи, ту би могао боље да се бори за своју 
ствар; мајка, Југословенка: вратила би се кући у Југо
славију, пре свега зато што јој син живи у Београду, а 
и, једноставно, само онако. 

Следећег дана (у уторак 31. марта), на аеродрому 
„Роаси“, приликом укрцавања у авион за Будимпешту, 
добро позната лица, у том окружењу и помало чудна: 
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такорећи сва екипа југословенске амбасаде у Паризу, 
амбасадор негде у тој премаленој чети – сви напуштају 
Француску; неки су отпутовали још претходног 
дана; остаје само један мушкарац, због конзуларних 
послова; остале је испратио и сада већ стоји са стране 
у позадини: Јован К., Србин из унутрашњости Косова, 
син сељака, по образовању правник, не својом вољом 
дипломата, најпре у Београду, на крају у П., жена није 
хтела да пође с њим преко границе Косова, остала је 
тамо са породицом; сада ће он овде сам да чува југо
словенску амбасаду; веома мршав, прилично висок 
мушкарац, болесног кука, веома тамних, сјајних, ба
демастих очију, лица као са византијских фресака из 
Охрида, Дечана, Пећи, гласа као од рођења промук
лог, али продорног, без жеље за нечим, и притом не
како одлучног.

За време авионског лета штос европских ратних но
вина; масовна навала становника Косова на албан
ске, македонске и црногорске (дакле, југословенске) 
границе ту и тамо се још назива „егзодус“, али још 
не „протеривање“ или „депортација“; главни наслов, 
свуда, од Лондона до Мадрида: „Убиство“ двојице вођа 
косовских Албанаца, од стране „Срба“, потврђено 
од портпарола НАТОа у Бриселу, мистера Џ.Ш.; ве
лика фотографија једног од убијених, песника, на пр
вој страници листа Зидојче цајтунг, итд., уз сва при
знања жртвама; једино је у француском листу Фигаро 
томе придодата кратка напомена да је, ипак, песник у 
тренутку саопштења његове смрти виђен у Приштини 
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како улази у аутобус. (Неколико дана касније, још 
краћи, на последњој страници новина, деманти вести 
о смрти; један од двојице проглашених мртвим још је 
на „конференцији за новинаре у Лондону“ и „духо
вит“: „И сâм сам поверовао у вест о мојој смрти!“) У 
шпанском листу Ел Паис коментар тамошњег писца 
В.М.Ф. на протесте и демонстрације југословен
ских фудбалера шпанске лиге против рата НАТОа 
(„inevitable“, неизбежног, за тога глосисту): „Не може се 
толерисати да група размажених клипана – једина оз
нака идентитета им је што су кадри да вешто шутну 
лопту – привлачи пажњу свих медија, па и, што је још 
горе, новинаре најновијих вести програма Television 
pública, и представља се својим фашистичким митин
зима… Играч Мијатовић, за кога сам досад знао више 
по његовим чувеним љубавним случајевима него по 
његовим головима, изрекао је знамениту реченицу: 
’Косово је наше’. Јуче сам га видео умотаног у своју ге
ноцидну траку, марширао је руку под руку с вођама 
екстремне левице… Тај милитантни ескадрон – нисам 
ни знао да је у шпанском фудбалу тако велика срп
ска инфилтрација – или се бори носећи црне траке 
око руку, или одбија да игра. А зарађују милионе…“ 
Ел Паис: беху једном једне новине. У листу Монд, на 
насловној страници, главни коментар на, по избијању 
рата, протеривање из Југославије новинара из земаља 
у рату (у међувремену су новинари враћени), с лајтмо
тивом: „Прва жртва рата је истина“. Значи: новинари 
са Запада као чувари истине; следећи лајтмотив је по
зајмљен „из једне кинеске бајке“: када мудрац штапом 
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покаже неки предмет, луда погледа у штап уместо 
у предмет. На то, помисао будале која чита новине: 
шта ако посматрач или читалац, без обзира на то да 
ли је луд, уопште и не може другачије него да тај штап 
којим се замахује, зуји, лупа, гестикулира, удара, види 
пре онога што се њиме показује? И још једна помисао, 
с моје стране: такво протеривање је будалаштина, „ти
пична српскојугословенска“ – требало је да се догоди 
далеко раније, још пре много година – али сада, пошто 
је избио светски рат против те земље, требало је нови
наре oпозвати, или је требало допустити да дођу други 
новинари, сасвим други – али где су они? И када ће 
они доћи и то видети? На дан Светог Никад? – Краће 
разведравање изнад Алпа; дубоко доле „каменито 
море“ између Салцбурга и Берхтесгадена, компактан 
бели, ненасељени Тибет; у листу Тајмс „The night sky in 
April“: „Mars reaches – 1.6 magnitude, much the brightest 
object in the eastern sky, as it moves westwards against the 
stars from Libra back into Virgo.“ Европа, Европа?

Приближавање Будимпешти, са Запада, у ниском лету 
изнад града. Зар ту нема гробаља? – помислих. И тада 
угледах једно, налазило се недалеко од аеродромске 
писте, велико као житно поље у Канзасу или Илиноису.

Само страна лица међу људима који су, збијени у 
гужви, чекали у новој (западно)новцатој хали мађарс
ког аеродрома. Међу тим страним лицима су ми се пак 
понека, иако непозната и на одстојању, учинила чудно 
блиска!, и сасвим удаљена и као у гроплану: Срби или 
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Југословени, који су, то чух од понеког међу њима, до
путовали из Новог Сада, Београда, Ниша, Приштине 
итд., да би повезли своје рођаке или пријатеље на 
повратку из западне Европе.

Златко, ћушну ме отпозади, већ подаље од људи који 
су чекали; његове уморне, необично тихе очи – ње
гова земља је у рату; довезао се из Салцбурга до Бу
димпеште. Заједно до аутомобила; свој ранац, који 
поседујем сада већ 20 година и који је већ исцепан, 
положих поред два велика канистера са дизелом у 
пртљажник; овај је – не као при нашим ранијим пу
товањима у Југославију – скоро празан; Златко је ону 
своју путну ташну пуну фино испегланих кошуља и 
одела са металним дугметима оставио код куће. (То
ком наредна четири дана, као по договору, готово да и 
нисмо мењали одећу.)

Вожња, касног поподнева, у правцу југа, пустим, пре
тежно свеже асфалтираним аутопутем кроз Мађар
ску. Готово да нема саобраћаја, возила такорећи само 
мађарске регистрације. Ту и тамо поглед у магличасто, 
најпре још бледуњаво сунчано небо. Мађарска је уп
раво приступила НАТОу, па сад његови бомбардери 
за прелетање могу да користе овдашњи ваздушни 
простор. Потом натмуреност и слаба киша: мања 
опасност!? У правцу Сегедина, десетак километара 
пред југословенском границом, такорећи ниједног во
зила на аутопуту, на коловозу црвенољубичаста го
мила нечега: прегажени фазан; Златко би да га понесе 
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и, по преласку границе, испече; ко зна да ли ће тамо 
бити хране?

Хоргош, гранична станица, сумрак. Нема саобраћаја; 
само неколико камиона на споредном коловозу, заус
тављени, као без посаде (а онда, ипак, неме силуете 
возача у кабинама). Добро позната граница, Златку 
више него мени: већ двадесет година је то пут у до
мовину, у Породин, село његових родитеља, близу Ве
лике Мораве. Али овог пута нисмо нашли прави пре
лаз; спуштена рампа и тамо и овде. На крају, ипак, 
место на коме се у кућици налазио мађарски гра
ничар. Његово питање: Куда? Одговор: У Суботицу, 
Нови Сад… Граничар: Али овуда се не иде у Југосла
вију, него у Румунију! Да ли смо у толикој мери залу
тали? И Златко, који је можда педесет пута пролазио 
овуда, био је збуњен, готово унезверен. Онда и гра
ничарев смех: дозволио је себи да се с нама нашали – 
разуме се да је то био прелаз у Југославију: „бомбар
дери!“, рекао је, смејући се и даље.

Југословенска гранична станица, неколико метара 
даље; ако и има других аутомобила, онда само рет
ких из оближње Суботице. Те вечери је више поли
цајацаграничара него војника (у повратку, на Велики 
петак, биће обратно). Плаћање царине за гориво у ка
нистерима позади? Нерешено питање. Разјасниће га 
следећа смена – ова која је још на служби већ је спако
вала своје ствари. Док чекамо, плаћамо улазну таксу. 
Седимо у пограничној кафани. Скоро сам изненађен 
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да се ту још може наручити јело. Малобројни у гос
тионици, сви ћуте, седе за чисто постављеним столо
вима испред телевизора. Вести најпре на мађарском 
– са граничним прелазом код Хоргоша почиње Војво
дина, у њој је бројна мађарска мањина – па тек онда 
на српском језику. Бомбардовано Панчево, бомбар
дована Приштина, бомбардован Крагујевац (тамо су 
у Другом светском рату Немци, у одмазди за нападе 
партизана, пострељали велики број нејаких ђака). 
Онда на ТВу оно што се свуда на Западу назива „про
паганда“: слике војника смењују се са сликама плесача 
на народну музику; реке, планине, равнице, фабрички 
димњаци, чамци, уз то увек иста, готово нежна југо
словенска патриотска песма, понављана најмање сва
ког сата, и то свих потоњих дана. Тада и први пут по
мисао да постоји нека врста „пропаганде“ која није 
произведена нити изнуђена, него пре нешто срасло 
с природом, „пропаганда“ опажања само ширењем, 
пропагирањем. Визија: та земља је под претњом несав
ладиве силе, опкољена, под опсадом – и шта она чини? 
Облачи своју најстарију и најсвечанију одору – што да 
не и своју најлепшу ношњу? – и плеше своје најстарије 
и најтрадиционалније плесове. Пева она. Показује 
и приповеда своје најмирољубивије и најневиније 
слике – оне иначе често варају, али сада, у невољи, оне 
не лажу – и показује оне који ће њу, ту земљу, шти
тити (ако то ови уопште могу…), војнике, показује она 
своју заставу, своју тробојку, како се вијори на слобод
ном небу, на коме још нема бомбардера. (И у филму 
Џона Форда Плодови гнева исељеници, са свих страна 
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опкољени непријатељем, плешу своје коло, можда 
у неким другим околностима смешно и одавно ста
ромодно.) Да, пропаганда. Таква пропаганда, да, је
данпут, да! Па и она притом поновљена „пропагандна 
формула“ о „фашистичкој агресији НАТОа“: једанпут 
Да и за ту формулу. Пропагандне истине, дакле, 
уместо пропагандних лажи? Не! Таква врста пропа
ганде, у таквом периоду, у таквом стању земље (Југо
славије), као низ слика, речи и тонова с наличја лажи 
и истине (које пак у овом случају нису, нису ништа 
друго него страна лажи за показивање) – управо као 
нешто (такорећи) срасло са природом и невољом, 
што уопште не треба да буде изнето у посебном об
лику, пропагандном облику, него, једноставно, само 
емитовано широм земље. Нека врста пропаганде без 
камуфлирања чињеница: изостављене чињенице или 
истине ионако замишља сваки гледалац или слуша
лац, сваки на свој начин. Пропаганда западних вели
ких сила и с њима, на ужасно запрепашћење пак, као 
подмазани уиграни медији: добошарска паљба од та
козваних информација и чињеница, освежена свим 
тим неколиким истинама које упадају у око (о томе по
гледај горе, још једанпут, ту излизану синтагму „про
паганда – лажи“). На страни силе без моћи пропа
ганда без било какве информације, на страни великих 
сила пропаганда као суперинформација или пре као 
паралелна паљба, речима и сликама, које су само ла
жирале „информације“, али их зато у сваком погледу 
боље продавале. (Шта чине Западни медији са својим 
огромним приходима учествујући у Рату против 
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Југославије?): „масакр“, „концентрациони логор“, „де
портација“, „геноцид“, „етничко чишћење“, „масовно 
силовање“, „солдатеска“, „кољач“, „просрпски“, на све 
то и увећани снимци „руку на бодљикавој жици“ (па и 
на жици без бодља), „суза на трепавицама“, „старица 
са погледом мртваца“. Све исте слике (оне из Босне, 
па оне са македонске, албанске, црногорске границе)? 
Не: кадрови, углови снимања, шеме деловања су исти. 
Какве ли су то истине сачињене у првом реду од слика 
увећања и громогласних крилатица?

На повратку из гостионице у граничарски собичак, 
због плаћања царине за уношење горива (четрдесет 
литара); шеф вечерње смене: „не треба да се плати“ – 
прва предност тога да си проСрбин или филоСрбин, 
или, како се то у самој земљи каже, „пријатељ српс
ког народа“, Freund des serbischen Volkes. И са том по
следњом пропагандном формулом могу чак и ја је
данпут да се слажем. O, језику! „Прва жртва рата је 
истина?“ Не, него језик. O, језику!

Потом, пре уласка у ауто и наставка путовања, кра
так тренутак напољу, још увек на граници. Ноћ. Више 
ниједан аутомобил. (Некада је то била погубно про
метна југословенска „гастарбајтерска рута“, дуж ње 
су од аустријскомађарске до мађарскојугословенске 
границе шакама раширених прстију махале прости
тутке, и на најмање сваком километру по једна, или 
више њих, позивале те да се зауставиш – данас, на 
целој деоници од Будимпеште: само још две!) Благи 
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војвођанскоравничарски ваздух. На небу разведра
вање... Чудан мир после немирног, растрзаног дана 
у предграђу Париза, лета авионом изнад Европе, 
вожње кроз јужну Мађарску: мир – јер „ипак“ (то смо 
и Златко и ја сада готово истовремено изговарали) 
„сада смо овде, у Југославији“. Чудан мир. Ни гласа, 
само жестоки концерт жаба на хоризонту у правцу 
запада, где Дунав тече и где почиње граница према 
Хрватској.

Ноћ у Палићу, панонском винарском месту испред 
Суботице, на једном од малобројних српских језера. 
У маленој хотелској соби, недалеко од језера, одмах на 
ивици шуме, врата нису могла да се затворе. На рецеп
цији корпа са јабукама, појео сам неколико пред спа
вање, па онда још једну касније уз сирену за знак опас
ности од бомбардовања, па онда још једну за време 
још једног завијања сирене (тек после сам сазнао да је 
то био знак за престанак опасности) у освит зоре. Али 
нису се чуле детонације – тог задовољства смо били 
поштеђени све време путовања. Дуго седење заједно 
или глуварење у јединој отвореној језерској гостио
ници, до пред поноћ, нас двојица ускоро једини гости. 
Сала, величине и облика чекаонице на аутобуској ста
ници, али (још више него претходни локал на гра
ници) опремљена као за друштво – непостојећих – 
слављеника, са обавезним белим столњацима преко 
столова, првим јоргованима у вазама и вешто исавија
ним и у купе подигнутим платненим салветама. Гос
тионичар је ускоро сео поред нас и причао: неће он 
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још дуго моћи да одржава свој локал (готово сви ос
тали на језеру су већ престали да раде), Мађари више 
не долазе, а овдашњи… А онда седају за наш сто кел
нерица и куварица: једна је из Ниша, била је раније 
диспечерка на железници, друга је одавде, матерњи 
језик јој је мађарски, муж нема посао, а деца са оцем 
је чекају у Суботици; католкиња је, док је диспечерка 
православка. Пре две седмице је на Палићу тренирала 
југословенска фудбалска репрезентација, као што је 
то француска репрезентација чинила у Клерфонтену, 
тренирао је ту и Предраг Мијатовић, за утакмицу која 
онда није ни одржана, тај велики играч је седео и овде 
у локалу. Куварица, гостионичар, келнерица, Златко, 
ја: ко је кога загрлио у ноћи пред разилажење? Сада 
ми се чини као да смо нас петоро тамо и даље заједно. 
Sweet illusion…

Уз сирену у освит зоре укључио сам телевизор у хо
телској соби. Први април 1999, и вести стижу преко 
сателита са француских, немачких, луксембуршких и 
СиЕнЕн канала. Усред светлости освита дана, која 
је из шуме улазила кроз прозор, вриштеће шарени 
екран и на њему, и на њему и поред тога што је било 
рано, спикери преплануле коже и нашминкани: При
маков, после разговора са Милошевићем, долази у 
Бон; тамо је „ледена атмосфера“, са немачким канцела
рем Ш., овај: „Обустава напада – онда преговори? Не
прихватљиво!“; немачки спикер масног гласа, фран
цуски спикер дворскилажног гласа, амерички спикер 
гласа који је (до последњег буџака нашег планетарног 
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система) истискивао простор, клепетаво гакање Паје 
Патка, мутирано у оно оглашавање ловаца на људе. 
Фрагменти: „Борбени хеликоптери Apache, ловци на 
српске тенкове.“ Онда и Златко на то: „Најпре су ис
требили Апаче, а сада своје убице из ваздуха зову 
именом народа који су сами истребили.“

Јутарње ходање, сâм, најпре обалом језера а онда шу
мом, траговима коњских копита (сећање да су у току 
ноћи на звук сирене с оне стране прозора заклопа
рала копита). Сунце, плаветнило. Празно језеро, није
дан чамац. У шуми сасе. На удаљеним путевима ту и 
тамо аутобус, у правцу мађарске границе (Yugotrans, 
исељеници?, иду по некога?), или трактор. Веома 
ретко бициклиста, натенане, дуж обале језера, жена 
са дечјим колицима, само дете, никакав звук, ни 
гласа, огромни водени пацов је усталасао површину 
језера: замишљам човечанство на своме крају? На 
циљу? Крај света као бескрајно, безгласно обилажење 
грозног светлуцавог језера по плаветним, бесконачно 
плаветним небом?

Полазак у правцу Београда, и даље према југу, још до
брих двеста километара. Ускоро права запрека и за
обилазница. Неко време аутопутем, поред Суботице, 
на западу силоси и торњеви. Увек поново поглед из 
аутомобила на запад и горе. Током преподнева једва 
да има саобраћаја у Војводини, а ако и јесте, онда 
готово само из супротног смера. Неко време нам 
се чини да смо једини који путују у главни град. На 
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пространим пољима, по њиховим ивицама, као у 
бајци наслагани панонски појединачни салаши оиви
чени воћњацима и повртњацима, неретко су у току 
сетвени радови, машинама или ручно. Уједно, можда 
и кроз испарења над равницом, некаква влажна и 
хладна измаглица која гута облике, утисак да је земља 
на угару, необрађена, и да се све више расплињује што 
дуже путујемо; да се раствара у тој киселини од ис
парења која натапа тло. Разуме се, најјачи утисак: да 
се сва та земља ту пред нама, иза и око нас, амерички 
пространих видика, тихо, истоветно, пружа под не
промењено плаветним, непромењено празним небом, 
да се распростире у молитву; сва земља Србија, сва 
Југославија („остатак Југославије“, како се то каже на 
савременом језику бомбаша) тих дана марта и априла 
године 1999. постала је једна једина нема молитва. 
Нико јој није крив! Сама је крива? Кривац, кривци, 
па то су људи ту у тој земљи? Шта каже та земља која 
се ту око нас, мрка, плава – водене жиле – и пре
тежно зелена (баш као у пропагандном филму), у 
очекивању напада ракетама послатих на ватрено пу
товање са далеког Средоземља иза седам пута седам 
брегова, простире у молитви, као молитва – сама је 
крива? Ови овде су сами криви? Шта каже та земља? 
– Земља не каже ништа, само се, још немуштије, да
леко немуштије, простире, и тако, додуше, не каже 
ништа, али – што истрајније, то значајније: не, није 
сама крива! (Пажња: анти рационална мистика!)*

*  Да ли је тога било, милости у пределу, појасу земље, земљи? Да, 
било га је. (Унето при читању коректуре, децембра 1999.)
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Касније, следећа запрека и заобилазница: силазак са 
аутопута, и вожња према западу, па још једанпут према 
западу, и онда коначно опет према југу, „старом цес
том“, у почетку још и паралелно аутопуту, кроз села и 
варошице, кроз њих по средини у хиљадама скретања. 
У таквом једном великом селу, у мукотрпном вију
гању њиме, такорећи налик четвртини великог града, 
и прво заустављање. Име места „Инђија“; на источ
ним обронцима Фрушке горе. Одувек ме је, на прет
ходним путовањима, нешто вукло овамо, већ и због 
именâ на таблама са ознакама путних праваца. И сада 
сам, захваљујући рату (Клаузевиц: „Рат је област слу
чајности“), у Инђији из снова. И? Свете краве тамо на 
Старој улици, паралелној реци Ганг? Да, краве, тамо 
на старој цести, и не баш близу реке, Дунава, Ганга, 
управо пређене преко једног од бројних предивних и 
савршених мостова код Новог Сада (недељу дана по
том ту ће бити само још један једини, а недељу дана 
касније више ниједан). Седимо на пре бледо осунча
ном простору испред кафане зване „Гето“. Келнерица 
– да ли смо већ данима једини гости? – нема ни ди
нара да нам врати кусур, уопште нема пара. Кафана се 
налази на главној улици (али сваки део улице овде је 
и главна и сеоска улица), између две продавнице по
гребног завода с венцима у предњем плану: мора да је 
у близини велико гробље? Усред насеља? Али нисам 
пронашао гробље.

Следеће запреке и обилазнице у правцу запада, и опет 
у правцу запада. Били смо такорећи близу хрватске 
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границе; све више ознака правца: ЗАГРЕБ. Код Руме, 
онда, опет наш правац југа, па онда на други аутопут 
који је некада повезивао главне градове, и коначно у 
правцу истока, за БЕОГРАД.

Рано поподне, небо се над свим равницама Србије раз
ведрило, пролазимо поред војног аеродрома код Батај
нице с леве стране, па поред цивилног аеродрома код 
Сурчина с десне: оба су више пута бомбардована и ра
кетирана по логици нападачког рата, дакле напредујући 
педаљ по педаљ, са „логистиком“ да су оба подједнако 
војни објекти – по тој логици могу да се бомбардују и 
кукурузишта и кокошињци, јер кукуруз, пилетина и 
јаја служе као провијант непријатељској солдатески 
(према томе, смрт путницима воза на мосту преко Гр
деличке клисуре, јер је та пруга Београд–Солун „веза 
за снабдевање“; смрт радницима у фабрици Застава 
у Крагујевцу, јер се тамо, поред аутомобила, наводно, 
производе и „пиштољи“). Моја намера тада и после: сва 
имена тих места која су „Европљани“ и амерички деспе
радоси бомбардовањем претворили у пламен, научити 
напамет, Батајница, Панчево, Сурчин, Приштина..., 
као песмицу – само, та песмица је у међувремену већ 
постала предуга. После А. не постоје више песме? – 
Ако је песма „рашчлањавање крика“, онда после А. и 
за Ј. управо треба да постоје песме, само још песме!*

Онда одмор, непосредно пред Београдом, на не
ком уметку, као на ничијој земљи, између аутопута, 

*  А. је овде ознака за Аушвиц; а Ј. ознака за Југославију. (Прим. прев.)
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при лазнице и излазнице, при чему је силажење са ау
топута, као и често у Југославији, кружно, а прилаз
ница пролази поред циља. Мала нужда у шумици пу
ној отпадака, у којој цвета глог – касније, сутрадан, 
његово чисто Бело се протеже читавим пределом ис
точног дела валовите Србије. У тој празнини (terrain 
vague) такорећи усамљена гостиона, поред ње хотел 
пред којим нема ниједног аутомобила. Локал је, међу
тим, отворен, унутра комплетна екипа спремна да пос
лужује, или само окупљена да и даље, непоколебљиво 
или детиње – детињасто? не! – игра улогу свакодне
вног пословног живота. И та екипа – жене, мушкарци, 
већином избеглице из Босне и Крајине, из претходног 
рата – одмах је „спремна за интервенцију“. Сто се за 
нас износи напоље и бивамо послужени мезетлуком, 
најгостољубивије, и најукусније, уз то и црногорским 
белим вином Крстач. И ту опет, и тако снажно, као 
никада досад, моја запрепашћеност већ само том зло
употребом беспримерне балканске гостољубивости, 
од стране свих европских путника, сада у рату одмах 
на делу: уљези, тако често услужени као у бајци, али 
без трунке захвалности, као узурпатори који су ту ча
робну и уметничку гостољубивост Балкана мрачно 
ледено напросто грабили, као да се радило о плаћању 
данка, о принудном порезу, они, ти уљези, на Бал
кан су гледали као „на наше тло“ (тако француски 
председник Ш. при свом ратничком крику) – сада
шње бљување ватре није, онда, ништа друго него за
кључница немачке, француске, шпанске, британске 
презривости, и оног брисања кодекса југословенске 
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госто примљивости (ако би требало да наведем неки 
основни закон, онда би тај о гостопримљивости тре
бало да буде први, прапочетни, онај из кога произлазе 
сви остали).

Касније још једна заобилазница пред улазак у главни 
град Југославије – као да су нас запреке и обилазнице 
претходно навеле на ту идеју о заобилазним путевима; 
на што је могуће више заобилазних путева ка циљу. И 
тако до великог предградског места Земуна на Дунаву 
(неколико дана касније ће и на њега пасти прве бомбе, 
насред главне улице, пa даље изван града на коњичку 
школу, „Земун“, стих у оној дугојдугачкој песми): и 
тамо опет, као за време ембарга, ниједан брод на реци 
која ту тече према истоку, поред Београда ка Смеде
реву, па тамо још шира, и безгласна, баш као и не
колико дана касније када ће смедеревске рафине
рије бити у пуном ратном процвату (пажња: ратна 
поезија), свагда бешумно даље протичући, „Смеде
рево“, стих у Песми. Стајање у Земуну, дуго, на води.  
„Стајати на рекама, биће мир“?

У Београд смо ушли тек у оном кратком тренутку јуж
ног вечерњег сутона, преко „Газеле“ (име једног од 
савских мостова – хвала, НАТО, што сте га онда по
штедели). Задивљеност над неокрњеношћу обриса 
светског града на издуженом брду између двеју река; 
„посебно неокрњен“, „блиставо неокрњен“ (не само 
због позлаћених купола цркава).
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Предвечерје опет у малој соби горњег спрата са живо
писним видиком кроз прозор хотела „Москва“, с 
погледом на запад. Укључен телевизор: нема сателит
ске телевизије, бар овде у хотелу, нема више пропа
ганде Запада; само још домаће – то бар нису гласови 
Запада; мајушна благодет захваљујући одсутности. 
Слике људи у склоништима, онда слике косовских 
Алба наца, на граничном прелазу према северу, шта, у 
Србију? – побеглих у Србију (одавно у Београду живи 
око 100.000 албанских Југословена), зашто? – из по
слушности? – у сваком случају монотоно понављани 
одговор: бекство од НАТОбомби. Пропаганда! И по
ред тога (уморна мисао): зашто свим тим скицама пра
ваца бекства (или протеривања), у западним медијима, 
стрелицама у правцу Македоније, Албаније, Црне Горе 
не придодати и једну, што се мене тиче и мање дебело 
исцртану, стрелицу у правцу севера, у правцу Србије? 
– Онда и такође монотоне слике „дејстава“ бомби у 
свој земљи, слике увек немих, често леђима окрену
тих према камери – и пред таквом сам сликом за тре
нутак заспао, баш како ми се то, у беспомоћности 
пред великом невољом, неретко у животу дешавало, 
погледај у Јеванђеље по Луки сцену сa ученицима на 
Маслиновој гори: „И заспаше од ожалошћености“. – 
И како стоје ствари са твојом ожалошћеношћу због 
тих „масакара“, због тих „масовних силовања“, тог 
„геноцида“? Пажња, једностраност! – Упореди, међу
тим, једну од последњих међу више од хиљаду свуда 
присутних карикатура, објављену на првој страници 
листа Монд: Слободан Милошевић представљен, као 
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и увек, ружно, као свиња која коље, детиња крв ка
пље с њега, или, слично, безуби брадати „Србин“ че
речи човечуљке љупко увезане марамом, и тако из 
дана у дан – тај цртеж (или како назвати такав про
извод?) карикатуристе Пл. показује две стране ваге 
(дан после зверског „ваздушног удара“ једног даљин
ског НАТОхероја на путнички воз код Лесковца): на 
једном тасу ваге су бомбе и ракете испаљене на Ср
бију (никада „Југославију“), сада већ и за самог више 
него пристрасног карикатуристу сасвим лепа гомила, 
на другом тасу масакрирана деца и марамама пове
зане девојчице, „несумњиво“ („sans doute“, најновија 
помодна крилатица, баш као и „с правом“, „à justе 
titre“) од стране Срба – и шта чине тасови на кантару? 
Погађај три пута: несумњиво и с правом је гомила 
са бомбама и ракетама, у поређењу са Масакрира
нима и Депортованима, тако лака да она на том цр
тежу оног Пл. лебди високо горе – не тежи такорећи 
ништа; томе одговарају и друга дела тога Пл., штам
пана на првој страници светског листа – та здања у 
Југославији, засута ватром картеча, ако су и у центру 
градова, представљена су увек као да су одређена за 
разарање, унапред изолована од свих осталих здања, 
као да се око њих налази само ваздушни простор, и то 
усред великог града; евентуално их окружује неколико 
(празних) аутомобила. Једностраност? Избалансира
ност! – Усмерење тог светског листа, и свих осталих 
светских листова, тим је сликама теразија коначно 
одређено и потцртано.
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Предвечерје. Или, једанпут и речју енглеског језика: 
Nightfall. Постепена безгласност тог двомилионског 
града. Не баш замрачење, али баш мало светиљки, у 
сваком случају у кућама. (Једна ратна невеста из не
дељника Шпигл, која се неколико дана касније из – 
свакако замраченије – Приштине приближава том Бе
ограду, упоредиће у свом писму изглед града са „Лас 
Вегасом“.) Рецепција и бар хотела „Москва“ су у полу
мраку. Бар ће ускоро бити затворен. Готово све особље 
жели да пође кући. Закратко можемо, међутим, још 
да поседимо доле, у међувремену утроје, са Бори
сом Иљенком, „пријатељем“ из Београда – ако бих 
писао, та реч не би постала неупотребљива због оне 
све учесталије лажне и лицемерне солидарности. Бо
рис Иљ. се већ годинама стара о југословенској кул
тури у иностранству, директор је института који се 
у Немачкој зове по Гетеу, у Француској је то „Centre 
Culturel…“, у Шпанији „Instituto Cervantes“ etc. Увек 
смо се споразумевали радије на француском језику, 
Борис га је говорио боље од осталих страних језика. 
Те вечери, првог априла 1999, деветог дана Рата про
тив Југославије, Б. не успева, међутим, да изговори 
више ниједну реч на француском, па ни на немачком 
или енглеском језику (иако се он и овим језицима до 
пола и четвртине користи), и то не намерно, или хо
тимице, него зато што је после те добре седмице бом
бардовања сметнуо с ума све стране речи – само их је 
још, у најбољем случају, измуцкивао – чудно замуц
кивање снажног шездесетогодишњака. Са осмехом 
на лицу разлабављује он службеничку кравату: на 
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кошуљи му недостају горња дугмад. И његов чувени 
case културног аташеа је полуизанђао. Борис Иљенко 
је пореклом из Војводине. Његов отац – види име – 
дошао је из Украјине, мајка је била Српкиња. Ожењен 
је, има ћерку и сина, обоје су још студенти. Откако се 
бомбардује, породица једва ноћива заједно: последњу 
ноћ је, на пример, његова жена провела у подруму, 
ћерка је с породицом пријатеља била у склоништу у 
другом делу Београда, син је сву ноћ слушао музику 
у стану пријатеља, заједно са неколико младића – а 
он, Борис, сâм, и поред бомбардовања итд., остао је у 
поро дичном стану.

Моје (одавно постојеће) гнушање према речи „шетња“ 
– али за наше пешачење утроје, па учетворо и упеторо, 
ноћу празним Београдом, чудно „празних очекивања“, 
улицом Кнеза Михаила према калемегданској тврђави, 
„шетња“ је наједанпут била прикладна реч. Ресторан 
МcD. без прозорских окана, затарабљен даскама, раз
бијене табле с фирмом. Неколико дана касније у фран
цуским, шпанским, холандским новинама, неко друго 
девојче блицкрига Запада, о концертима младих Бео
грађана на Тргу републике, а тамо је та новинарка до
шла очигледно само да би нањушила индиције оте
жавајуће по српску младеж: „после концерата против 
САД свуда на Тргу су празне конзерве кокаколе“ – и, 
ево, коначно, на то и моје речи: не, то није – беспо
моћност којом се презир утолико пре осети: „За нас је 
ваша up-to-date ствар од сад па надаље само још стару
дија“ (пажња, истина. Не верујем да је то тако. Бомбе 
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су, ипак, издејствовале да је бар једна младеж на свету 
излечена од CC и McD. (Пажња, антиамерички!) И 
прозори француског и немачког културног центра су 
поразбијани, McInt., Microsoft итд., унутра је искљу
ченa струја, згурани су, али, све у свему – бар те ноћи – 
такорећи нетакнути, као недодирљиви, просторије не
опљачкане: показатељ беспомоћног презира културна 
олуја!).

Споро ноћно пешачење у неизвесном очекивању де
тонација, чудно шетање у сада, ево, трећи пут у овом 
веку, бомбардованом главном граду Србије и Југосла
вије; ознаке мета, прикачене на леву страну груди ше
тача, можда малчице превелике, „хвалисаве“ (рекло 
би се за неку другу ознаку); у средини мете по правилу 
срце или знак питања.

Веома касно предвече, на другој страни Саве, на Но
вом Београду, у ресторану (овај је такорећи још једини 
отворен у престоници) хотела међународног ранга 
(такав је он, наводно, сигурно). Ту и једини састанак са 
једним политичарем – који то, заправо, и није, пре је 
он позоришни редитељ и позоришни доајен – Љубиша 
Ристић, који већ годинама ради на преуређењу бивше 
шећеране на Сави у позоришни комплекс, изнутра, 
тако да споља рушевина фабрике остане видљива, док 
би се, са сваким даљим продирањем у здање, откри
вали све новији и свежије обојени простори, најмодер
нија позоришна арена, балетска дворана, чак и хотел 
у најдубљој унутрашњости рушевине. У међувремену 
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је он сада председник партије Југословенске удружене 
левице, ЈУЛа, можда у складу с марксистичком мак
симом према којој свако мора да може све: „У Југо
славији свако може да постане све.“ Љубиша је низак, 
мршав, окретан мушкарац коме су огромни бркови 
пристајали баш као и мобилни телефон који стално 
звони; као код куће се осећа у Берлину, Бечу, Паризу, 
Њујорк Ситију, Мадриду, баш као и у Мексико Ситију 
и Гватемала Ситију. Чудно неко немање домовине из
бија из њега у тој ноћи рата и у сасвим другачијем тону 
него у јесен скорората када су бомбардери, 12. окто
бра 1998, још једанпут били враћени из правца Југо
славије (сигурно залагањем америчког специјалног 
изасланика Р. X.): данас је то осећање немања домовине 
код тог позоришног човека одређено мање оним уоби
чајеним, уједно уметничким, схватањем бездомности, 
а више неким томе човеку уопште неприкладним, го
тово детињастим несхватањем тога: његова генера
ција је била ипак она шездесетосмашка, он лично по
знаје многе протагонисте тих година, били су, или су 
то и сада?, његови „пријатељи“ (онако како су то шез
десетосмаши могли да буду „пријатељи“), и он је био 
један од тих протагониста, ту у Београду био је важан 
као и они у Берлину, L.A. или Паризу. Одушевљено 
прича о италијанском издавачу Ф., такође једном од 
таквих пријатеља, који је, као и он овде, постао рево
луционар, хтео је да дигне у ваздух стуб капиталис
тичког струјног далековода, па је сам себе разнео екс
плозивом. И сада, ево, његови бивши саучесници у 
саботажама – револуционари – демонстранти – људи 
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са барикада – дижу у ваздух, овде, у његовој земљи 
Југославији, мостове, рафинерије, школе (омашком), 
стамбене четврти (спореднимртви, нусжртве), те 
зелено обојене убице у улогама државника и држав
ница, у име људских права и етике. Можда је Љубиша 
Ристић мислио: „Према савременој етици може свако 
да каже све – постмодерна уместо марксизма – да пре
окрене, изврне; да ствари дотера према себи, да своју 
ствар произвољно обрће; право је, међутим, нешто 
сасвим друго; право је право је право.“ Али госпо
дин или друг Ристић не говори ништа слично; и он, са 
својим мобилним телефоном, глуми државника, као 
и своје далекоевропске пријатеље, глуми он и даље да 
је пријатељ шездесетосмаша и барјактара супершез
десетосмаша; и даље он глуми своје одушевљење Цр
веним бригадама, својим пријатељима који седе по 
италијанским затворима, док овде у београдском хо
телу тих неколико преосталих евроновинара издаље 
ждрака у правцу нашег стола (пажња, параноја!) и не 
успева да нањуши ама баш ништа од те посебне без
домности тог мушкарца онижег стаса.

У прво праскозорје пробуђен, отприлике четврти пут 
у овој ноћи, горе на бел етажу хотела „Москва“ – не 
експлозијама (било је то пре и после тога), него не
ким чудним завијањем које је кружило читавим хори
зонтом око огромног града: нису то биле сирене (њих 
сам дабогме преспавао, баш као и своје „проглашење 
витезом“, о коме сам сазнао тек касније из новина на 
свом матерњем? језику), пре је то био звук као више 
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хиљада млазних мотора, истогласних, пуштених у по
гон свуда око Београда, неко шупље, постојано, висо
ког тона, свеопште брујање које је после неког времена 
бушило слушаоца. За време тог завијања сиђох на го
тово празан булевар (српски). Излазак сунца, плавет
нило неба, време за бомбардовање! Низбрдо ка Зеле
ном венцу, великој балканској зеленој пијаци: тезге 
готово празне, није више било наранџи ни банана као 
прошле јесени, ничега није било сем ту и тамо неко
лико гомила јабука и кромпира; само базени пуни де
белих дунавских или савских (или дринских?) риба, 
као и увек. Купих нешто од оних другачије жутих срп
ских домаћих резанаца и вратих се узбрдо јутарње 
хладним главним градом. Окна многих излога, пре
васходно апотека, била су облепљена широким тра
кама, у заштиту од детонационих таласа, а тако и про
зори немалог броја станова. Исказ једне становнице: 
„Погинути од бомбе, зашто да не? Глупо би било по
гинути само од срче“. Свеже изникла стабла гинко би
лобе у парку између зграда Скупштине Југославије 
и Скупштине Србије. Покушај да у киоску на улици 
купим чешаљ: најпре листање речника у тражењу те 
речи – у том тренутку ме ословљава једна пролазница: 
„Зашто сте сада овде? Кориснији сте нам када сте код 
куће.“ Ја: „Као прво, треба ми чешаљ, тражим ту реч 
на српском.“ Жена (говори немачки, са швајцарским 
нагласком – досад је радила за Swissair – раније је била 
запослена у једном предузећу у Франкфурту, гово
рила пре хесенским нагласком): „Можда и имам још 
један чешаљ. Али пронађите најпре реч.“ Пронађох је: 
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„Чешаљ!“ Жена: „Тачно!“ Обратих се мушкарцу у кио
ску: „Имате ли чешаљ, молим?“ Мушкарац: „Немам.“ 
И тек сада копа жена за другим чешљем и поклања ми 
га. Њено име: Светлана Врбаски. Даје ми број свог те
лефона на који могу да је позовем у невољи: тренутно 
не станује у свом стану, овај је на превисоком спрату; 
завист свих бомбардованих према свима који станују 
у приземљу или сутерену.

Дуги преподневни часови напољу на београдским 
улицама, уз осећање да сам у граду који умире. Мало
бројни пролазници као исцрпљени и уморни од жи
вота; Златко, кога срећем знатно касније: „Види се на 
њима и да гладују.“ Додуше, продавнице хране су баш 
раскошне, али ко може да купи тај црногорски пршут? 
Град који умире? Око поднева, на сунцу, преокрет, не 
тек по оглашавању престанка ваздушне опасности (а 
то, изгледа, ниједном пролазнику не доноси ни нај
мање олакшање): град који умире поново оживљава, 
или је опет жив привремено? Баш као што се самрт
ници привремено расцветају у неки нечувени, чист 
живот који виси на свиленом концу? „Wie auch immer“, 
„као и увек“ – омиљена немачка фраза Златка, Србина, 
којом он сваки пут жели да покаже како елегантно 
живи у страном језику – пролазници на Теразијама, 
или „као и било где“ у центру, неочекивано се уви
шестручавају, не само скоковито и живо поскакујуће 
него и преображени већ и својом спољашњошћу: као 
да су се сви, па и оних неколико мртвих уморних и 
сломљених, у рано јутро преобукли и оденули у своје 
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најлепше одоре. Чак и без украса они делују као укра
шени, хиљаде таквих пролазе сада тротоарима широ
ким као улице, притом сваки сâм за себе, у свом лич
ном ритму (који пак припада једном масовном ритму, 
тужном и ојађеном, баш као што изненада бива испо
ручена најтраженија ратна роба, цигарете, поред јед
ног киоска). Немали број њих је у свечаним оделима, 
пошто су деценијама чекала на повод да коначно 
буду обучена и показана – наравно, не оваквим пово
дом. Шта то чине ови ту под плавим небом, ти против 
којих се води рат? Зашто они 2. априла 1999, радног 
дана, на Западу на Јадни четвртак („јад“ од „јадикова
ти“),* пркосно глуме празник? Могући одговор: они, 
сваки појединачно, као у неком филму државне теле
визије емитованом у наставцима, шире пропаганду; 
шире пропаганду за своју земљу, а да им то нико не 
тражи, нити их снима, него из свог ћефа пропаган
дишу ту сами за себе! А тако је чак и са онима који се 
не показују јавно, на улицама, тако је и са појединач
ним бићима у становима, собама и собицама милион
ског града, као, на пример, са оном старицом коју смо 
Златко и ја онда посетили, да бисмо јој пренели поз
драве и DEMновчанице њеног сина који живи и ради 
у Келну и не може да оде одатле: она, која у нормал
ним временима није пуштала посетиоца у жељи да га 
безброј пута угости, сада се одмах сложила са наме
ром да по депоновању новца пођемо – није нас овога 
пута понудила чак ни оним балканским слатким у 

*  Велики четвртак, на немачком Gründonnerstag, „Јадни четвртак“ 
(Прим. прев.)
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знак гостопримства; очигледно је била гоњена жељом 
да опет остане сама са својом невољом или својим 
ратним стањем – да седи сама у замраченом стану у 
коме сви прозори гледају на једну улицу, и да тако, 
сама, непримећена, шири пропаганду за себе и своју 
земљу; ништа је није вукло чак ни њеним најбли
жима, ни сину у Немачкој, ни сину у Канади, ни воље
ној унуци у унутрашњости Србије: „Нећу да бежим!“ 
„Хоћу да будем сама у мраку, у улози ратног хероја и 
старе партизанке.“

 
Раног поподнева на Тргу републике, на једном од тада 
још, данас још? (записујем ово три седмице касније), 
свакодневних концерата под ведрим небом; тог, оног 
дана свирала је украјинска група која је прошле ноћи 
допутовала из Кијева. Да „младеж Београда плеше под 
бомбама“, ништа од тога нисам видео наредних ча
сова – или сам опет спавао отворених очију? – нисам 
видео ни бомбе ни плес, а беху ту у публици много
бројни, појединачни, стари, нешто мање стари (као 
ја). Али је, опет, то оцрњивање говорило за себе: то 
стајање публике, ходање уоколо, пентрање на дрвеће, 
чучање у крошњама дрвећа на великом као нагну
том Тргу републике, заиста је имало нешто од плесач
ког покрета многобројних ногу и многобројних руку, 
али без понављања корака, без уобичајеног плесног 
ритма и њихања. Утисак „плеса“ долази пре од тог, у 
оним тренуцима свакако мирног, заједничког слу
шања, гледања тамоамо, тражења пута и места, од те 
утонулости у себе; сасвим другачији Вудсток, без оног 
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његовог „make love not war“ – из овога један међуна
родни парадни новинар извлачи легитимитет бомбар
довања: јер ти који сада воде рат, Б.К., Т.Б., Г.Ш., Ј.Ф.* 
etc, сви они, ипак, нису „хладни ратници“, него су деца 
„Flower Power“, и зато су „уверљиви“. Ходање уздуж и 
попреко, застајкивање, гледање у небо, то базање: чу
дан плес те југословенске младежи ту; наравно, многи 
су пре само две године узаврелогневно на том ис
том месту демонстрирали против „тиранина“ и „дик
татора“ своје земље, а сада, под владавином тог ис
тог, тада жестоко оспораваног, мораће можда да умру 
за своју земљу; „плес“ који срце цепа. На то у листу 
Монд даљински критичар: и афричка племена, пред 
слање својих младића у крваве ратове, подстичу их 
плесом и музиком – сличном том „року“ у Београду. 
Монд: беху једном једне новине. Једно друго прљаво 
перо о томе у листу Цајт: према „етнопсихологу 
X.Y.“ јавља се нова врста феномена патолошке колек
тивне спремности на смрт и масовно самоубиство – 
посебно ваља посматрати народ младих у Београду. 
Цајт: беху једном… А да не говоримо о томе да се 
на тим концертима уопште не свира само „рок“, него 
и „фолк“ (још горе?), класика, блуз: можда је понеки 
слушалац и „спреман да умре“, а појединци чак раз
мишљају и о самоубиству. Ипак, „патолошка спрем
ност на масовно самоубиство“ нешто је сасвим друго, 
и ни у ком случају није оно, ни у сенци сенке, осетно, 
видно или чујно тамо на Тргу републике у Београду, 

*  Бил Клинтон, Тони Блер, Герхард Шредер, Јошка Фишер. (Прим. 
прев.)
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Подгорици, Нишу или било где тих дана у Југосла
вији. „Спреман да умре“ – да, то можда ту и тамо игра 
неку улогу, али нема ни трага од оног помраченог по
гледа масовног самоубице; ако је то плес, онда је то 
плес светлости. А ево и још једног отровњака о томе, 
овог пута на ратнопотврђеном месту, у Франкфурт–
ском посматрачу: „Језива светковина самосажаљења“, 
„тешко подношљива“, „Ваздушни напади Запада тек 
после бескрајно дугог одуговлачења (sic!)“, „Наплата 
рачуна за злочине последњих година почињене у име 
Срба“, „Зашто нема рокконцерата против злочина?“, 
etc. Нека тумачи ово како ко хоће, али ћу поменути 
и да је неколицина у гужви хтела мој „аутограм“. Дао 
сам га, итд.. Али зашто ја то помињем? Зато што сам 
накнадно помислио да је пре требало да учиним обра
тно, да сваког појединца који ми је тамо пришао замо
лим за његов аутограм. Усред поподнева тог 2. априла 
1999: натраг у хотел „Москва“, да из собе узмем рук
сак за путовање даље, у унутрашњост земље, на исток, 
у правцу Мораве (реке) и Породина (села). И нека ово 
што следи свако опет тумачи по своме: готово никада 
ми се у животу није у хотелу обратила спремачица – 
али овде: то се догодило, и рекла је: „Хвала!“ (Danke.) 
Зашто? За реч коју сам рекао за њу и њену земљу, за 
њену земљу и њу. И није само она присвојила ове 
или оне речи које написах поводом избијања рата 24. 
марта, што ја никада не бих прижељкивао када је у пи
тању нешто што сам написао (нити ћу о томе икада 
сањати): „Марс напада“, „Читав свет је Југославија“. 
(Пажња: кривица тог проСрбина из иностранства је 
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што се српски народ и даље упорно држи свог неодго
ворног незнања и заслепљености!) Деловање „песни
кове речи“? Тја. Па бележим то и зато што верујем да 
српски народ у међувремену познајем тако добро (?) 
да уображавам да знам да смо и ја и то што сам из
рекао у међувремену прилично заборављени, и то не 
само појачаним деловањем рата.

Струкови глога попречке дуж забрежја источне Ср
бије. На надвожњацима изнад аутопута понеки вој
ник; сутрадан, на повратку, то ће бити по правилу 
већ групе. Као и претходно у Београду, нема ни оних 
што џогирају ни маунтинбајкера – али вечни рат неће 
(или хоће?) овде да потраје, те ће и ту једног лепог 
дана весело задихани и живо развикани тркачи преко 
поља опет запосести градове, села, чак и козје стазе. 
(Пажња: ратна похота и антицивилизаторски афект!)

По изласку са аутопута и преласку реке Мораве заус
тављање на оној кривини испред Породина, која ми је 
о свим пређашњим путовањима у унутрашњост Ср
бије била идеална слика тихог и мирољубивог сре
дишта европског континента. Седети ту – напољу 
испред гостионице на кривини (док те служи жена 
припадница румунске националне мањине), с погле
дом на поља у долини реке с трском и угаром; на ланац 
брегова обраслих виноградима, као запрека видика?, 
више као нешто што видик моделује и отвара, слутећи 
више уопште не тако удаљене Румунију и Бугарску. На 
тој кривини цесте увек поновно осећање доласка, као 
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и често на местима која су близу циља, али још нису 
сам циљ. Данас, разуме се, у нетакнутној спокојности, 
ту је, у самом средишту предела ораница и пашњака, 
нешто што се, према Роберту Валзеру, крије у сваком 
тако љупком пределу, неки „ђаволчић“ – само што 
за овог овде не важи облик умањивања, уопште ни
какав облик. Ратно стање и по страни од градских и 
других ратних објеката: неухватљиво; невидљиво; не
описиво и сасвим другачије „ништавно“: пред њим 
немаш речи.

Тако су без речи, или пак говорећи без мере, за рат, за 
разлику од говорљивих, непосредних сведока бомбар
довања и ракетирања у удаљеним градовима, и сељаци 
у Породину, од куће до куће. Особеност сељака, па и 
српских: готово сви су претходног дана учествовали 
на „демонстрацијама“, уз певање и рецитовање против 
рата, у суседном већем селу; и чак су приказани на те
левизији! Други у селу, на пример, они млађи у про
давници на цести, која им је и бар, неће да о рату знају 
ништа опипљиво – зато што припадају овдашњој ру
мунској националној мањини?, да ли ће и овде доћи 
до отцепљења?, или је до њега дошло одавно? У сва
ком случају, само што смо окренули леђа телевизору у 
бару и пошли напоље, са канала на коме су емитоване 
ратне вести већ се прешло на било који други. Уопште, 
као да се рат, овде на селу – да ли само захваљујући од
стојању? – доживљавао суштински другачије; заправо, 
јасно је да овде у источној Србији, за разлику од других 
делова земље, још никада није било правих попришта 
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битака, и да рат у овој области није (више) био генера
цијама традиционално, утеловљено искуство. Сељаци 
овде такорећи нису у стању да прихвате вести о рату; 
а пошто морају да верују у њих, постаје, са тим проце
пом нестварности, и њихов свакодневни живот нест
варан. Тако је сада и са традиционалним балканским 
гостопримством; додуше, показују га Златкови роди
тељи те ноћи, као и увек, са свом оном предускршњом 
кокошком и као земља мутним вином. Али као да у 
томе нису уистину присутни, баш као што нису при
сутни ни у оној другој, горућој ствари, у рату. Ускоро 
разговор у застојима, и то не само због нашег умора 
од дуге вожње, ни због умора родитеља од пољских и 
стајских радова. Рано на починак. Сву ноћ, разуме се, 
кроз зид, гласно, вести са радија и телевизора, које се 
даље преносе и без посебних слушалаца и гледалаца, и 
тако све до после првог оглашавања петлова.

Рани полазак у вожњу повратка, не преко Румуније, 
како се мислило, него истом деоницом, аутопутем и 
поред Београда: као да је требало да видимо обрисе 
земље, у току ноћи ратом промењене. Претходно још 
једно самотно ходање цестом и заобилазницом до 
оваца, крава и кокошака у шталском делу окућнице 
налик кралу: свеже сунчано јутро; у моравским ви
ноградима острвца жутог нарциса; а погледом на пе
гава пера кокошака бисерки, расута у авлијском блату, 
понављање мог првог сећања на рат, или мог првог 
сећања уопште?: „Ја“, једва двоипогодишњак, сасвим 
близу земље која уједно има нешто од месечевог тла 
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виђеног кроз доглед, у дворишту испред сеоске куће 
бабе и деде, тада, рецимо априла 1945, играм се, сâм 
у том дворишту, и неочекивано забруји у ваздуху, за 
тренутак пролети огромна сенка, и неко дотрчи из 
куће и односи ме, трчећи, унутра, а потом – опет ти
шина и сунце, посебна тишина и посебно сунце – ус
ковитлана кокошија пера на чудесно пустом дво
ришту, не само да их је много више него уобичајено, 
већ су и згрудвана.

Службеници који наплаћују путарину у кућицама на 
аутопуту замењени су преко ноћи војницима: уобра
жење? И опет обриси Београда, непромењени а ипак 
промењени, и слика људи који, као и претходног дана, 
полазе на концерт на Трг републике (и још нешто: не 
само на концерт него и на читање поезије, итд.), и који, 
како је то – данас, пошто ово бележим накнадно – на
писала стручњакиња за Србију у једним бившим ев
ропским новинама, користе рат за „фриволни карне
вал“, пошто бомбе, као што је познато, нису опасност 
за цивиле (на то у истим новинама, као омашком, на 
првој страни велика фотографија родитеља из Батај
нице, који оплакују своје трогодишње дете погинуло 
при ко зна ком већ ваздушном нападу на њихово ме
сто). Такође опаска да је онај благо блесави или бе
смислени хумор Београђана, или уопште „преосталих 
Југословена“, с почетка рата, у међувремену и те како 
потиснут: за „Београд“ се каже само још „Београд“ а 
не више „Бомбај“, а пролазник пролазнику на улици 
на питање: „како ћеш провести вече бомбардовања?“ 
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не одговара више са „скромно, у најужем кругу поро
дице“… Уместо тога извесност: нико, било где у земљи, 
више се не осећа сигуран; јер свуда је у близини нешто 
што би могло да буде мета бомбардовања! Реченица 
изговорена у телефонском разговору, неколико дана 
касније: „Добро у нашој ситуацији је да смо у нашој 
беди, ипак, пронашли ритам!“ Нема више места за ху
мор, али има за „ритам“. И опет, неколико дана кас
није, у телефонском разговору: „Више нема ни ритма“.

На још већим и компликованијим заобилазницама и 
скретањима него при доласку, неочекивано смо се, се
верозападно од Београда, нашли на пространом гли
неном брежју Фрушке горе. Но да ли је то ипак сада 
забрањена зона? Радарска противавионска одбрана 
итд.? И није ли ту оборен онај „invisible“, „невидљиви“ 
бомбардер, најновије оружје Запада? У сваком тре
нутку спремни на запреку војске, али смо се, ипак, 
наједанпут без препрека нашли горе на малом пла
нинском превоју, званом Иришки венац, са кога је, 
као под конац право, пут водио на север, надоле према 
Новом Саду.

Заустављање. Хладан ветар, као и често на превојима 
(премда овај није тако високо). Ходање у круг, свако 
за себе, шумом планинског превоја. Задуго ниједан 
човек. Бензинска пумпа на превоју као напуштена 
(одавно нема бензина); на улазу у пошту поред пумпе 
су спуштене решетке. Наједанпут, међутим, руке машу 
на окну прозора задње собе у згради бензинске пумпе. 
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И бивамо позвани унутра. И опет, као по правилу на 
нашем путовању, тамо у тој мрачној просторији по
зади, не већој од бродске кабине, више људи, збијени 
заједно, чекају? – једноставно су ту били, на некој вр
сти службе присутности – као да је то сада, у рату и 
у беспослености њихов посао: службеник поште је ту, 
баш као и механичар, радница на бензинској пумпи, 
њен брат, студент економије – једноставно су само ту. 
Разуме се, одмах се дуго и нашироко наклапа о оба
рању „Невидљивога“, свако је био сведок, „пао је баш 
пред мојом кућом!“, „црни дим!“, итд. Али бар ја сам 
имао, и то не први пут, проблема у праћењу тих рат
них прича; досадне су ми већ после прве речи, а ако 
ми нису досадне, онда на чудан начин, ипак, нисам у 
стању да их пратим и запамтим. Од тих тренутака с 
људима на Иришком венцу упамтио сам пак: ту сјаће
ност нас шестороседморо људи (укључујући и мене) 
на најтешњем простору без тескобе – и ту повезаност 
са свима, свим народима на Косову, коју овдашњи 
људи нису само декламовали – ту увек поново до
живљену (на том ратном путовању још појачану) то
лерантност Срба, толерантност којој појам „толеран
ција“ уопште и није потребан; јер није ли то пре хладно 
лицемерни хермафродит који изнебуха може да се пре
обрати у хладно подивљалог хермафродита? А запам
тио сам још и: чисто плаво радничко одело механи
чара („ту сам“); и, при опраштању, пошто су исцрпљене 
све ратне и партизанске приче, страх који је покази
вао свако у задњој соби тамо у тим црним ноћима на 
брежју, где је свако у својој кући или соби био сам.
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Натраг, предвече, на југословенскомађарској граници 
на којој се у међувремену, лево и десно, у пољима и ри
товима, већ копају ровови – зашто? Претходно смо 
прошли поред првог разореног моста у овом рату: 
моста на Дунаву између Петроварадина и Новог Сада; 
људи плешу на остацима који штрче из бујице? Не. 
Нико. И опет Мађарска; више ниједне проститутке по
крај пута. А пре тога, при преласку границе из земље 
рата у земљу нерата: осећање да смо те, смрћу ос
већене оставили саме; и жаљење што нисмо прибеле
жили имена свих оних који су нас послужили присут
ношћу у собици бензинске пумпе на Иришком венцу.

Да ли ме управо ови пропусти и та испуштена имена 
сутрадан, на ускршњу суботу 4. априла 1999, у авиону 
од Будимпеште за Париз, наводе на одлуку да по сваку 
цену запамтим те тренутке путовања? Или, није ли то 
пре свеприсуство, после неколико дана одсутности, 
тих северно и западноатлантских наслова и фото
графија пред којима већ при ступању у авион нема 
више скретања погледа? То што сам доживео у Југо
славији, на Палићу, у Београду, у Породину на Мо
рави, на Фрушкој гори, код Новог Сада, то у западним 
медијима, по природи ствари, није било вредно готово 
ниједне вести; зато: избеглички логори, и „масакри“, 
„масовна силовања“, „депортације“, „концентрациони 
логори“, „нови Аушвиц“, са свим фотоувећањима, на 
хиљаде тога, по правилу „агенције vu“ (=„виђено“), 
а било би ваљаније да се звала „агенција déjà vu“. 
И као раније свуда у свету штампе, „информације“, 
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„извештаји“, „приче“ и „сведочанства“ из области ха
оса: додуше, „још недоказани“, али „без сумње у ве
ликој мери уверљиви“ – и зашто?, најпре зато што су 
сведочанстава и повести у тако великом броју и тако 
снажни, па онда и зато што су сви, често од речи до 
речи, од израза до израза, од облика до облика речи, 
истоветни – уверљиви, дакле, зато што хиљаде њих у 
микрофоне и камере удлакуистоветно причају, до
казују, „потврђују“ удлакуједноисто. И на то мој, 
после избијања рата систематски (или манијачки?), 
поглед на бројку тиража који је код свих дневних и 
ноћних листова скоковито увећаван: а како би било, 
тако је гласила моја манијачка идеја, када би сви За
падни медији, који су захваљујући Рату против Југо
славије зарадили силан новац, део своје добити дали 
за добро жртава рата, албанских, малчице српских, 
турских (на Косову), циганских, мађарских, уместо да 
масним словима упорно позивају своје муштерије на 
давање добровољних прилога? – Шта, без трунке сао
сећања са несумњиво главним жртвама? – Али ви, ме
дији, чините да свако саосећање постане нестварно, 
боље речено, изобличено и искварено, тиме што 
најпре учествујете у бомбардовању, а онда те сторије 
ваших (у сваком смислу „ваших“) избомбардованих 
распродајете, баш као што су ваше државе, чија сте ви 
перфектно функционишућа малограђанштина, најпре 
насилници, па онда изигравају судије мира. Откако 
медији сада свему могућем и немогућем у рату намећу 
реч „приповест“ (récit), „приповедано“ („raconte“, 
„tells“…), као да је већ та реч необориви доказ истине, 
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отада ми је та реч „приповест“, једна од најплеме
нитијих у историји човечанства, постала нешто од
вратно и задуго неупотребљиво. – Али ево сада још 
једне, последње, другачије приповести за „саосећање“ 
са избеглицама, са бомбардованима: неком детету је 
некада давно испричано о јадима другога детета. На 
то оде дете устрану и загрли ваздух.

Ускршња субота, око подне, после четири дана ратног 
путовања, опет у предграђу Париза. Заједно са С. до
вео Л. из школе; у дворишту ускршња јаја, намалала су 
их деца, за продају: у хуманитарне сврхе (не, за Јерме
нију, то предграђе има јерменску општину, са јермен
ском црквом). Крајичком погледа тамно мокра пруга 
од кише на иначе светлом крову од камених црепова: 
видим је као траг пожара. Онда, свих потоњих ус
кршњих дана, пролазници, Французи, на булеварима: 
као да њихова земља, Француска, уопште није ни у 
каквом рату. Моја мисао неочекивано: у Југославији је 
(био) мир, а рат, најмрачнији, испуњен највећом мр
жњом, најлажнији, овде је, у Француској, у Немач
кој, у Великој Британији, у оној земљи неограничених 
могућности, где народи (или како називају те савре
мене масе шпекуланата, продаваца и уживалаца) од 
јутра до мрака гутају „приче“, „сведочанства“, „ин
формације“, и уједно се на свим лажно мирним ули
цама и трговима под лажно мирним небом стално по
нашају као да се ништа не дешава. – Уједно, за малу 
разоноду, прича или сведочанство о још једној дефор
мацији моје маленкости: до Рата против Југославије 
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сам на аутоматима за издавање новца, када се радило 
о избору језика на коме ће се уписивати, увек бирао 
„шпански“ – али откако је онај шпански НАТОкрво
лок, Шпанац X.С.,* „шпански свечано“ 24. марта 1999. 
ударио бомбама, сви језици на аутоматима за изда
вање новца су ми одвратни, па и „español“; чекати на 
кинески, руски, грчки, арапски, хебрејски језик? И 
срећом последња (?) још једна таква деформација: у 
погледу на светлеће бројке на Ајфеловој кули, са пре
осталим данима до краја 2000. године, на пример, 
„Jour – 260“, 16. април 1999, ја морам да помислим „24. 
дан Рата против Југославије“. 

Могућа парабола о односу ових бележака и текућих, 
и даље у току, „све интензивнијих“ ратних збивања: 
човек кога је сусед из своје у његову башту свег дана 
обасипао пакленом лармом машине, убијајући свако 
читање, гледање, слушање, разговарање, осећање, по
што је, коначно, том пакленом лармаџији узвикнуо: 
„Тишина!“, добио је одговор: „Ко то сада ту галами?“

А твоја порука? Па ти си сигурно понео неку поруку са 
Балкана – иначе, чему све то? Хајде, да чујемо поруку! 
Ускршњу поруку! Нећеш се тек тако извући! – Порука, 
па добро, зашто да не, коначно!? Дакле, чуј: чим опет 
наступи „стручњак за Балкан“, буди убеђен, чак и када 
овај сигурно победнички унапред најави коначну јас
ност проблема, да ће једино јасно у његовој речитости 
опет бити само његов закључак (његов закључак као 
*  Хавијер Солана (Прим. прев.)
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његово саучествовање и његово суделовање): „Вечни 
рат!“ То „превазиђено“ демонстрирање против рата, 
за Југославију, у свој Европи, за Југославију коју је Ев
ропа издала, и „кукњава“ (тако, на пример, Бечке град–
ске новине) за Југославијом? Пажња, порука!: Уместо 
тих стручњака, искусних, најлукавијих новинара и 
објављивача ратова озбиљним гласовима, услика
них испред регала с књигама, нека наступају само још 
заљубљеници који демонстрирају, само још такви – 
Југославија!

Последња слика са ускршњег путовања у Југославију 
– у доживљавању тада („тада“) једне од првих слика 
тамо: онога јутра на Палићком језеру, у некадашњој 
туристичкој области, она велика табла за шетаче и би
циклисте, са кругом и легендом на одређеном месту: 
„Налазите се овде! Ön itt vom! You are here!“ Слика, 
зашто? Због ускличника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бележено од 13. до 22. априла 1999.
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2.  
ЗАБЕЛЕШКЕ, НАКНАДНО,  

О ДРУГОМ РАТНОМ ПУТОВАЊУ 
ЈУГОСЛАВИЈОМ,  

ОД 23. ДО 29. АПРИЛА 1999.

Од повратка (4. априла 1999) са ускршњег путовања 
Југославијом (од 8. до 12. дана рата) у једну од девет
наест НАТОземаља спремних да ударе (у Француску), 
преовлађује једна мисао: не осећам се да припадам 
овој земљи. Појачано је то сваковрсним глумљењем 
мира: доле на тлу возови, пијачна гужва, недељна 
црквена звона, кладионице на коњским тркалиштима, 
горе на небу – иза шумовитог брега на коме станујем 
је војни аеродром – од раног јутра до вечери узлетање 
бомбардера. Као да то нико не чује? У предграђу, као 
и одвајкада, посебно на касама продавница, опширне 
конверзације, раније сам их чак слушао и са неким за
довољством, а у међувремену су ми нападно испразне, 
притом и још опширније. Ни реч о рату у којем је и та 
земља; зато на готово сваком излогу позиви на давање 
добровољног прилога „pour le Коsоvо“. (Једна пак су
сетка од које је затражен добровољни прилог за Алба
нце: „Merci, код куће имам већ једног Србина.“) Уоби
чајена питања о здрављу глуме се тако лоше да нисам 
у стању да дам ниједан одговор, а овај се и не очекује. 
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Ако он, ипак, уследи, и гласи „рат је“, или га нико не 
чује или се реплицира: „Ах, неће још дуго“. Добро иде 
само још медијима. Добро? Добро у једном једином 
правцу, у правцу тог, већ деценију одређујућег, сада 
само утолико привлачнијег, магнетног пола од зго
товљених реченица и слика. Већ одавно ту нема више 
рада на речима, на низовима реченица и слика – ни 
дашка рада. Убедљива већина политичара, и нови
нара, када је реч о Југославији, одриче се сваког рада, 
притиска само још на дугмад за понављање, а зумове 
фотоапарата пребацује једино још на крупни план, 
даноноћно. Уједно расту и расту квоте (гледаности), 
тиражи, приходи – када би земљом зазвониле касе, 
била би то бука на тлу упоредна бомбардерима у ваз
духу. Муштерије плаћају, конзумирају, ћуте, или па
пагајски понављају. („Не знам ништа, али сматрам…“ 
Тако они по правилу почињу изношење својих ста
вова – а мишљења тих незналица, пре мрачњака који 
немају појма, делују онда посебице снажно.) Изгледа 
да тај далеки рат јасно слуте само понека деца. Л.: 
„Чему рат? Да се повећају гробља?“ Ето, управо, јед
ног вапаја – чудног за једно дете. Бомбе НАТОа, са 
5.000 метара висине, на конвој албанских избеглица у 
повратку кући (!), код Ђаковице на Косову, код места 
Рајa: „али сада ће, ипак, сместа да се догоди нешто? 
Рат ће бити обустављен?“ Потпуни промашај: ни два
три дана потом, потпуно разорена стамбена четврт 
у Алексинцу – како пребројати све мртве? Једноци
френим, двоцифреним или троцифреним бројкама? 
Бесциљно лутати кућом, баштом, улицама, шумама 
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земље убица, и од неколико истомишљеника у дру
гим земљама чути да и они беспомоћно тумарају при 
свакој новој „трагичној грешци“ коју у команди (ни
када више Брисел) саопштава гласноговорник тих 
убица, X. Y. (у цивилу је по занимању историчар), 
онај са маском безазлене искежености, као кад се по
неки обијачи банака дотерају за своју ствар. Минис
тарку, комунисткињу, питају на француској телеви
зији, непријатно, две новинарске „звезде“, зашто се, 
побогу, изјаснила против рата, и да ли она то жели 
да брани крволочног диктатора М. Када се она онда, 
иако крајње снебивљиво, пожали и на мртве у земљи 
„кољача“, или само наговести такво жаљење, ти 
бриљантни питачи је сместа прекидају, и то овако: 
„Да“ – тако јој декламаторно дају за право – „али“. И 
даље се у тексту говора опет ради само о томе „Али“, 
о „избеглицама“, „логорима“. То „Да, али“, као најне
милосрдније и најнесумњивије свих оних „Да“. И као 
да при томе „Да, али“ обома новинарима, мушкарцу 
и жени, отпадне лице са лица, и иза те екстраци
вилизоване маске укаже се само још искежена гу
бица, оруђе за уједање, пса на ланцу (ништа против 
овог или оног пса). Као да нисмо потекли – тужног 
ли просветљења – од мајмуна, него од паса на ланцу. 
Беспомоћно ходање уздуж и попреко, беспомоћне су 
и све псовке које управо бивају изговорене.

Тренуци свакодневног „лудила“ тих дана у земљи 
рата, две хиљаде километара далеко од земље против 
које се интензивно ратовало, а није то било лудило из 
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прве руке, пре си њиме био само за тренутак очешан: 
на пример, када би угледао птичије перје и паперје 
у трави у ранојутарњој шетњи баштом: последице 
и огранци ко зна које бомбашке ноћи над Југосла
вијом? А у „вестима“ опет „une gaffe“, „брљотина“, са 
висине од 5.000 метара, двоцифрен број мртвих, „не
потврђено“. Други такав тренутак лудила: није ли За
падни свет изгубио сваку моћ разликовања, са моћи 
разликовања и своју душу, а са овом и свој слободни, 
вишеструки поглед, и то на оном временском размеђу 
када су се филмови Клинта Иствуда ступидно аро
гантно наводили у истом даху као и филмови Џона 
Форда? И још један такав тренутак лудила: некоме, ко 
би „свим својим бићем“ био против тог рата, СРД, Сје
дињене Ратничке Демократије, би му затвориле конто 
у ресторану, у трговини; на аутоматима банака би ње
гово платежно средство, и пре него што би га извадио 
из ташне, било одбачено, сваки пут уз кратко оштро 
климање главом, или реско звиждање аутомата (синд
ром читаоца Виктора Клемперера). Добро је пак у рат
ном стању (како све има и своје Добро, тако се бар 
каже): честим погледима у небо и према хоризонту у 
добро познатој околини увек се може открити нешто 
ново; безброј пута први поглед, безброј пута никада 
виђено, безброј пута зачуђеност.

Полазак на друго ратно путовање (19. априла 1999, 
27. дана Рата против Југославије). Заобилазница пре ко 
Беча, Корушке, онда Словеније (22. априла). На ули
цама главног града Аустрије, баш као и касније на 
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сеоским путевима и цестама Корушке, у гостиони
цама и парковима, не више оно добро познато смењи
вање, као топле и хладне воде (при туширању?), наи
зменичних кратких даљинских погледа пажње, или 
чак привржености, и дуготрајних зурећих погледа мр
жње (дакако, при мојим честим поздрављањима као 
да је олакшавајуће испарила); зато се пак сличан фено
мен, као пре три године, ујутру после читања Зимског 
путовања у Љубљани, могао видети на пролазницима, 
на улицама и мостовима у главном граду Словеније, 
пошто ме је претходне вечери тамошња телевизија 
показала као државног непријатеља: тада су се, као и 
сада, главе пролазника нагло окретале, учестало, ма
совно, такорећи смешно. (Да ли сам за друге постао 
ваздух? То би било лепо.) Али држи се по страни! Па, 
не ради ли се ту о нечему другом? Да. Ипак је немогуће 
држати своје Ја сасвим по страни, бележење би тиме 
било неистинито и нестварно. Сем тога те понављане 
сцене би после извесног времена одвеле у неку вр
сту открића: слободним одвраћањем погледа од људи 
појачава се опажање њихових силуета и простора из
међу појединачних силуета, а то проширује облике и 
идеју о пролазницима, као поглед непосредно у лице 
сваког појединачног… сходно оној реченици Нове: 
„Погледај свакоме у његову слику“. Тај поглед, који је 
прецртавао обрисе и стварао међупросторе: ако не из
мирујући, ипак тако расветљујући? И гле: понеко се 
и ослободи свога зурења мимо пролазника и покаже 
се, кратко очи у очи, тако беспомоћан, разоружан, 
збуњен као и ја – његово „не знам ништа, не разумем 
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ништа!“ за тренутак није више лажна предигра њего
вог батинашког мишљења. Ја и он/они у сваком слу
чају у том тренутку не пролазимо једно поред другог 
као фронтовци или фронтовке. Не допусти да те наго
воре на фронтове (кажем и сам себи), или: не можеш 
задуго остати непријатељ свога времена.

Утроје, 23. априла 1999 (петак), Словенијом, Хрват
ском у Републику Српску (које се више не зову Југо
славија – можда тако и треба да буде): Златко Б. (Ср
бин, Југословен), Томас Д. (Немац, свршени инжењер, 
„истраживачки новинар“), et moi. Стално у правцу 
југа. Неугодно осећање? У ствари, само због дизела 
у канистеру у пртљажнику: овај би из било ког раз
лога могао да се запали, а са њим и ми. Најпре тако
рећи пуста шенгенска граница између ексклузивне 
Европе и друге Европе испред километарски дугог ту
нела кроз Караванке (само да пожар не избије сада, 
баш као на Монблану – мноштво слика пожара). Онда 
већ једним окретом волана – да ли су то Словенију чи
нили само (још празни) сењаци на обема странама 
пута? – на хрватској граници, бомбастичној баш као и 
претходно она између Аустрије и Словеније, са сваки 
пут широким појасом између два градића, тако ши
роким, као, рецимо, Рио Парана, само што овде нема 
реке него беживотне ничије земље. Претходно одмор 
у (после свих година и путовања у Југославију) опет 
добро познатом локалу на бензинској пумпи код (још) 
словеначког Опачеца. Тамо за суседним столом млади 
дежмекасти мушкарац који ме љубазно поздравља на 
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нашем заједничком корушком наречју, поред њега још 
млађа јужњакиња оријенталног лица, са осмехом као 
у њу урезаним. Док устајем тај млади Корушчанин ми 
онда другарски спушта тешку шаку на раме и каже: 
„И опет идете к Србима. Вашим пријатељима. Прене
сите тамо у Београду своме пријатељу Милошевићу 
поздраве моје жене овде, која му се захваљује што ју 
је протерао из домовине.“ Потом ништа више, само 
све тежа шака мога земљака на рамену, и жена и њен 
све дубље у њу урезани осмех. Задовољан том својом 
заменом за освету, пар се удаљава, у правцу запада, у 
нову женину домовину.

Одмах потом – тако ми се сада накнадно чини – од
мах иза друге велике границе, при истој дневној свет
лости, већ и трећи гранични прелаз: мост преко ту већ 
веома широке Саве, на другу страну према Босанској 
Градишки у босанској конфедерацији, српски „енти
тет“. Испред границе застој дуг више од десет киломе
тара; на уској државној или међудржавној цести више 
од хиљаду теретних возила која непосредно испред 
моста, ипак, остављају по страни какотако делић ко
ловоза слободан за путничка возила. Застој? Обустава 
пролаза, и сигурно не прва од јутрос. Возачи или хо
дају тамоамо поред конвоја, или спавају/дремају у ка
бинама, гледајући преда се широко отворених очију. 
На прагу савског моста онда и мали аутомобили, па и 
наш, у застоју који за нас није прекид саобраћаја као 
за возаче теретњака. Прође један сат, и пређосмо мост, 
у Босни смо, у Републици Српској. Али једва да има 
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напредовања за камионџије и породице с њима – сеобе, 
враћање кући, транспорти робе. Пошто се повремено 
брже напредовало пешице, искрцао сам се и посма
трао тих неколико стотина људи у застоју на граници. 
Немогуће је замислити да ће они још тога дана прећи 
границу – ни идућег дана не би прешли у другу земљу. 
Неизмерно, да, неизмерно стрпљење, уписано, да, упи
сано, на свим тим југословенским, да, југословенским 
лицима – неизмерно и у смислу „неугодно“: тако тихо 
подношење или трпљење није могло да траје за сва 
времена. Да ли је оно било надљудско или нељудско? 
Стрпљење – на крају опасно и претеће стрпљење. Ово 
би једног дана (не данас, не сутра) морало да пређе у 
дивљу, колективну ерупцију, у колективну заслепље
ност убице и/или у колективно самоубиство. Превише 
сулуде беху те, густо једна за другом, на најглупљи на
чин измудроване границе које су одузимале сваку 
слободу и широкогрудост, док је сва преостала Европа 
за готово све путнике деловала такорећи као нека „по
кошена ливада“, отворена све до Херкулових стубова, 
једна једина, без препрека, као писта за моторизоване 
санке. И свом својом ширином, и празна – ни овде не 
саобраћају бродови откако је почео рат – тече у том 
међувремену Сава у правцу истока у бомбардовани, 
од бомби затровани велики Дунав.

Долазак предвече, пре сумрака, у Бању Луку, „град 
вртова“, који једног од нас подсећа на Баден по
ред Беча, другог на БаденБаден. Прескупа једнокре
ветна соба (150 ДЕМ) у хотелу „Босна“, који је један 
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ратни профитер купио, наводно, за 40.000 ДЕМ. Тај 
који ми ово „прича“ (како се то данас говори у свим 
мањевише сумњивим ратним сторијама) опет је је
дан од мојих корушких земљака, стари познаник: 
пре рата у Босни, пре 1992, пословно је путовао у Ср
бију, а сада је у сарајевском дистрикту који је постао 
чисто муслимански. Договорили смо се да се нађемо 
у Бањој Луци: он је на путу кући у правцу севера, пу
теви нам се тако укрштају. Учетворо пешачимо гра
дом, те кишовите вечери. Хтео сам да останемо на бу
левару са свим тим аутомобилским саобраћајем, он се 
изјаснио за пешачку зону, „лепше за ходање“ (попло
чано гранитном коцком као у Бадену? Пре као у Ел
мсхорну), „Бања Лука је на Балкану позната по својој 
пешачкој зони“, а пошто је он такорећи овдашњи, до
пустили смо му да одлучи. Увече у подрумском ресто
рану где смо, коначно опет у Југославији, једини гости 
који једу; за другим столом шахисти. (Претходно, у 
граду који је јуче, као и данас, поштеђен рата, кафић 
крцат младима, ознаке играчких мета се пресијавају 
кроз кишом замагљена окна – али овде се не бомбар
дује? Фриволно?) Мој познаник, и пословни путник 
за столом, на питање да ли сада саосећа са својим ра
нијим „пријатељима“ (увек је помињао своје „много
бројне српске пријатеље“), на пример, са онима тамо 
у Београду, отприлике 350 километара источно: „Са 
мојом браћом по вери међу њима (он је велики като
лик), дакако…“ Нема баш много католика у Србији, 
а колико их је међу његовим пословним партнерима? 
Онда он исприча (sic!) виц, тренутно добро познат 
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међу Муслиманима у Сарајеву: „Србија је као женски 
полни орган – што мања то боља.“

Следећег јутра (24. априла 1999) две посете у Бањој 
Луци: прва, тамошњем католичком бискупу, Фрањи К., 
припаднику хрватске мањине; друга посета, остаре
лој мајци једног босанског Србина настањеног у Бечу, 
бившој партизанки за коју ми је син дао да понесем 
коверат. Бискупова резиденција изненађује: заиста је 
то седиште, пространа, удобна, добро заштићена ре
зиденција у центру града – а рачунао сам нехотице 
са најобичнијим склоништем за дијаспору, са, мање
више, бивствовањем у катакомбама у непријатељс
ком, премоћном окружењу. У великој дворани на 
првом спрату нам се износи богат доручак. После по
четних тешкоћа са дијалогом на српскохрватском 
језику, бискуп, отприлике мој вршњак, прелази на не
мачки, чист и готово без акцента (теологију је студи
рао у Инсбруку, Тиролу!). У његовом описивању рата 
у Босни ми, као никада дотад, постаје јасна ужасна ло
гика, или пре тотални нихилизам, међусобних про
теривања овдашњих народа; у случају бањалучке ре
гије и бискупије логика бескрупулозног протеривања 
Муслимана и Хрвата од стране ових или оних група 
већинског српског живља: богомоље, џамије и като
личке цркве је „требало“ разорити – да би верске и 
било какве заједнице једним ударцем изгубиле свој 
„центар“ – а без центра, зар не, није ово више ни ваша 
земља – ако овде ништа више нeмате да изгубите, на
поље са вама! Ни убиство овог или оног свештеника 



227

(према информацијама бискупа, неких шест) није 
био закаснели чин освете због понеког неспорно ус
ташког свештеника (или усташког монаха) у Другом 
светском рату, него пре производ те ужасне, уједно 
апстра ктне „логике“ коју у међувремену нико више 
није контролисао. Чудно онда како је притом готово 
све време јасни и контролисани бискуп у садашњем 
рату, томе са оне стране Дрине, видео другу, можда још 
апстрактнију и невероватнију покренуту логику: он 
је тај рат сматрао одавно започетом партијом карата, 
чија су правила већ годинама била унапред одређена 
у свим иностраним, превасходно трансатлантским 
метрополама, уз одобравање тог или оног домаћег по
лувластодршца, очигледно до планираног краја Југо
славије. То је рекао Фрањо К., додуше и даље прибра
ним тоном, али је у говору онда избијала мањевише 
детиња беспомоћност, стварно је добио неку врсту де
тињег лица, разрогачених очију и црвених образа, а од 
његовог излагања је на крају настало управо усрдно 
постављање питања: зашто то? Чему то? Шта свет, по
сле тог језивог столећа, намерава даље са нама на Бал
кану? (Очи избеглице, на крају, на лицу бањалучког 
бискупа који је личио на сина сељака.)

Стара партизанка, готово без косе после лечења од 
рака, готово слепа (наочаре су јој тако дебеле да јој 
очи изгледају удаљене, као објекат на хоризонту на 
урамљеној слици), у свом уопште не тако малом удо
вичком стану у споредној улици. Ни речи о садашњем 
рату; уместо тога она показује, пошто је подврнула 
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рукав, рану од метка из Другог светског рата, била 
је, као и многе партизанке, и болничарка у шумама и 
планинама: део руке као да је пождерало тане Трећег 
рајха, ожиљак као од угриза ајкуле – као да је муни
ција својевремено била намењена ако не за убијање 
онда за прождеравање меса. У кућној библиотеци це
локупна дела Маркса, у низу испод ових Толстој, Рат 
и мир (Ратомир је и не ретко српско име). У кухињи 
сто, већ постављен за самотни ручак, делује ведро са 
свежим, још пролећно маленим главицама младог 
лука и осталим младим поврћем, све у најоскуднијим 
количинама, поред минисупеног лонца, храном једва 
прекривеног дна, на минишпорету: као кухиња за 
лутке, а, опет, и као понешто од негдашњих јела о би
ваковањима у балканским одметничким шумама.

Из Бање Луке на исток, поред Дервенте и Добоја, у 
правцу Зворника на Дрини, граничног града, ка ос
татку, трупу и унакаженом телу Југославије. На цести 
рупе (и даље босанскосрпска територија)? Више је то 
предео рупа са остацима цесте, три и по године по
сле рата овде у Босни. Граница са муслиманском об
лашћу око средишњег града Тузле није обележена, на
слућује се, у најбољем случају, по јасно бољим цестама, 
а онда, разуме се, по минаретима, по правилу удаље
ним од пута, а претходно можда још и по све учеста
лијим Западним окупационим (СФОР) тенковима и 
оклопним возилима, која неко време, због викенда, ни
сам примећивао: ова возила чине видљивим, иначе, 
неуочљиве зоне између раздвојених народа и својим 
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чујним, дивљим покретањем које надјачава уобичајена 
мања возила па и саме теретњаке; фрагменти лица која 
гледају право преда се, избачених брада и без погледа 
(често тамнопутих, позна освета потомака робова) иза 
бленди вида – француска реч за „тенк“, blindés, није и 
неподесна за посаду; равномерни, дубоко урезани 
жлебови уместо рупа у асфалту су трагови гусеница.

Суштински другачија онда, ускоро следећа нова гра
ница – и она, разуме се, ни са рампом, ни обележена 
– после прелажења муслиманске територије пре по
новног наступа на босанскосрпску (избројано: пета 
граница на путу): тампонска зона, неколико кило
метара широка, означена огромним, као скоро по
дигнутим војним кампусом међународних протекто
ратских снага, у блату и земљи пуној корења дрвећа 
– дрвеће је нестало – стотине барака, високо оплоће
них, са свим осматрачницама итд., као у некој другој 
Монголији, негдашња цеста постала је део кампуса и 
ћорсокак, за оне који не припадају логору (на пример, 
за нас) дуготрајно заобилажење у облику (?) земља
ног пута и калдрме у правцу Дрине и Србије, као у 
царство изгубљеног средишта, и чак двапут „гра
ничне“ контроле, сада и детаљне (строже, баш зато 
што граница није била обележена), од стране поли
ције оба ентитета: подаци прослеђени вокитокијем, 
ратни злочинци? На крају, коначно, опет у Републици 
Српској, и преко наједанпут запањујуће благе босан
ске висије у Зворник и стару Југославију, и оно не
хотично, уједно готово већ уобичајено освртање у 
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правцу запада: превише магловито данас за летове 
бомбардера?

У Зворнику на први поглед изненађеност призором 
минарета на превлаци истуреној далеко у Дрину: 
ипак нису разорене све џамије на босанскосрпској те
риторији? Али можда та кула овде делује само изда
лека тако целовито? А онда и већ одмах шеста (6) гра
ница, са две (2) граничне рампе на мосту преко зелене 
Дрине, и две граничарске кућице, на прилазима мосту, 
и разнобојне и различито кројене униформе грани
чара двеју сада савршено раздвојених држава: Репу
блике Српске, дела Босне и Херцеговине, и Савезне 
Републике Југославије (пре осам година још заједно 
у посебиразумљивој држави СФРЈ). На том мосту 
двеју држава сада пак уочљиво врви од људи који се 
слободно крећу тамоамо; више њих је ту на мосту 
него што их је можда било заједно у некада спојеним 
градићима са ове и оне стране реке – један од многих 
скупова који се и даље симултано одржавају широм 
Југославије, већ добрих четири седмице после из
бијања рата, управо под небом са кога прете бомбе, а 
најпре баш на мостовима река; Србија, земља река и 
речица. Ту, разуме се, и нешто посебно, народ, призна
вањем државе Босне и Херцеговине 1992. године раз
двојен, сада на мосту који је постао граница заједно 
демонстрира? музицира? шеће се? Допуштају ли про
текторатске снаге то једноставно Србобосни? Засад 
у сваком случају – можда и зато што нема парола на
сиља, а можда и зато што србобосански војници у 
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својим само тако толерисаним касарнама (тако то 
прописује протекторат) располажу или оружјем без 
муниције или муницијом без оружја. Дрина ту про
тиче брзо, као планински поток, са премного воде (ис
пуштене из вештачког језера, у страху од бомбардо
вања); иза ње се уздижу високе српскојугословенске 
шумовите планине. До данас није на Зворник звекнула 
још ниједна бомба; становници знају само за ноћна 
надлетања и за снажне пуцње пробијања звучног 
зида, и за далеке детонације у брдима где су телефон
ске централе. Значајно и овде, на тихим и удаљеним 
манифестацијама на мосту, проношење неких про
тестних транспарената на енглеском, истакнутих за 
које камере? (Ниједна није ту, чак ни локална.) Већина 
транспарената је, разуме се, на српској ћирилици; ево 
само једне реченице: „Наши мостови имају душу, ви 
је немате“. Онда, у предвечерје, седење испред једног 
бара на прилазу мосту, и реченица мушкарца за су
седним столом, избеглице из некада српског дела Са
рајева: „Због мира смо наше С. препустили другоме и 
преселили се овамо, а сада овде следећи рат.“

У ноћном мраку уз Дрину, и ка југу. Ноћење у Бра
тунцу, у готово већ добро познатом хотелу „Фонтана“ 
(у кабини за туширање нема светла, у сали за обедо
вање су рупе од метака, весници недалеке Сребре
нице). Рано буђење следећег јутра, гласови кукавице 
из даљине. Обилазак селаграда, сâм. Недеља, 15. април 
1999. Међу обично свуда окаченим умрлицама две које 
оглашавају смрт веома младих овдашњих војника. 
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Како? И босански Срби, по овоме судећи, су у рату? 
Навођење дана смрти (пре неколико дана) не и места. 
У хотелу опет екипа рукометашица од претходне ве
чери, из Бање Луке, надзире их за суседним столом 
опет пар средовечних, као да су менаџери препуни 
пара, Зл. онда о њима мисли да су такви људи, само 
извлачећи корист, продајући, наплаћујући, и разорили 
стару Југославију и сада, у свеопштој беди, настављају 
безбедно даље.

Недељна јутарња вожња у све ужу долину, онда и кла
нац Сребренице, готово четири године после пада ен
клаве. Стара, непромењена, чађава разореност; то 
мало бедних поправки је већ опет при распадању, 
исцепано, подерано, зарђало од старе оштећености. 
Малени запат ту и тамо, виђен претходних година 
(овде сам пети или шести пут), превасходно у облику 
све већег броја повртњака и малих ораница, у међу
времену готово угушених у туцанику. Самотно горе 
до православне цркве, где звона управо зову на бого
служење (преостала двојица у међувремену у руше
винама траже месног администратора – економисту! 
– такорећи већ пријатеља): Жене су стале лево од ико
ностаса (или иконорампе), мушкарци (није их било 
много мање) десно; веома млад поп, најпре сам сма
трао да је био само помоћник, приправник. Онда она 
увек понављана формула у молитвеним позивима: „У 
име Оца, Сина и Светога Духа“ (притом се сви кр
сте): још ми никада тројство Једног Бога није постало 
тако јасно, чулно и накнадно живо, баш као и унапред 
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доживљено; да, то је истина: личност Бога делује као 
„Отац“, као „Син“ и као „Дух“ – и моје (тихо) несхва
тање како је племенити и тако вишечлани ислам могао 
да хришћанству то тројство некада означи као ситни
чарење, као неку врсту пада у грешно расцветали по
литеизам. Гласови појања деце допиру до наших глава, 
и увек поново подижем поглед у правцу лица девој
чица тамо горе иза и изнад нас, видим како се њишу 
изнад хорске ограде (и стојећи на обема ногама): онај 
нечувени, странцу познат опаљујући тон, који се ори 
и јечи изван свих наших поједностављених средњо
европских нота, пре много година готово забрањено 
омиљен као оно „појање бугарских жена“; овде у С. 
пак коначно неоткупив или не на продају – избаци
ван из пуних и уједно тананих детињих грла, крици 
појања, само за садашњи тренутак, само за богослу
жење сада; производ само за ове ту. Црква изгледа као 
преврнути чамац (не брод), дословце, због свуда сас
вим отпалог малтера са таванице, и иза голог, оштеће
ног свода од дрвених греда. Онај једини посетилац бо
гослужења одлази пре времена: на каменом тлу цркве 
влажни обриси ђонова његових ципела, још дуго, све 
до после преобраћања хлеба у тело Господње, вина у 
крв Божију, нестају тек после Оченаша. Потом стр
мим порозним степеницама натраг у место рушевина. 
Успут лица која су ми током ових година постала по
зната. На моје питање „Како је?“, одговара се најпре 
осмехом, a онда: „Лоше, нема посла“; онда окретање 
лица на другу страну да би се прикриле сузе у очима. 
(Али не, без милостиње!) Превасходно та тако осетно 
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тешка срца мушкараца: да се не можеш старати о по
родици, деци, вољенима. Већина избеглица или исеље
ника опет из српских делова Сарајева, инжењери, тех
ничари, лекари. Треба ли још и да им „испричам“ како 
их је, на пример, један „писац“ (све је више таквих „пи
саца“ за дневну употребу) у једном француском свет
ском листу исмејао: они су, наводно, своје мртве, које 
су после исељења или „одласка“ из Сарајева пренели 
овамо у Сребреницу, сахранили баш на поприштима 
овдашњих масакара? Не рећи ништа. Прећутати. 
(Пажња: причати о богослужењу у Сребреници, о из
беглим, незапосленим, већ годинама изгубљеним са
рајевским Србима тамо, значи негирати „масакре“ и 
„геноцид“!) Никакав, ама баш никакав посао у изгледу; 
и како је велико било, пре неких три године, пре две, 
поуздање, или како је велика била илузија: после рата 
поново отворени рудник олова, цинка и сребра је, због 
недостатка машина и тржишта, одавно поново затво
рен. А нада у најезду на чувена сребреничка гвоздена 
купатила? Па повратак ловаца са Запада и из Средње 
Европе? С. је више него икада најзаборављенији и 
уједно најпроклетији део протектората. Кога штите 
међународне заштитне снаге овде? Кога оне желе 
да казне ту где, пак, пребивају готово само ратне из
беглице? (Пребивају?) Тај некада тако оран намесник, 
економиста, кога коначно проналазим на промајном 
разваљеном углу куће: ништа за пословање, ништа за 
стварање садашњости и будућности; још млад, снажан, 
притом кукавно несамопоуздани мушкарац, и његове, 
сада већ свакогодишње речи: „Полако напредује.“
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У рано поподне, коначно у ратну земљу, преко дрин
ског моста између Братунца (Босне) и Љубовије (Ср
бије/Југославије). Благодатност сунца које се про
бија кроз облаке – уједно неизбежна помисао: небо 
повољно за бомбе. Када и где ћемо их сада први пут 
угледати? (Готово нестрпљење да их већ једанпут до
живимо.) Дрином низводно, ка северу: колико ли 
„циљева“ (разоривих објеката) има ова земља, же
лезничку пругу поред пута дуж реке, овде елек
трану, тамо трафостаницу, и свако и мало место са 
најмање једним или два циљна објекта, па макар и 
само стовариште пшенице, бензинску пумпу, ради
оницу за поправку каросерија (могло би да послужи 
и за поправке тенкова), амбуланту (тајно складиште 
оружја!). Иако би у Београд требало да стигнемо пре 
сумрака, заустављамо се, помало и обесно, у Шапцу, 
граду на Сави средње величине, пристигли близу ка
сарне на великој реци. На одстојању од одавно ис
пражњеног полигона, један једини, усамљени, млади 
стражар – шта чува он? – у трави до појаса, без капе, 
без примопредајника, сам као вук, чекајући касетне 
бомбе и ракете, отеловљење српске солдатеске, у па
узи између два злочина достојних оних у Тридесето
годишњем рату? (Шабац су у Првом и Другом свет
ском рату разорили Аустријанци, односно Немци, 
побивши многе становнике.)

Онда аутопут Загреб–Београд, и даље неоштећен. 
Сада, предвече, свуда, па и на споредним цестама и 
пољским путевима крстаре армијски камиони: пошто 
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нема више стајаћих гарнизона, војни пољски ло
гори изгледа мењају места, расипају се, не само сва
кодневно, него из часа у час; мноштво таквих пољских 
одреда уздуж и попреко Србијом, у неизвесност и не
ухватљивост (?), као пољских логора; циљеви који се 
крећу у жустрим цикцак линијама. (Опет парадокс: и 
поред осетне сталне претње – неба које се разведрава 
– осећање умирености за време те вожње аутомоби
лом; разлог: у тој земљи, хушканој од стране свих паса 
рата, нисам на погрешном месту.) Ако сада нешто и 
„признајем“, онда би тај глагол можда требало да у 
себи носи нешто од фриволности, али другачије од 
оне која се у разговорима повезује са „признањем“: 
дакле, признајем да сам за време те предвечерње 
вожње у југословенску престоницу једној од тих група 
војника које су се даноноћно ваљале у неизвесност до
турио штанглу цигарета у њихов камионски тор, тамо 
испод цераде, док се песма о борби прса у прса (про
тив кога?) орила као примопредајни рачун.

Чудан губитак сећања, када је реч о нашем прилажењу 
Београду, пролазећи поред већ више од неколико десе
тина пута бомбардованих аеродрома код Батајнице и 
Сурчина. Не гледаш ни лево ни десно; начин забијања 
главе у песак? Онда никаква слика, чак ни самог Бео
града, потом, хотела „Метропол“, чак ни са шестог или 
седмог спрата тамо никаква слика „панораме“, ни ве
чери ни ноћи потом. (Разуме се, ипак, слика себе са
мог с главом у песку: чесма из које цури вода, укључен 
телевизор, муње и грмљавина – опет без бомби – само 
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ноћно невреме.) Наједанпут нека врста изолованости, 
и двојица сапутника као изоловани, свеопшта „не
друштвеност“ која ће се следећег дана, 26. априла 1999, 
првог дана нашег такозваног путовања траговима 
ратне штете уздуж и попреко југом Србије, имао сам 
такав утисак, још више појачати.

Полазак на југ, по киши која већ пола дана лије (ба
рем: умањена опасност од летећих паса?), уз сирене 
престанка или најаве опасности, пространим ком
бијем, нажалост тамних бочних прозорских стакала. 
Ми (ми?), нас тројица, возач, мушкарац старије доби 
који је некада радио у југословенском конзулату у Лос 
Анђелесу, и прилично млад мајор полиције, Драган П., 
наш пратилац, из и даље (и даље) бомбардованог југо
словенског Министарства унутрашњих послова; го
миле гвожђа и шута, виђене при доласку у град прет
ходне вечери, сада као први знак истине, стварности 
или нестварности текућег рата. Један сат у правцу југа 
аутопутем (у међувремену уништеном), онда скре
тање за Крагујевац, чија је фабрика (аутомобила) „За
става“ некада била највећа фабрика у Југославији, ако 
не и на Балкану: сада и даље бомбардована. По дола
ску, испред, споља, са уличне стране, дуж недирнутих, 
километрима дугих, ниских и невероватно нежних 
фасада неочекивано севање светлости, видеокамере: 
наједанпут смо били, до тада не слутећи ништа, деле-
гација. Али зашто да не? (Једна од најчешћих, вечних, 
југословенских флоскула, поред „нема проблема“): без 
промене израза лица, и као „делегација“, по могућности 
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тачно погледати, запамтити, сведочити! И опет, овде 
у Крагујевцу још јаче него било где, феномен вредан 
чуђења, да све претходно виђене фотографије, фил
мови итд., ни близу нису дорасли размерама раза
рања, уништавања, насиља учињених бомбама и ра
кетама: зар не би јасном представљању тог ваздушног 
права јачега ближе било једно од оних старомодних 
платана панораме, са сликом од 360 степени, из XIX 
века? Била би она и веродостојна, као што је мене то 
размрскавање баш алатки, радних тезги, чекића, 
клешта, менгела, метара, ексера и шрафова (спљоште
них и искиданих све до оних најситнијих) погодило 
више од уништавања огромних машина. Било је то 
као да су с тим алаткама – није ли „алат“ некада био 
обележје човековог постанка – небеске снаге насиља 
за сву ту регију уништиле, на несагледиво време, рад, 
то јест свако заједничко деловање и бивствовање (егз
истирање). И опет чудно како ме је заболео тај при
зор више стотина аутомобила окачених на покретнe 
тракe, напола или скоро готових, расцепаних и спаље
них – мене који сам, иначе, пре одвраћао поглед од ау
томобила – заболело ме је то као да се радило о из
весним бићима којима је некакво премоћно небиће 
једним јединим ударцем (у стварности је било више 
удараца) разбило саму нутрину. И усред тог понос
ног (да!) погона (да!) исто тако поносан, племенити 
погон топлане која је снабдевала читав Крагујевац 
(око 200.000 становника), а сада се, уместо од блиста
вих казана и цеви, састојала само још од разбијотки 
и дроњака – одавно није то више била војна акција, 
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него онемогућавање рада, или још горе, ударац у срце, 
или још горе, са освајачке површине сатирање читаве 
земље, и више од тога, овог дела земаљске кугле. Сами 
су били за то криви, јер је та раскомадана топлана ко
ришћена као „штит“, па још и изграђена за злу про
изводњу аутомобила злих југокомуниста! Сама су 
крива и она „124 тешко рањена радника“ (делегација! 
бројке!), које су колатерално поткачиле бомбе Запада 
– и они беху „злоупотребљени као штитови“: остаци 
– поклопци тегли мармеладе, етикете са боца воћ
них сокова, пластичне кашичице – од последњег ноћ
ног обеда те стодвадесетчетворице, тик уз сагореле се
рије аутомобилске стоке за клање испод километрима 
небу отвореног крова хале – стварно само „рањених“? 
Чуђење чланова делегације да је тако близу места екс
плозије бомби ико остао жив; ново умеће ратовања? 
Најдубљи утисак тоталног рата НАТОа против Југо
славије у Крагујевцу произвеле су пак нешто што се за
иста „није дало фотографисати“, оне грудве блата ви
соко горе на једној од четвороспратних зграда управе, 
коју су бомбе само очешале: од кратера бомбе у дво
ришту, кратера несразмерно дубљег од свих из Другог 
светског рата на које сам икада „наишао“ – земља из
бачена високо горе, све до забатног зида; не, није то 
била мрља од „грудве“, пре трагови клања, велики као 
Минхаузенова топовска ђулад и тако округли, још и 
сада, више дана након последњег бомбардовања, залу
чени (,,конвексни“) и тако остали на зацепљеном зиду, 
избочени из средишта земље, под притиском ерупције 
вулкана? Не, то би се звало „природна катастрофа“ 
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– али овде је то пак тако опипљиво недело, стављање 
тачке на сва околна и колатерална недела.

Још недруштвенији, свако за себе (више против себе), 
по могућности још више изоловани, даље на југ, за 
Краљево, а потом у толико пута опевану долину Ибра, 
до следећих обилазака места разарања. Толико пута 
опевана долина Ибра? Због небалканског јоргована 
који свуда уз реку расте као преовлађујуће долин
ско растиње, засађено у средњем веку од једног од пр
вих српских владара, из љубави према својој супрузи, 
Францускињи, оболелој од чежње за домовином и од 
љубави према јорговану. Сада пак разорена долина, у 
„сажаљивости“ чак и падина планине на обема стра
нама. Ваздушна линија води тамо ка југу у готово мус
лимански Санџак и даље на Косово, а оно што је у до
лини Ибра од мостова, железничких станица, или 
само станица по потреби уништиво већ је уништено 
или учињено неупотребљивим, на пример, 35. дана 
рата. То уништавање пак, у погледу на терен, има 
чудно обличје (обличје?): мостови преко река, на при
мер, који се на први поглед јављају као целина, а тек 
онда упада у очи: хируршки захват тачно на прагу из
међу реке и копна, тамо, где је мост укотвљен, и мост 
је тамо одрубљене главе, шафотиран тако да је глава, 
чудновато нагнута, искривљена или пала напред, ос
тала на телу. Фини и чист рез, утолико не мања искљу
ченост заувек – такви феномени уздуж и попреко све 
Југославије (као пропратни феномени поред тих на 
први поглед већ уочљивих удараца уоколо): пример 
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вредан највећег чуђења, можда онај двадесетједносп
ратни (21, бројке!) облакодер на Дунаву код Београда 
(на три спрата некада је ту била централа Социјалис
тичке партије) – најмање 2 пута су на ту гипку грађе
вину капали небески дарови, и одмах је она, већ првог 
пута, свe од крова до подрума, потпуно избомбардо
вана – али уједно она стоји тамо на реци Дунаву, још 
увек гипка и витка, као одвајкада, упоредива за трену
так, у сваком погледу, са живим бићем које је стајало 
тамо на реци и из најведријег ноћног неба пројекти
лом управно пробијено, одједанпут, од лобање до та
бана – погодак који му је у једном тренутку избри
сао унутрашњост али га је, и поред тога, оставио да 
као нетакнуто и даље тамо стоји – у најгорем случају 
малко опрљених дугмади на кошуљи: тренутно изба
чено из живота и даље оно стоји усправно на реци и 
као да, не само у погледу међународног посматрача, 
живи и даље – али је, притом, сасвим нарочито мртво, 
тако мртво како само може да се буде мртав – а у сле
дећем тренутку као да је опет нетакнуто, итд., у про
граму – та атракција на „вашару 2000“, ужаса при
чињеног из ваздуха, или сценарио за вестерн нове 
врсте, снимљен у Србији с насловом: „Запад који је 
подивљао“. Узгред, то очигледно сравнитисаземљом 
делује покаткад као нека врста умирења погледа: она 
сеоска школа, сада избомбардоване хумке шута у до
лини јоргована, у најмању руку не нуди више никакaв 
формални ослонац, никакав тлоцрт, никакав свод, 
вратницу, никакав пулт, ништа што опомиње чак ни 
на тако фрагментарну преегзистенцију, угљенисанa и 
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претворенa у пепео (ниједан фрагмент форме – ни
какво садашње ни потоње саосећање), пепео из кога 
се сада, у сумрак 27. априла 1999, подиже хладноћа 
која делује још влажније него вечерња свежина у пла
нинским удолинама уоколо, баш као и у опет убедљи
вој јужнословенској узречици: „Код вас је хладно као 
на згаришту“. Само раскомадана стабла дрвећа успут 
и на стрмини прекопута омогућују да се наслути још 
и специјално насиље – ту и тамо у међувремену већ 
малко (,,бојажљиво“) озеленело дрвеће. Наваљивање 
наших пратилаца да пођемо – ту на тој земљи, далеко 
од градова, нема сирена за оглашавање узбуне пред 
бомбардовање, а са наступањем ноћи сада се ближи 
и ваздушна опасност, поготово ту, баш ту где се већ 
једанпут бомбардовало: по правилу се та места у да
нима потом, одмах још једанпут, па још једанпут, бом
бардују, једноставно тако? Зашто да не? Стари монах у 
манастиру Студеница даће следећег јутра неку врсту 
одговора. Можда.

Ноћ далекo од пута, у самом подножју планине, тамо 
где је Студеница. Спавање у мотелу испод манастира 
– конак манастира већ је у тами; нас петорица као је
дини гости, од рата гости готово да и не долазе. Ве
ома тиха ноћ у планини, са класичним жуборењем 
изворске воде и јецањем или фићукањем славуја. 
Сасвим високо горе на небу око поноћи и појачано 
брујање авиона. У мирним временима тај би трену
так био једно крајње мирољубиво „И“ светог тројства: 
жуборење планинских потока, И појање славуја, И 
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брујање ноћних авиона у висинама с путницима, ре
цимо, из Франкфурта или Лондона или Амстердама 
за Атину, Истанбул, Каиро, Тел Авив, Бомбај. Много 
среће вама тамо горе! Осећање заједништва! Сада су 
то пак, тамо у трансконтиненталним висинама, ис
кључиво ноћни ратни авиони, осетно већих брзина 
него што је то уобичајено, на стреловитом путу, баш 
само да се хитро притисне на дугме и да се окрене на
траг, за недалеко Косово. Никада више нећу моћи да 
ноћно брундање трансконтиненталне летелице чујем 
као мирољубиви звук? Никада више нећу у своје ми
сли да унесем ноћне путнике?

Још раније устао, тог 28. априла 1999, него што је то 
било уобичајено: као да је то ишло уз (средњовековни) 
манастир и, још више, брда. Звоњава звона све до мо
телске собе у којој је било тако хладно да сам се по
крио и мантилом; позив на јутарње богослужење. 
Горе у византијскороманску цркву, готово превише 
журно. Богослужење је онда необично краткотрајно 
за православне ритуале, због радног дана?, више као 
молитва са певањем и причешћем (парчићима хлеба), 
блиско оним тихим католичким мисама на којима на 
олтару – често само неуочљивом бочном олтару – поп, 
стално окренут, повијен, барата тамо нечим као у не
кој радној прегради, бива приметан у најбољем слу
чају једанпут по промрмљаним (животним) речцама. 
При крају су присутни и сви остали „чланови делега
ције“, па и возач и мајор. Касније, у току вожње даље, 
овај прича (прича!) да су му, при прелажењу из мотела 
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у богомољу – никада још није био у Студеници, том 
националном светилишту – потекле сузе, „скоро“; он, 
стар четрдесет година, никада још није присуство
вао неком богослужењу, и то не само због југословен
скокомунистичког међупериода, и наједанпут је он ту 
осетио доживотни пропуст; веома велике, готово ок
ругле, замућене очи мајора полиције док прича. Од 
тог тренутка, или већ по завршетку богослужења, није 
више било ни „делегације“ ни „пратећег заштитника“ 
(који је одмах потом изван манастирског круга опет 
ставио револвер испод пазуха), нити „возача“. 

Доручак (frühstück) о изласку сунца у стамбеном 
крилу манастира, заједно са дватри главноградска 
ходочасника (она која су преноћила у конаку – један 
од њих може тачно да наброји све, па и најситније до
гађаје, дан за даном, сваки пут од јутра до вечери, од 
почетка рата: „Дана 2. априла, пре подне, на Зеленом 
венцу у Београду купио сам још једну мандарину која 
се састојала готово само од коштица, седамнаест ко
штица!“). Камин, премазан кречом, отворен, светао 
пламен, баш као при мојој првој посети Студеници, 
у позну јесен 1995. (тада је вејао снег). Стари игуман 
из Призрена на југу Косова, који се изборио да дође 
овамо: ништа до саучествовање и искреност, без прет
варања, према готово свима тамо у албанском народу. 
Тишина. Онда ерупција гнева, разуме се, на ваздушне 
ударе, посебно на начин њиховог извођења, на то да 
оно што је одавно разорено, сравњено са земљом, бива 
сутрадан још једанпут разорено, и следеће ноћи опет 
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– то га је подсетило на хрватске усташе својевремено у 
Другом светском рату: и ови су се, пошто су разбијали 
и убијали, сутрадан по правилу враћали на место зло
дела и још једанпут су то мртво и мртве тукли, дро
били и комадали. Сунце се рађа над његовом срџбом: 
први топао дан за време нашег путовања, чак и ту у 
висинама, после љуто хладне ноћи; неочекивано као 
и обично, у средишту Балкана наступило је рано лето.

Тај дан, најдужи и догађајима најбогатији у нашем 
крстарењу Југославијом: да ли се зато у извешта
вању тражи што већа краткоћа? – Даље на југ Доли
ном јоргована, до скретања на Косово, и четврти (4) 
и седми (7) срушени мост на, пре би се рекло, малим 
одстојањима. (Начин разарања: види на претходним 
страницама.) Онда под оштрим углом на исток и тако 
(стварно) дуже времена узбрдо, на венац Копаоника, 
који се завршава врхом од преко 2.000 метара надмор
ске висине, јужни обронци већ досежу Косово; прос
трана област зимских спортова (далеко већа од оне 
негдашње олимпијске у Сарајеву), сасвим горе још по
замашне површине покривене снегом: требало је да, 
по мајоровој жељи, пређемо планину, да горе „стручно 
проценимо“ избомбардовани хотел (на Копаонику 
има више десетина хотела) и да се спустимо на ис
точну страну у Крушевац (тамо је наредни материјал 
за увид). При вожњи уз планину, ненадано, јурњава 
једног војника са аутоматском пушком, за нама: шта 
то чинимо погрешно? Он би пак само да га кратком 
деоницом повеземо. Опет веома млад југословенски 
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војник, сâм усред своје земље. Румени необријани об
рази и отворена уста, не само од трчања.

Долази са суседног (?) Косова, на краткотрајан (?) од
мор (?) овамо кући (?), али је, као разбијен, у бекству, у 
потрази за својом јединицом – тако он делује не само 
својим трчањем, него и својим погледом, својим изгле
дом, као да је поремећен, сметен, истовремено упоран – 
и уједно подмлађен, додатно у његовој младости. Свих 
претходних седмица сукоба са устаницима или теро
ристима који су се повремено маскирали заплењеном 
армијском униформом („прича он“) – рат је то – али на 
то бомбе из стратосфере (такорећи) – како се борити 
против тога, па он би да се бори, али то није борба, от
пор је немогућ: нови, усамљенички начин бунтовности 
који је касније постао општи, а можда је, ипак, значио 
и нешто више од у свету познатог „дезертерства“.

После доброг часа (и дуже) опет натраг из раног лета 
у познозимску хладноћу, високо горе, тамо на делом 
већ огољеном копаоничком планинском венцу (гра
ница раста дрвећа): само дување леденог ветра између 
заустављених скијашких лифтова и хотелских „села“. 
Такорећи са задовољством прича Драган, одавно не 
више у улози мајора полиције, како је овде у тој пла
нинској области провео године свога живота као на
ставник скијања (пре времена у полицији). Из Круше
вца, града у источном делу низије, он је учитељевање 
скијања доживео као своје „Велико међувреме“, и све 
до кратко пред садашњи рат, долазио је из Београда са 
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женом и децом и овде проводио распуст. Онда ми се 
учинило да нас је мање због показивања разореног хо
тела, а више из привржености и радовања овом месту, 
довео овамо, далеко од руте предвиђене за делегацију. 
Његово хваљење спуста на стрмој падини! За мене је 
више само ходање на скијама, сматрао је – и показао је 
са кршевитих стена висије те садашње жалосне земље 
Србије доле у правцу југа преко удаљених и нежних 
обронака Копаоника ка вечно трагичном (без икакве 
везе са злокобнoм „јарчевом песмом“) Косову пољу. 
Претходно и његово, домовином поносно, укази
вање – гледајте! shaut! look! – на као и увек нагло про
менљиве временске прилике у његовим планинама: 
то је последица јаке концентрације гвожђа у стенама, 
сматрао је. Били смо тада већ неко време изашли из 
комбија, и чекали смо мушкарца из састава брдских 
полицијских јединица, који је требало да нас одведе 
до места експлозије бомбе. И стварно је ведро небо 
наједанпут постало тамноплаво, облаци су дивље на
дирали преко голих стена. Сада је за делић секунде 
опет постало јарко светло, или је то само тако изгле
дало, тренутак ужаса је учинио тако? Сунце? Не, суви 
пуцањ, који се ширио одозго, уз прасак се сручио на 
све нас доле, од чега је околина за тренутак постала 
бела као муња (што је и те како произвело баш прави 
ужас). Једини одјек: опет врло, врло високо брујање 
авиона који се сада удаљавао – а онда и умирујуће са
општење да је то било само пробијање звучног зида. 
Ипак, ти који су то рекли очигледно ни сами нису у 
то веровали; да ли би, иначе, стално то понављали? 
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И за тили час смо били допремљени до нашег возила 
од лима које је и даље само ту стајало; као да смо у 
њему били безбеднији него под слободним (?) небом. 
Седење и чекање; радије бих чекао напољу. Из неких 
хотела, одмах после детонације, ужурбано померање 
напоље, па поново помицање унутра, па поново по
мерање напоље, збркано играње жмурке тих све више 
сметених, поремећених војника који се и нису раз
ликовали од армије келнера у припремама за међу
народни државни пријем, свесних потпуне бесмис
лености свих тих мера и заједничке изгубљености: 
ниједан од тих као и увек изузетних пријема високих 
гостију из небеског царства не би дошао у питање; та 
чета келнера би одмах била не само прегажена него и 
у земљу сатрта.

Коначно и „увиђај на локалитету“, код хотела „Chalet“, 
постранце од средишњег скијашког комплекса, који је 
одмах на почетку рата, као нека врста додатка почет
ном разарању радара који се налазио сасвим другде 
у планини, избомбардован и сравњен са земљом, као 
после ерупције вулкана; и тај вулкан ће одмах опет 
постати активан и јак. Сравњен са земљом? Земљом 
изруган. Земља му бачена у лице. У великом кругу 
око тог још не сасвим очврслог тла вулканске лаве, 
усред миријада (да!) угруваних, зашиљених свемир
ски плавих цветова шафрана, неретко појединачни 
лакираножути падобранчићи као дечије играчке: 
„Не додируј то!“, виче полицајац. То је матица та
козване касетне бомбе, отцепљена при експлозији 
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и одбачена далеко на простор одмаралишта, хиљаде 
мајушне деце велике маме која их – браво пронала
зачи! – носи у својој утроби издељеној на хиљаде пре
града – широм Југославије у међувремену врви, и вр
виће надаље, од тих лажних играчака, падобранчића, 
према којима сваки дечак и свака девојчица (и не 
само деца) одмах, као привучени магнетом, потрче да 
би их узели као откриће, или чак као благо. Векови ће 
протећи док ране свести не буду макар мало залечене, 
застареле, нестале из масе наслеђа које је тај сада већ 
скоро месецима дуг муњевити рат (blitzkrieg) земљи, 
и Балкану, и свету уопште, донео као сан о конач
ном напретку и даљем развоју без насиља. Не драма
тизуј! Ево, сада драматизујем још више: те ране света 
и идеје о историји као кретању ка светлости неће ни 
упола, ни најнеопходније бити залечене; никада оне 
неће бити залечене, вечно никада; то су смртоносне 
ране; а света, као и историје, биће додуше и даље, као 
да је све у реду (тако и треба, већ и због садашње и 
потоње рођене деце) – али сан о историји као утопији 
ће, захваљујући том рату, који се не само могао из
бећи него је био и лажно свети рат, бити све до краја 
времена нешто сањано и нешто немртво, и немртва 
идеја или само – што се мене тиче раздраматизовано 
– нешто лажно.

„Весело“: скоро сам се тако осећао када смо се с тог 
простора око врха Копаоника опет нашли напољу и 
на источној падини (и мислим да су се – дуго нико 
није отварао уста – и остали тако осећали): тако усред 
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рата, тако усред области случаја суманутог невремена, 
себе сам доживео само једанпут у сновима детињства. 
Што сам се више удаљавао од висије (пажња, ово није 
песничка реч него геолошки појам!), то је и небо било 
ведрије: и премда је то значило управо већу опасност, 
запањујуће осећање (релативне) сигурности. И опет је 
претходно, док смо напуштали хотелско насеље, један 
млад мушкарац трчао за нашим возилом: овога пута 
не војник, него запослени у хотелу. Становао је у селу 
дубоко доле у долини, двадесет километара одавде, уп
раво је завршио дневну смену – његови гости сад нису 
били више скијаши него војници; у рату више није 
било аутобуског саобраћаја – без нас би (ниједног ау
томобила није било успут) морао пешке кући, баш као 
што се претходне ноћи више од четири сата успињао 
пешке до радног места у планини. (Некада у миру, да, 
„некада“, саобраћао је најмање једанпут дневно ауто
бус између Новог Сада, Београда и Копаоника.)

Уобичајенонеуобичајени далеки српски хоризонти 
доле у долини код Крушевца. Поред пута на рас
тојањима бачене аутомобилске гуме које се диме: оне 
би, наводно, требало да одврате радарске системе 
ниско летећих ракета типа Томахавк… Пре уласка у 
град заустављање у кафани са баштом – препоручио 
ју је Драган, човек одавде – званој „Геџа“, што је пос
прдно име за „Србина“, а првобитно значи „девето 
прасе“: оно које поред осам мајчиних сиса не добија 
сису па ни млеко. Моје самотно ходање, пре тога, осун
чаном врелом цестом, у једном па у другом правцу: 
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као у потрази за излазом у дан, у земљу и у рат. Онда 
опет чак пребогато постављен сто – као и тако често 
у Србији. Ко ће све то да поједе? Наш додатни стид 
када се касније ту по обичају зауставља аутобус Бео
градПриштина и када су сви путници, са пратећим 
полицајцима, и са војницима, Србима, Албанцима, 
Циганима, Турцима, уз своје мало кафе или сока или 
баш ничег, принуђени да гледају у те гомиле хране на 
нашем столу: брзо упаковати; породице мајора и во
зача ће са пакетом знати како…

Драган П. је, захваљујући овом студијском путовању 
с нама, први пут после много година у свом родном 
граду Крушевцу, а исто толико дуго није видео ни 
своје родитеље. Сада их посећује, заједно с нама, и по
клапа се да се тамо управо прославља рођендан његове 
мале сестричине. „Захваљујући том путовању“: заиста 
се мајка нама странцима захваљује што је коначно 
опет угледала свога сина, па и „захваљујући“ том рату. 
Не гура се баш мало родбине тог поподнева у малој 
кући, а у њој је, рецимо, исто као и било где у Мед
лингу поред Беча, са свим оним дувањем пролећног 
ветра у башти – једино што се овде одмах поред вели
ког ливадског игралишта отвара у ширину и дубину 
огроман кратер: недавно се у току ноћи, на повратку 
кући у лепи Авијано, или куда већ, јунакпилот расте
ретио те своје бомбе. Мајка детета слављеника рођен
дана је наставница француског језика у гимназији. Је
дино што су од почетка рата све школе у Југославији 
затворене. Неколико дана је то деци било забавно. 
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У међувремену сва омладина у земљи само још бес
циљно тумара. Одмах потом, у центру лепог града 
Крушевца: простране терасе многобројних кафића 
на булевару, пунe младих људи, без наручених пића 
на столовима, без ичега; на први поглед жива, шарена 
слика; онда, дабогме: они не знају шта ће са собом.

У Крушевцу онда опет, свесни обавезе, у обилажење и 
сведочење разарања. Тамо остаје нарочито у памћењу, 
поред осталих разорених мостова, онај као удар
цем каратисте оборен и потонуо у широку Западну 
Мораву у време управо пролећно нарастајућег во
достаја: пешачки прелази, накривљени као планин
ске и долинске пруге, засада су још проходни – ту и 
тамо, дабогме, с ђоновима у брзацима – и образују у 
међувремену последњи прелаз преко реке између два 
градска округа: месни аутобуси се у размацима заус
тављају испред насипа од шута, и путници, у маси, 
међусобно се помажу крећући се један за другим, као 
у преисторијском добу и у прашуми, преко полум
ртвог моста, са свим својим пазаром и својом сиро
тињом, које често и у покретним ковчезима носе кући 
преко моста – и овде опет оно невероватно или не
пријатно стрпљење; стрпљење које раздире срце. И 
потом, на савршено отвореном простору опет савр
шено раскомадана, разрушена топлана, делови же
лезне и челичне вуне одлетели у околне ливаде и ора
нице, и касније јаркоплаво обојене цеви инсталација 
топлане, одвојене од погона или извора топлоте, рас
порене, водећи ка силуети прилично великог града 
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Крушевца, далеки, оскудни ред писма на хоризонту; 
водећи? Бесмиленост. Јадност.

Намера кратког пута тог 27. априла 1999: неуспела. 
Можда, међутим, треба покушати сада, полазећи од 
тог касног поподнева, на примеру Алексинца, још 
даље на југу Србије, мањег града на аутопуту где су 6. 
априла бомбе, бомбе? – не, то су морале бити ракете, 
удари и пробоји у стамбене зграде су пре били хори
зонтални, „бришући“, „секући“ – разлупале сву чет
врт, вишеспратнице средње висине и улицу суседних 
породичних кућа, „наводно 17 мртвих“: сада, три сед
мице касније, и даље уклањање рушевина, пре пре
мештање – шут се премешта тамоамо. И преживели 
учествују у уклањању или се само таквим чине. Тај ту 
је изгубио три (3) члана породице (хвала богу, старије 
особе, не, не децу), она тамо само једног (1) најбли
жег. Нико, чак ни док прича, док живо предочава, не 
плаче; али нико није ни спреман да заиста прича – ма 
погледајте и дочарајте то и створите сами себи слику, 
ви туристи те беде! Па зар ти Срби, за разлику од су
седних балканских народа, немају културу жаљења 
нити способност за патњу? Зар они при најтежим гу
бицима не умеју ништа сем да гледају у празно или 
постранце у тло? – Опет распарчано дрвеће у дво
риштима. И опет избијају младице. И на кући са нај
више жртава (њени доњи делови су поврнути на
горе), лук избачен из подрума кроз откинуте делове 
таванице пушта корење и зелени се, а то у мрачном 
подруму, ипак, никада не би чинио.
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Повратак предвече за Београд; програм обилазака 
скраћен; нико од нас није више способан да прима 
призоре таквих разарања. Заустављање на пола пута 
у гостионици познатој у целој Србији: пред њом је 
прастари, сигурно више столећа стари храст, Стари 
храст. Из тог напола већ посрнулог дрвеног метуза
лема и даље пупи и зелени ту и тамо, иако оскудно. (У 
међувремену, недељу дана касније, неће ту више бити 
аутопута, и да ли ће са списка живих бити избрисан 
тај Стари храст? Јер пред њим би тај пагански, без
божнички народ Срба, Југословена и Балканаца могао 
поново да се уроти? Стари храст, бомбардован „из 
стратешких разлога“?)

Друга ноћ, за време тог путовања уздуж и попреко, у 
главном граду Југославије, и он је, такође, опет избри
сан из памћења, или није у њега ни унет; идућег јутра 
причају ми о послепоноћним бомбама на Панчево и 
Батајницу, бацаним као никада дотад, али ја, иако сам 
ипак лежао дуго будан, опет нисам ништа чуо, као да 
је и слух био утуљен, искључен, уклоњен као технички 
уређај; пад слуха. Борис Иљ. – горња дугмад његове 
кошуље, првих дана рата сва тајанствено откинута, у 
међувремену су свеже пришивена – који нас је чекао у 
хотелу „Метропол“, сматрао је да сам деловао „уморно 
као пас“. Притом сам се осећао потпуно будан – уједно 
и као затворен у неком уском орману.

28. април 1999: опет дуго јутарње самотно ходање у Б. 
са свим оним сиренама престанка па одмах опет најаве 
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опасности. Киша. Маса људи, нарастајућа, испред неке 
установе? Не, испред киоска с цигаретама. Па у тој 
маленој кућици нема, ваљда, пушачке робе за свих 
хиљаду, и ускоро већ две хиљаде људи који чекају? И 
поред тога опет баш то невероватно стрпљиво чекање; 
чак и они последњи у реду, дугом скоро као булевар, 
деловали су постојано; никако чекање у тмурном рас
положењу. Недавно, уз јеку продорне сирене за уз
буну, вожња окићеног аутомобила испред ресторана: 
младенци, снажно осветљени блицевима фотоапа
рата, долазе у великом друштву, озарених очију, на 
свој сватовски ручак. Од поподнева касније у сећању 
најпре реченица југословенског министра иностраних 
послова Живадина Јовановића, дипломате старије, 
уједно младалачке школе Андрића (господину Јовано
вићу сам пре тога причао да је у улици Calle Velásquez 
у Мадриду, у кући у којој је двадесетих година Иво 
Андрић био вицеконзул, пре две године био на про
дају стан, и да сам закратко размишљао…); рекао је да 
су зараћене државе презриво одбациле Русију и при
том заборавиле да је то и даље Русија Толстоја, Чехова 
и Гогоља! Увече у стану сликарке Оље И., на педаљ од 
једног од савских мостова. Успут гласина да је тај мост 
„на реду“ ове ноћи. Онда и тајанствени позив: да, мост 
ће наредних сати бити бомбардован. Страх у очима 
старе сликарке (разуме се, „српске националисткиње“ 
итд.), уједно још већа туга. И сада она тражи од скоро 
свих гостију да оду, очигледно би да остане сама са тим 
чега се плаши („српски феномен“?). Касније ходање са 
Зл., под збиља, као никада на овом путовању, тако за 
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бомбардовање ведрим небом, звезданим и пуног ме
сеца, готово замраченим, врло тихим Београдом, све 
до поноћи. Још увек ништа. Металне плочице на ђо
новима Златкових ципела парају асфалт, а мени се то 
у тим тренуцима чини скроз појачано. И починак у 
хотелу „Метропол“. Неуобичајено, нисам брзо зас
пао. „Читање“ списка разорених објеката и погинулих 
у целој земљи, који ми је дао министар. Гасим свет
лост. И даље ништа. Онда бомбе – тако непосредно, 
и тако разорно по простор (уједно га уништавајући), 
тако опипљиво и убијајуће да ту речи као „нагло“ или 
„изненада“ делују предусретљиво и дугог даха. Тако 
и ваздушни удар за ударом, све те драге ноћи. На
викавање је немогуће. И јасно је да они који су тој 
тутњави изложени из дана у дан морају да буду дове
дени до муцања, не само деца. Новинарка југословен
ске телевизије, с ранијих путовања у сећању ми је као 
превише говорљива, пре неколико дана, позвавши ме 
из Аустрије, где је са својом децом у међувремену код 
земљакиње потражила прибежиште или место за опо
равак, готово да више нема речи; од спикерке чију је, 
иначе, бујицу речи било немогуће зауставити, после 
осам седмица под бомбама постала је тежак замуцки
вач, на шта се није жалила; само муцање, осетно, по 
себи као нека врста жаљења („типично српски“?).

Помућено, безречно, притом, „захваљујући“ ноћи 
бом би, некако уздрхтало живо глуварење, заједничко, 
ују тру на тераси „Метропола“, нешто од оног летњег 
пове тарца, балканског, који ми у тим тренуцима 
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промиче (за разлику од оног гребања плочица на ђо
новима ципела синоћ). Пристигли су неки овдашњи 
– реч „пријатељи“ треба избећи! Јутро опраштања. 
Опет чудно: иако ми, три странца, Т., Зл. и ја, треба 
да пођемо данас из Београда и да напустимо Југо
славију, изгледа као да су овдашњи људи, који остају 
у граду и у зараћеној земљи, ти који одлазе и који се 
од нас опраштају, заувек! Пред полазак још једно хо
дање, сâм парком код хотела до зграде телевизије из
бомбардоване пре две седмице, „наводно“ 11 тамо 
запослених је од бомби „преминуло“ (дословце у јед
ним западним новинама); према Шпиглу сами су били 
криви, јер су тонски инжењер, шминкерка и сви ос
тали били упозорени да је српска телевизија била 
проглашена за „циљ“. Онда је, дабогме – тако сам ја то 
видео – лоше гађана: уместо проклетог торња за про
пагандно емитовање, погођена је суседна скромна 
четвороспратница, а бомбе су је пробиле све до те
меља. И опет, и даље, на месту где су пале жртве, ра
дови на уклањању и премештању рушевина. (Прет
ходног дана, 27. априла, бомба на Сурдулицу на југу 
Србије, „наводно“ више од 20 жртава – оних који су 
тражили прибежиште у једином склоништу стам
бене четврти – али против up-to-date бомби које баца 
НАТО не помаже обично склониште – о томе пред
седник Француске: „Од 1.000 бомбардерских летова 
промаши само један! Мало!“). Стајање на запреци од 
трака. На рубу рушевина, у леји у парку, пролећно 
веома расцветалој, многи букети цвећа Београђана 
поло жени за шминкерку, продуценткињу, монтажера 
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(који су баш монтирали пропагандни филм о Антону 
Чехову): та улица као одавно увело острвце у вели
ком, свеже обасјаном мору цвећа парка. Старац, који 
ме одмах угледао на запреци, неочекивано ми стиска 
руку, немо, затим се окреће и одлази. Али у том ње
говом окретању опажам опет, не први пут за време 
овог мог крстарења Југославијом, влажне очи; и као 
да том кратком и чак ретком потицању суза (типично 
српски?) припада то окретање и – и то сам опазио – 
та тренутна усахлост. И од сада је можда то слика 
овог ратног путовања (има, дакле, још слика? губитак 
слика још није потпун?): у крошњи понеког дрвета по
ред разрушене телевизијске станице, филмске и тон
ске траке које су бомбе избациле ту напоље, као на
мерно, пузавице испреплетене од најнижих грана све 
до озеленелих крошњи, и блистају на том јутарњем 
сунцу 28. априла 1999. тако светлуцаво, титраво, сре
брноблештаво; одмах поред тога само оштећена при
земна зграда београдског позоришта за децу.

Последњи заједнички тренуци свих нас тог дана блис
тавог сунца, а још и моменат, као, на пример, десети 
или шеснаести пут у мом досадашњем животу, „моје 
прве цигарете“ – као што Зено Козини, Итала Звева, 
види свој живот рашчлањен сваком последњом цига
ретом на: женидба/ дете/ рат… (Први светски рат).

Напоље из града, у правцу севера, преко последњег 
још неуништеног дунавског моста, тог који води за 
Панчево (зато можда највише бомбардовано српско 
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место). Опет „старим“ путевима, цестама, панонском 
равницом Војводине, опет са осећањем, атавистич
ким?, земље као плоче, па и (џиновске) мете. И даље 
то велико предлетње сунце, па и за време те опро
штајне вожње уздуж и попреко. Увек поново војне за
преке. Касније, када такорећи нема насеља, још и та
козвана паравојска: скрећеш поглед – да те они, као, 
не би приметили – баш као, на пример, и скретање 
погледа када у шетњи наиђеш на бика. Одмор у јед
ном војвођанском селу на путу. Лепа жена, грађанка, 
седне, после дуготрајног предлагања, за наш сто на
пољу. Она је лекарка у новосадској болници са 600 
кревета, специјалиста за малигне болести (,,онколог“). 
Патње њених, очито њених, пацијената су овим ратом 
превазишле сваку меру: нема воде; лечење кобалтом 
је због опасности од бомби права лакомисленост, као 
да је убиство из нехата. Жена не може да схвати шта 
земље, у које је она увек тако радо путовала (често је 
била у САД), чине њеном народу. Али уместо да је оз
лојеђена, само пита: „Па да ли смо ми збиља толико 
криви?“ И није то реторичко питање: она заиста и не
умитно жели да чује, на пример од нас тројице ту, шта 
је кривица свих њених, Срба и Црногораца! „Толике 
патње – па за њих мора да је неко нешто скривио?“ И 
њене су очи сада засузиле, последњи пут на овом путо
вању. Нису те очи ту, међутим, одмах скренуле поглед, 
као у случају оног старог човека претходно у Београду, 
него су га наспрам нас задржале, уперен у светлост, у 
сунце; питајући у сузама; питајући; оптужба, тема за 
неког вајара, али којег?
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На граници, касније, веома млад мађарски граничар. 
На мојој кошуљи значка са „метом“, ту заборављена. 
Млади граничари траже да скинем значку. „Скидај то! 
Ово је Мађарска! Мађарска је НАТО. Рат!“ Један, који 
својим самосвесним граничарским ноктом стално до
тиче плочицу: „Цццц…“, тресе главом, тресући гла
вом ме фиксира, цц!, и даље дотиче метал значке, два
десетогодишњи поносни НАТОМађар. (Никада више 
Мађарска.) (?)

Повратак. – Повратак? Ако баш и хоћемо тако, нека 
врста повратка: породица, башта, шума, читање, посао 
и беспосличење, новине и телевизија; али, и даље гола, 
интензивна порнографија речи и слика. Уједно лажна 
порнографија, безвредна, лажна порнографија? Права 
порнографија као сазнајно средство; чак и у повести о 
Јозефини Муценбахер могу да сазнам нешто о себи; да 
сазнам какав сам (поред осталог). У тој садашњој рат
ној порнографији не сазнајем, међутим, ништа о себи; 
она је тако лажна и безвредна. На другој страни: кап 
кише пада у бару, а ја одмах видим мету. На ветру отес
терисано стабло дрвета с годовима у пресеку: мета. 
Повратак? Познаник Словенац који живи у суседству: 
„Сада мораш обавезно да отпутујеш у моју долину Ви
паве: славуји (slavčki) и бомбардери који ноћу лете на 
југ!“ Бекства Албанаца с Косова; нису ли то бекства у 
(за) повратак? Али бекства Срба – стотина хиљада – из 
Крајине 1995, из Сарајева, из Славоније… Опет лажно 
безазлено небо над Француском – као да је само пре
теће небо (над Југославијом) право небо… Повратак? 
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Живот као у неком отворено разбојничком свету. То 
уништење Југославије, још не сасвим видљиво пре
осталом свету: клопка која ми се јавља временски, а 
не просторно, за каснија изопачења; клопка Времена*. 
Други језик; али и само другачији нагласак, за Ј., за све 
земље! Добронамерни људи, где сте? Наступају тако
рећи само још злонамерници, са својим чврстим мо
ралним изрекама: „Машту у прве редове!“ – ти који 
су некада полазили с таквим паролама показали су се 
као сасвим немаштовити; они нити виде, нити осећају, 
нити слуте шта то чине. Млади Камбоџанац – келнер 
у азијском ресторану – досад тако пун поштовања и 
на одстојању – сада, пошто је угледао значку „Таргет“, 
презриво развлачи усне: „Пол Пот! Милошевић! Ср
бија!“ Да, ту је вама Западњацима против Југославије 
стварно успела белосветска превара… О томе пред
ставник медијске агенције Saatchi & Saatchi (Лондон): 
„Време информација је прошло. Улазимо у доба идеја. 
Значи, неопходан нам је контекст који информацији 
даје смисао“. Рат против Југославије није вођен само 
касетним бомбама и ракетама, него првенствено „кон
текстом“ и „идејама“. Време информација је прошло.

 
 
 

 

Бележено од 20. маја до 2. јуна 1999.

*  Мисли се на немачки недељник Die Zeit (Време). (Прим. прев.)
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У сећање на Бориса Иљенка, 
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„Сав Београд“ – тако отприлике новине Монд, или 
било који водећи светски лист наше савреме

ности – смејао се када је супруга Слободана Милоше
вића, у то време још затвореног у истражном затвору у 
своме главном граду, изјавила после своје прве посете 
тамо да јој је „Слободан“ „тако леп“. Или је госпођа 
Мира Марковић ту изјаву дала касније, после преба
цивања бившег председника Србије, па Југославије, из 
његове београдске ћелије у Холандску краљевску каз
нионицу у Шевенингену код Хага? Никада јој њен муж 
није изгледао „лепши“ него „у ћелији“, далеко од своје 
Србије и/или Југославије. И није само сав Београд – 
како наговештавају новине – требало да се у сваком 
случају смеје таквој опасци. Можда пак за то питање 
лепоте ваља позвати сведока унапред мање сумњивог 
од по свему судећи слепо заљубљене супруге – сведока 
у потпуности несумњивог, књижевника Франца Ка
фку. Не потиче ли од њега, од Франца Кафке, она ре
ченица из романа Процес: „Сви оптуженици су лепи“? 
– Несумњиви сведок? Где то пише да је Кафка, књи
жевник, несумњиви сведок? Има ли сумњивијег све
дока од њега, од писца? Долази ли данас уопште још 
у обзир писац као сведок? Па нису ли писци у сва
ком погледу раскринкани – и то потпуно с правом, с 
обзиром на њихове акције и реакције током читавог 
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прошлог столећа, све до сада? У својој младости, још 
пре студирања правних наука, са одушевљењем сам 
посећивао судове и затворе. Нисам пропуштао није
дан филм у коме се радња одигравала у судницама и 
казненопоправним домовима. (Слично је и са вестер
нима.) Није ли то, међутим, било мање одушевљење, 
а више жеља за напетошћу у мојој, односно средњо
европској, досади? Као и увек: желео сам сваки пут да 
видим оптуженог, и у животу и на филму. Желео сам 
да видим и да посматрам лице оптуженог или опту
жене, по могућности изблиза и по могућности у гро
плану. А познато је, можда, да су у тадашњим филмо
вима, пре три, четири, пет деценија, оптужени, баш 
као и осуђени затвореници и робијаши, по правилу 
још могли да буду представљени као јунаци историје. 
Оптуженици и осуђеници тада су иступали као јунаци 
посебно зато што су били оптужени без кривице и не
вини осуђени. Радило се о повести њихове невиности, 
а ти тадашњи филмови су приповедали у првом реду 
о њиховој борби за сопствену невиност и, последњи 
пут у прилог томе, за њено појашњење (или, ипак, не 
– a вероватно је у нама гледаоцима утолико јачи под
стицај за тражење правичности?). Такво слућење не
виности, које се од почетка одвијало у глави, било је 
делотворно не само у судским процесима приказаним 
у филмовима, него и у такозваном животу. Ту врсту 
слутње (ни у ком случају извесности!) невиности било 
је, такорећи, немогуће исцрпсти у току судског про
цеса. Чак ме је и признање мог оптуженика, свеобух
ватно и јасно у детаљима – то „мог“ је овде коначно 
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прикладно – нагонило да даље сумњам у његову ст
варну кривицу. И није, на пример, структура тих, не
када у младости честих, филмова о судовима и затвор
ским ћелијама била то што је одредило моју сумњу у 
коначну кривицу окривљеног, него – то сам уобража
вао, или уображавам и даље, у сваком случају – моја 
сопствена структура; моја сопствена датост; моја 
сопствена сазданост или створеност. И уображавао 
сам тада још и да моја сазданост није била само моја 
сопствена; да ме је превазилазила; да је била опште
важећа; да је била општа. То у међувремену више не 
уображавам – одавно не више. Такво уображавање ос
таће можда нека врста болести младости. А она до да
нас постојећа структура, да у некоме ко је јасно и не
сумњиво проглашен кривим, па и у осуђенику на смрт 
већ везаном на „свом“ кревету за убризгавање отрова, 
ни у ком случају не видим толико кривог? Није ли то 
пре болест зрелости, а не младости? Болест у основи? 
Питам се то сада, овде – а да и не желим да одгово
рим, поготово не очекујући то од другога – у шали, 
али и озбиљно? Како, иначе, објаснити ту (задржану) 
узбурканост у мени због покрајинског суда у Кл., који 
је пре готово четрдесет година, дакле, далеко у ноћи 
прошлости, стрпао мог брата, одмах, тек што је на
пунио године да може сносити кривичну одговор
ност, неколико седмица у затвор за младе, зато што 
је за време богослужења у ускршњу недељу, по ста
ром обичају у крају, са осталим момцима у друштву 
са сваког повезаног свежња снопова прутова палми 
намењених за светковину (у стварности је то било 
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врбово пруће), одсекао по једну везу, тако да је ос
тао парни број, што је можда по паганском месном 
обичају било строго забрањено – док је тужба онда у 
томе да је та банда младића одсекла два, четири везна 
прстена видела доказ ометања верског обреда, по
ступак који се кажњава затвором, и у потпуности је 
спроведена у дело?

Чињенично стање је доказано; закон се примењује, 
у потпуности и с правом; на прекршитељу закона се 
ломи штап (чак и ако је неколико седмица затвора за 
младића било можда само „штапић“? не, нису ти дани 
били нимало пријатни). Ја пак нисам свог брата и ње
гове саучеснике видео изван закона, а не видим их 
као такве ни сада. Пре сам мислио, а мислим и сада, 
да је њему и његовима „на основу“ закона учињена не
правда; или да је закон у том случају злоупотребљен. 
Можда мој брат и није био невин. Али у мојим очима 
он није сигурно био крив у смислу оптужбе и онда 
пресуде. „Боље речено, догађа ти се неправда, као да 
у свету нема закона.“ (Талмуд, Куран, Конфучије, или 
било која збирка колективних мудрости.) Који закон? 
И шта или ко је „свет“? И на који се свет мисли када 
се данас у нашим крајевима јавно изговара или обз
нањује „Свет“? („Свет не може да трпи…“, „Свет не 
може да гледа скрштених руку…“) – „Свет је конкре
тан случај“: тако је једанпут слободно и лепо напи
сао Лудвиг Витгенштајн у своме спису Tractatus logico-
philosophicus. А шта је, у међувремену, случај?
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А слично, или у поређењу са оним процесом против 
мога брата, ево онда и заједничког именитеља свим 
посетама затворских и казнених и поправних уста
нова у време студирања, a потом и даље, све до сада. 
Преплануо, кратко oшишане косе, убица сјајних очију 
– у његову ћелију затвора званог „Карлау“, ми, слуша
оци предавања о кривичном праву, дошли смо на ек
скурзију („екс“? „у“?); бивши командант концентра
ционог логора у Виљнусу, који ме је касније, у затвору 
код Лимбурга на Лани, када сам већ стекао неку вр
сту имена као „писац“, позвао к себи, и мени, „као 
земљак земљаку“ (два Аустријанца), испричао како је 
тада у В. спасавао Јевреје, или их је у сваком случају 
поштедео ако су били само „стручни Јевреји“, значи 
стручњаци, техничари итд., и зар не бих могао да учи
ним нешто за њега? И он доживотни осуђеник, и он 
преплануо, кратко ошишан и сјајних очију; а као по
следњи овде у низу – који, с обзиром на различите 
чињенице, наравно, уопште то није – босански Србин 
из Фоче на Дрини, кога сам пре неколико година по
сетио у затвору Штаделхајм код Минхена, где је издр
жавао казну лишености слободе (чудне ли одреднице) 
у трајању од четири и по године, због припомоћи у – 
четрнаестоструком – убиству (више о томе, или пре 
око тога, и у наговештајима, касније); и он, Новис
лав Ђ., мој потоњи пријатељ, као од сунца препла
нуо, густе кратке косе, сјајних очију, баш као и затво
реници тесно збијени лево и десно од њега у мраку 
скандалозно претрпане преграде за посете, јер сваки 
је морао да свог суседа и његовог посетиоца надгласа 
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и надурла, и управо се на тај начин заиста ништа није 
могло рећи разумљиво и није се могло разумети баш 
ништа од саговорника прекопута иза раздвојног ста
кла, па ни уз устајање и урлање – тако ни ја ни остали 
посетиоци по наступању један за другим, после крат
ког „времена за разговор“, помућени заједно у ход
нику нисмо знали чак ни да ли је тих неколико нама 
разговетних речи уопште потицало са усана „нашег“ 
затвореника, ни да ли смо се уопште ослободили било 
чега што смо носили на уснама или на срцу. Оно што 
ми је у сваком случају остало у сећању од тог кажње
ника, а и од осталих кажњеника, биле су опет најпре 
сјајне очи, а поред тога, као и код убице у Карлауу и 
као и код мушкарца из концентрационог логора, из
весна елеганција одела, која јесте потицала и од штуре 
затворске одеће, али не само од ње – Новислав Ђ., још 
неправоснажно осуђен, носио је своју као снег белу 
кошуљу. Незамисливо је да ми службена одора судије 
или тужиоца буде иоле тако елегантна.

Старомодни посматрач, погледа управо аутоматски 
усредсређеног на осумњиченог, оптуженог, окривље
ног, и сада, у случају Слободана Милошевића, на по
себност оптуженика, који је, иако процес против њега 
треба да траје још више од годину и по дана, унапред 
осуђен. (Али можда се варам?) Старомодан: јер у сре
дишту данашњих криминалистичких романа, кри
миналистичких филмова и најпре телевизијских 
криминалистичких серија једва да се још појављују 
аутсајдери који делују са оне стране легалитета какви 
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су стари амерички приватни детективи Сем Спејд или 
Филип Марлоу. Да и не говоримо да се у данашњим 
серијама нико не усуђује да прича повест осуђенога, у 
којој се ради о трагању за његовом невиношћу – бар 
да је то римејк, као код Ричарда Кимбла. Данашње 
повести о приватним детективима делују као ко
пије, чак и ако у њима наступају, наводно, оригинали, 
као у римејковима. А управо су то били они типови 
из граничних зона из романа Дешијела Хамета и Реј
монда Чендлера, у којима се, и поред уобичајене кри
миналистичке сторије, први пут приказује свет, и то 
не само амерички свет. У оним доушницима је, сна
гом свакодневице и непредвидивог авантуризма тих 
маргиналних егзистенција, кондензовано и илуми
нисано све знаковито и обележавајуће за једну епоху, 
а са тим приповестима свој процват није доживела 
само криминалистичка литература. И зар не би отуда 
било пожељно, и више ишло у корист налажењу ис
тине, односно истраживању стварности, када би и у 
данашњим серијама протагонисти били слични мар
гиналци – не треба то да буду „јунаци“, не више ни 
ислужени приватни детективи (види горе оно о ко
пијама), никако не више ни они невино прогоњени, 
него, разуме се, опет они са периферије, сасвим нове и 
невиђене сподобе, актери, несрећници, над којима се 
свеже свија проблематика садашње епохе?

Управо оно супротно томе, међутим, већ дуже време 
– деценију, две, или ко зна тачно колико – уочава се 
најпре у телевизијским серијама. (И као у филмским 
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драматургијама, тако и у јавном показивању злочи
наца – просвећеност – кажњавање у такозваној жи
вотној стварности додатно се робовски преноси у 
шему серије, у међувремену такорећи свеприсутну и 
премоћну.) Протагонисти савремених криминалис
тичких серија – не само протагонисти, него и ваљани 
јунаци – у међувремену су без изузетка скрознаскроз 
легитимни, унапред легитимисани људи који легал
ност и отеловљују и делују из њеног центра: крими
налистички полицајци су по правилу приказани као 
ортачка, људска, па и превише људска група у којој 
свако, управо у тој подељености, води топлохумани 
сопствени живот, укључујући и љубавни живот, често 
с једном женом, беспрекорном, не нееротичном, али 
приватно пре усамљеном комесарком, главом поро
дице, која осећајно попут светице оперише опаке зло
чине. И нису само такве полицијске бригаде ти да
нашњи јунаци злочина у наставцима у ударно време 
емитовања: све више су то оне ближе центру и цен
тралне појаве, фигуре отеловљења правосуђа и др
жавног апарата – додатно достојни серија појављују се 
према томе и судије, пре свега у варијанти истражног 
судије и – према томе и бригаде полицајаца – његовог 
марљивог тима који се жртвује за правду, а поврх тога 
су се тренутно чак јавни тужиоци уздигли до јунака 
телевизијских серија: државни тужилац, или државна 
тужитељка, и његови/њени канцеларијски службе
ници лојално сјаћени око њега (или ње), који надолазе 
у служби општости, истребљујући зло у корену. Су
дије и тужиоци не само као гласноговорници закона и 
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оптужитељи неправди, него и као трагачи, сакупљачи 
индиција, расветљивачи злочина на своју руку, као де
тективи! У тим новим серијама, изгледа, укинута је 
подела власти на извршну и судску, на истрагу зло
чина (полицију) и правосудне инстанце, један од те
меља старе, или застареле, демократије; улоге су изме
шане, постале су променљиве.

Зар такозвана стварност не бива представљена опет 
приближно паралелно модерним шемама серија, или 
подражавајући их? Нису ли судије и прогонитељи на
пољу у свету, као светске судије и светски тужиоци, 
постали наши актуелни јунаци? За шта су они још 
способни, кад принцип суверенитета појединачних 
држава de facto, без усаглашавања са законом, више не 
важи? А тиме ни старо међународно право. Је ли и оно 
постало застарело, као и подела овлашћења у застаре
лој демократији? Укратко, није ли, пучем, „у име хума
ности“, укинуто? Пуч „Света“ против држава? А тиме 
су укинуте и норме, неформално и без званичних од
лука? Погледати „нормативну снагу фактичког“! Нак
надно ће већ иступити овај и онај „ауторитет“, самоз
вани, који ће нама, свету, оправдати тај пуч; читати 
филозофа, љубитеља мудрости, Јиргена X.

У другој половини деведесетих, у време почетака ICTY 
(International Crime Tribunal for the Former Yugoslavia, 
Међународни трибунал за злочине у бившој Југосла
вији), у недељнику Њујоркер објављен је чланак у коме 
је светско судство са Черчилплејна у Хагу описано не 
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само као друштво јунака, него и као друштво умет
ника. Новинар прича о састанку с тадашњом звездом 
међу судијама. Тај председавајући и председник је но
винару, „за вечером у једном италијанском ресторану“, 
одао тајну како је, кад год би му то време допустило, у 
подневним паузама између претреса, у Маурицхејсу, 
хашком музеју уметности, гледао платна старих хо
ландских мајстора, како би се опоравио од злодела 
разматраних у процесима; да би пред очима видео ст
варност; да би стекао снагу за своју пресуду. И најдуже 
време је проводио испред слика Вермера из Делфта, 
испред Читатељке писма, тихе у свом собичку, и ис
пред широког мирољубивог неба на слици Небо над 
Делфтом. Ту изјаву тада председавајућег судије је из
вештач Њујоркера искористио такорећи као упориште 
свог текста о трибуналу: на исти начин као што је и 
бесмртни сликар Вермер својевремено у XVII веку – 
када су свако место и сваки човек били ту угрожени 
Тридесетогодишњим ратом – уз помоћ своје camerе 
obscurе хватао мир око читатељке писма и горе у свет
лим облацима (иако је ту било још и неколико пре
тећи тмурних), и онда их прецртавао и пресликавао 
на платно, тако су, наводно, и судије Трибунала, изри
чући правду, судећи и пресуђујући, уз помоћ своје вр
сте camerе obscurе (мисли се на затвореност судских 
дворана), производиле мир на Балкану и шире; Вер
мер, стваралац слика, и судије трибунала, ствараоци 
пресуда – излази на исто: дело сликара и дело судија 
трајно имају, наводно, исти циљ и делују истоветно. 
(Тај је исти новинар Њујоркера у другом свом чланку 
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о „бившој Југославији“ Србе, који су се 1991. и 1992, 
неочекивано, у својим сталним пребивалиштима про
будили у страној држави, у државној Хрватској и у 
државној Босни, после обиласка српских гробаља у 
Крајини и у источној Босни упитао зашто, „побогу“, 
уместо да „започињу рат“ нису пружили мирољубиви 
отпор, као, својевремено, Индуси, предвођени Ган
дијем, против Енглеза?)

Неких пет година је протекло откако су у том чланку 
– једном од безброј сличних – међународне судије 
наступиле као браћа и другови (у корпорацији) ве
ликог уметника; као ствараоци и преносиоци мира. 
У међувремену су, познато је, национални и интерна
ционални кривични прогонитељи, и у филмским се
ријама и у стварности, откључали браву мировних 
хероја која повезује временâ и епохе. Почетком јуна 
2002. се лист Зидојче цајтунг на шестој страници ди
чиo монументалнoм фотографијoм у боји, и сле
дећим објашњењем: „Шефица тужилаштва (зашто 
не, коначно, ’Висока тужитељка’, као и ’Високи суд’ 
или ’Високи комесар’, прим. аутора) Трибунала Ује
дињених нација за ратне злочине у ексЈугославији… 
и млади из пројекта ’Ученици помажу живот’ у исто
ријској већници у Минстеру овенчани су Вестфалс
ком наградом за мир… Шефица тужилаштва је рекла 
да је награда ’велики подстицај’… Злочинци се морају 
казнити, то смо дужни жртвама… Награда за мир, 
која је ове године, по трећи пут, додељена Привред
ном друштву (sic!) за Вестфалију и Липе, подсећа на 
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Вестфалски мир, којим је 1648. запечаћен крај Триде
сетогодишњег рата.“ (Кругови који се затварају? Који 
се пресецају? Касније ћемо накнадно овлаш оцртати 
још неколико таквих кругова.) Да ли овде недостају 
само још савремени новинари као надвремени миро
делатељи, трећи у савезу са судијама и шефовима ту
жилаштва? Додуше, одавно се они међусобно показују 
као такви, не само прикривено или у наговештајима, 
већ као трагачи за истином, као усамљени борци, про
гоњена невиност. Али филмови о рату у Ираку и у 
Југославији, с новинарима као јунацима – амерички, 
британски, француски – нису досад добро прошли 
код критике, нити су донели велику новчану добит. 
Тако међународни новинари, за разлику од судија и 
тужилаца, и даље чекају на своје серијско херојство, 
које, у сопственим очима, ипак узорно у стварности 
отеловљују. А стварност, постоји ли она још?

Кривични прогонитељи и кривични гоничи који у име 
света наступају у својим камерама опскурама као про
тагонисти, али и као уметници неке нове, нечувене 
епохе? У сваком смислу „допуна закону“? Странке – 
па и међународне судије, тиме што их плаћа „Свет
ска заједница“ и тиме што своју службу по природи 
ствари никада и никако не обављају против те Зајед
нице (Европске уније, НАТОа, САДа итд.), него ис
кључиво против остатка света (који је у међувремену 
готово остао без могућности одлучивања), јесу страна 
у поступку: дакле странке, још и превише моћне, са 
вишеструким средствима присиле и принуде, баш 
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као и ти недавно овенчани наградама? Изокренути 
свет постао је стварност? Некоме би то могло да из
гледа и тако – на пример, када немачкојезични кри
тичар, обдарен само за обарање, разарање и уништа
вање, добије специјалну књижевну награду названу 
према силнонежном песнику Фридриху Хелдерлину; 
када горепоменути пријатељ мудрости, дотад у нај
мању руку доследно частан – да, бомбе на Југославију, 
каже он, први пут „због ванредне ситуације“ могу и 
мимо закона, али следеће бацање бомби, каже он „мо
лим, по закону!“ – исте године добије награду за мир 
(sic!) Удружења немачких књижара; када на свету 
највећи берзански шпекулант, који још и данас улаже 
толико много и тако варијабилно да сваки пут оства
рује неопходне профите, док већини осталих улагача, 
често само присиљених на улагање и саучествовање 
у тој игри, с обзиром на стопостотно сигурну победу 
таквог и сличних мајстора за прављење новца, пре
остаје да само горкотужно гледају, дакле, да такав 
шпекулант, који обавља најгаднији од толико гадних 
послова капитализма, а додајмо томе још и слично 
гадно, само мало другачије, прање новца препродајом 
дроге, остаје некажњен (за то време се он и каје и при
дикује о преокрету): да такав модерни јунак за своју 
улогу мецене, хуманисте и обнављача демократије у 
бившим социјалистичким земљама бива награђен, у 
управо таквој једној земљи, Великом источноевропс
ком наградом за слободу и привредљивост (или како 
се већ та награда зове); да она новинарка, која је своје
времено у листу Монд препоручила забрану филма 
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Underground Емира Кустурице зато што му је копро
дуцент била српска телевизија а то је било кршење 
YUембарга, да та новинарка постане гласноговор
ница хашких тужилачких власти (видети оно о кру
говима који „се затварају“); и када – то је и последње 
у прилог овоме – лекарска организација која је свету, 
иначе, заиста придоносила безгранично Добро и Ко
рисно, у српско/југословенској покрајини Косово пре
корачи пак сасвим другачије границе тиме што неко
лико месеци пред рат (чини она то не само пред рат у 
тој покрајини) учестало гласно говори да влада „терор 
усред Европе, на Косову 60.000 жртава српског вође 
Милошевића!“, што западноевропски медији затим 
појачавају, чиме је та недвосмислена Странка припо
могла трасирању прве стазе за бомбе: да таква група 
лекара, у том случају сада двоструко „без граница“ – 
против Хипократове заклетве, непристрасно, и не по
гледавши особу којој треба да помогне – да та група 
лекара добије у Ослу, исте године – или је то било сле
деће? – Нобелову награду за мир! (Једна од глава групе 
је после успостављања мира одмах преузела улогу „ви
соког комесара“ у ослобођеној Приштини, где први 
разорени споменици нису, на пример, били они ста
ројугословенских комуниста, на пример Тита или Кар
деља, него кипови двојице највећих јужнословенских 
песника из XIX века: кип Црногорца Његоша, уједно 
владара и владике, и кип Вука Караџића, сакупљача 
„српских песама“ – за прво немачко издање српских 
песама је Гете, а Вук Караџић је могао да се назове Ге
теовим пријатељем, сачинио опширан предговор, за 
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евентуалне читаоце, од срца, баш као и што су му све 
те песме лежале на срцу – дакле, кип Вука Караџића, о 
коме западни кореспонденти, који су кратко поменули 
рушење та два кипа у Prishtinë, нису рекли ништа сем 
имена.) Изокренути свет, по овом редоследу? Не, пре 
је то већ одавно свакодневица епохе, историја. Па није 
ли намера потоњих носилаца Вестфалске награде за 
мир била унапред саопштена – процесом против Ми
лошевића „произвести историју“? Произвести епоху?

Краљевски затвор у Шевенингену лежи у улици Помп
стационвех. Ова одводи потом у пешчане дине, ка во
допаду тамо, и ка томе што се зове „Pompstation“. Пре 
више од четири године, у марту 1998, био сам већ не
колико дана посетилац у Кривичном суду за злочине 
у Југославији. Тада сам провео ноћ у хотелу на динама 
недалеко од Северног мора (разуме се без погледа на 
море). Једно крило казнионице је већ тада било резер
висано за затворенике из Хрватске, а првенствено из 
Босне; „српски“ Срби – у првом реду Слободан Ми
лошевић – тек су у своје време дошли на ред: против 
југословенског, претходно српског председника, тек 
у мају 1999, на врхунцу „ваздушних акција“ „Света“ 
против Југославије, подигао је оптужницу Prosecution 
Office Хашког трибунала, због ратних злочина, про
гањања, геноцида и злочина против човечности. Са 
прозора хотелске собе није се видело ни море ни за
твор. Прво је било заклоњено комплексима летњико
ваца који су затварали видик; друго, затвор, налазио 
се скривен у четврти вилâ у Шевенингену које су се 
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протезале према унутрашњости копна. Оба су била, 
ипак, у соби прилично физички осетна, не само због 
дина и местимичне бодљикаве жице.

У фебруару текуће 2002. године први пут сам потра
жио и затвор и Северно море до кога се могло лако 
стићи пешице. Било је то ујутру после једног од пр
вих дана процеса против бившег председника кога је 
сопствена држава изручила међународном суду („дик
татора“, или „квазидиктатора“, или „кољача са Бал
кана“, „који је заподенуо четири, или шест?, ратова“, 
„сина родитеља самоубица и братанца стрица самоу
бице, пранећака пратетке самоубице“). Био је и даље 
мраз. Иње се беласало преко језичака пешчаних дина 
развејаваних ветром ка унутрашњости копна. Про
зрачно плаво небо. Понављајући се из моје прве по
сете у град суда: жути, бели, наранџасти, плави теписи 
шафрана на обема странама улице Хравенхаге, ла
тице тако густо једна уз другу, да су се свежи врхови 
траве ту једва пробијали; и колоне бициклиста који 
су пешаке звонцима терали са земљане стазе на улици 
Помпстационвех (као и свуда) – пешачке стазе су се 
свако мало удаљавале од коловоза, пролазећи између 
прашумастих грмова. Затвор је и изблиза, када би се 
стајало непосредно испред њега, деловао као скривен. 
Зид који га је опкољавао састојао се од сличних мале
них, такорећи нежних цигала, баш као и ред стамбе
них кућа испред зида, ред који је, вила за вилом, од
влачио поглед од зида. Одвлачио поглед? То ни у ком 
случају није одговарало стварности. Јер по обичају 
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холандских станова, ни овде на прозорима није било 
завеса и кроз предњи прозор могла се видети цела 
дневна соба, а кроз задњи прозор опет напоље – само 
што је у том случају тамо, дуж свих кућа, пролазио за
творски зид. Зграде са ћелијама нису претерано штр
чале, а сви прозори с густим решеткама горе имали су 
споља непрозирна стакла, тонирана, чинило ми се, че
личноплавим одблесцима. Ипак, сав тај огроман прос
тор изгледао је такорећи прилагођен четврти вила, 
или је у њој, иако у центру, био у најмању руку при
лично неупадљив, па и захваљујући баш домаћинској 
тишини коју је исијавао зид од мркоцрвенкасте цигле. 
Једино – осим непрозирног стакла – што је сведочило 
о суштини тог простора, био је, можда, тежак улазни 
портал, одмах на бициклистичкој стази, не од цигала 
него од гранитних блокова – има ли у Холандији гра
нита?, из бивших колонија? – и на надвратнику, иза 
националне заставе позамашни лав од камена с мачем 
и тоболцем стрела (помислио сам најпре да је то била 
руковет класова), поред њега и теразије, ознака пра
восуђа, с тасовима у неравнотежи. Испред портала, 
разуме се, у трави са изданцима шафрана, игралиште 
за децу, с тобоганима, љуљашкама и оживљеним од
скочним даскама. И једна за другом холандске куће, 
прегледне и прозирне, изгледало је, тако угодне, као 
да су обрубљивале сав тај забрањени простор: кожне 
фотеље, вазе са цвећем, телевизори, регали за књиге, 
плишане животиње – све те, зимскојутарњим сун
цем обасјане, најчешће без људи али тако примамљиве 
дневне собе, кухиње, салони, а један од тих малених 
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двораца на плажи онда и заиста празан, испражњен, 
утолико још несметанијег погледа са улице Помпста
ционвех на увек истоветно настављени зид од цигала 
позади, и табла на тој кући: „Te huur“ (или „Te koop“?), 
изнајмљује се, или продаје се, и на то веома појачана 
представа да је то ту, ипак, можда, нешто и за ту тако 
заљубљену и свуда исмејавану супругу ратног зло
чинца који осумњичен седи са оне стране зида; када 
би изнајмила такав стан, могла би да као у бајци буде 
близу своме „лепотану“… Посетилац затвора, упитан 
како изгледа тамо унутра: „Много врата.“

И касније, на једној пешачкој стази надоле кроз дине 
ка обали Северног мора, можда још перверзнија по
мисао, ненамерно. Док је са леве и десне стране све 
бројнијим трупама џогера – и појединачни су често 
деловали као трупа – излазила душа на нос („као 
кривични прогонитељи, да би остали на нивоу и да 
би добили замајац“ – тако некако се јавила та пер
верзна мисао – „или као, наводно, преговарачи у 
парку замка у Рамбујеу“); док је онда на плажи на ди
нама један Јапанац, управо изашао из огромног ауто
буса, мртавхладан пишкио у песак (док је школа за 
вајање скулптура у песку – или шта ли већ – под лар
мом музике, која је надјачавала и тешке таласе Се
верног мора, чекала на прве мале и велике ученике; 
док су у кафеу на променади, сада усред преподнева, 
још такорећи без гостију, на свим столовима испод 
гасних лампи за вече већ гореле, чађавиле и димиле 
се вечне холандске свеће, ждерући кисеоник), јавила 
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ми се додатно та лакоилитешкоперверзна мисао, 
да је, у поређењу с таквим пустопољем, понекад нека 
врста затворске ћелије достојна да буде уздигнута у 
„место“ – и то, можда, сећајући се сличне жеље у ми
слима писца Вилијема Фокнера који је једанпут ре
као да је најбоље радно место за аутора соба у бор
делу јер тамо се ноћу нешто догађа па дању можеш на 
миру да пишеш.

У време те прве посете Трибуналу у марту 1998, на
шао сам се, више случајно, у шевениншком хотелу. 
Желео сам да после дугог дана претреса будем у бли
зини мора и ушао сам са улице да бих питао за собу. 
На улазу је била нека врста бара који је служио и као 
рецепција. У лифту, на ходницима, a и даље, било је 
влажно и устајало, баш као у неким коначиштима на 
врло посећеном мору. Ту сам уображавао да сам да
леко од свих актуелности. На моје пак запрепашћење, 
следећег јутра, у оскудној просторији за доручко
вање, појавио се мушкарац у коме сам препознао све
дока у процесу претходног дана. На себи је имао исто 
смеђе, очигледно ново одело, a на глави малени исто
бојни шешир. У процесу је он био сведок против групе 
босанских (муслиманских) логорских капоа и чу
вара. Логор се 1992, на почетку рата у Босни, налазио 
у области Фоче, близу „границе“ према Црној Гори (у 
међувремену је то реална граница). Радило се о кампу 
Челебићи. Као што су, на пример, у потом чувеном Тр
нопољу или у озлоглашеним Кератерму и Омарској 
били интернирани Муслимани и Хрвати, тако су у 
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Челебићима били Срби. А изјаве сведока жртава биле 
су исте у длаку, у кожу, у ребра и остале кости. Једино 
што о злоделима и мучењима у Челебићима није овамо 
„прелазило“ ништа. Челебићи су у свим медијима 
били предмет разговора само пошто се пре неколико 
месеци прочуло да ваља „ловити“ наводно тамо скри
веног Радована Караџића. Онај логораш и српски све
док био је погурени, старији мушкарац. Представио се 
Трибуналу као „шумар“, a то је симултани тумач на ен
глески превео са „forester“, а судска тумачица на фран
цуски, такође исправно, са „forestier“. Разуме се, тај од 
гихта погурени, веома шантави мушкарац – један од 
оптужених муслиманских чувара му је, наводно, пре
лио бензин преко ноге и изнад ње држао шибицу – из
гледао ми је пре као стари ислужени шумски радник. 
Изоставићу пак овде сва монотона мучења њега (о 
томе прочитати у протоколу Трибунала) и усредсре
дићу се на мале епизоде у његовој повести или изјави 
о вишемесечном боравку у логору, пре о томе како је 
кроз јужнобосанске шуме био транспортован и преба
циван до сабирног логора (све тамошње групе народа 
су, од избијања рата у априлу ’92, тo преживљавале). 
Рекао је да је данима цивилно становништво, гоњено 
са свих страна, чувано оружјем, било на путу. И од 
једног тренутка, тако је гласила шумарева изјава, он, 
који је одмалена познавао сву област, па и каo шумар 
њене особености, није више знао где се налази. Шу
мски пут којим је сто пута прошао, планински поток 
који је одувек прелазио, добро позната стена на кри
вини пута – постали су на том његовом принудном 
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маршу потпуно непознати, „и ту сам пожелео само 
још да умрем“. Да ли је он губитак осећаја за простор 
претрпео знатно болније него сваку (другу) оскудицу? 
Занесено сам сада у просторији за доручковање гу
тао очима сведока рата који је тог преподнева требало 
даље да сведочи. Најпре је седео сâм, са накривљеним 
шеширом на глави, непомичан. Онда се појавила жена 
средњих година: и она сведокиња из логора Челебићи, 
и она је сведочила претходног дана, у случају сило
вања (Српкиње) од стране чувара Муслимана. С њом 
је дошла месна судска опуномоћеница која је говорила 
српскохрватски – како се тада још говорило – која је 
била задужена, колико сам разумео, за „психолошку 
помоћ“ њима. Двема женама такорећи на услузи, шу
мар је устао да би им понешто донео са бифеа за дору
чак, који се налазио у некој врсти ходника у углу прос
торије. Учинио је он то неколико пута. И сваки пут се 
догодило исто. Сваки пут се бивши шумар а садашњи 
сведок изгубио на путу ка бифеу са доручком. (Си
гурно му је овај био и необичан.) Сваки пут би про
шао поред стола, и то не замало, него далеко, далеко; 
сваки пут би се нашао дубоко у ходнику, док не схвати 
како даље стајао би неко време, закорачио лево па 
десно, и коначно се окренуо и снашао, сваки пут као 
месечар. Да ли он и даље није знао где је? Данима сам 
могао да посматрам тог сведока. Али процес против 
господара логора – било их је четири – требало је да се 
настави одмах, тако да сам кренуо у Међународни суд. 
Тамо је, међутим, за тај дан био убачен други претрес: 
против једног (веома младог) хрватског генерала, 
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оптуженог првенствено због „злочина против чо
вечности“, у његовом случају почињених над мусли
манима. Председавајући судија у оба процеса, који је 
претходног дана саслушао сведока шумара – четири и 
по године касније сви сведоци седе и пију воду, једну 
за другом – Француз, у међувремену врховни пред
седник Трибунала, одмах на почетку претреса поз
дравља оптуженога следећим речима: „Vous allez bien, 
Général?“ (Јесте ли добро, генерале?) Па ипак је овај у 
међувремену осуђен на четрдесет пет година затвора, 
једну од најтежих казни трибунала; само је Радислав 
Крстић, вицекомандант Дринског корпуса (Сребре
ница), добио, због геноцида, годину дана више. Од 
четворице оптужених у процесу „Челебићи“, тројица 
су у новембру те 1998. проглашена кривим. Четврти је 
ослобођен: био је то муслимански војни заповедник за 
област Челебића, и није било доказа да је знао за злос
тављања и убиства у кампу, а камоли да их је планирао 
и организовао. Највећу казну је добио непосредни по
чинитељ злочина, чувар (поливач бензином) и његов 
следећи претпостављени, нижи официр; сâм коман
дант логора, „не крив“ за злочине већ огрешен само о 
ратно право, осуђен је далеко најблаже; Алију Изетбе
говића, тадашњег председника Босне и врховног ко
манданта армије, суд није ни узео у обзир, као некога 
на положају у ланцу командовања или планирања. (Да 
то у специфичним балканским односима, за разлику 
од, на пример, немачких итд., постаје такорећи – та
корећи јасно, a о томе овде на крају, поводом про
цеса против Слободана Милошевића. Ситне рибе? 
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Нису ли на Балкану те ситне рибе, ти регионални и 
сеоски капои и њихове продужене руке, по правилу 
крупне рибе? „Ланац командовања“, где?) „Свет“ – 
у сваком случају део који претендује на његово име 
– није примио к знању процес „Челебићи“, а посебно 
пресуде у њему. У сећању ми је посебно наслов јед
ног кратког чланка у листу Ноје цирхер цајтунг, от
прилике овако: „Муслимански командант ослобођен 
у Хагу“ (тек из агенцијске вести испод наслова могло 
се евентуално искомбиновати да су тројица осуђена); 
а нешто касније у недељнику Шпигл, у чланку против 
босанскосрпских главнокомандујућих Караџића и 
Ратка Младића, повећа фотографија у боји оптужених 
у Хагу, безимених, које је, наравно, требало замислити 
као Србе: показивала је стражаре кампа Челебићи; по
казивала је Муслимане. Никада Шпигл није, колико ми 
је познато, кориговао ту грешку или тај „превид“ – па 
ни касније онај, поводом светског рата против Југо
славије, наслов испод фотографије „Милошевић и 
присталице“: на фотографији је био представљен М. 
са четом најразличитијих људи, попова, глумаца, ин
жењера, индустријалаца итд., у врту тадашње пред
седничке резиденције на Дедињу у Београду, а то ни у 
ком случају нису биле „присталице“ (можда су неки 
међу њима то и били, али више их је било – знам то 
– скептичних или опозиционара), у стварности ком
плетна „Србија у расејању“, из Немачке, Аустрије, 
САД, Шведске, Канаде, Бразила, коју је тадашња 
влада Југославије позвала у главни град на састанак 
и разговоре.
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И сада, у јуну 2002, након још две посете Хагу, ево ме 
на процесу Слободану Милошевићу, најпре због „рат
них злочина“ и „злочина против човечности“ итд. на 
Косову, па онда, од јесени 2002, због истих злочина 
у Босни и Хрватској, плус „геноцид“ у Босни: шта је 
ново на суду сем стално продужаване галерије порт
рета судија у Стегенхаусу? И опет: у позну зиму цве
тови шафран на трамвајским шинама свеприсутним 
у Хагу. И опет: пустош свуда око зграде суда, одбојни 
конгресни центар, белосветски хотели у – типично 
холанд ској? – ничијој земљи, руина пословне зграде, 
а једина гостионица надалеко и нашироко је прч
варница до које од Черчилплејна води нимало рас
познатљива стаза, на Ајзенхауерлану, у четврти Ста
тен Квартир. Једина новост: сасвим близу Трибунала је 
Амбасада Босне и Херцеговине. И опет зграда суда са 
светлим, цакластим, блиставим препеченим циглама 
које на званично улазној страни делују баш скромно; 
испред те стране су травњак без цветова шафрана и 
уобичајена, замислива (или незамислива) скулптура; 
испред преосталих трију страна зграде је травњак који 
моћно расте у ширину и дужину и извија се унатраг у 
велики лук, тако да, ако се згради Међународног суда 
за злочине у Југославији приближава отпозади, има се 
утисак прамца океанског пароброда.

И када сам се онда, коначно, нашао у унутрашњости, 
у cameri obscuri – први пут те године, на почетку про
цеса против С.М., само „акредитован“ и уз допуштење 
само на један дан (лист који ме је акредитовао можда 
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није био довољно Свет) – опет: док сам прилазио 
просторијама CourtRooms, рељефи преостали из 
времена када је Tрибунал још био нешто попут ло
калне привредне и/или трговинске коморе; грбови, за
мисливи или незамисливи, оних који су планирали, 
предузимали, организовали и интервенисали; но
вост пак беху бочни камени рељефи мамутских порт
рета судија; али, ипак, није то била новост, јер сви су 
имали нешто што је, не само због блиставости, дола
зило од увећања снимака, од слике надзорног одбора, 
chairman of the board. И опет судска дворана бр. 1 на 
првом спрату, без дневне светлости, у длаку иста као 
и пре четири године. Али није ли већ и тада, високо 
горе, с леве и десне стране, у одељењу за публику и но
винаре, раздвојеном од дворане за претресе непробој
ним стаклом, било екрана за телевизијски пренос? У 
сваком случају, тада у праћењу процеса често нисам 
знао где да гледам: у оно што се збивало иза стакла, ка
жимо у тотал, или на један од „телевизијских екрана“ 
нада мном, где се по правилу сваки пут појављивала 
само појединачна личност, сведок, тужилац, један од 
тројице судија, један „amicus curieae“ (пријатељ суда) 
и, пре свега, Оптужени, увек виђен изблиза, као ни
када у природи, полуувећан и, осим тога, већ према 
положају камере, увек из другачијег угла, најчешће 
спреда, а ређе из профила (час тужилац, час опту
жени) или отпозади (час сведок)? И ко је то одређи
вао угао камере? Ко је то одређивао ко ће од актера у 
судници, сада увећан, бити пренет у слику и колико 
дуго ће тако бити приказан? Зашто је Оптужени увек 
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поново тако приказиван, па и када није говорио, када 
је само слушао и немо реаговао, или када уопште није 
реаговао? Кадар на екрану, „резови“, посебно њи
хов ритам, у толикој мери су ме подсећали на играни 
филм, да су производили вртлог, те сам био далеко од 
директног и непосредног гледања. Такорећи је тре
бало да себе опоменем – то сам онда и учинио. На 
серију преноса био сам усредсређен само још да бих 
видео разлику у двама угловима гледања. На почетку 
претреса покушао сам с времена на време да посма
трам и друге посетиоце, гурали су се, јер није било 
слободног места, и сви су, са слушалицама на ушима, 
записивали, бележили, били у групицама, смешкали 
се; а тако сам и својевремено у башти чувеног храма 
Рјоанђи у Кјоту – ничега није тамо било до песка 
и неколико камених блокова – одвраћао поглед са 
празнине и посматрао домаће туристе који су чучали 
на непрекинутим ивицама и дивље шкљоцали својим 
фотоапаратима; али, за разлику од Јапанаца на хо
дочашћу у башти тада, пустио сам сада да се то тако 
одвија.

Необичан је био, и сада при посети Трибуналу у јуну 
2002, празан ред столица и пултова испред Оптуже
нога. који је седео изнад њих: било је то, иначе, ме
сто за браниоце – Слободан Милошевић није, међу
тим, узео ниједног; хтео је да се брани сâм. Дуго пред 
и те како свечани улазак судије, он је ту седео између 
своја два чувара, а пошто сам га и при својој прет
ходној посети видео такорећи истог таквог, такорећи 
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самог, у тој веома угодној дворани испуњеној судским 
особљем, учинило ми се да је одувек седео ту тако, да 
се свих тих месеци није ни померио, да је био увек у 
истом оделу са увек истом краватом у плавобелоцр
веним југословенским бојама: неодређено сећање на 
легенду о неком несталом моћнику који деценијама 
чека у планинама – само што овај негдашњи моћник 
ту никада неће сићи са планине. (О његовом изгледу, 
иначе, ни речи; савремена новинарска светска књи
жевност већ је дала свој допринос – „пркосни пас“, 
„тупи апаратчик“ – али у најбољем случају је описано 
једно: стално зевање Оптуженог, не из непажљивости 
према Трибуналу, него очигледно због мањка све
жег ваздуха у судници, сада већ месецима; знак неке, 
рекло би се, исцрпљености.) Необични су онда, и за 
време тог дана процеса, били стална тутњава, бучни 
гласови и лупање вратима у просторији за публику от
вореној према степеништу, а то те је понекад, чак и 
ако си му се опирао, присиљавало на стављање слу
шалица на уши да би понешто разумео (ипак, бука је 
пробијала чак и слушалице, и сада, трећи пут, у јуну, 
претрес је у једном тренутку био прекинут јер се у 
споредној просторији неко латио електричне буши
лице за разбијање бетона). Занимљиво је, можда, да 
си сваки пут, пошто си неко време из слушалице чуо 
глас тумача на француски или енглески језик, осетио 
чудну потребу да пређеш на оригинални српскохр
ватски Оптуженога: разлика је била неизмерно већа 
од оне између оригиналног језика и синхронизације у 
филмовима.
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Тај дан, непосредно после почетка процеса, био је мо
нотон. (Поводом речи „монотон“ видети горе изјаву 
сведока у случају логора Челебићи.) Јер Слободан Ми
лошевић је данима набрајао такорећи само жртве та
козваних колатералних штета у рату НАТОа против 
Југославије, наводио је имена погинулих, наводио је 
датуме рођења ових, наводио је њихова занимања (сем 
у случају деце), њихова места становања и места где су 
погинули, показивао је фотографије лешева, српских, 
албанских итд.: „Ево, мртви су овде и даље у пламену“; 
„ево, Алексинац, бомбардован по други пут, месец и 
по дана касније, било је већ пролеће, већ је озеленело, 
али нема више кућа, то је 28. мај 1999. у Алексинцу“; 
„та девојчица је само рањена“; „живи и мртви Срби – 
на овој фотографији су само мртви Срби“; „нећу више 
да вам показујем фотографије разорених мостова“; 
„то није од граната, то је од касетних бомби“; „то су 
остаци од Горана Латковића и од Драгана Симовића, 
рођених 1953“… И тек крајем дана случајно скретање 
из монотоније набрајања жртава у нешто општије 
(или у уопштавање?): „То бомбардовање је било 
најгори злочин у Новом Пазару откако Нови Пазар 
припада Југославији“; „у Југославији је Американцима 
национални интерес Америке био важнији од нацио
налног интереса Југославије“; „није било преговора у 
Рамбујеу: Албанци и Срби се тамо никада нису срели 
лицем у лице“; „Клинтон, са својим геноцидом над 
Србима, подржан од стране уморне и поспане Европе, 
упропастио је трећи миленијум“; „Југословенска наро
дна армија није никада колаборирала са паравојним 
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формацијама, постоје званичне заповести о томе, 
према Женевској конвенцији, сви документи су ту, чи
тајте их, shame on you“; „идеја о Великој Србији није 
никада постојала, за разлику од идеје о великој Алба
нији, био је то део аустроугарске пропаганде, још 1815, 
на Бечком конгресу, са осамостаљењем Србије после 
400 година владавине Турака – авет Велике Србије: ве
тар ће то развејати!“ Даљe, наставак монотоније, и по 
њеном утихнућу на крају дана бокал воде испред Оп
туженога, коју овај од јутра такорећи и није пио.

О трећој посети Трибуналу, почетком јуна 2002, цве
тови шафрана били су одавно нестали из Хага. (Када 
ће се коначно прећи на саме чињенице? – Ах, било би 
то дуго, дуго литанисање, и на крају би произашло, 
ипак, само рачунање; а то је ствар других.) Зато је из
међу трамвајских шина веома висока летња трава и 
исто такви летњи цветови, жути, познавао сам их са 
средњоевропских јунских ливада пред прву косидбу: 
струкови испод латица меки и слатки, можеш да их је
деш. И даље руина пословне зграде поред Трибунала, 
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тло посуто отровом за пацове. Пасошки контролор, 
зове се Мухамед Али, срдачно се насмејао када је ви
део реч „Аустрија“: поновио је то још неколико пута, 
јер то му беше тако страно и смешно. Службеници и 
изасланици Трибунала су ту, по свему судећи, уигран 
тим: свако делује у својим акцијама припрема за дан 
процеса – стављање бокала воде, подешавање микро
фона, уређаја за протокол – поздравни осмех дру
гоме. Једног од тужилаца, мени познатог из симултано 
вођеног процеса у случају ратног злочинца, видео 
сам напољу док је јурио на бициклу и онда на улазу 
резервисаном за њега, сличном излазу на позорницу 
или вратима за наставника, кад је озарено пропустио 
своју колегиницу која је у истом тренутку стигла. Та
корећи си добио жељу за тако неком манифестацијом. 
Хајд’мо, почиње! Само је гласноговорник посматрачке 
организације за људска права, Human Rights Watch, 
стајао онда нешто збуњен у паузи на степеницама ис
пред суднице: на почетку процеса у фебруару он је, 
тачно на истом месту, био још и окружен младим но
винарима који су му подметали своје микрофоне 
или су жустро записивали то што је он саопштавао 
– да ли то у међувремену више нико није желео ње
гово мишљење? (је ли зато сада ту било далеко мање 
дописника?) – и тако нечујно и устрајно је тамо на
пољу он говорио у свој мобилни телефон, носећи под 
руком бележнице испуњене ускличницима и упитни
цима исписаним моћним рукописним петљама – док 
му у поподневној паузи коначно неко, ипак, није опет 
подметнуо микрофон, и гласноговорник посматрачке 
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организације за људска права је заузео положај за да
вање свог коментара.

Нека овде буду (у скицама, али на други начин) по
новљене две изјаве сведока оптужбе тих јунских дана 
(мањевише типичне?). (Или је типична била изјава 
оног трећег, који је, иако непрепознатљиво, избегао 
изјаву речима, као, довољно се он већ напатио и није 
желео пред судом да троши своју пљувачку?) Први 
сведок био је млађи Американац из Њујорка, такође 
члан организације Human Rights Watchers, управо је 
писао књигу о Албанцима после комунизма. Још је 
у години пре Рата против Југославије у листу Хералд 
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трибјун објавио чланак у коме од Трибунала тражи да 
оптужи Милошевића. Није он, разуме се, хтео од тога 
да прави политику: апел је далеко више био „исход на
шег истраживања на терену“, рекао је (по правилу је 
употребљавао реч „ми“, уместо „ја“); „Чињенице су нас 
довеле до закључка…“. Он је научник; у његовом из
вештају има петнаест фуснота са интервјуима рађе
ним на терену; и иако нико од интервјуисаних није 
непосредно видео убиства („nobody saw the killing 
directly“), били смо у стању „да реконструишемо не
дела“. И „наше“ новинске трансмисије биле су бази
ране на раду на терену. – Ко – пошто Human Rights 
Watchers стриктно одбија државни новац – финансира 
његову организацију? – „Имућне или ангажоване ин
дивидуе – „but funding has no impact on our findings… 
It’s only one letter, but this letter makes the difference!“ 
Никада се са донаторима није разговарало о томе 
„шта смо пронашли“; у најбољем случају је постојао 
саветодавни комитет („advisory committee“), који је 
имао задатак да саветује и да одређује приоритете у 
нашем раду („to help prioritize our work“). Да ли је ње
гова организација истраживала и оптужбе за ратне 
злочине против НАТОа? Да, био је то „критички на
стројен“ report; бомбе и остале „resolute actions“ су, из
весно је, нанеле штете („damage“), а касетне бомбе, на 
пример, бачене на цивилни центар у Нишу заслужују 
„даљу истрагу“, али „ми нисмо прикупили довољно 
доказа да је убијање цивилног становништва, у Але
ксинцу или било где, било намерно“ – дакле, није био 
геноцид; „док је за убијања албанског становништва 
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на Косову, а то је јасан резултат нашег истраживања 
на терену, постојала евиденција координисања и по
везаности паравојски с врховном командом. Тру
димо се око објективности, и наш најјачи аргумент за 
то је наш рад. На високом смо професионалном ни
воу, и увек сарађујемо са српским организацијама, 
на пример, са Belgrade Center for Human Rights, који 
је такође био професионалан. Никада се нисмо по
стављали против српског народа или против српске 
нације. Ми нисмо, кад установимо прогањања и гено
цид, правни стручњаци, него истраживачи на терену 
који доносе закључке. И ми у својим истрагама избе
гавамо, колико год је то могуће, политички оптерећене 
појмове као ’режим’ и ’терористи’ – уместо њих ко
ристимо, на пример, ’герила’ или ’побуњеничка ар
мија’“. Једна реченица тог сведока је мени, слушаоцу, 
а да је нисам ни прибележио, остала у сећању – када 
је упитан пред судом, да ли би могао да опише Дре
ницу на Косову, где је он, иначе, конкретно радио на 
терену, рекао следеће: „Дреница је брдовита област“, 
„Drenica is hilly region“. 

Упоредиво с тим ми је остало нешто и код сведока 
против оптуженога следећег дана. Исказ је тада да
вао млади Албанац из села Рачак, у коме је у јану
ару 1999. пронађено више од тридесет убијених људи 
(што је у фебруару довело до Рамбујеа а у марту до 
бомбардовања). Млади Албанац је тада радио у мес
ној организацији „Мајка Тереза“, а уједно је као мус
лиман био представник имама, духовника. (Када сам 
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у речнику албанског потражио оно његово стално по
нављано, енергично одбијајуће „не, не, не“ – док га је 
Оптужени унакрсно саслушавао – а гласило је „jо, јо, 
јо!“, остадох на страници са речју „bilbil“, „славуј“, која 
је на албанском звучалa исто као на арапском.) Све
док је био осетно узбуђен зато што су српске власти 
осуле ватром његово село, можда и више него због 
смрти свог стрица који је поред њега искрварио по
гођен полицијским метком: „То није смело да се до
годи!“ И било му је јасно ко је за све био одговоран, 
и ко је то лично наредио: његов бивши председник 
Слободан Милошевић на кога је подизањем браде 
увек поново показивао: „Па то зна сав свет, истина ос
таје истина!“ – док је шездесетогодишњак са осмехом 
посматрао свог двадесетпетогодишњег бившег пот
чињеног, као да је хтео да му каже: „И на такве карте 
играмо!“ Сваку сумњу Оптуженога у његову верзију 
сведок је одмах одбијао смехом, гледајући у под – сме
хом ју је сравнио са земљом; био је то смех исти као 
и онај И. Ругове неколико дана пре тога када је Ми
лошевић од албанског политичара тражио да му по
гледа у очи и да каже „истину“. Деловало је спонтано 
(недоговорено) кад се млади мушкарац понудио суду 
да о свакоме од мртвих из Рачка изнесе не само име, 
презиме и податке, него и да исприча причу; терало 
га је да животописе жртава јавно представи – само му 
је тада одмах одузета реч, чак и са клупе тужилаца, 
јер то „није било потребно“, а није за то било ни вре
мена. Момак је стално у својој изјави, која је пак тре
бало да буде крајње тешка оптужба, невољно скретао 
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у такозване спорeдности. Када је, на пример, у једном 
тренутку једна фотографија требало да идентификује 
место злочина, кренуо је да говори о касније изграђе
ном систему наводњавања: „Тада он није постојао, нов 
је!“ И узбуђено је опет указивао на славину и није хтео 
да престане да објашњава како и када је систем у селу 
инсталиран – одмах је тада био прекинут и враћен на 
пут своје изјаве.

Тог сведока сам и претходно био срео. Тих дана по до
ласку у Хаг опет сам, на срећу, узео собу, овога пута у 
хотелу директно на мору, у једном beachhotelu. Било 
је спарно и очекивао сам тамо поветарац. Хотел није 
био „прва лига“, али био је довољно простран и тако
рећи луксузан, и ипак две категорије бољи од оног у 
коме сам четири године раније видео сведока Србина, 
оног шумара. На тераси испред хотела, непосредно уз 
море и на пешчаним динама, седело је више мушка
раца, разговарали су, и било је одмах јасно да се ради о 
Албанцима и да ће наредних дана наступити као све
доци Трибунала. Да ли их је то суд сместио у гајбу са 
четири звездице? Тројицачетворица старијих међу 
њима деловала су сеоскосељачки; и они, као некада 
босански шумар, очито у новим оделима; само су на 
главама, уместо малих шешира, носили мале округле 
капе с ресом одозго. Сео сам за суседни сто. Друга
чије него на претресу, коначно нисам био неко кога 
су потајно, са стране, посматрали – коначно сам ја мо
гао да будем посматрач, макар и другачије од нови
нара или Rights Watchersa у дворани за публику. Али 
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не као да сам, на пример, изричито хтео да посматрам 
или чак да уходим: а уједно ми се чинило – тиме што 
бих их посматрао, што бих одвраћао поглед од њих, и 
што бих их гледао заједно са уобичајеним људима са 
плаже – да је требало нешто да се сазна, или наслути, 
да буде. Шта? Нешто. Ни у једном тренутку тада (а се
дели смо још много дуже) нисам претпостављао да се 
ту налазио и младић који ће касније наступити као 
сведок, имао је на себи тренерку (пажљиво је слушао 
другога, једва старијег, као особу која се поштовала). 
Далеко више сам био убеђен да ће сведоци бити стари 
или старији. И у мојим очима је главни сведок требало 
да буде најстарији у групи, онај који је, док су се ос
тали наизменично један другоме обраћали, пушећи и 
пушећи (на столу ниједног пића), стално устајао и од
лазио у недељну гужву на плажи. Храмао је јако. Све 
време није рекао ни реч. Ниједном се није насмејао, 
није променио израз лица. При сваком одлажењу, или 
при сваком од његових залажења у чету обалских ше
тача, његова би се јакна позади на боковима одмах 
потклобучила, не од, на пример, оружја на опасачу, 
него од оне футроле (мислим да се зове „тоболац“) у 
коју су сељаци некада при косидби стављали камен за 
брушење косе. Не знам зашто нисам могао да се сит 
нагледам тог старог мушкарца док је тако вукући ногу, 
с рукама на леђима, тумарао кроз гужву излетника на 
Северном мору. Кроз сва та тела тражио сам део њега, 
сада сасвим близу таласа пред којима није могао да из
држи дуже од једног тренутка (да ли их је видео?), а 
онда између пешчаних дина, и као да тамо није више 
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толико лутао. Уједно је тај албански сељак, тако из
губљен на Северном мору, деловао, ипак, далеко зе
маљскије од свих недељних домаћих џогера, бици
клиста, џампера, скејтера, скејтбордера, скијаша по 
пешчаним динама, који су масовно пролазили, у одећи 
дречећих боја, који су ту дошли, дођавола, као из не
ког страног Сунчевог система. Уто је из свих праваца 
за сто стизало све више косовских Албанаца, и припа
дали су некако заједно, што се по себи разуме – само 
што се, као и обично на Балкану, опет није знало како, 
ко коме, и зашто је неко тако говорећи за себе припа
дао осталима. И две младе девојке су се прикључиле 
тој родбинској групи – ако је то она уопште била, јер 
никако није ту била препознатљива сродност – нико 
из те постепено настале десетине није личио на дру
гога – свако је био другачије одевен. На крају су, да
како, сви заједно устали и одвукли се – „нису одше
тали“ – ка аутомобилу испред туристичког блока, са 
њима и старац. Тамо су се опростила она двојица која 
су такорећи једино говорила, без престанка. Пољупци 
у образе – сваки пут само један пољубац (не три пута 
као код Срба) – и оба говорника су се одвезла колима 
(холандске регистрације). Остали су се сместа изгу
били у миријади домаћих, свако за себе.

Увече сам их у хотелу поново видео. Седели су у заба
ченом углу брасерије и сваком је било постављено 
исто јело, месо, сос, пржени кромпирићи. И опет 
је ту било неколико нових; зато су пак неки недос
тајали. Овогa пута су добили и пиће: кокаколу, пиво.  
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Јели су такорећи ћутке, залогаји велики под образима 
(то ми је, такође, било познато, не само са претход
них путовања по Балкану, него и код људи у мом селу 
својевремено). Кроз прозоре према пешчаним ди
нама бучање таласа плиме, заједно с музиком кару
села – иако се у позно недељно вече ниједан карусел 
није више окретао. Закратко приђе висока плавуша, 
обраћала се Албанцима на српском, тоном старатеља 
и водича – старији су је разумели више од млађих. 
Девојке су оставиле непоједене колаче и отишле. 
Онда су нестали и остали, сем оног старог што је из
гледао сељачки, и за време обеда је на глави имао ок
ругло капче. Седео је сам и кашиком је покупио све 
преостале слаткише. Паде ми на памет да су раније 
у Југославији Албанци били чувени по своме сладо
леду и као посластичари. 

Оно што ми је, поред свих тих појединости (?) у сце
нарију боло очи: у поређењу с тим такорећи лук
сузним коначиштем, смештај оног српског сведока, 
и других српских сведока, од пре четири године, 
био је права рупа. Незамисливо да је велики Трибу
нал предност давао албанским сведоцима. Да ли су, 
дакле, финансијска средства суда у међувремену то
лико нарасла?

Потрефило се још и трећи пут да сам се састао са Ал
банцима из Рачка. Било је то неколико дана после овде 
скицираног сведочења оног младића. Опет су седели 
у beach hotelu, за трпезаријским столом, овога пута 
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поподне. Наједанпут се појавио онај момак, управо се 
вративши са свог наступа пред судом, у пратњи опет 
једног „новог“. Био је, као и у Трибуналу, у свом там
ном оделу, у белој кошуљи и са краватом, у пантало
нама незнатно краћих ногавица. Гласан поздрав по 
његовом појављивању; сви су снажно замахивали 
при стискању шака; онда и вишечасовно ослобођено 
смејање и узбуђено разговарање, као после положеног 
испита? Убедљиво сјајне очи сведока. А такво покази
вање зуба нисам видео никада раније, чак ни код Фер
нандела. Изван тога је остао једино стари мушкарац 
који је за мене, претходно, на први поглед био главни 
сведок. На својој лако помереној столици он је седео 
лако окренут, лако погнуте главе. Још никада нисам 
видео некога тако одсутног. При речима онога који је 
одбио да сведочи – а рекао је „жао ми је пљувачке“ – а 
нама у публици био је невидљив, паде ми на памет од
мах тај мушкарац. Ипак, тај који је тешко дисао и ду
боко уздисао и онда опалио речима да му је било жао 
пљувачке, говорио је српски, а то с пљувачком је ипак 
можда био типично српски начин говора? Како год да 
било: ако је реч оног западног пословног путника – 
да у стварности није срео ниједан народ са тако јаким 
осећањем за своје „Ја“ као што то беху косовски Ал
банци (не само према преосталим Србима – у смислу: 
Ја сам Ми – него и у одвојености од матичног народа 
у Албанији) – ако је, дакле, та реч можда и важила за 
младог сведока, за тог имамовог помоћника и човека 
Мајке Терезе, у сваком случају није та реч важила за 
тога ту тихо у себе утонулог старца.
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Једне вечери у јуну 1992. босански Србин Новислав 
Ђајић је био у саставу војне ескорте која је десетак мус
лиманских момака требало да спроведе из села Трно
ваче преко Дрине у оближње окружно место Фочу. 
Наређење је послао окружни командант српскојуго
словенске армије: због препада у близини села у коме 
је убијено неколико Срба очекује се одмазда пара
војних снага, а те младе Муслимане требало је пре
бацити у Фочу (данас „Србиње“). Било је рано лето, 
а вече је било светло. Када је група ескортираних и 
ескорте – сви су били из истог малог места и одмалена 
једни другима познати – дошла на мост на Дрини, на 
другој обали зауставио се аутомобил. Искрцали су 
се маскирани људи, носили су аутоматске пушке. Је
дан од њих је онда без оклевања почео да пуца. На 
лицу места убијени су бачени у Дрину. Преживео је 
један једини Муслиман, тако што је, повређен, ско
чио у реку, загњурио се и изронио низводно до ен
клаве Горажде. Маскиране убице су лешеве одмах 
бациле преко ограде и одвезле се. Новислав се са ос
талима из ескорте вратио у село Трноваче и испри
чао својој баби, код које је живео сам, шта се дого
дило. По њеном савету је још исте ноћи побегао из 
рата својим родитељима и сестрама у Немачку. О ње
говом присуству се говорило, а преживели момак из 
суседства, који је у међувремену такође био у Немач
кој, поднео је против њега тужбу. Ухапшен је најпре 
као „масовни убица“, а као таквом се о њему чуло и 
у немачкој штампи, био је оптужен, притом је оп
тужба постепено ублажена у, напросто, „помагање у 
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убиству“. Суд у Минхену, веома далеко од места зло
дела, прогласио се надлежним, или га је Савезни суд 
прогласио надлежним, за деликт југословенског др
жављанина Н. Ђ., почињен (уколико је почињен) над 
ненемачким грађанима далеко у ненемачкој земљи: 
рекло би се, баш револуционарна одлука. Дакако би 
био пожељан процес против маскираних убица. Али 
пошто су им имена била непозната, а нису били ни 
доступни, остао је, као једини ухватљиви и једини са 
идентитетом, тај дезертер југословенске армије и у 
Немачку побегли, немаскирани припадник ескорте 
Н. Ђ.: неко је због тог злочина морао било како да ис
пашта, а оптужени је у сваком случају био присутан, 
а то што није ништа предузео против МPikillera зна
чило је можда помагање? (Пресуда: види горе.) Нак
надно сам читао судске протоколе, још касније ми је 
сам Новислав Ђајић причао о злоделу. Сеоски момци, 
Срби и Муслимани, ескорта и ескортирани, ишли су 
те светле јунске вечери измешани у правцу Фоче. Раз
говарали су успут. Када су угледали маскиране на дру
гом крају моста сви су занемели и издвојили се свако 
за себе. Једини који је онда говорио био је маскирани 
убица који је своје жртве, „покосивши их“ као ништа, 
псовао. А Новислав, који је после неколико година 
осуђен за помагање, шта је учинио? Он је стајао, тако 
ми је испричао, са осталима из ескорте насред моста и 
– скренуо је на крају поглед са убице. Подигао је главу 
и погледао у небо које је, како рекох, било још светло. 
У тако светло небо није он још никада гледао. И при
том га је обузело – још недоживљено „осећање среће“. 



310

И шта му је говорило то осећање среће, увек поново? 
– „Невин сам. – Невин сам. – Невин сам!“

Али не: то што се десило оне јунске вечери 1992. зло
чинац Новислав Ђајић испричао је сопственим ре
чима. Те његове речи постоје. Записао их је он сам, 
у опширном тексту о југословенском рату и Новис
лављевој улози у њему. Тај текст досад није објављен, 
а цитирам из њега у преводу, са српскохрватског, 
српског?, хрватског?, босанског?, Жарка Радаковића: 

„... Погледао сам према команданту, да ли се вра
тио да заједно пружимо отпор маскираном насил
нику... Позлило ми је кад сам видео да командант није 
више био ту и да су сви остали ћутали. Пошто су и 
Муслимани ћутали, премда им се радило о глави, по
мислио сам: бог види све, он треба да види и моје ћу
тање. Укочио сам се од беспомоћности. Маскирани је 
наредио тројици крупнијих Муслимана да иступе. ’Ти, 
и ти, и ти!’, рекао је и наредио да се за корак раздвоје. 
Пуцао је сасвим изблиза у првог, па у другог. Пошто 
је пуцао у трећег мушкарца и видео да прва двојица 
још нису пала, пуцао је још једанпут у првог и рекао: 
’Зашто не падаш? Шта чекаш?’ Онда сам погледао за 
кумом (добрим суседом и пријатељем Муслиманом)... 
Кум је оба своја нећака повукао иза себе. На лицу сам 
му видео и храброст и страх. Млађи нећак, десно од 
њега, скочио је преко ограде моста и нестао у дубини... 
Маскирани је насрнуо на преосталу двојицу. Од силе 
салви морао сам да окренем лице на другу страну... 
[Пре тога: супротставити се таквом човеку значило би 
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самоубиство.] Када сам отворио очи, видео сам само 
још ваздух у који сам се уздизао. У мени је струјала 
неодредива енергија. Са свим атомима летео сам не
ким божанским зраком у небо које је усисавало и мене 
и душе напаћених. Високо горе је Страшни суд хала
пљиво гутао грижу своје савести. Небо је добијало об
лик усана. Даље нисам могао. Ноћ се насмејала у том 
тренутку. Смејала се и љубила ме. Пољубац природе 
испратила је детонација. Осећао сам своја стопала 
на плочнику. Иза очних капака чула се грмљавина... 
Мост је мирисао на смрт. [Да, у оригиналу: Мост је ми
рисао на смрт.] У ноздрвама последњи издисај убије
них недужних људи. Бацио сам пушку на плочник. 
’Нека је проклет свет и то што у њему трпим!’, про
клињао сам...“ Десило му се, дакле, доиста, да се свих 
тих година одбранио од правосуђа: јер где на свету 
има тих судија, новинара, судских психолога који би 
му одузели такву повест?, који би са таквом повешћу 
могли нешто да започну?, којима таква једна повест 
нешто казује?, којима таква једна повест нешто до
казује? Не важи ли у данашња времена само још језик 
новинара и других пресуђивача унапред, а и зар го
тово сви књижевници не опонашају покорно њихове 
свеопште неблаготворне шеме? Шта беше чињенично 
стање? Шта је била кривица Новислава Ђајића? Како 
год да било: мог, касније, пријатеља Новислава Ђајића 
је, после више година, правосуђе у далекој Немачкој, 
по питању чињеничног стања „помагање у убиству“, 
прогласило кривим и осудило на четири и по го
дине казне затвора. – Узгред, онај злочин на дринском 
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мосту је верно убројен у регистру ратних злочина у 
Југославији, ауторизовано објављеном у Хашком три
буналу: док је, међутим, немачки суд једнодушно уста
новио да се у случају маскираних убица ради о одмет
ницима или паравојним снагама упалим из оближње 
Црне Горе, у публикацији Међународног високог суда 
стоји црно на бело, противно утврђеној истини, да је 
масакр починила „српска армија“. А томе можда од
говара, или пак не?, листа оптужених од стране Три
бунала против којих се не води процес јер су мртви: 
па и ако су у затвору у Шевенингу извршили самоу
биство, или, још чешће, ако су убијени приликом по
кушаја хапшења, та листа посвећује свакоме од њих 
исто, готово мирољубиво традиционално: „нема га“ 
(покојни). 

Сећање на вожњу једног другог раног лета, 1996, Ко
совом, или Косметом, од Приштине у правцу запада 
кроз брежуљкасту Дреницу према манастиру Дечани, 
у шумовитој поточној долини једном од наљупкијих и 
најразигранијих манастирских комплекса Окцидента 
и Оријента (препорука за путовање! – ако ти Висока 
интернационала допусти пролаз према српским мона
сима тамо.) На излазу из Приштине једна једина, ве
ома појединачна, плахта на једном прозору са натпи
сом – не, не „доста је било буке камиона“ него само 
– на српском, између 100 албанских прозора: „Нисмо 
сами“. Ми? Ти. И како си сам! После посете манастиру 
Дечани онда у истоименом месту, огромном селу, да 
предахнемо у гостиони тамо, прошле седмице још 
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словенској, чији је власник црногорски брачни пари, 
„ми одавде не одлазимо“ (хм). Не само у селу Дечани, 
него и претходно на пољима, ливадама, у трави, на 
цестама, на потоцима, масе људи, као ни у једном до
садашњем светском граду, па ни у шпицу тамошње 
саобраћајне гужве: највећи број њих стоји, не чини 
ништа; немали број – тако сећање – раскорачени из
над јарка поред коловоза; да ти људи, на хиљаде њих, 
нису ту на том пољу тако непомични, могао би човек 
да помисли на мобилизацију или сеобу народа. Онда 
фрагментарно причање гостионичара о ноћном на
паду пре неколико седмица на „Бистро“, притом су 
људи у фантомкама убили неколико гостију (али не и 
полицајце који су седели иза врата на којима су се ови 
изненада појавили), као и куварицу Албанку; трагови 
метака дубоко у бетону на поду, итд. Сећање, дакако, 
још јаче на оно што се пре тога десило: пре тог напада 
наједанпут је нестало светла не само на улицама него 
и у свим суседним кућама. А после пуцњаве и нес
танка командоса светла су се онда опет упалила, док је 
на улици и широм села владао мир. Још и сећање: како 
сам тада као слушалац прве суседе тих двоје Срба, те 
који су следећег дана полицији (српској) рекли да нису 
чули никакву пуцњаву, аутоматски осумњичио (или 
је то свакако требало да учиним), док сада могу да за
мислим да су заиста пречули пуцњаву – после дуго
годишњег искуства с мојим суседима који ме тако 
често, када им поменем тутњаву, или ларму, или па
ничне повике код трећег или четвртог суседа, само за
чуђено гледају: или они то гргутање, стењање, кукање, 
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ту тутњаву као при некој катастрофи, стварно нису 
чули, или им је на једно уво ушло а на друго изашло; 
ништа им то, напросто и искрено, није говорило. (А 
пре свега у жељи да се ствари поставе на исправно ме
сто, испричано је то овде о оној ноћи у Дечанима пре 
рата.) А ево и последњег сећања, с коректуром: када 
сам са брачним паром гостионичара после њиховог 
хороризвештаја изашао напоље, пред вратима тог ма
лог локала: реке пролазника, једни уз друге, потпуно 
празних погледа, или су стајали једни наспрам дру
гих: сетио сам се како сам тада, 1996, помислио да сам 
све њих намерно превидео, и како у међувремену раз
мишљам да је странац, тај који не припада њима у Де
чанима, можда и стварно и телесно био за њих, за те, 
ту масу, само ваздух. – „Апартхејд“? – Који народ је 
искључио и искључује на Косову други народ? Не до
пушта да приђе? Не допушта да се приближи? Не доз
вољава да постоји? – Али реч „апартхејд“ би, као и 
неке друге који се преносе на Југославију (као „кон
центрациони логори“ итд.), можда требало ограни
чити на место одакле оне потичу?

Беху једном једне новине у Француској (на немачком/
српском Ослобођење), своме имену биле су увек на 
част. Постале су међутим другачије, најкасније с раз
арањем Југославије, а њему тај Journal, као уосталом 
и сви медији, није допринео баш мало. Што се мене 
тиче, не знам ни за један други поступак који јаче ос
лобађа – који ствара дубље осећање ослобођености и 
слободе – од одбацивања или потискивања предрасуде. 
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Либерасион се пак са Југославијом развио у узорaн по
гон за продају предрасуда. (Те новине су ту само тек 
као мали пример осталих.) Нека опет из сећања буде 
закратко призван чланак из времена када је, 1995, 
група младих муслимана извршила атентат у парис
ком метроу – у коме је више људи погинуло. Пошто 
је у исто време НАТО, с француским председником 
као заговорником, бомбардовао Републику Српску 
(Босну) (бомбама са разбогаћеним, „осиромашеним“, 
уранијумом), за то беху осумњичени Срби, пого
тово зато што су у историји били надалеко познати 
као атентатори (због Гаврила Принципа 1914. у Са
рајеву, због Милоша Обилића, наводно убице султана 
Мурата 1389. на Косову пољу). Те новине су тако оз
биљно приступиле тој сумњи, поткрепљујући је, или 
пре претходећи јој, да су објавиле опширан чланак о 
српској заједници у Паризу, упоредивши је са одгова
рајућом хрватском. И, као што се и није могло очеки
вати другачије (ах, још увек очекујем то „другачије“): 
код Хрвата, у њиховим гостионама и црквама, репор
теру пада у очи чистоћа, однегованост, осветљеност 
и посебно „донекле“ благостање – док је у оних неко
лико српских барова, итд., владала – тја, шта друго до 
туробност, запуштеност, аутистичност, прљавштина, 
задах (ваздух засићен шљивовицом, мирис јефтиних 
цигарета) и пре свега пролетаријат. А тобоже најсјај
није и најбриљантније у Ослобођењу су онда изношене 
предрасуде у вези са „сукобом на Косову“ 1999, по
водом кога се сада недвосмислено заиграло на улогу 
весника, нашироко, баш како су то чиниле и колеге, 
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konfrérеs, сабраћа. За време седамдесет осам дана бом
башког рата против Југославије, није било дана а да се 
нешто није бележило или прописивало. Посебно блис
тав у сећању је онај извештај о „младом албанском по
ети“ у француској провинцији: провео је детињство у 
једном селу на Косову, а другар с којим се играо тада 
био је млади Србин – који се, дакако, још тада радије 
играо рата, док је њега, младог Албанца, привлачило 
певање и читање. И касније је он постао песник, док 
је момак Србин постао полицајац, бруталан, такорећи 
неписмен, луд за оружјем, и тако је (то је сугерисао тај 
чланак) развој на Косову виђен уопштено; путеви два 
суштински различита народа морала су да се раздвоје, 
па макар и уз подршку с неба. Да ли је „Свет“ свес
тан колико је полицајаца, српских, али и албанских, 
убијено на Косову пре рата? И како би то, иначе, др
жаве и јавност „Света“ обично реаговали на убиство 
једног јединог полицајца у својој земљи? Шта очекује, 
на пример, убицу полицајца у САД? И код мене су се 
током живота наталожиле предрасуде, и то не само 
према полицији, државама итд. Шта, међутим, ако у 
таквој држави Југославији десетине полицајаца, мла
дих и старих, за кратко време бива убијено из заседе 
– далеко више жртава него у исто време у свим европ
ским државама заједно? Предрасуде које се губе, и зах
ваљујући очевидности. Предрасуде које пак нарастају, 
на све то моје паћеничко биће, против песника, или 
оних који се као песници исказују против непесника, 
до презира и нагрђивања „другог/их“. Такав је, у сва
ком случају, према том француском светском листу, 
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и председник косовских Албанаца, Ибрахим Ругова, 
Ганди са Балкана, „песник“ и „ученик Ролана Барта“, а 
говори и „перфектно француски“. Али до данас нисам 
прочитао ниједну Руговину песму. Где је ту очевидност? 
А ко и шта ће ми одузети, дакле, моју предрасуду? Јер 
без очевидности нема ослобођености.

Читати? Читати: на пример, извештај Хрвати, Срби, 
Босанци Кристијана Шнајдера (у издању „GNN 
Verlaga“), рођеног као Křesćan Krawc, Лужички Србин, 
из Лужица, недалеко од Бауцена, припадник јединог 
слoвенског народа у Немачкој: читати тамо неодложно 
монолог мушкарца, читаоца, у Сарајеву под опсадом 
1992–1995. „Већ шездесет година читам књиге. Књигу 
заведем… под текућим бројем… Када је опет почело 
да се пуца, било је то у зиму, на минус десет степени, 
седео сам са шубаром на глави и у чарапама од овчије 
вуне. Ничега у стомаку. Почео сам да читам… Када се 
веома погоршало и када су се зидови заљуљали, по
гледао сам крлетку. Ако се канаринац протресе – све 
време се подизала прашина – знао сам: жив је, дакле, 
живи смо и даље.“ А онда: „Моје читање је смиривало 
моју жену. Понекад није подносила експлозије. Тада би 
рекла: читај!“ Шта бива и шта може да учини читање 
– националност „сарајевског читаоца“ је ту прећутана. 
Читати: књигу Тито је умро Марице Бодрожић (у из
дању „Surhkapmа“), на пример, као допуну и проши
рење повести о извору приче албанског сведока, која 
Трибунал није занимала, и као приповедни филм о 
„брдовитој области“ људскоправашког посматрача 
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који је истраживао на терену: пролећну књигу о про
лећу далеко у прошлости. Читати Меморандум Срп–
ске академије наука из 1987, у коме се пропагира Ве
лика Србија (преиспитати то тамо, али и уопште већ 
једанпут прочитати то од почетка до краја). Читати: 
Исламску декларацију председника Босне, Алије Изет
беговића, због јасноће језика, и због исто тако јасног 
одбацивања приватизујућег, индивидуалног, мистич
ног, поетичног, суфистичког ислама, на једној страни, 
и материјалистичке безбожничке западне „демокра
тије“ на другој страни: насупрот томе – Алахова др
жава. Читати: 1.000 страница дела Ребеке Вест о ис
торији, географији и људима Југославије, као резултат 
два њена путовања тамо, из љубави, уочи Другог свет
ског рата, Црно јагње и сиви соко, дело које ће коначно 
на јесен бити објављено и на немачком језику (у из
дању „TiamatVerlaga“). Читати: књигу Узурпатори 
неба, великог (срећом не „водећег“) српског песника 
Миодрага Павловића, збирку (такорећи прекратку) 
о минијатурама сећања на она два бомбардовања Бе
ограда која су претходила бомбама НАТОа 1999, 
о бомбардовању 1941, када су град бомбардовали 
Немци, и 1944, када су га бомбардовали Британци и 
Американци (бомбардовали су Србе, зашто?, тада су 
Немци, такорећи сви, коначно били у бекству), књигу 
о сећањима која дуго подрхтавају, уједно о непрего
ривој уздрхталости. Читати, читати… И препустити 
се понеким дугим и још дужим реченицама – имати у 
њих поверења, баш у њих. Јер све чешће се питам: није 
ли присила на прекратке и још краће реченице, што је 
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постало општа појава, баш оно што не само да спре
чава очевидност или истинитост, него га и разбија 
у парампарчад – очевидност или истинитост онога 
који те реченице чита (чита?), баш као и онога који их 
пише (пише?).

Бесмислено и јалово питање? Јер супротно пре
овлађујућем мишљењу, које баш и не треба да буде 
мишљење, него је пре оно што, необориво владајући 
читавим јавним мњењем (или оним што се тако зове), 
аутоматски исијава извесност и евидентност, или на 
њих претендује – преовлађујуће мишљење намеће се 
као фактум са главном изреком: „ипак постоје чиње
нице!“ – јесте све друго, макар и само незнатно про
тивусмерено, па и Долазеће или Произлазеће можда 
чисто из спољашњости, присиљено или да буде глоси
рано као пуко мишљење, у најповољнијем случају као 
немеродавно „мишљење мањине“ (види: „демокра
тија“), или да од стране преовлађујуће извесности 
буде смрскано и индицирано као „ревизионизам“: 
види ону изреку (која је заслужила извесну бесмрт
ност) једног од водећих немачких политичара о неко
лицини критичара који су довели у питање такозвани 
План „Потковица“ српске армије на Косову – „они по
кушавају да ревидирају историју“ (План „Потковица“ 
+ Аушвиц).

Ничег ли смешнијег и превасходно кукавнијег пак од 
разних теорија завере, којима се против владајућих 
система безбедности користи овај или онај из мањине у 
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нестајању, или из већ нестале мањине. Јевреји; опасност 
од ислама; Балкан у рукама Запада зарад приступа 
нафтним пољима на истоку и југоистоку; итд. Јер, моћ
ним и богатим земљама уопште нису потребне такве 
завере или говоркања; оне су већ унапред, по стању 
ствари, заверене, природно и чињенично заверене, 
без икаквих домунђавања у кулоарима конференција. 
Завереништво без завере: не исијава ли га свако нон
шалантно заједничко показивање управо Моћних – 
ако су они уопште то – у слободним областима Света? 
Као завереници делују пак човечуљци с теоријама за
вера: ситни, поцепани, тужни, безнадежни завере
ници у ничијој земљи, или управо у дијаспори, про
клети и свакодневно поново заверени – ни за шта и 
опет ни за шта; завереници без циља, или с недостиж
ним циљем (нека друга очигледност). Опет тако неки 
изокренути Свет? Или, ипак, исправни – меродавни?

Још неколико кругова који се затварају. Загребачки 
кардинал Степинац, у Другом светском рату галион
ска фигура усташког режима постављеног од немач
ких окупатора: садашњи папа га је прогласио бла
женим (хрватски папа би га можда без околишaња 
уздигао до свеца). Француски бискуп, председник 
Kонференције за правду (или тако некако), који је у 
марту 1999. на првој страници листа Монд одобрио 
рат против „православне браће“ у Југославији, ре
ченицом која је такође заслужила извесну бесмрт
ност, „постоје шумски пожари који се не могу уга
сити кофама воде“ – ваља, дакле, покренути канадере 
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(авионе за гашење пожара): тај председавајући бис
куп – он је и даље на положају, надлежан још и за „ме
дије“ – такорећи је две године после свога плеса рат
ничких речи у листу Журнал ди Диманш упутио своју 
„Божићну поруку“ – не, не православној браћи, него 
„драгим атеистима“, и изрекао им је своје дивљење за 
њихову „храброст“ (courage). (Узгред, шта ради његов 
немачки сабрат и другпоратнојдужности?) И трећи 
круг који се затвара: бошњачки филмаџија који је за 
време рата снимао филмове за армију Алије Изетбе
говића добија за свој играни филм No Man’s Land, зго
товљен сликом и речју тачно по правилима (?) при
митивног пропагандног филма, у марту (март, март) 
2002. у Холивуду „Оскара за најбољи страни филм“. 
Четврти круг који се затвара? „Сунце“ садржано у 
шпанском презимену тог бриселског секретара НА
ТОа који је 78 дана са шармантним осмехом про
пагирао касетне бомбе на Југославију у име правде 
и кредибилитета („али ништа против српског на
рода…“): његово име, на пример, превести као „место 
под сунцем“ или као „сунчева флека“*. И тако још је
дан круг који се затвара?: као одговор на све мостове 
достојне дивљења (да, ипак), здрузгане у рату про
тив Југославије, новосадске мостове, крушевачки 
мост, мост изнад Ибарске долине, итд., италијанско 
име врховне тужитељке врховног трибунала и носи
тељке Вестфалске награде за мир, преведено: „Са мо
ста“†… „кредибилитет“ и „правда“ – лепих ли речи? 

*  Хавијер Солана (Прим. прев.)
†  Карла дел Понте (Прим. прев.)
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Бесрамних ли, неприменљивих ли, забрањивих ли 
речи?

Нема сумње: недела на Балкану, почињена тако или 
овако, у земљи и за писаћим (писаћим?) столом у 
иностранству, заслужила су испаштање, без обзира да 
ли „смо то дужни према жртвама“. Али како? Где? И 
пред ким? Заслужила су испаштање, осуду и кажња
вање, а зашто не и у Хагу, близу пешчаних дина, у 
улици Помпстацион и на Северном мору, а зашто не 
и пред младим председавајућим Енглезом тамо, који 
је такорећи свег свог живота, пре него што се суочио 
са југословенском пометњом, био нешто попут ок
ружног судије, circuit judge, чини ми се, у Мидланду, и 
зашто не пред његовим колегама, седокосим црнцем са 
Острва плавих планина (Bluemontain), са Јамајке у Ка
рибима, и оним још младим стручњаком за цивилно 
право (специјалност „право забране“) из Јужне Ко
реје? И зашто се не сложити с присуством тог лондон
ског тужиоца који је, изразима лица, гласом и гести
кулацијом био достојан свих могућих телевизијских 
серија и наступања у име Света – при испитивању све
дока он је стално поправљао фризуру – легитимисан 
као познавалац прилика на Балкану требало је да буде 
већ и по томе што је као младић радио као туристички 
водич, повремено је још тада накратко излазио у Свет? 
У мојој машти се тој тројици, и четвртом дакако, при
дружују још и други, људи који у крви, срцу и желуцу 
имају то што је Балкан био и што Балкан јесте, и то 
за шта је управо „ситна риба“, свемоћни месни капои 
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(ситна риба као крупна риба), тамо била одговорна: 
шумар из логора Челебићи, албански сељак из Рачка, 
црногорски гостионичари из Дечана на Косову… Где 
су они? Где сте? Спреман сам да платим макар и судију 
аматера, бар једног, баш како то Лихтенштајн, Слове
нија, Саудијска Арабија, Немачка плаћају професио
налце. – Camera obscura? Није ли њено време одавно 
прошло? Camera clara? Или у сваком случају мање оп
скурна? Кругови који се отварају? 

Једанпут, упитан да ли му још над нечим навиру сузе, 
одговорио је: да, али само још над нечим у филмо
вима. И рекао је такође: време је да се коначно заплаче 
изван биоскопа, у стварности. „Али стварност, по
стоји ли она још?“

„Дођи опет к нама / наша песма је леп крик“ 
Миодраг Павловић
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Jедно сам од хиљаду шест стотина лица која су у 
процесу Хашког трибунала за Југославију против 

Слободана Милошевића именована за сведоке одб
ране. Немали број именованих који су прво изразили 
спремност да дају изјаву сведока касније је тражио да 
буде избрисан са списка. Главни разлог биће тај што 
су Милошевићу његове судије ускратиле право на са
моодбрану сa образложењем да је болестан. Против 
воље оптуженог додељен му је бранилац по службе
ној дужности.

И за мене би то био разлог, или барем један од 
разлога, да одустанем од наступа пред Међународ
ним трибуналом у Хагу. У међувремену је, додуше, 
надређена инстанца уважила протест Слободана Ми
лошевића против одлуке његових судија. Бивши пред
седник Србије, затим Југославије, може да у дефилеу 
својих сведока, као и пре тога, током двогодишњег ис
тупања сведока оптужбе, заступа самог себе. Према 
томе, ја бих могао да дам (своје) исказ(е). Но, оно – 
привремено – ускраћивање права на самоодбрану за 
мене није био главни разлог за евентуално одбијање 
сведочења. Постојало је још раније више разлога који 
су ме снажно одвраћали од тога да будем део пред
ставе сведочења пред Хашким трибуналом.
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У међувремену је јасно: у овом процесу против 
Слободана Милошевића ја нећу бити сведок. То не же
лим. То нећу. То не могу. Притом сам једно време до
иста разматрао могућност сведочења, без обзира на 
моје мишљење о самом Трибуналу. Неколико недеља 
пошто је обелодањен списак сведока одбране, ја сам, 
на захтев Милошевићевих правних саветника, њега 
чак посетио у Краљевском холандском затвору у Ше
венингену, близу Северног мора, у време Европског 
првенства у фудбалу. (Од тада је прошло више од пола 
године.)

При томе, не бих умео да наведем ниједан главни 
или пресудан разлог због чега моја личност не би до
шла у обзир за улогу сведока у овом поступку. Сада и 
овде бих, међутим, желео да објасним неколико раз
лога који су подједнако у садејству и да покушам да их 
осветлим, у првом реду себи самом.

Да је реч о каквој игри – пажња, иронија! – могао 
бих почети с тим да ме је било страх. Страх од чега, 
од кога? Па, на пример, да бих после својих изјава био 
подвргнут унакрсном саслушавању што га је Трибунал 
за Југославију (која ли је то инстанца власти урадила?) 
увео, прекопиравши га напросто из англосаксонског 
права, и то можда чак од стране врховне представнице 
оптужбе лично и персонално, оне широм света славне 
жене, стручњака из Швајцарске, која непоколебљиво 
трага за Истином и Правдом, иначе носиоца различи
тих међународних награда за људска права; или страх 
од питања што би ми их упутио трио судија који су ми 
после мојих посета као посматрача били већ готово 
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блиски, рецимо да ме онај црни судија седе браде из 
Јамајке пита које су боје југословенске заставе – мене 
који сам, кад је о бојама реч, тако ретко поуздан – или 
да ме његов копредседавајући, јужнокорејски експерт 
за заложно право, пита како се изговарају имена на
сеља на Косову као што су „Дечани“, „Грачаница“, „Ко
совска Митровица“.

У том смислу су ме од сведочења могли одвратити 
и коментари штампе у вези са објављеном листом све
дока. Готово у исто време је, наиме, сасвим у складу с 
мојом вољом обелодањено да сам половину позориш
ног хонорара предао граду Варварину у јужној Ср
бији, где је за време рата против Југославије крајем 
маја 1999. на једном мосту преко Мораве НАТО бом
бама убијено десеторо људи. Породице жртава из Вар
варина су против Савезне Републике Немачке – учес
ника у рату – покренуле процес за обештећење и 
накнаду за претрпљени бол, да би били одбијени од 
немачког суда у првој инстанци, који се сматрао не
надлежним, и тако је мој позоришни новац, који је 
потицао (?) из државних извора (?) (Берлинског се
ната) требало да буде бар мали знак, готово непри
метно мали, имајући у виду чињеницу енормних 
трошкова процеса.

Један стручњак за културу из Франкфуртер алге-
мајне цајтунга направио је неку врсту сажетка од ове 
две вести које су се случајно појавиле у исто време, 
и израдио следећу анализу: будући да сам ја, про
слеђујући немачки државни новац, „диктирао“ како, 
све док људи из Варварина нигде на свету немају 
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инстанцу која би им помогла да остваре своје право, 
међународно право не заслужује више своје име које 
чини част човечанству, „јасно“ је да се тиме циљало 
на „оповргавање легитимности међународног права, а 
тиме и Хага“. Према томе, својим питањем: „Где су да
нашњи правници?“, пише овај језички аналитичар, ја 
„само наизглед постављам питање у име људи из Вар
варина“. Уколико бих ја „заиста“ – тако гласи закљу
чак анализе – наступио „у одбрани једног убице као 
што је Милошевић“, онда бих „дефинитивно проиграо 
право на оптужбу“.

Сажимање или новинарска демагогија? Анализа 
или мишљење? Закључак или претња? На страну то 
што су људи из Варварина – на челу с градоначелни
ком града, који је у бомбардовањима (бомбардер се по
сле првог бацања бомби вратио још једном да доврши 
своје недељно дело) изгубио петнаестогодишњу ћерку 
– од почетка ставили до знања да су против Слободана 
Милошевића и да су то и раније били; без обзира и на 
то што можда још увек не одговара сасвим правилима 
међународне штампе да се неком оптуженику пре 
пресуде приписује да је „убица“: иако сам, дакле, мо
гао да се појавим и са тим да је тај претећи чланак, из
међу осталог, био разлог који ме је одвратио од тога да 
сведочим у Хагу, на пример „у интересу мојих књига 
и пре свега мојих разбацаних читалаца“, то ипак није, 
„молим да ми се верује“, ни најмање допринело мом 
одустајању да јавно наступим, мом „камбеку“ у јав
ност, како је то назвао франкфуртски специјалиста за 
језик. Превише сам се током година већ навикао како 
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се свака од мојих реченица о Југославији, у којој је 
уместо о „масакрима и масовним гробницама“ реч о 
„спокојству и миру“, вреднује као прави деликт.

У време када је Слободан Милошевић још био 
партнер с којим се склапао мировни споразум у Деј
тону 1995, ја сам и тада забашуривао недела целе Ср
бије и „Срба“ тако што сам сматрао вредним да при
поведам о „овцама које пасу на брежуљцима све до 
неба“, о виноградима крај Мораве или о „тамном шу
мском меду“ – из таквих речи избијао је, говорило се 
без обзира на Југославију, мирис „крви и тла“. Затим 
су се заточењем бившег председника у Београду, у но
вом миленијуму, и његовим изручењем Трибуналу у 
Холандију – чиме је нападнута Југославија, јуна 1999, 
крајем рата непоражена, тек тада изгубила рат – таква 
јавна приписивања изменила: свака од мојих рече
ница у којој нису додирнути масакри итд. показивала 
би, у међувремену, моје саучесништво са крвавим дик
татором и касапином Балкана.

Повучене су из медијског извештавања, иначе, 
дугогодишње паушалне оцене Србије, рецимо „пркос“ 
као главна особина народа (реч уз коју је тадашњи до
писник франкфуртских новина за Југославију, биро 
у Будимпешти, у време најјачег антисрпског кли
макса додао „злочест“ – „инат“, српска реч за „пркос“ 
је нешто много горе од самог пркоса – док заправо 
„инат“ потиче из страног турског језика, дат Србима 
током готово петовековне турске владавине); персо
нификација зла сада је зато у лику Слободана Мило
шевића; није уопште нетипично, рецимо, то што, када 
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се француски адвокат Жак Верже понудио као правни 
саветник за М. у Хагу, уз Вержеово име су јавно, као 
да се подразумева, придодате титуле попут „бранилац 
Клауса Барбија и терористе Карлоса“, без иједне мисли 
о томе да је велики успех овог адвоката пре свега била 
и остала одбрана алжирских бораца за независност 
пред француским судовима.

Што се мене тиче, било је још недавно довољно 
извођење, и то не прво, мог Подземног блуза па да се 
критичар Зидојче цајтунга из рубрике „Путовања“ 
обруши из подземна ведра неба и на комад и на њего
вог писца, како је овај именовањем „резанаца друга
чије жуте боје“ на београдској зеленој пијаци (октобра 
1995, Дејтонски мир) бранио „масовног убицу Ми
лошевића“ и као аутор „изгубио свој интегритет“. Па 
чак је и један (1) дугогодишњи пријатељ видео у мени, 
на основу мојих југословенских путописа, „Милоше
вићевог пријатеља“ – што ми, истина, није ставио то 
на знање лицем у лице, приватно (постоји ли „јавно 
пријатељство“?), штавише, иако смо се редовно и увек 
пријатељски сусретали, то је учинио путем новина и 
на немачком језику који се ту користи (он, уметник): 
моје „пријатељство са…“ мени је „замаглило наочаре“.

Ја сам, дакле, навикао да ме називају пријатељем 
масовног убице итд. Медијска претња да ћу исту
пањем као сведок дефинитивно проиграти „право на 
оптужбу“ – видети инат, „злочести пркос“ – управо би 
ме гурнула у један „јавни камбек“. Не, разлози да не 
изађем пред Трибунал су сасвим другачији. Неки су 
постојали још пре почетка процеса, а током процеса 
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против Слободана Милошевића било их је све више и 
више. Чудно да је први и, објективно гледано, можда 
пресудан разлог временом све више слабио: чиње
ница да успостављање овог специјалног „Међународ
ног кривичног суда за (sic!) бившу Југославију“ нема 
никакву правну основу. Како због извештаја о прет
ходним процесима против (sic!) „мањих“ оптуже
ника, тако и због, у много већој мери, мог непосредног 
учествовања у томе као гледаоца, чак је мени, скеп
тику, суд на Черчилплејну – већ сама зграда, место и 
посебно најразноликије уређен, скрознаскроз хије
рархијски декор – изгледао као нешто можда не баш 
легитимно, али ипак као нешто дато, неизбежно. Чо
век скоро да буде у искушењу да на такве феномене 
пренесе формулу о „нормативној сили чињеничног“ – 
скоро: јер, чињеница овог особитог трибунала зрачила 
је више или мање као „сила“, и није ли начин његовог 
деловања некако мање потицао из чињеничног колико 
из чисто непрозирно испреплетаног, из неког амал
гама и симултаног одвијања једног трајног насиља 
свршених примарних чињеница које за сада прес
качу право, и с друге стране једног, као у сомот увије
ног, хиперцивилизованог процесног поступка кога би 
сваки, рецимо национални трибунал требало да се 
стиди, где се оптужени допремљени с Балкана из дана 
у дан, из питања у питање, третирају као сведоци или 
чак почасни гости који су добровољно допутовали – 
један чудовишан спој надмоћи постављене на самом 
почетку и фигура у поступку налик на какво коло 
које превршава меру сваке хуманости, против чега, за 
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разлику од суочавања с чисто чињеничним стањем, не 
изгледа више могућ никакав приговор или чак отпор, 
а камоли правни спор.

Други разлози за моје несведочење у процесу про
тив Милошевића неупоредиво су уверљивији од овог 
првог (нелегитимност или самовоља Трибунала, који 
су бивали све блеђи с мојим поновљеним учество
вањем у декору овог судског позоришта, пренаглаше
ног сваким прагом, сваким углом, сваким стаклом за 
раздвајање, сваком судијском тогом). Па ипак, сада ми 
се чини као да сви они, баш сви, потичу из оног почет
ног разлога који као да је обеснажен. Ове даље разлоге 
свакако нећу наводити, већ ћу их можда пустити да се 
развијају док будем даље приповедао о ономе што се 
догодило после објављивања поменутог списка све
дока; а пустићу их да се развијају, док их будем испи
сивао, односно записивао, прво због самог себе.

У посету затвору у Шевенингену био сам спреман да 
одем без оклевања. Истина, тамо нисам баш отишао 
као могући сведок – мада ни то нисам сасвим искљу
чивао. Исто тако нисам био радознао да упознам не
познатог „пријатеља“ и нисам желео да сазнам ишта 
од њега, бар не оно што се тиче процеса. Осећао сам се 
помало нелагодно замишљајући како је његов правни 
саветник оптуженог можда тек тако наговорио да 
ме прими. С друге стране: ако он није хтео ништа да 
сазна од мене, утолико боље. Пре свега ми се наметала 
свест о дужности – не, не, не пред историјом, итд. – 
већ дужности – тек тако.
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Дан и сат разјашњени су с Милошевићевим прав
ним саветником. Пред сам мој одлазак су ме, међу
тим, још једном позвали из самог Трибунала, „Секција 
за сведоке и жртве“. Возна карта ПаризХаг је за мене 
спремна. Такође је резервисан и хотел. Кад сам одго
ворио да желим да сам платим пут и хотелску собу, и 
да сам, поред тога, већ резервисао собу у једном дру
гом хотелу, а не оном који је именовао Трибунал, наи
шао сам прво на једно дуго забезекнуто ћутање, после 
чега сам поновио мој одговор. Након још једне па
узе ћутања и неког не мени намењеног, али мени не
разумљивог дијалога, глас Трибунала изјави како се 
слаже, али као да у то своје слагање и сам није баш уве
рен; за наредна путовања сведока биће одређена јасна и 
стриктна правила која се до овог тренутка још нису по
казала потребним. Но, сад би барем требало да кажем 
време свог доласка како би ме на хашкој железничкој 
станици дочекао аутомобил Секције сведока. Кад сам 
и то, захваливши се, одбио – хтео сам мало пре тога да 
се одлучим за неки воз, и да без пратње пронађем свој 
хотел – наређено ми је да свакако на дан планиране по
сете затвору будем спреман за превоз у аутомобилу 
Трибунала, и с тим сам се сложио без даљњег (иако сам 
се од хотела на мору до затвора, који ми је споља већ 
одавно био близак, могао лагано прошетати).

Стигавши у хотел у Шевенингену, прочитао сам 
вести из суда: почетак времена за посете следећег 
дана које је одредио затвореник под истрагом – да 
ли је то био део његових права? – Трибунал је поме
рио доста унапред. Следећег јутра стајао сам тачно у 



338

заказано време код рецепције. Ја сам онда био тај који 
је препознао оне који су дошли по мене. Било их је 
двојица. Један од њих нестаде и мене, јединог пут
ника у минибусу, возач доведе до капије Краљевског 
казненог завода. Добра три сата ме је тај млади човек 
чекао на том месту. Већ дуже је био запослен у Три
буналу; упознао се са Балканом транспортујући све
доке из свих бивших југословенских република. За 
унутрашњу службу Секције сведока ради наводно 
преко тридесет људи.

Два месеца после моје посете затвору – Милоше
вићу је у међувремену због болести одузето право на 
самоодбрану – његов енглески бранилац по службеној 
дужности, некадашњи amicus curiae ставио ми је до 
знања да ја нисам именован као обичан сведок (оче
видац, сведок који је нешто чуо), већ као expert witness, 
и такав „стручни сведок“ обећава анализу чињеница о 
којима се сведочи, што укључује „неминовно и (моје) 
мишљење о истим“. Такво „сведочење експерта“ има да 
се обави у виду (писаног) извештаја који ће судијама и 
представницима тужбе бити предат „унапред“. Такав 
извештај експерта судије могу да одбију као сведочан
ство и, следствено томе, он неће бити употребљен у 
поступку, „if not served in the corect form… Would you 
be willing to provide an expert witness report?“.

За такав експертски извештај уместо обичног ис
каза сведока не само што нисам био спреман, већ сам 
за њега свакако и неспособан. (Експерти за ово и оно, у 
реду што се мене тиче, нека их – „експерти за Балкан“, 
али: да, анализе неразмрсиво повезане с мишљењима 
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– не само с мишљењима, већ са сврставањем уз једну 
страну – и тако: није право; није по праву, све само не 
сврставање уз једну страну.) У тренутку захтева да пи
шем извештај био сам, додуше, ионако већ сигуран да 
од мог камбека као сведока у овом, оваквом Трибуналу 
неће бити ништа. А и после тога није дошло ни до как
вог колебања или поновног разматрања када је друга 
инстанца у поступку оптуженом вратила право да се 
сам брани. Нису ли управо такве јасно наглашене игре 
инстанци – инстанце су притом веома блиске једна 
другој, у истој згради суда – уз истовремено даље де
ловање и коначну компетентност у доношењу пресуде 
управо од стране судија које су свом оптуженом прет
ходно одузеле његово право, мене само још више уве
риле у исправност мог мишљења о бесмислености, и, 
како је реч о пуком алибију, па чак и штетности таквог 
сведочења. Алиби за шта? Штета за шта? (Непотребно 
погађати.)

Када себи предочим функционисање, делање, ре
аговање и нарочито самопредстављање оваквог спе
цијалног Трибунала, сетим се, упоредо, сопствених 
модела понашања који су се годинама, не баш на моју 
радост, механизовали и готово институционализо
вали. Ова унутрашња машинерија покреће се увек 
кад у неком исказу или деловању према неком другом 
пређем, или чак прескочим, одређену границу. По
сле тога осећам како можда нисам сасвим неправедно 
поступио, или можда „половично“ праведно, али још 
више као да није било сасвим у реду што сам то ура
дио тако, што сам се изразио тако.
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Механизам, или аутоматизам који се онда у мени 
покреће одиграва се отприлике на следећи начин (то 
заиста јесте игра, мада не ведра, добровољна, већ при
лично присилна, мрачна, готово панична): није реч 
само о томе да потврдим да сам пред другим, према 
коме сам извршио прекорачење или задирање у ње
гова права, у праву на једној у мени самом пројекто
ваној позорници, већ и о томе да се накнадно на овој 
позорници појављују разлози или, боље речено, рето
ричке фигуре које окривљују оног другог. Без мог до
приноса томе и, како то сваки пут раније или касније 
(нажалост најчешће касније) спознајем, против мог 
властитог уверења, оно што се догодило у стварности 
се, путем неколико несмотрених речи, преображава 
сад у једну опсежну, позоришну инсценацију.

Једно напорно вербализовање, без предаха и про
пуста, дијалогизовање, реторизирање и пре свега пле
дирање и фингирање, врти се и врти у круг, и даље у 
круг, при чему је резултат утврђен од самог почетка: 
Крив си ти, онај други. Превише сам био благ према 
теби. Заслужујеш још много теже речи. Твоја кривица 
је много чудовишнија него што сам је ја назначио. 
Буди срећан што овог пута нисам искористио многа 
средства којима располажем – али следећи пут! Осим 
тога, деловао сам у вишем интересу; није реч о теби 
и мени, већ о принципу, о ствари, о свету, о правди, 
о жртвама, о будућности, о прочишћењу, о примеру, 
о удару у бубањ… И сваки пут кад ми онда у таквој 
позоришној унутрашњој реконструкцији оног што се 
догодило понестају говорне фигуре, ја их понављам, 
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гомилам, пуштам их да се врте на вртешци, све брже 
и брже, све гласније и гласније, облачим их, све шаре
није и шареније, понашајући се, притом, све службе
није и службеније, користећи синтаксу која, колико 
год била тиха, неизговорена, постаје све ауторитар
нија и ауторитарнија, све док те фигуре, већ снагом са
мог вртења у круг и мене као једине инстанце која не 
признаје ниједну другу инстанцу осим себе самог, за
иста не почну да попримају привид аргумената, из
вођења доказа, логичности, чак нечег неопходног за 
исправан и правилан ток света. За то ми је често по
требна само једна једина реторичка фигура: на мојој 
унутрашњој позорници која се све брже врти у круг, 
она се на крају показује као потпун, савршен ланац до
каза против оног другог. Додуше, тај тренутак по пра
вилу означава и крајњу тачку овог позоришта где се 
доноси пресуда да је оптужени крив, а које се отело 
контроли. Рингишпил сад ћути – не окреће се више, 
нема више фигура – и то не на моју велику жалост. 
И тек тада ослобађа се пут за дијагнозу: нешто је по
грешно. Ја сам погрешан. Шта је било погрешно, шта 
је било болесно у мом унутрашњем игрању суда и из
рицању пресуде? Већ сâм почетак, започињање је било 
погрешно. Набрајао сам толико образложења, зато 
што ми је недостајао разлог. Све је било погрешно. 
Све је било болесно.

Свакако да свака судска институција има нечег од јед
ног таквог позоришта свести које се преноси у дело и 
стварност, више или мање. Но, управо ово „више или 
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мање“ је битно. Уколико мање, утолико су већи и више 
самоподразумевајући у традицији права засновани је
динство или контекст одређеног суда и његовог се
дишта са својим местом, својом облашћу, а нарочито 
са дотичним друштвом. За њега је надлежан један та
кав локални суд – не мора се баш звати окружни или 
земаљски суд – и изрицање пресуде је ту током вре
мена готово (готово) добило нешто од природног до
гађаја, можда у крајњем случају на (дневној) повр
шини, ту и тамо, праћеног инсценацијом, односно 
ритуализацијом; али не и њима вођеног, одређеног у 
својим основама, у чину оснивања. И само најмањи 
трагови лажне важности и импоновања, наступа и од
лажења, присиле и реторике, говорења у више и нај
више име, угрожавају слику једног таквог квазипри
родног поступка како у локалним, тако и у судовима 
који се баве конкретним предметима – наследним, тр
говинским и заложним правом.

Уколико је надлежност једне институције обухват
нија и разноликија, уколико је таква да превазилази 
границе, ако је надлокална, „интернационална“, уто
лико се она показује удаљенијом од друштва, од сваког 
друштва, утолико је подложнија властитим правилима 
и ритуалима, као квазидржавна сила изнад држава, 
чак и без њиховог начела поделе власти – коју ко про
верава?, која је коме одговорна? – то је свет, нови свет, 
на пример у лику Међународног казненог трибунала 
за Југославију. Је ли то свет? Ново Велико светско по
зориште? Тако гледано – а ја то само могу тако гледати 
– његово држање и његов лажни изглед који се стално 
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врте у круг, доносе, као и свако позориште па и оно 
које нам се не чини блаженим, са собом ову или ону 
истину. „Ко доноси много…“ А осим тога, Трибунал је, 
кад год се није играо светског трибунала, или није мо
рао да га се игра, увек изнова, у смислу проналажења 
права и изрицања пресуде (што би једино требало да 
буде његова ствар) био од користи. Да ли је доносио и 
благослов? Већ сама корист могла би бити благослов.

Кад год сам боравио у Трибуналу као гледалац, 
приказивали су ми се у основи различити процеси. 
Ствари су се најреалније одигравале када би се сведо
чило о чињеницама и стању ствари, када би се они ис
траживали, кад би се о њима постављала питања која 
су се непосредно тицала оптужених. Рецимо, у проце
сима против локалних хрватских паравојних погла
вица из Мостара/Херцеговина, или против мусли
манских капоа и поткапоа логора Челебићи, где су 
били заробљени босански Срби, судије су радиле на 
транспарентан начин, заједно са тужиоцима и бра
ниоцима или супротстављајући се њима на разјашња
вању кривице или невиности. Тако је, на пример, уз 
помоћ једног до у најситније детаље реконструисаног 
модела логора за интернирање, уз сарадњу свих учес
ника у процесу, корак по корак, потез по потез, истра
жено да ли су се заиста догађала мучења, силовања, 
убијања, и да ли је тако како су то наводили сведоци 
оптужбе, и да ли су неки од оптужених, чувари, ван 
сваке сумње били починиоци, и да ли се другима – 
команданту логора и командантима војних области 
– може доказати да су поседовали сазнања о насиљу 
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потчињених, или су чак таква наређења издавали. У 
овим процесима, ограниченим на локалитете и на 
лица која су тамо заиста лично деловала и патила, на 
делу је било нешто што је личило на нормалан суд (у 
мери у којој једна таква установа уопште може бити 
„нормална“), па ни тужилац ни бранилац нису себе 
славили као део Трибунала.

И није ли онда томе одговарала и пресуда која је 
деловала прилично праведно, имајући у виду балкан
ске односе, у том једном процесу где су најтеже казне 
добили непосредни починиоци и/или онај који је из
давао наређења у логору, док је његов командант због 
доказаног знања о неделима добио најмању казну, 
а војни командант области, за кога није несумњиво 
доказано да је био упућен у злочин, чак је био ос
лобођен? (О некој одговорности Алије Изетбеговића, 
председника и врховног команданта у Сарајеву, иза 
седам гора, у овом суду није било чак ни наговештаја.)

Приликом мојих посета Трибуналу увек сам се 
кретао између три различите сале за процесе. Оне су 
заиста биле сасвим различите. А највећа могућа раз
лика била је између сале са једним јединим оптуже
ним и оних са два, некад три, са више оптужених, пре 
свега „неједнаких по рангу“, у сваком случају оних 
који нису на истом месту деловали заједнички. Ва
рам ли се ако ми се чинило да су ове просторије већ на 
први поглед изгледале много светлије од стално мра
чне, „главне сале“ бр. 1; више коморе него сале, с ње
ним јединим оптуженим бр. 1? (Пре Слободана Мило
шевића ту су тако сами седели један хрватски генерал, 
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затим један српски генерал, затим…) У сваком слу
чају, у салама са више оптужених, мада је тамо процес 
вођен колико усредсређено толико конкретно, од тре
нутка до тренутка све се одвијало неупоредиво при
родније и пре свега заснованије на чињеницама него 
у централној просторији. Када би било речи о томе да 
се од малог дође, корак по корак, до већег – можда да 
би се доказао ланац наређења – онда се то никако није 
могло осетити, бар не као намера или скривена мисао 
тужитеља или судија.

Никаква теорија, никаква теорема, никаква анти
ципација није одређивала ове поступке (бар док сам 
их ја слушао). Суд је малопомало тражио свој пут, на
предовао је „опипавајући“ скоро онако како човек за
мишља идеално судство. И управо такви мали кораци, 
без убеђености у познавање основне структуре (бал
канских ратова) стварали су поверење. Да ли је одатле 
долазила она светлост? Може бити да су томе допри
носиле и неке спољашње појаве: непостојање екрана 
са сталним великим снимцима учесника у процесу; 
недостатак реторичког слављења „ранга“ јединог оп
туженог („Како сте, генерале мој?“); никакво прено
шење штафета између тужиоца, заменика тужиоца 
и заменика заменика тужиоца; само мало новинара 
у публици, а ако их је и било онда не у стадима, него 
неупадљиво између неколико успутних посетилаца, 
родбине и можда неке групе студената права на ек
скурзији у Међународном трибуналу, као што су прет
ходне недеље били, рецимо, у окружном суду у Гронин
гену или Делфту.
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Постепено сам кружио око онога што сам овде са
мом себи хтео да разјасним. Већ само кружење пред
стављало је разјашњавање; није ми изгледало само као 
пут до чињеница, већ и као управо њихов саставни 
део (када, уместо да изигравам правника или нови
нара, идем за оним што је моја ствар, штавише мој 
позив). Није ли се током година нешто променило у 
структури Трибунала коју сам овде више скицирао 
него описао? Да ли би онај председавајући судија тамо, 
ако би и данас вршио ту дужност, своје деловање још 
увек упоређивао са сликањем Вернера ван Делфта, с 
којим је на почетку рада Хашког трибунала допустио 
репортеру Њујоркера да га упореди, очигледно сасвим 
уверен у то: некад, усред ратничког XVII века, camera 
obscura уметника, и данас као паралелна акција, опет 
camera obscura – и заиста, главна сала за процесе, иако 
се налази на првом спрату, има нешто наглашено су
теренског – судије и обојица, сликар са својим небом 
изнад Делфта, баш као и судија са својим пресудама 
о далеком Балкану, раде за мир такорећи надвремен
ски? Да ли врховне судије и тужиоци у Трибуналу за 
Југославију још увек тако самосвесно виде главни раз
лог свог деловања на лицу места мање у примени ва
жећег права а много више у истицању моралних, ху
манитарних и естетских категорија из којих изводе 
једно ново право, законодавци и судије у једној те истој 
особи? (Али, можда би онај судија још тада посумњао 
мало у ону своју улогу, да, наиме, његово прилично не
чувено схватање позива није, као што је у нашој епохи 
готово уобичајено а у трагедији Југославије управо 
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еклатантно, и постављајући све скретнице у симби
ози са једним исто тако новим, нечувеним, необуз
дано сугестивним новинарством појачано или можда 
чак створено, него да је суочено са из основе друга
чијим саговорницима, рецимо људима који делују 
лично, без прекорачења службе или моћи, морално и/
или хуманитарно, са људима који се заиста не мета
форично, средствима естетике труде да расветле од
носе или датости? Суочен са Вермером ван Делфтом 
лично: да ли би тај судија и даље истрајавао у томе да 
своје пресуђивање упоређује са тим – тачно је – слика
ром мира?) Да ли степеништа и улаз до међународних 
судница још увек бљеште од десетина огромно увећа
них, урамљених портрета у сјајним бојама целокупног 
на том месту делујућег судства, са бојама и светлошћу 
на афричким, азијатским, европским, америчким ли
цима тако јаким да делују насликано, галерија једног 
моћног, ни од кога и ни од чега зависног еснафа какав 
се сигурно ни у једном другом суду на свету не пред
ставља на тај начин?

Можда су такве светковине у властиту част и ме
тафорична самообразложења у међувремену неста ли. 
Али нешто друго је заузело њихово место, бар у тако
званим главним процесима у којима се ради о општем 
приписивању кривице, против сваког појединачног 
оптуженог, без обзира што он лично није починилац 
и што није присуствовао месту недела, па чак није био 
ни близу њега. У процесу против Милошевића Три
бунал, на пример, избегава сваки морални или чак 
естетски речник (у читању оптужбе то је још било 
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сасвим другачије). Он се ограничава, што је вероватно 
једино плодоносно за изношење чињеничних односа, 
на чисто правничку терминологију. То бар тако из
гледа. Једино што управо најтежа и главна оптужба 
против раније српског, а потом председника „остатка 
Југославије“ – оптужба за геноцид с оне стране Дунава 
у Хрватској (види масакр у Вуковару) и, пре свега, с 
оне стране Дрине у Босни (види масакр над мусли
манским војницима у Сребреници) – почива на прав
ничкој конструкцији једног „joint criminal enterprise“, 
злочиначког подухвата који превазилази границе ре
публика чији је шеф, како се каже, био С. Милоше
вић. Будући да је имао за циљ стварање „Велике Ср
бије“, мада и без посебног издавања наређења, чак и 
без његовог знања о масакрима с оне стране српских 
граница, њега погађа врховна одговорност за геноцид 
у Сребреници 1995. године. А то, у међувремену, иако 
пресуда још ни из далека није званично донесена, 
није само став канцеларије Хашког тужилаштва, већ 
и изричито мишљење судија – бар оне двојице који 
су трећег с другачијим мишљењем, својим одбијањем 
захтева amici curiae да се оптужба за геноцид против 
М. услед недостатка доказа, што је током процеса по
стало очигледно, за сада не узима у обзир – прегла
сали, и то уз образложење да је „ван сваке сумње“ да 
оптужени због овог најкапиталнијег од свих капи
талних злочина мора да одговара, јер је доказано да је 
он, види „joint criminal enterprise“ и „Велика Србија“, 
оне који су извршили масакр преко Дрине имао „под 
својом контролом“.
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Ако ова конструкција, или фикција („фикција“ 
није обавезно „неистинита“) није никаква унапред до
нета пресуда од стране Високог суда (а не више само 
од стране државника НАТОа који су водили рат и ме
дије) и то још пре него што су се појавили сведоци од
бране, онда она ипак не мало личи на једну такву уна
пред донету пресуду. Одобравањем и преузимањем 
формуле о „злочиначком удруживању“, није ли (ја 
говорим само о специјалној Сали 1 Трибунала) суд 
најкасније у том тренутку ставио себе на једну страну, 
као и оптужба? И као оправдање за то заузимање 
стране за једну другу формулу – нешто још неупоре
диво скандалозније од пуке „судске фарсе“: апсурд 
институције „правосуђа“, извртање смисла „судства“ 
и то у његовој суштини? Ова међународна кривична 
комора је донела толико одлука унапред да је коначна 
пресуда која би била супротна од њих готово неза
мислива. (Или можда није?) У сваком случају, чак је 
онај независни amicus curiae, енглески правник Сти
вен Кеј, који уопште није деловао као „пријатељ“ оп
туженог, дао да се у протоколу процеса заведе да у по
ступцима Трибунала постоји „фундаментална слабост 
(flaw)“.

Један од сасвим ретких европских новинара који уз 
„Милошевић“ не откуцава рефлексно „масовни убица“, 
„балкански касапин“, „изазивач ратова“, „…, Пиноче, 
Садам, Хитлер“, или само „српски диктатор“, дугого
дишњи дописник с Балкана (не „експерт“) париског 
Фигароа, новина које нису, како се каже, „сумњиве“, 
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посетио је затвореника у Шевенингену негде у исто 
време кад и ја. У свом опширном извештају он бивши 
Милошевићев режим у Београду, као и увек у својим 
ранијим чланцима у Фигароу, назива „полуауторитар
ним“: штампа је углавном била слободна, опозициона 
колико је хтела; телевизијом је, међутим, управљала 
државна рука.

Репортажа из затворске канцеларије у којој Ми
лошевић припрема своју одбрану крајње је критична, 
али готово уопште не тенденциозна – бар у поређењу 
са већином других написа у којима сâм тон већ от
крива тенденциозност – сем можда у првом пасусу у 
коме упоређује тих, леп и чист, добро организован, 
цивилизован Шевенинген поред мора са хаотичним 
Београдом из Милошевићевих година, пуним тен
кова и демонстрација. Он затворенику под истрагом 
признаје чак један „моћан“ (puissant) аргумент за ње
гово оповргавање учешћа Србије у сребреничком ге
ноциду: 250 Муслимана је после пада Сребренице по
бегло источно преко Дрине у Србију и тако се спасло. 
„Милошевићева полиција их је ухапсила да би их 
(sic!) затим поверила Међународном комитету Цр
веног крста који се побринуо да добију азил… у за
падним земљама“; овај аргумент, тако каже новинар, 
није само „моћан“ већ је и „истинит“ (vrai). (Други 
новинари би у оваквом прихватању заправо неприја
тељских војника у бекству, препознали можда осо
бито лукавство и подмуклост ратног злочинца који 
на тај начин жели да скрене пажњу са свог главног 
деликта.)
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Истини за вољу, највећи део чланка у Фигароу го
вори о игноранцији Слободана Милошевића и о томе 
колико је удаљен од света, односно од реалности. Када 
процес против себе сматра чисто „политичким“ и 
своје судије види како раде заједно са Западним вла
дама које су се уротиле да га униште, онда он показује 
своје „дубоко незнање“ суштине данашњих Запад
них држава. Не верује ли Милошевић у „реалност по
деле власти“ због тога што он сам њу није примењи
вао? Троје судија који ће о њему донети пресуду су, 
ипак, доказани правници, „на концу своје каријере“ 
и за њих „овај процес значи апотеозу њиховог профе
сионалног живота“. Тешко је поверовати зашто би ова 
тројица мушкараца прихватила и најмањи притисак 
било које егзекутиве. Не може се увидети зашто ова 
три мушкарца не би судила по својој савести, једино 
на основу доказа изнетих током процеса. Тиме што за
твореник то не види, он доказује своје непознавање 
политичких и правних обичаја на Западу, као и своје 
порекло из једне „комунистичке партије“.

Милошевићу не вреди ништа што види политику 
и правду удружене у његовој „сатанизацији“ путем 
медија и Западних држава, као и док је био на власти: 
„Зашто би то током процеса сада престало? Верујете 
ли да је било случајно то што је оптужба против мене 
(у Трибуналу) подигнута док су авиони НАТОа бом
бардовали моју земљу (26. маја 1999, после више од два 
месеца ракетног рата)?“ – новинар верује у легалност 
и интегритет Трибунала: „Кривац који све одлучно 
пориче? Или невин човек неправедно демонизован од 
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стране Западних медија…? Од сада је једино на Трибу
налу да одговори на ово питање.“ Тројица судија од
лучиваће по „знању и савести“, слободни колико то и 
јесу судије у Западним демократијама, а о чијим прин
ципима Слободан („слободан“) Милошевић, без об
зира на свој „готово перфектан енглески“ или, по ре
чима једног другог англоканадског новинара у посети, 
без обзира на свој „изврстан енглески с лаким акцен
том“, очигледно нема појма.

Одлука судијског тријумвирата, за можда годину 
и по дана, биће према томе донета слободно и неза
висно, без мешања неких снага и сила у судску власт. 
Ту би се, међутим, могло навести да су Трибуналу за 
Југославију од његовог оснивања власт дале управо 
оне снаге и силе које су у ратовима, а пре свега по
следњим од тих ратова, бомбардовањем НАТОа 1999. 
„Савезне Републике Југославије“ (Србија и Црна Гора) 
названим безазлено „Косовски конфликт“ биле, беза
злено говорећи, страна у рату; и да према томе и Три
бунал, плаћен од једне од страна у рату – и „паралел
них“ странчица – од самог почетка, и у самој основи, 
већ у самом свом зачетку представља једну страну. 
Често изношен приговор да је Међународни трибу
нал „пристрастан“ или да се тако понаша, уопште 
није тачна: од самог почетка он је као устројство, ини
цијатива и (финансијска) задужбина већ једна страна 
и у свом чињењу и даљем раду уопште не мора да се 
понаша наглашено пристрасно, он чак може да не
пристрасност својих појединих процеса стави под 
светлост рефлектора. Упркос томе, таква суштинска 
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самовоља могла би се превидети – види оне често сас
вим корисне, откривалачке и, зашто не, заиста ми
ротворачке процесе који се баве на локалном и пре 
свега на регионалном плану одговорним балканским 
личностима – кад би се Трибунал сматрао надлежним 
и за оно што је учињено супротној страни – ако би по
стојала могућност процеса нпр. против НАТОа због 
бомбардовања. Но, зато се сви судови света – види 
опет жртве варваринског моста – изјашњавају, ето, 
ненадлежним, како локални тако и национални, како 
интернационални тако и универзални. (Онај амерички 
генерал Весли Кларк који је издао наређење да се ње
гов ратни противник С. М. убије – ноћне бомбе на 
његову резиденцију – и који је поред тога одговоран 
[био би одговоран] за преко хиљаду цивилних жр
тава, много више него војних, наступио је у текућем 
процесу као сведок оптужбе.)

Кад је реч о „знању и савести“, по чему ће хашко суд
ство, како пише француски новинар, судити Мило
шевићу, сетио сам се једне правне фигуре која веро
ватно постоји само у француском процесном праву (а 
сигурно не у англосаксонском из Ден Хага): такозвана 
„intime conviction“, унутрашње уверење са наглас
ком на „intime“, унутрашње. Ово унутрашње уверење 
може, у случају да недостају спољни докази, или да они 
нису беспрекорни, да у неком процесу буде коначно 
од пресудне важности. Већ истражни судија – ни за 
њега у хашком праву нема места, то место заузимају 
тужиоци – може да одлучује по свом „унутрашњем 
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уверењу“: да подигне или не подигне тужбу. Ја сам, 
додуше, пре мислио на поротне судове у Француској, 
где поротници, у недостатку доказа могу да наведу 
„intime conviction“ као образложење за одлуку за прог
лашење оптуженог кривим или невиним, и где иначе 
против таквог унутрашњег уверења нема права жалбе, 
нити од стране оптуженог нити од стране procureurа, 
„државног тужиоца“ – где нема дакле више места ни
каквом правном леку.

А овде, без обзира на то што у Трибуналу за Југо
славију, нажалост, не одлучују поротници, нити су
дије лаици, и без обзира на то што „крив или невин“ 
није моја ствар, моје „intime conviction“ према овом 
специфичном процесу против Слободана Милоше
вића гласи: најдубље сам уверен да је светски трибу
нал – овако како заседа (и заседа) ту, у Сали 1 – ко
лико год формално правних одлука доносио, од самог 
почетка, у основи и у бити погрешан и погрешан ос
таје, и погрешно ради, и погрешно ће радити, и по
грешно је радио, да он (он посебно) проналажењу ис
тине неће допринети ни за јоту – да он не само чисто 
племениту, већ за разлику од других идеја, непролазну 
идеју правде, уз сву своју тако наглашену спољашњу 
достојанственост, извргава најодвратнијем руглу: то 
је, дакле, лажан суд.

Јер: суда би требало да буде, како у случају Мило
шевића, тако и другде, где је неупоредиво неопход
нији, где ће, тако или овако, обећавати коначно рас
ветљавање, у случајевима Радована Караџића и Ратка 
Младића и, на другој страни, рецимо, муслиманских 
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муџахедина („бораца“, у новом арапском речнику и: 
„бораца за слободу“), од којих, колико ја знам, до да
нас ниједан није одговарао. Суд да – али не овај.

Поступак, да – али не на оваквој основи. (Добар 
знак је, ипак, да се све више југословенских процеса 
враћа под судску надлежност властитих земаља и 
тамо важеће прописе за процесуирање? Или ће се оп
туженим у Београду, Загребу и Сарајеву и даље судити 
по обичајима Трибунала?)

Да сам толико дрзак и истовремено несумњив по
пут енглеског драмског писца Харолда Пинтера који 
је у његовим очима криве за рат против Југославије, 
statesmen Блера, Клинтона итд. и, верујем, главноко
мандујућег Кларка, писмено и то у римама „ударио 
ногом у дупе“, да сам онако узвишено супериоран по
пут тог Англосаксонца на његовом острву, онда бих 
му се придружио једном властитом паралелном ак
цијом. Овако, међутим, желим тројици Часних Су
дија из Сале 1 једино да своје апотеозе које ће им кру
нисати правнички живот потраже негде другде, један 
у подножју Модре планине на Јамајци, други код ка
пије Храма небеског мира у Јужној Кореји, а трећи 
који је, ускочивши на место једног преминулог, у року 
од две недеље савладао готово четрдесет хиљада стра
ница процесних аката и одмах кренуо да учествује у 
одлучивању, код куће међу путујућим пламичцима 
својих шкотских мочвара. (А тужитељима поставље
ним милошћу НАТОа – желим вечито амбулантно 
тужакање по свету – али бесплатно, пре свега не као 
део неког суда.)
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Да, моје „унутрашње уверење“ иде чак тако да
леко да Слободана Милошевића не видим само пред 
погрешним судом, већ га такође – истина, уопште не 
сматрам „невиним“ (то, како рекох, није моја ствар), 
али га сматрам „невиним у смислу оптужбе“, а исто 
тако у смислу организације процеса, његовог пона
шања као и његовог вођења од стране судија. Један 
ситан и, што се мене тиче, смешан детаљ на самом по
четку процеса уверио ме је у то на лицу места. Видео 
сам, да, видео, да он заправо представља целину. И 
историчар Жак ле Гоф указује, рецимо, у свом опису 
живота Луја Деветог, на једну такву појединост која 
је њему, упућеном на иначе доста непотпуне изворе 
из XIII столећа и гладном за описима и разјашња
вајућим сликама, попут блеска осветлила његов 
лик. То се догодило у извештају савременог хрони
чара (Жоанвија), када је набрајао гардеробе прили
ком неке од краљевских свечаности. Мада је млади 
краљ ту изгледао исто онако богато обучен као и ба
рони, грофови и принчеви који су седели с њим за 
трпезом, у „туници од плавог сатена… и једном као 
шарлах црвеном, хермелином постављеном огртачу 
и“ – хроничар не ставља никакво „али“ – „на глави 
шешир од памука, који му није приличио јер је краљ 
био још млад човек…“ И у овом „detail significatif “ Ле 
Гоф, данашњи историчар, препознаје, како сâм ко
ментарише, више од пуке спољашности свог прота
гонисте, на основу живог материјала – „свежег меса“ 
у буквалном смислу – историје, који му тако често 
недостаје.



357

Оно што је Жак ле Гоф у карактеристичном де
таљу из дубине времена одједном препознао, то је 
мени изненада синуло готово из полутаме балкан
ских простора, блиских а ипак веома далеких, често 
тако неразумљивих, непрегледних, који се углавном 
ни у ком смислу не могу пренети на ипак јасне прос
торне и регионалне односе у „нашој“ Европи. Или, да 
не рабим одвећ поређење с далеком историјом, један 
одговарајући детаљ из данашњице: неко је прошлог 
лета био у САД и причао ми је о тамошњој избор
ној борби за председника. Једног дана је FOX TV, ка
нал који је подржавао председника на власти, од раног 
јутра до касне вечери скоро без престанка приказивао 
један монтирани снимак, с оба конкурента као баца
чима бејзбола: Џорџ В. Буш је завитлао лопту онако 
мушки из све снаге, a његов изазивач Џон Кери, пак, 
слабашно попут какве старе фрајле, тако да је лопта 
пала на земљу далеко испред играча с палицом – и већ 
по томе је овом телевизијском гледаоцу, који је уп
раво допутовао, дуго пре изборног дана било јасно: 
овај Џон Кери неће никада, ни у сну, бити председник 
Сједи њених Држава.

А „мој“ детаљ? На приговор оптужбе да убијање и 
протеривање муслиманског становништва (у дале
ким босанским гудурама и брдима „Републике Срп
ске“ којима су владали тамошњи Срби) ако већ није 
организовано потпомагано у Београду, а онда бар није 
забрањено путем стриктних председничких наређења 
из српске Србије, Милошевић је у свом првом наступу 
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који се односио и на друге тачке оптужбе, само сасвим 
кратко, једном једином реченицом, одговорио отпри
лике овако: Ако неко мисли да би неки босанскосрп
ски локални заповедник, или само – овог израза сећам 
се дословно – „неки српскобосански жандар“ дозво
лио да му он, М., „нешто наређује“, тај нема појма о 
жандарима с оне стране Дрине у Босни.

Али нису само речи то што ми је остало у трај
ном сећању, већ, још симболичније, тон: у њему није 
било ничег од одбијања оптужбе, с друге стране ни 
ничег омаловажавајућег, ни забављачког. Ничег од 
иначе честог гневног подвлачења када би побијао ос
тале тачке оптужбе: уместо тога, једно готово не
приметним вртењем главе пропраћено, као и тужно 
чуђење над таквом инсинуацијом или барем таквим 
незнањем, када је реч о локалним односима или ваку
умима моћи на Балкану. (Али, наравно, један такав де
таљ није довољан за сведочење пред неким Трибуна
лом. И наравно да ће скоро свако рећи да такав тон 
чуђења, заједно с речима, може бити само одглумљен. 
Свако може да га протумачи како хоће. Против „joint 
criminal enterprise“ ионако нема никаквих изгледа.)

На крају моје посете у затвору Шевенингена 
Слободан Милошевић ми је дао да потпишем неку вр
сту Трибуналовог летка, по коме се обавезујем да не 
оглашавам ништа о његовим условима заточеништва, 
о његовом здрављу и духовном стању, или о њего
вом спољашњем изгледу. Кроз ходнике, где сам врло 
брзо изгубио преглед или географски смисао, од јед
них блиндираних врата до других блиндираних врата, 
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које сам временом престао да бројим, водио ме до
маћи холандски затворски службеник и пратио један 
од тројице београдских правних саветника. Он је већ 
тако често био у посети код М., да је одавно знао на
памет број блиндираних врата (двоцифрен). Главни 
праг на тој дугој деоници био је онај где Национални 
краљевски затвор прелази у међународни, један по
пут бункера низак међупростор с моћним инсиг
нијама Уједињених нација и једним одговарајуће уни
формисаним персоналом који је сада говорио једино 
енглески (да ли сада нешто одајем?). Овде је адвокат, 
који је раним јутарњим авионом долетео из Београда 
и одмах се одвезао у затвор, морао да преда DVDjе 
које је понео са собом: новије америчке филмове које 
је увече ради опуштања хтео да погледа у свом малом 
хашком стануканцеларији.

После толико врата, решетака и мрачних, криву
давих ходника представљало је право изненађење да 
се одједном изнебуха нађем пред бившим југословен
ским председником. Ово крило зграде било је нео
чекивано светло и имало је, можда и под утиском свих 
препрека које сам на сваком кораку управо прошао, 
привид великог простора и готово великодушности; 
деловало је бар у себи отворено. Персонал, затворе
ници и његови посетиоци сусретали су се у ходни
цима готово неусиљено, док су свуда стајала отворена 
врата канцеларија које су све имале прозоре (ћелије 
мора да су биле негде друго, одмах иза угла или ту 
негде, али њихова близина се није осећала). Слобо
дан је примио свог правног саветника и мене испред 
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– такође отворене, дневним светлом богато обасјане – 
канцеларије која му је препуштена за разраду његове 
одбране током трајања процеса. Један телефон који 
истовремено служи и као факс и један компјутер, „без 
прикључка за Интернет“: ову појединост преузимам 
од новинара Фигароа. А од канадског новинара преу
зимам једнудве појединости о гардероби: „карирана 
кошуља, закопчана крагна, широке панталоне“ – иако 
је Милошевић на дан када сам га ја посетио носио 
мало другачије ствари (али ни у ком случају то није 
била тренерка или нешто слично).

Канађанин, за разлику од француског новинара, 
није дошао „за интервју“ већ више да, као искусан 
ратни репортер с Балкана, „одговори на његова (Ми
лошевићева) питања“. А ја? Тек кад је прошло више од 
три сата изнео сам да ми није јасно како пред судом 
могу да будем користан као сведок. Све време говорио 
је готово само Слободан Милошевић, са готово истом 
оном енергијом и присебношћу духа који су ми били 
познати као слушаоцу на његовом суђењу, можда уз 
додатак извесне спокојности, с обзиром на то да овде 
у канцеларији није никоме морао да противречи и ни
коме нешто да доказује, али ипак с тако опширним ар
гументима и разматрањем позадинских контекста, 
као да говори мени а истовремено и својим судијама 
који а приори ништа не знају и немају разумевања. 
То како се Милошевић понашао (ја, његов саговор
ник, могао сам да будем било ко други) то није било 
ни приватно ни јавно, пре нека комбинација и једног 
и другог, не, њихово јединство, тако подразумевајуће, 
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готово природно, како то нисам доживео ни код јед
ног политичара.

Цело пре подне он је преда мном разматрао она два 
догађаја која су накнадно, када су 1991. избили се
цесионистички ратови у Југославији, тако тумачени 
као да их је Милошевић, као говорник, као протаго
ниста проузроковао, распалио, распирио. (С времена 
на време сам пожелео да проговорим мало и о нечему 
другом, споредном, чак ништавном и бежао сам, усред 
концентрисаног слушања, увек изнова у посматрање 
једне усамљене, заиста веома усамљене влати траве, 
која се при дну зида одмах иза прозора канцеларије 
једва љуљала, док је око затвора, истовремено, бес
нела разуздана олуја са Северног мора, и мислио сам 
на новинарку Либерасиона која је моју причу Око Ве-
ликог Трибунала – у којој сам се жалио на демагогију 
њених, и не само њених новина – одбила као непро
фесионалну, јер сам у њој поменуо шафране из Шеве
нингена, један детаљ какав се почетнику у новинарс
ким школама одмах истерује из главе. С друге стране 
разумљива је била и реченица новинара Фигароа: да је 
прозор „без погледа“ („sans vue“).

Први од тих, по касније владајућем мишљењу рат
нохушкачких догађаја, био је онај иступ Милошевића 
1987. на скупу српске мањине на Косову где је, као 
српски и према томе (тада) и косовски председник, 
када је пред вратима сале дошло до физичке расправе 
између углавном албанских полицијских снага и Срба 
који су се тискали у препуну салу, изашао напоље и 
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обраћајући се својим сународницима, изговорио оне 
проклето националистичке, змајевскикрилате речи: 
„Нико не сме више да вас бије!“

А други догађај који је наводно још више поста
вио смернице (?) за ратове, говор Слободана Мило
шевића две године касније на Косову пољу, 28. јуна 
1989. на Видовдан поводом шестстогодишњице леген
дарне битке између Турака и средњовековног српског 
царства, пред више од милион Срба из целог света, 
укључујући и оне из дијаспоре, који су допутовали са 
до данас – мада не и тада – на Западу и Западу најудар
нијим доказом за ратну кривицу оптуженог, оној сре
дишној и разбијачкој реченици комеморативног го
вора поводом прославе Косовске битке: „Данас нам 
предстоје нове битке“.

Није да је Милошевић за ове две реченице хтео 
преда мном, посетиоцем затвореника, странцем – ису
више сам на тренутке видео себе у овој тако тесној 
улози – да се брани. Ипак, он је све те сате говорио го
тово само о те две ситуације. Посебно је указао коме?, 
мени?, на разлику између тадашњих актуелних комен
тара на његов говор на Косову пољу у Западној или 
светској штампи и оних коментара који су се поја
вили годинама касније за време ратова за отцепљење. 
Док су непосредне реакције – цитирао је појединачно 
енглеску штампу – истицале умереност и пружање 
руке косовским Албанцима у говору (слаб аплауз 
код милиона слушалаца), онда су после избијања ра
това 1991, пре свега 1992. у Босни, оне друге „битке“ 
– иако је без могућег неспоразума управо тиме јасно 
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направљена дистанца од битака, оружја, ратова? (ни
какве насилне борбе више) па – често исти ти медији 
изнова тумачили као нешто што се у хаосу убијања 
могло продати као узрок и почетак свеколиког зла? А 
свет – или оно што самог себе, од када ли?, тако на
зива – постао је верујући муштерија (вера муштерије, 
чудна нова врста вере), и као високи представник 
света муштерија, управо као врховни муштерија, реа
говао је како промптно тако и предвидљиво и сам Ве
лики Трибунал? Погледати, још једанпут, „злочиначко 
удруживање“?

Само: кога је то Слободан Милошевић хтео да 
убеђује тим својим излагањима. Чему толико тро
шење снаге с цитатима, дугачким страницама из Ин-
дипендента, Тајмса, властитог говора, и то баш пред 
неким као што сам ја, који је текст ипак познавао и 
коме није било потребно посебно просвећивање? На 
тренутке ми се већ тада чинило као да сам ја, посети
лац, за њега нешто налик на спарингпартнера. И сада, 
више од пола године касније питам се, како ће онда „у 
стварном случају“ његове судије, које неће оцењивати 
ништа друго осим система оптужбе подстрекивања и 
спровођења, саслушати овакве историјске дискурсе 
– имајући посебно у виду и „временску стиску“ суда 
– и да ли је у начелу уопште могуће да их то у нешто 
убеди? И онда се питам сада, није ли Слободан Ми
лошевић мени, незнанцу, своје позиције и буквално
сти тако опширно и, временом готово ватрено предо
чавао само зато што то касније, пред судом, више неће 
моћи – овако или онако неће бити у прилици – зато 
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што, тако или тако, он тиме код својих (а и код своје 
Југославије, видети фотографију на којој приликом 
последњег „гласања“ о њеном распаду, он носи велики 
натпис ПРОТИВ!) пресудитеља неће наићи чак ни на 
нешто као благо изненађење, а камоли на разумевање 
или признање.

Како год било: касније сам се напољу прво чудио како 
затвореник, иако је три сата говорио, образлагао, ука
зивао на изворе итд., и то је говорио скоро једино он 
– а његов од лета уморни правни саветник је ћутао – 
уопште није изгледао исцрпљено. (И друга два спо
менута посетиоца, обојица још много дуже у његовој 
„канцеларији“, приметили су исто то.) Ја који сам за 
разлику од „болесника с тешким проблемима с при
тиском“, коликотолико здрав, који сам готово само 
слушао, осећао сам се, с друге стране, скоро исцр
пљено. И њему су онда његове судије одузели право 
да се сам брани, зато што је за то „превише болес
тан“? А у међувремену – да, имам у овом случају не
колико, мало својих уверења – уверио сам се да није 
говорење, већ напротив, забрана говора, ускраћи
вање права да по властитом предмету говори и одго
вара, оно што оптуженика, овог посебно, чини болес
ним или, пак, чини да се његова болест – од које се тог 
преподнева није могло приметити ништа, ни по др
хтању гласа, ни по подрхтавању руку, ни по руменилу 
у лицу – погоршава; да је одузимање права на само
одбрану, без обзира на то што је у међувремену по
вучено, оно што је судије које су то одлучили, и које 
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у истом случају и даље суде, дефинитивно дисквали
фиковало. (Истине или којечега ради, додаћемо да је 
Милошевић за три сата попушио две или три цига
рете, док је кафу коју је сам припремио, сипао само 
двојици својих гостију.)

Никакво уверење, већ само тако једна „идеја“ била 
би да једно такво интензивно говорење, колико речито 
толико без напора, разматрање, остајање при теми без 
дигресија, јесте нешто (не све) што би могло да има 
неке везе са специфичношћу Јужних Словена који су 
толико столећа живели под туђинском влашћу (тур
ском, аустријском), и чија је немоћ да делују произ
вела једну посебну врсту говора, можда не толико 
пркосну колико особиту, једну нарочиту, управо бал
канску мешавину нечег сраслог с тлом и узвише
ног, усредсређеног на предмет и лукавог (без неких 
задњих мисли), што се не сме побркати с некаквом 
јужњачком брбљивошћу. То што том приликом го
тово уопште нисам успео да дођем до речи, само ми 
је одговарало. Ипак, радо бих га ту и тамо нешто био 
приупитао – не о самом проблему, него о нечему сас
вим другом, пре свега непроблематичном – о нечему 
што са случајем или процесом нема никакве везе. По
времено сам чак осећао потребу да Милошевића пи
там о нечему споредном, чак ништавном; да га одвра
тим од његових тема. Али он је до краја кружио око 
својих почетних тема; није се дао избацити из свог 
увек једнаког тона, нити ритма, ни питањем о марки 
његових цигарета, нити питањем да ли му недо стају 
реке Сава или Морава.



366

Тек приликом растанка, кад ме је испратио до ход
ника као неки шеф кабинета, када сам споменуо његов 
родни град Пожаревац у источној Србији и моју по
сету тамошњем музеју, као и кафану по имену „Кум“ 
на путу према Дунаву и преко, према Румунији, поја
вило се нешто налик на реакцију; при спомену „Кума“, 
један лак, можда и ироничан осмех, а на „музеј“ очи су 
му блеснуле, можда од поноса на своју домовину, или 
можда само због успомене на „лепе налазе из римског 
доба“ тамо. Пре тога, међутим, пред крај она три сата, 
још увек у канцеларији, Милошевића је скоро ирити
рало, или бар зачудило, што сам га ја, посетилац, наз
вао „трагичном личношћу“; изгледало је као да он не 
сматра да се то на њега односи, а нарочито не тај израз 
који је очигледно противречио и његовом мишљењу и 
његовом говору. И ја сам сâм одмах зажалио што сам 
то рекао. То ми је више сâмо излетело из уста, услед 
неке врсте збуњености после свих његових извођења.

Па ипак – да нисам наишао на неразумевање – радо 
бих ближе објаснио, овако некако: да је на Балкану по
четком деведесетих година покренута једна паклена 
машина коју изнутра појединачне републике, регије, 
долине и клисуре не би успеле да зауставе, ниједна 
власт, ниједна личност, ниједан појединац – али се, пре 
него што је покренута, њом могло управљати споља и 
једино споља – одакле је њом очигледно и управљано, 
али управо у том пакленом смислу – и онда када је 
машина покренута, и даље је и све јаче споља с њом 
управљано, једнострано, пристрасно, и тако пуном 
брзи ном према паклу, у најбољем (најбољем) случају 
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паклено немајући појма – и, у најбољем случају не
мајући појма (можда би се то могло рећи у корист Три
бунала?) њом се и даље управља, јер „ипак је сада на 
Балкану мир“ – тако, мир? – и да је ова изнутра покре
нута а споља вођена паклена машина изнутра и споља 
могла да произведе само кривце, у унутрашњости до
душе сасвим другачије него споља, чак овог или оног 
(не све!, не многе!) трагичног кривца који овако или 
онако није могао да избегне своју кривицу – траги
чне фигуре које по својој природи и држању немају 
ничег заједничког са „трагиком“, који по својој ос
нови и историји нису уопште подесни протагонисти 
једне трагедије – трагедије суштински нетрагичних 
људи – једна прилично нова још неистражена врста 
трагике? Трибунал ће је истражити? Или бар о њој 
водити рачуна?

Ипак сам на крају од Слободана Милошевића до
био одговор шта бих као евентуални сведок уопште 
могао да кажем, и да ли моје углавном ограничено 
непосредно сведочење као очевица – рецимо о жу
тим падобранчићима са хиљаду НАТОвих касетних 
бомбица усред миријада жутих, плавих шафрана (гле 
опет!) на планини познатој по зимским спортовима на 
граници према Косову – уопште има смисла: да, то би 
требало да сведочим пред судом као и о крстарећим, 
вребајућим и претећим паравојним одредима виђених 
тада током моја два путовања за време бомбардовања 
веома далеко од сваке војске и у мојим очима заиста 
изван њене контроле. И сличне изјаве имале би ваљда 
неког смисла, јер није реч о њему и његовој личности 
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(одречан гест, кратак, када је, већ, устајао), него о ис
тини (једини пут да је М., ако се хоће, постао „патети
чан“, али не мењајући трезвен тон): истина мора да се 
сазна, „истина ће победити“ (без ускличника). На то 
сам само одговорио да ћу покушати да запишем неко
лико запажања пре и током ратова за његовог правног 
саветника, ништа друго осим оног што сам лично 
доживео, „на две, три стране…“ Оно што сам помис
лио о истини која ће победити, задржао сам за себе; то 
ни овде нећу изговорити.

Моје најјасније сећање данас: југословенски дечји 
глас, сасвим у близини, док су се затвореник под ис
трагом и његов посетилац опраштали један од другог 
у затворском ходнику. Не, Слободан Милошевић није 
онда отишао да помилује дечју главу… али ипак је из
гледало као да је и њему, на тренутак, на исти начин, 
скренута пажња – једини пут тог преподнева – као 
и мени да је запазивши то ипак необично присуство 
једног детета (вероватно неког другог затвореника 
које му је дошло у посету), у делићу једног тренутка 
једно мало одсуство у његовом припремању одбране 
које га вероватно заокупља и дању и ноћу. Заблуда, 
моја? Nein. No. Non. Не (српски). Jo („не“ албански). La 
(„не“, арапски).

Један холандски чувар ме онда извео напоље ис
пред краљевске капије затвора, сасвим другим путе
вима, са много мање врата која су се откључавала. По
сле прелаза из крила Уједињених нација до крила где се 
налазе „нормални затвореници“, поред чувара (нисам 
видео ниједног затвореника) једна видна радост, чак 
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свечаност: Холандија се претходне вечери квалифико
вала за финале Европског првенства у фудбалу, зах
ваљујући Чесима, победницима над Немачком – како је 
само и мој водич зрачио радошћу кад сам му то споме
нуо. А онда напољу – возач Трибунала који је хтео да ме 
одведе на неко одредиште, изненађен кад сам му рекао 
да ћу изаћи у непознатом крају, усред нигдине – моје, 
после тих часова са Слободаном Милошевићем, зама
гљене наочаре. „Да ли их је у међувремену очистио?“

Било је то неколико недеља после тога, да је бившем 
југословенском председнику ускраћено право на са
моодбрану (а касније до пола опет враћено). Сасвим је 
јасно: судије које су тако одлучиле и које су после тога 
и даље остале његове судије су, само због ове чиње
нице, као судије дисквалификовани. Не, ја нећу давати 
исказ пред Трибуналом, нећу написати ни тражени 
„извештај сведока експерта“ који суд може одбити 
(може ли и одбрана да, обратно, одбија сведоке?); ни
сам написао чак ни обећаних дветри стране података 
и чињеница – већ уместо тога ове, за сваки прави суд 
бескорисне, са становишта „факата“ готово безвредне 
бројне странице. Текст. (Бескористан можда не без из
весне намере; мора ли „бескорисно“ обавезно значити 
и „безвредно“?)

Ипак ме нешто тера да овде, далеко од Трибунала, 
на овој хартији о нечему сведочим. Уколико бескорис
није, утолико боље. Уколико мање има очигледне или 
непосредне везе са оптужбом или одбраном, утолико 
је већа моја потреба да то учиним.
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У касно пролеће 1996. боравио сам на Косову. У 
Дому културе у Приштини читао сам из Зимског пу-
товања на реке Дунав, Саву, Мораву и Дрину; текст 
се управо појавио на српскохрватском – још увек 
ми се поткраде овај термин, уместо само „српски“ 
или „хрватски“ – код једног косовскосрпског изда
вача који већ одавно не постоји. Било је, за разлику 
од свих мојих претходних читања, од Хамбурга преко 
Љубљане до Београда, мало слушалаца у сали, а она се, 
баш као и подијум, налазила у неком нимало пролећ
ном полумраку. На почетку сам рекао како видим по
ред себе два одсутна писца: Иву Андрића с једне, и Ал
банца Исмаила Кадареа с друге стране. Њих двојицу 
сам, додуше, споменуо пре свега ради самог себе, не 
очекујући да ће то нарочито отворити публику; али да 
ћу тиме пре постићи супротан ефекат, то сам осетио 
још пре него што сам своју уводну реченицу завршио. 
Било је то најглувље читање од свих, и кад су људи узи
мали реч – свако је онда говорио само за себе, држао 
монолог, увек узбуђен, говорило се о свему другоме 
само не о оном што сам ја изнео. Нисам био свестан 
да су отпори чак против књижевних представника, и 
то нарочито против ових, били већ толико ојачали да 
ни велика дела (као На Дрини ћуприја или Кадареова 
приповетка о граду на литици Ђирокастри) нису више 
ништа вредела, а камоли да би могла омогућити неки 
покушај измирења. Спознао сам да рецимо Андрића, 
већ одавно с ону страну својих ипак увек тако пра
ведних књига, Албанци у међувремену сматрају, само 
због неких његових изјава као дипломате, рецимо 
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против Велике Албаније, за једног од својих главних 
непријатеља, као и, обратно, косовски Срби Кадареа, 
јер је ненасилну политику Ибрахима Ругове у једном 
интервјуу описао као „млитаву и трому“. (Што се тиче 
црвене мараме по имену „Иво Андрић“, ту нисам мо
рао да се секирам: у сали су била само двојица Алба
наца који су ми после пришли, и на моје олакшање и 
чак радост, испричали ми своје мисли о Вим Вендер
совом Небу над Берлином; и дан данас се сећам тих 
тренутака са овом двојицом веома младих људи, као 
нечег утешног, не само оне вечери у Приштини.)

Следећег јутра лутао сам градом, далеко од та
козваног центра, претежно српскe четврти која је де
ловала као да је већ дуго пуста – Југославија као ку
лиса пред којом се готово више ништа не игра. Можда 
су ми и због тога, услед јаких контраста албанске чет
врти – оставивши доста брзо „центар“ иза себе – 
које су се надовезивале на све стране света изгледале 
онда тако посебно живахне, и поред свих кривудавих 
улица, светле, чак мирољубиве уз сву хаотичност за
натске и остале буке, а у сваком случају ни најмање 
„сиромашне“ или убоге. Представљало је задовољство 
тумарати по овом, куд год човек да погледа, делићу 
једног лепог малог Оријента, с његовим минаретима, 
далеко од моћних тргова и раскошних улица. (А то 
што ме у башти једног кафеа нису услужили, то има 
да самом себи захвалим, јер сам ту наивно сео и у 
себи срицао ћирилична слова београдског листа По-
литика.) Нешто другачије, и на други начин памћења 
вредни, беху потом у суседним четвртима чаршави 
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који су ту и тамо висили испод прозора. Већ сам их 
споменуо на неком другом месту, али желим да се 
још једанпут, и опет и опет појаве. Било је то неко
лико појединачних чаршава, никада на ниским, по
родичним или племенским кућама, већ једино на 
незграпним солитерима, који су, ту један и тамо је
дан, ипак, осликани словима, упадали у очи, и још 
увек их видим као мноштво, и иако су за транспа
рент били превише танки, ипак су натписи на њима 
још тада изгледали монументално, а данас ми изгле
дају још монументалнијe. Биле су то сваки пут исте 
две (2) речи, ћириличним словима која се, иначе, из
ван аветињског центра готово нигде нису појављи
вала, исписане речи на српском: „НИСМО САМИ“. 
Апартхејд? Који?

Могао бих да сведочим о још много таквих „details 
signifiants“ или и „non signifiants“ (безначајних у сва
ком случају за Трибунал) из тих косовских дана. Нека 
овде буде споменут само још један. Кад је официјелни 
део био завршен – српски манастири и до неба висок 
споменик на Косову пољу (он и само поље на коме се 
одиграла битка, за разлику од манастира, ништа друго 
до напуштена кулиса, која ништа друго не зрачи но 
напуштеност) – послеподне сам провео у последњој 
још увек српској гостионици, истовремено једној од 
последњих неколико српских (стамбених) зграда у 
Дечанима, једном огромном селу, иначе врвећем, не 
налазим другу реч, „експлодирајућем“?, од станов
ника, чак и изван ивице места све до друмова или чак 
колских путева, у близини истоименог православног 
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манастира, смештеног у долини, једној од најљупкијих 
грађевина Оријента и Окцидента. Три месеца пре тога 
је на ову кафану био извршен атентат – те исте ноћи 
два слична напада у покрајини – којим су се (укупно 
петоро мртвих у дечанској кафани „Троја“), албански 
борци за слободу први пут огласили великим, усагла
шеним сигналом.

Детаљ који ми је остао у сећању у вези с тим је, 
међутим, нешто друго, а не патос кухиње избраздан 
смртоносним хицима (српска маскарада?) или наво
дни нестанак струје на улици или замрачивање свих 
других кућа непосредно пред напад, уз наводно по
новно укључивање светла одмах после тога, без икак
вих реакција суседства на пуцње: тај детаљ се односи 
на тренутак ступањанаулицу, заједно са гостиони
чарским брачним паром са Чакора који, како је више 
пута изјављивао тог касног пролетњег дана 1996, ни по 
коју цену није хтео да прода своју кућу. Улица, иако је 
у питању споредна или бочна улица у Дечанима, била 
је, без обзира што је реч о послеподневу, пуна, рецимо, 
као Гинца или Кертнер штрасе у време највеће гужве, 
мада готово искључиво пешака. Сви пролазници, иако 
нису окретали главе, видели су нас, мене и гостио
ничарски пар пред њиховим вратима. Имали су нас 
у виду, у гроплану. Хтео сам да овог и оног поздра
вим. Али то није долазило у обзир. Нас, нас друге, ове 
стотине пролазника су, истина, регистровали, али ми 
у њиховим очима нисмо постојали. То регистровање 
било је истовремено нешто налик на одбројавање или 
селектирање, потпуно пасивно, једино путем очију. 
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Нас неколико других нисмо се рачунали. Они су били 
број, с оне стране „народа“ или не знам чега. Гомила. 
Само је она постојала, макар као сасвим пасивна. Тако 
је било и тако је требало да буде. И притом ми нико у 
тој гомили није изгледао посебно љутито. Није ли се у 
очима видело неко посебно стрпљење? Или неко че
кање? Нико нам у том великом мноштву не би ништа 
урадио, данас не, а ни сутра.

Али зашто онда видим, не, зашто сам видео већ 
тада, ту, у таквом хиљадуоком регистровању и прог
лашавањузанепостојећег, уз тоталну пасивност, ипак 
извесну акцију, симболичну, једно деловање, антици
пацију деловања? деловања већ у антиципацији, го
тово магијску радњу? И ја захваћен паранојом, која, 
баш као и онај злоћудни пркос, инат, тера целу Ср
бију, види: „Ми смо – сами“? – На то ми сада пада на 
памет једна стварна или наводна реченица Стенлија 
Кјубрика, како је параноични шизофреничар онај чо
век који је најбоље спознао право стање света.

Да сведочим, не, боље рећи да забележим, прво за са
мог себе, тера ме и оно што сам видео у зиму пре две 
године, почетком 2003. у околини Сребренице. И овде 
ми одговара ако се можда ово или оно што сам већ 
забележио понови у варијантама. Већ више пута то
ком година сам се, осим с избеглицама и протераним 
(углавном из Сарајева) налазио и с неколико домаћих, 
источнобосанских Срба који су се између 1993 – тек 
тада су се, а не већ 1992, када је рат избио, они орга
низовали – и озлоглашеног јула 1995, месеца масакра 
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(или масакара), борили против Муслимана забари
кадираних у Сребреници! Увек сам се трудио да саз
нам, још више него о, како изгледа, ипак разјашњеним 
масакрима, о којима моји саговорници нису ништа 
умели (или желели!) да кажу, о предисторији, о до
гађајима до заузимања градића у планинском кланцу; 
и увек би ми испричали нешто диспаратно, непове
зано, у неким делићима – што је било и разумљиво, 
тако неповезано и испрекидано су поједини борци ве
роватно и доживели хаотично ратно време, не само 
око Сребренице. Но, овог пута сам питао без икаквог 
колебања – јер њих неколико је деловало тако при
тешњено и потиснуто у ову област да је то можда био 
последњи пут да их је неко попут мене још могао пи
тати: хтео сам, ако већ нисам могао да разумем (не
могућа ствар), да ипак видим неку везу. Како је то 
почело?

И овог пута они се коначно отворише, и прого
ворише слободно, један за другим, о свему оном што 
су до тада сматрали непотребним да кажу, што нису 
сматрали ни да је хитно, осим тога што је било „ис
под њихове части“, док им је то опет некако унапред 
изгледало само по себи разумљиво, као нешто што 
„говори само за себе“. Записивао сам и овде, за раз
лику од Хашког протокола о процесу о Сребреници 
који је изашао код мог издавача „Зуркампа“ – а који 
су издавачи „обрадили“ – и где се сви сведоци одбране 
појављују курзивом, у индиректном говору, са скраће
ницама, наводим реченице оне двојице, тројице сре
бреничких Срба у директном говору: „На почетку 
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рата ми нисмо били организовани. Први мртви су 
били наши, у Скеланима, затим у другим српским се
лима око Сребренице, у Подравању, у Крнићу, у Рат
ковићу, у Залазју. Муслимани су под својим командан
том Насером Орићем систематски уништили сва села. 
Ми Срби смо још у мају 1992. побегли из Сребренице, 
углавном за Братунац, близу Дрине. Организовали 
смо се тек после напада на село Кравице, јануара 1993. 
Оно, попут свих села у области, није било брањено, 
тако да су Орићеви људи лако заузели Кравице и по
били готово целокупно становништво, много више од 
стотину људи. И онда, после тог 16. јануара, организо
вали смо се искључиво као војници Републике Српске, 
никаква ЈНА није била с нама, „само српска војска!“, 
организација је почела тек из нужде, и тако је настала 
наша војска. Да смо имали војску пре јануара 1993. не 
би никад ни дошло до масакра у Кравици, а ни до свих 
оних масакрираних српских села још 1992!“ (А онда 
следи најмрачнија гневна реченица:) „Да смо (после 
масакра који су 92/93. извршили Муслимани у око
лини Сребренице) у фебруару 1993, тек тад смо чули 
за Кравице!, да смо имали моћ целу бисмо Сребре
ницу збрисали.“ А зашто је муслиманска страна у рату 
хтела да се тако јако (хм) потврди (хм) баш у јадној 
Сребреници? Због рудног блага, сребра, бакра, олова? 
Због лековите воде (пије се само кроз сламку, иначе 
напада зубе)? – „Зато што је С., после пада Вишеграда, 
центра источнобосанских Муслимана, постала њихов 
велики симбол. Морала је постати и остати муслиман
ска! И у селима су побили све Србе заједно с женама и 
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децом, а наши после пада С. искључиво војнике. Шта 
је ту геноцид?“ (У споменутом Хашком протоколу за 
масакре у српским селима иначе у најбољем случају 
стоји: „Појединачне злоупотребе“.)

После тога, из Сребренице зимско путовање, ду
бок снег, велика хладноћа, до села Кравице, око 20 ки
лометара североисточно. Раштркано источнобосан
ско село, црква са гробљем, као и обично, са стране, 
горе, на брежуљку, иза кога се нижу други брежуљци, 
један готово да прекрива други и то се непрегледно 
наставља, само како? Нема људских трагова на снегу 
гробља, једино ту и тамо око гробова – преминули уг
равирани као целе фигуре у споменике, као живи. На
зад у село без центра, црна вода потока оивичена ле
деницама. Никога? А онда у руменом зимском сунцу 
ипак једна жена поред куће, голе руке на мразу, од
бијајућа, угаслог погледа. А онда ипак, поглед, на моје 
питање. Позив у кућу. Њен муж био је један од оних 
које су измасакрирали за време српског Божића. „Тако 
је било“, рекла је, али је то истовремено била и туж
балица. У кући је живела још и стара мајка погинулог 
која је припремала кафу и онда говорила. „Срећа што 
моја кћерка са сином тада није била у Кравици. Ми 
преживели смо онда убијене пронашли у пепелу. Пре
познали смо их по остацима одеће. Свуда пепео. Годи
нама у селу није расло никакво воће. А стари су гово
рили да има Бога. Да ми је неко раније рекао да ће се 
нешто тако догодити, ја бих се убила да тако нешто не 
доживим.“ Сања ли свог мртвог сина? – „Да је то бар био 
мој муж. Али моје дете – да, ја га сањам, зашто да не?  
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Тада чујем да је гладан и хоћу да му дам да једе.“ – Да 
ли мисли на освету? – „Освета? Само да их моје очи не 
виде, Муслимане.“ – Питам ли превише? – „Не, не пре
више. Кад ми дође бол онда говорим и кад ме нико 
ништа не пита.“

После тога сам на друму у јединој радњи у Кра
вици купио касету на којој је опеван божићни ма
сакр 1993. и то изводи један гуслар, епски певач који 
уз своју песму истовремено гуди на гуслама, инстру
менту са само једном струном, али каквом. Још ни
када нисам чуо приповедање тако испуњено гневом, 
тако гневну песму, као да певач, певајући свом сна
гом, истовремено шкрипи зубима. Не само од беса (и 
гађења) може се, дакле, тако певати (пример Еминем) 
и не само осветољубиво (као у једној од својих касних 
песама Џон Фогерти против шефа студија који му је 
покрао све његове песме) већ и од гнева, и то каквог 
гнева, гнева с оне стране освете или беса, али и с оне 
стране огорчене туге, рецимо блуза, која се у певању 
некако ублажава.

И мислио сам, имајући пред мојим телевизијским 
и новинским очима слике „Мајки Сребренице“, орга
низованих и активираних за светску јавност, надајмо 
се од стране самих мајки, по угледу на „Мајке Буенос 
Ајреса“ које траже своју децу несталу у диктатури (као 
што и све данашње благе, плишане, наранџасте, ружи
часте, на каранфиле миришуће „револуције“ – у реду 
је – виде свој узор, свој оригинал, у „цветној револу
цији“ против португалске диктатуре), мислио сам, с 
обзиром на сва та мноштва тих мајки и револуција на 
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онај један (1) гнев оног једног (1) гуслара из Кравице, 
мислио сам и мислим, и целог ћу живота мислити на 
једну (1), једну по броју мајку која сања о свом глад
ном мртвом сину, мајку из раштрканог села Кра
вице, изгубљеног међу сребреничким брдима, и како 
је та мајка, на моје питање да ли преживелим непод
ношљиво изгледа то што је масакр у Кравици, као и 
масакри у околним селима заборављен, одговорила: 
„Али за то зна цео свет!“

Сваки пут када сам протеклих година путовао, шетао, 
тумарао кроз остатак Југославије (Србију), све ме је 
више нешто вукло из Београда према унутрашњости, 
у провинцијске градове где у, по правилу, једином 
хотелу на свим спратовима – сем можда једног за не
колико путника – станују ратне избеглице, Срби из 
Босне, из Хрватске и са Косова. Али и ту сам дуго био 
на удаљености; нисам им се приближавао, а камоли 
нешто питао. Ти простори хотела су, осим тога, дело
вали једнако неприступачно колико и станари. Они 
су се, додуше, показивали, рецимо у ходницима, ту 
и тамо, чучећи на петама, али су остајали нечујни. 
Нисам их никад чуо ни да међусобно разговарају. 
На прозорима некадашњих хотелских соба, њихових 
стамбених просторија, споља су се по правилу ви
дели комади одеће густо начичкани – ако је то било 
обешено рубље онда мора да се тешко сушило, а у 
собама са балконима – таквих је било чак у бившој 
Југославији – ови су били препуни старудије, и ло
наца и котлова: није било места ни за једног човека, 
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чак ни за децу – ако су ту живела деца (не много њих), 
и она нема.

Једног дана сам се онда ипак прибрао и – кроз 
врата на гурање ушао у један такав избеглички ход
ник. Било је то у хотелу у граду Неготину у источној 
Србији, надомак Румуније. Било је довољно прећи 
овај праг да би се затим почела отварати врата ход
ника једна за другим, као у убрзаном филму. Ови људи 
који су из удаљености, са својим нечујним корацима 
и очима обореним ка тлу, одавали аветињски утисак 
јадних и неумрлих душа, сада су, а да их није додирнуо 
никакав особити чаробни штапић, почели да попри
мају телесност и да се претварају у ликове. Био је до
вољан један мој поздрав и већ су ме позивали из једне 
собе у другу.

У овом хотелу, као и у оном у рударском граду 
Бору, претходног дана, биле су смештене само срп
ске избеглице са Косова (реч „смештено“ сасвим до
бро описује њихову ситуацију). Сваку собу је заузи
мала (хм) једна породица, често не само родитељи и 
деца, већ још и баке и деде, или неко од њих. Иако су 
лежајеви на спрат ређани до таванице, служећи преко 
дана као седишта, и мада су из свих углова собе „ви
риле“ ствари, ипак није било очигледног недостатка 
простора, и без обзира на четворо, петоро станара, 
укључујући чак и мене, који сам им приступио, није 
владала никаква гужва. Избеглице су већ толико дуго 
живеле ту, у најтескобнијем простору, да су њихови 
покрети деловали савршено уиграно. Можда су на по
четку ове собе у провинцијским хотелима сматрали 
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неком међустаницом или прелазним решењем, а сами 
себе, уместо као избеглице и прогнанике, видели као 
исељенике на путу у нове облике егзистенције. Но, у 
међувремену као да су се скрасили у свом избеглич
ком постојању, као да је то ипак крајња станица. С из
узетком овог или оног који је у сина или кћерку на 
далеком Западу, рецимо у Канади, полагао наду да 
ће га они пребацити преко океана, били су без икак
вих изгледа на будућност. Ни у самој земљи, у Србији, 
за њих није више било никаквог напредовања, пого
тово не овде. Кад су већ мештани, одавде, једва нала
зили посао… А за њих су они, са Косова, били највећи 
странци од свих.

Тако су се избеглице помириле и са тим да ће не
догледно време провести сами са собом, готово сами у 
собама и ходницима; да за домаће неће постојати; код 
куће на Косову непријатељи, а овде чак ни неприја
тељи. Државна помоћ – нису се жалили – таман је до
вољна за вегетирање. Али, да ли су они вегетирали? 
Не. Већ саме њихове очи, када су се напокон подигле 
с тла, говориле су једним другим језиком (као уз то и 
прелаз од вучења ногу, чучања и стајања по ћошковима 
у један складан след покрета на најужем простору – 
управо на њему?). И како су и шта су онда ту заиста, 
из стања своје биљне регресије, одједном говорили на 
један леп начин, то је заслужило да се забележи и да се 
овековечи, реч по реч, као и сваки глас, сваки тон тог 
гласа за себе. (Али ко да то уради? За кога?) За разлику 
од људи из Кравице, а пре свега за разлику од других 
избеглица из балканских сецесионистичких ратова, 
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они нису утрошили ниједну мисао на то да свет за њих 
зна, или да би требало да зна, или чак да је свет за
интересован за њих. Били су потпуно без икакве наде. 
Тако да су и светлост у њиховим очима и нарочито ср
дачност и, да, присност у њиховим гласовима – кад би 
рецимо нудили кафу или приповедали о својим да
нима и ноћима у избегличком крилу зграде, уз можда 
мали излазак напоље, на тротоар, у сумрак – предста
вљали светлост и присност коначне безнадежности.

На један начин који за њих није био скандалозан, 
они су вегетирали – а на неки други начин, из те њи
хове безнадежности допирала је нека тако достојан
ствена присебност духа (која додуше није укидала 
скандал да они ту и на тај начин пребивају, напротив). 
У поређењу с овим духовно присебним људима лише
ним наде, оних неколико изузетака, који су се надали 
новом животу код сина или нећака у Бразилу или Ка
нади, с картама страних земаља на зидовима соба, де
ловали су напросто немо и мукло; одсутно; сања
лачки; тачније: изгубљено у сну. Све друге избеглице 
у десетинама и десетинама оронулих хотела на крају 
света су, међутим, постојале, постојале су већ дуго с 
оне стране сна – да, оне су постојале (у присилном ве
гетирању), за оног који учини један (1) корак.

Ја нисам учинио тај корак довољно често; превише 
неодлучно; исувише ретко. Само сам се још једанпут 
после Неготина усудио да приђем једној од група из 
неколико стотина хиљада избеглица у Србији (осме
ливши се и изложивши се). Оне у Бору, оне у Перућцу 
код Бајине Баште, оне у Аранђеловцу у Шумадији видео 
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сам додуше из далека – то је могла бити и даљина од 
једног лакта. Пропустио сам, међутим, питање, поз
дрављање, придруживање, бар до сада.

Други пут, то је било на Фрушкој гори, дугом ланцу 
брежуљака између Београда на југоистоку и Новог 
Сада на северу. Један стари планински хотел стоји на 
врху брда, усред природе, далеко од села Ирига у под
ножју брда, и још даље од Новог Сада с друге стране, 
дубоко доле на Дунаву. Једанпут сам, приликом свог 
првог путовања, на крају рата у Босни, у касну јесен 
1995. ту хтео да преноћим. Али већ тада, пре скоро 
десет година, велики хотел је био готово искључиво 
претворен у смештај за избеглице; није више било 
места за било какве хотелске госте; неколико стараца 
који су побегли из некада српских делова Сарајева, 
стајали су, свако за себе, поред хотела на путу покуша
вајући да неколицини ретких возача аутомобила про
дају цигарете.

На једном од мојих последњих путовања у Србију 
довезао сам се из Панонске низије горе до „хотела“, то 
ми је био циљ путовања. Дугачка камена зграда на не
кој врсти пропланка веома шумовите Фрушке горе 
била је тиха; није ни дима било – али било је пролеће, 
млак ваздух и у висини брда. Две старице које, како 
се испоставило, нису биле избеглице већ Српкиње 
одатле, копале су у високој трави испред куће ва
дећи венце маслачка за салату: да ли унутра још живе 
људи? Жене то нису знале, иако су готово свакодневно 
овуда пролазиле.
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Врата што су водила до некадашње рецепције била 
су отворена, отворена додуше као код неког објекта 
који је предвиђен за скоро рушење. Ранија просторија 
рецепције празна, с напуклом маском од стакла. Али 
унутра, једна гола сијалица која је горела. Више пута 
звоним – звоно не ради? – затим лупам и довикујем, 
нико да дође. Степениште чисто, као свеже опрано – 
такав и мирис – готово позивајући; истовремено, као 
нека згуснута немост, као забрањена зона. Да се вра
тим? Овако дуго путовање ни за шта? Пењем се на 
први спрат, намерно бучно ступивши, опет вичем: 
још увек ништа, празан мрачан ходник, собе све не
настањене? Даље навише, на следећи спрат, лупајући 
ногама о под, кашљући, итд. Напокон, куцам на једна 
врата. Никога.

Но, зато се тад отворише једна друга врата – поз
драв, отпоздрав – и онда још једна. Одједном, као ни
откуда, окружује ме све више и више људи из соба 
(који су овде углавном појединачно становали, мање 
као породице, више као делови истих, мајкакћерка, 
отацсин) – и опет као да се то на неки бајковит на
чин подразумева, почеше да ми изговарају добродо
шлицу: свако на лицу места је ту био сасвим на распо
лагању госту, ретком госту?, не, госту или посетиоцу, 
у сваком случају неком таквом, као реткости над рет
костима. Током свих тих у све већој повучености про
ведених година избеглиштва то им се никада није 
догодило, људи споља били су само достављачи не
дељних порција хлеба и раздељивачи државног сит
ниша, једанпут месечно?, у сваком случају никакви 
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репортери, а поготово не из иностранства, а нарочито 
никакви „западни“ хуманитарни активисти; са свих 
спратова, као на договорен знак, не, они нису сада тр
чали, већ су лагано прилазећи избијали однекуд, из
међу запрепашћености и оног што се само по себи 
подразумева. Окупили смо се у некадашњој трпеза
рији, као да је она само на то чекала.

Дугогодишње избеглице овде на Фрушкој гори 
потицале су из свих крајева разбијене Југославије, 
из Босне – из области где су сада живели само Мус
лимани – из у међувремену хрватске (или опусто
шене) Крајине, а неки су као своје градове поменули 
чак Сплит или Задар, далеко на Јадрану. Били су то по 
правилу људи из средњег сталежа, који су се код куће 
бавили индивидуалним занимањима, самостални, ос
тарели овде у овом планинском хотелу (мада још нису 
били старци), жене постале старице, деца одавно од
расла, млади који чекају посао, одојчад понета у 
бекству сада већ напредни ђаци (школски аутобуси за 
Нови Сад, барем то).

За неколико месеци сви би требало да напусте овај 
избеглички дом. Он би опет требало да постане хотел, 
то је било могуће, видно су чували просторије. А куда 
онда? То нису знали. Назад у места одакле су дошли, 
као што се много избеглих Муслимана на пример вра
тило у Сребреницу и Вишеград? Не, никад више назад 
– чак ни међу палме у сплитској луци с погледом на 
море. Живели су одлучно без памћења – а да нису за
боравили ни тренутак свог бекства или прогона – сас
вим у садашњости; да, при чему ту реч не би требало 
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разумети ниподаштавајуће, анимално (супротно од 
вегетирања).

Јасно је било такође: нико од ових избеглица, баш 
као ни они са Косова, никада није имао ништа са рато
вима, свако је био избеглица „избеглица“. А ако су не
кога сматрали одговорним, онда то, и овде, као и тамо, 
никако нису говорили, или су се од тога већ давно 
уморили. Притом је овде било бар неколико младих, 
можда и зато јер је тај и тај имао целу просторију за 
себе (још само за кратко), који су били у ишчекивању 
да оду. Карта коју је један од њих причврстио на зид 
собе није показивала никакву земљу снова куда би се 
иселио, већ Земљу посматрану са Месеца; једна друга 
приказивала је планету Марс, са Олимпом Монсом, 
највећом планином, око 20.000 m, у Сунчевом систему 
(Фрушка гора таман достиже 500 m).

А једном од тих младих је бивша плесна дворана 
хотела, најсветлија и највећа просторија у згради, уз 
очигледну сагласност свих, од, рецимо, „савета ста
раца избеглица“ препуштена да му служи као атеље 
за сликање: он је ту, не само по броју (уљаних) слика 
трајно и усредсређено сликао захваљујући светлости 
која је допирала кроз велике прозоре сале за балове, 
од самог изласка сунца. Безнадежност? Да је било 
у мојој моћи, ја бих, после дугог посматрања дела у 
којима као да су се изнова мешале монументалне и ис
товремено понизне форме и боје Макса Бекмана, дао 
награду било којег бијенала или тријенала за „Велику 
наду Балкана“. Тема слика? Ни бекство, ни избеглички 
живот, бар не одређено бекство, или лично постојање.
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И тако и тако остали станари који су се један за 
другим гурали у атеље, били су очигледно поносни на 
свог уметника. А од мене су за опроштај пожелели да 
се опет вратим пре почетка лета, пре него што дође 
време да напусте свој дом. А ја? Обећао сам – али онда 
своје обећање нисам могао да одржим. Вероватно и 
због тога ово моје сведочанство.

„Суд је суд“, тако је гласио исказ једног од са
дашњих епизодних привидних властодржаца Србије 
којим је поздравио Међународни трибунал и подржао 
га. Не, суд није суд. И „сведок је сведок“? Не, сведок 
није сведок. Онда, онда ја себе видим као заобилазног 
сведока. И један такав – није можда баш ништа, али 
јесте ништа за Трибунал, или уопште за један редован 
или ванредан суд, баш као што обратно, ни Трибунал 
није ништа за једно овако заобилазно сведочење.

У шпанској Манчи постоји, или је постојао, природни 
феномен по имену „Таблас“, назван по оближњем 
граду Лас Таблас де Дајмијел. Tablas, заправо „Плоче“, 
име је за низ малих језера северно од Дајмијела у пра
вцу Оргаса и Толеда. Мада изгледају попут издуже
них, готово овалних језераца – вероватно се зато зову 
„таблас“? – реч је заправо о деловима реке Рио Гва
дијана. Они образују њен горњи ток који, међутим, 
свако мало, готово ритмички, нестаје и опет израња из 
порозног и издубљеног кречњачког тла, час са мање, 
час са више воде. Извори Рио Гвадијане зову се Оjos, 
„Очи“, зато што не истичу из брда већ избијају одоздо, 
извиру из равнице Манча. Још је Сервантес познавао 
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овај природни феномен ритмички појављујућих и 
нестајућих вода, „влажну Манчу“, и евоцирао је: „Гва
дијана се крије и изнова појављује…“. Свуда у градићу 
Дајмијелу наилази се на приказе Табласа.

Такав предео просто зове да га човек види и до
живи. Једна брошура за индивидуалне туристе, не само 
са фотографијама и скицама већ и са легендама које 
као да позивају у авантуру, припрема вас за то. Тексту
ални део чита се још док се спремате да кренете према 
тајанственим Табласима и „Очима“ тек у главним цр
тама: захваљујући подземним водама Манче које на
долазе, реч је о јединственом природном резервату 
који се саморегулише од годишњег доба до годишњег 
доба; језерца су веома дубока, „ток готово неприме
тан“ (из једног топографског извештаја из XVI века); 
упркос томе, јака потисна сила воде, мноштво мли
нова; огромно богатство у рибама, такође у раковима, 
јегуљама, такође водене змије и – јестиви – водени па
уци, такође пијавице и горе у шевару и међу обалским 
жбуњем настањене санандреаске жабе, да не говоримо 
о најређим врстама водених птица; наоколо се нижу 
поља пиринча са „најбољим пиринчем Шпаније“; уз 
то на стотине млинарских, ловачких, риболовачких, 
ужарских колиба – све то, заједно са norias, ђермовима 
изграђеним по старом арапском начину, наводњени 
маслињаци, пшенична поља и виногради; Таблас тако 
целој области или Комарка Дајмијела омогућавају не 
баш богатство, али ипак живот и, пре свега, нешто 
блиско самодовољности, извесну независност. Тога 
има? Данас? То се мора видети. То је то! То би било то.
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Према брошури, до Табласа није било аутобус
ког нити железничког превоза, па сам тако пре две
три године у Дајмијелу изнајмио возача. „Таблас“ као 
циљ као да му није биo довољaн. Али је ћутао и пове
зао ме на север. Био је почетак зиме када и у Шпа
нији пада пуно кише и очекивао сам, као што сам 
навикао у крашким пределима, после уобичајене ка
менитошљунковите Манче што се простирала на 
све стране око Дајмијела, готово са узбуђењем прос
трано плаветнило и зеленило још никад виђене „мо
кре Манче“. Возили смо се и возили и према карти у 
брошури већ је требало да Табласи буду испред нас. 
Питао сам возача. Показао је руком испред себе у 
празнину: „Тамо су Табласи“.

Али тамо није било ничега, ни воде, ни млинова, 
ни колиба, ни пиринча, само трава, на неким местима 
нешто тамнија него остала степска трава, растући 
проређено из напукле и сипке земље која се састојала 
од сасушеног, издробљеног тресета. Никакви Табласи, 
ни „низводно“, нигде. Где је река? Рио Гвадијана? Даље, 
узводно, на исток, према изворима, Oчима. Нигде ни
чег. „Па где су Oчи Гвадијане и Табласи Дајмијела?“ 
– упитах возача. Нема их већ деценијама, па нема ни 
земље која је ишла уз њих, која нас је хранила.

И то није урадила природа, рецимо суша, већ „чо
век“. У целој широкој околини мокрих Табласа, „из 
привредних разлога“, од приватних власника зем љи
шта, безобзирно, без обзира на целокупну област, ради 
интензивирања земљорадње на широкој површини (го
тово само, како се са стране тражило, кукуруз и ништа 
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осим кукуруза) подземне воде и извори Рио Гвадијане 
су дренажом исцрпљени. Последица: исушивање цело
купног горњег тока, обрушавање подземних природ
них токова и њихова непропустљивост, потом, услед 
издробљеног тресета који је утонуо и зачепио све поре 
испод земље, као и глине иловаче, и то непоправљиво. 
Област Табласа уништена за сва времена – мада, како 
каже возач, у новије време има планова са стране да се 
вештачки, кроз цевоводе?, канале?, васпостави раније 
стање, макар као привид, за очи. Али људи из Комарке 
су против једне такве вештачке реконструкције – нека 
радије остане како је сад, тих неколико места нешто 
тамније трске у степској трави која ће сутра већ избле
дети и личити на степу, а као животиње још само ли
сице код оронулих рибарских колиба, млинова и зарђа
лих воденичких точкова. Нека им слободно ускрате 
једну испланирану, бесплодну паркприроду.

Па ипак, иако више ничег није било да се види – тек 
касније пронашао сам ту причу, неколико као сакриве
них реченица и у брошури – хтео сам да гледам и гле
дам. Али возач, човек одатле, уместо да успори возио је 
све брже и брже. Није ме разумео. Што се њега тиче: 
само што даље од бивших „речних језера“ и „извора 
очију“ – што даље од остатка остатака такозваних 
„Табласа Дајмијела“. Кад ми је причао причу о њихо
вом уништењу било је, истина, док је описивао раније 
стање, неке наклоности, чак нечег реченог с љубављу 
(никаква чежња или „носталгија“), али оно што је пре
овладавало, управо у ћутљивости: најгорчи гнев; срџба. 
„Нешто ми је одузето. И то не само мени: нама.“
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И нехотице, изненађен својим властитим пита
њем, упитао сам га онда за Југославију. Нисам, иначе, 
никога о томе питао, нисам ни после тога такође више 
никога питао, и никога више нећу питати о Југосла
вији. Човек из Дајмијела одговорио је онако како се 
то само по себи разуме. Показао се „информисаним“. 
Једино што је из његове удаљености та информиса
ност била другачија од такозване суседне или тран
сатлантске; другачија и од информисаности њего
вог земљака у Бриселу који је, са сталном гримасом 
на лицу, командовао бомбама и ракетама у хуманом 
рату НАТОа против Југославије и који је своју гри
масу од тада даље носио у својим настављеним хума
нитарним акцијама широм света, и носи је и даље. 
Одговор упитаног задржаћу за себе. Не бих га додуше 
ни питао да га нисам унапред наслутио. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Јануар 2005. 
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Дешава се да католички и православни Васкрс 
падну у исти дан. Ове 2008. године временски раз

мак између та два важна хришћанска празника трајао 
је месец дана. „Западни Рим“ славио је васкрсење Хри
стово још пре краја марта, готово зими, „Источни 
Рим“, насупрот томе, пет недеља касније, скоро у мају. 

Већ дуже време намеравам да поново одем на (или 
у) Косово, ћирилицом КОСОВО, или како након ал
банске декларације о независности од фебруара 2008. 
гласи нови правопис, чисто латинично, „KOSOVA“. 
Одгађање за одгађањем, вероватно и зато да бих избе
гао актуелне догађаје – немире, пре свега на северном 
Косову чија српска већина није желела да се помири са 
присилним живљењем у туђој држави.

Тако сам се, тек почетком друге недеље након Васкрса, 
на Ђурђевдан, дан Светог Георгија, 6. маја, другом по 
важности празнику српског православља, нашао у 
авиону за Београд. На основу већ десетогодишњег ис
куства било је извесно да се византијскобалканско 
васкрсење мртвих сигурно неће завршити у једном 
дану прославе, па чак ни после читаве седмице, већ ће 
и у другој недељи свуда, по црквама, у кухињама исто 
као и напољу, у ваздуху моћи да се наслути, или пак 
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нањуши, али никако онако као приликом прошлих 
путовања о Ускрсу на путу, магистрали, Београд–
Косово, када је поклоњено јаје, својеручно обојено од 
стране неког срдачног мештанина, засмрдело на пок
варено већ дан касније.

Намера ми је, другачија од свих пређашњих, да ова 
посета не буде само пука присутност, учествовање у 
слављу, посматрање и слушање. Нешто ме је терало да 
појединце на српском Косову детаљно, такорећи сис
тематично, у улози репортера, или што се мене тиче 
новинара, испитујем и да бележим одговоре. То сам 
намеравао да учиним на месту где сам већ био, и то не 
само једном, у српској енклави Велика Хоча, ВЕЛИКА 
ХОЧА, у једном селу на југу Косова.

Систематично? Не, то није био никакав припремљени 
систем питања, никакав унапред промишљен пра
вац. Или можда ипак јесте? Просто зато што сам уна
пред препустио избор оних које би требало посетити 
и испитати у седмици током те моје посете оцу Ми
ленку, сеоском попу, као особи од ауторитета у ен
клави Велика Хоча? Тако што сам намеравао да ово 
или оно питање везано за актуелне догађаје „систе
матично“ избегавам? Тако што сам приде након тога 
хтео да приликом записивања избегнем да чак ни син
такса не ода неко мишљење или предрасуду, било не
гативну или чак и позитивну?, онако као што је на 
пример специјални извештач Зидојче цајтунга из
вештавао о становницима једне друге „бедне“ енклаве, 
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оној из Грачанице код Prishtine, раније Приштине, то
ком фебруара пре албанске декларације о независ
ности: „Они се наводно јако плаше“, или још јасније 
онако као што је дописник Франкфуртер алгемајне 
цајтунга са Балкана више година раније у фрази која 
(готово да) завређује бесмртност пренео изјаву пут
ника једног аутобуса о вожњи између две српске ен
клаве дословно на овај начин: „(XY) је рекао да је ау
тобус наводно гађан камењем.“

Вожња аутом од Београда кроз брдовиту централну 
Србију, Шумадију (од шума) и још даље на југ кроз до
лину Ибра. Јоргован, кога је по легенди донела једна 
француска принцеза, у међувремену расте дивље 
сву да по стенама. У ауту је поред Златка Б., позна
тог уметника живота (=дангуба, а повремено и вино
гра дар, а још повременије сликар), присутан још и 
Ран ко, млади српски песник из Ђаковице/Gjakovë, 
гра да са југа Косова са преко сто хиљада становника, 
где у међувремену „наводно“ више не живи ниједан 
Ср бин. Ранко нам је већ био водич током наше прве 
и друге вожње кроз крајолик с енклавама, пре две го
ди не током посете једном „природно несталом српс
ком гробљу“ (Цајт), као и претходне године за бо
жић не празнике у Великој Хочи и Ораховцу, тада 
додуше сваки пут у великом аутобусу са београдским 
таблицама, ћириличним бочним натписима и једним 
не баш малим грбом који се упадљиво вијорио на за
стави, за који, можда, није само аустријски изасла
ник или отправник послова помислио да представља 
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опасност када је огромно возило, упадљиво издалека, 
скренуло иза паркинга аеродрома на коме су били 
паркирани искључиво аутомобили. „Они хоће да про
воцирају“ излетело му је скоро преплашено, те сам на 
тренутак и ја, чекајући управо то возило за зимско пу
товање у још далеку Велику Хочу, (готово) поделио 
његово мишљење.

За мене је Ранко на првом месту песник, а тек на дру
гом организатор. Као такав једва да се показивао, а 
и као песник се јасно разликовао од појединих пут
ника аутобуса који су одмах на почетку вожње поде
лили своје сабране песничке брошуре осталим са
путницима, он је био суздржан: само једном, током 
боравка у манастиру Дечани, на наговор пријатеља 
монаха, рецитовао је једну од својих песама, али тако 
ненападно, док се према његовом ставу и гласу сти
цао утисак како је то само наставак разговора за сто
лом, додуше, уместо под манастирским кровом, а сад 
под голим небом. Да су у неком као што је он могли 
да виде „припадника“ каквог „министарства“ било ми 
је јасно тек приликом читања извештаја, писаног ру
ком немачког парламентарца, о фебруарским неми
рима (који се код њега искључиво зову „нередима“ и 
показују „нови ’квалитет’ насиља“) у српском делу Ко
совске Митровице: „Гледамо интерни снимак нереда. 
Сви насилници биће идентификовани. То су припад
ници српског министарства унутрашњих послова!!!“ 
(У извештају заиста стоје ова три ускличника.)
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Сретао сам се са Ранком на наша три путовања до 
Велике Хоче (које за Србе није Косово већ и „Мето
хија“, манастирска земља) сваки пут с новим квали
тетом, мада ниједном као с особом из министарства. 
Невидљиви песник и организатор путовања на првом 
путовању; други пут, можда у очекивању већ неиз
бежног губитка своје манастирске земље, готово као 
неки занемели дух, полупарализован од антидепре
сива, и то не само у корену језика, глас без гласа, очи 
без погледа, бледа сенка оног Ранка од прошле године, 
који је, тако у потпуности прибран, тихо контроли
сао своју околину. Бледа сенка? Пре прилика чемера, 
неутешника кога би човек хтео да загрли око упалих 
рамена и да стави своју на његову беживотну руку. А 
сада током мајског пута, у ауту, не више у аутобусу, по
ново један други Ранко: колико дрзак толико и срчан, 
па или избацујући, уз неку врсту црног хумора, своје 
песме за себе или ка отвореном прозору, на моменте – 
тада у албанским областима – он је оличавао „прово
катора“, додуше не у смислу насиља, више у духу неке 
врсте борбе или супротстављања, које је деловало као 
да пре свега служи самопотврђивању. Као дете у, тада 
још својој, Ђаковици, тако је причао, не као припад
ник министарства већ мањине, увек би са чекићем у 
торби излазио на улицу. Није рекао да ли га је икада 
употребио. То се не може замислити. (Али ко зна?)

Jош увек нисмо аутом пролазили кроз албанске об
ласти. Прву ноћ смо провели у северном делу Косовске 
Митровице, с ове стране реке Ибар, где је средином 
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фебруара дошло до српских „нереда“. Више није било 
малог хотела у једносмерној улици. Зато смо пре
ноћили у једној кривудавој попречној улици, у некој 
исто тако изувијаној новоградњи, у собама изнад гос
тионице што је била делом „етноресторан“, уобичајен 
на Балкану, а другим делом пицерија (име јој је гла
сило „Pizzeria Number One“). Осим нас, од гостију су 
ту били само учесници великог мотоциклистичког ре
лија већ најављиваног у српским медијима, млади, пре 
свега парови, скоро сасвим обучени у кожу, а место 
састанка било је предвиђено за следеће јутро на мосту 
преко Ибра што раздваја народе, где су се очекивали 
нови нереди и, у зависности од перспективе, од њих се 
страховало или им се надало.

Тог јутра устао сам рано, кренувши сâм горедоле, та
моамо, уздуж и попреко по северној ибарској Косов
ској Митровици. Иза преноћишта нека врло уочљива, 
дубока грађевинска јама: једина коју сам приметио у 
читавом северном делу града – у сваком случају једина 
на којој су касније тог дана били запослени радници. 
Хладно сунчано мајско јутро, приближно триста ки
лометара јужно од Београда који је дан раније био пун 
спарине пред олују. Скоро све дрвене тезге у зони где 
су нагомилани киосци, по неколико лаката у промеру 
– једва да се види покоја права „радња“ – на главној 
улици што се рачва ка реци, без људи су, са катанцем 
споља, а доста њих је још празно, без робе, као да је то 
тако већ дуже време, као да је коначно. Само спора
дични киосци за хлеб су ту и тамо снабдевени светлим 
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векнама које су скоро све постављене унутра на симсу 
излога, или позади на сталажама: а између њих, пре
крштених руку су седеле, или то само умишљам?, ве
ома младе продавачице, по правилу тек завршиле 
школу, очигледно гледајући празно кроз пролазнике, 
ни близу ни далеко, тамо где су се оцртавала брда ван 
границе града, толико јасна и гола попут степа, сасвим 
другачије подручје, a ипак припада овде, као и иначе у 
Европи још само по градовима шпанске Мезете, овде 
у Митровици, одавно угашени коп рудника у Трепчи, 
а на падини степе преко пута усамљена православна 
црква са оним, шта ли је то?, споменик занатима на 
суседном обронку, сви ови облици несразмерно мо
нументалнији од било које грађевине у граду. А у бли
зини? Нема скоро никог на путу сем ђака и студената 
(северна Митровица као универзитетски град), а они 
су све бројнији и бројнији, у исто време сваки и свака 
од њих жури само ка школама и слушаоницама, немо 
и, попут продавачица крај тезги за хлеб, не опажајући 
друге. Очигледно усредсређени само на своје учење, 
ови млади људи грабили су током још увек раног и 
хладног јутра тамо, на стручне школе, на техничке 
школе, на филозофски факултет, и одлучно мирни по
нашали су се као да се ништа није десило, понашали су 
се као да се нису недавно сјатили и насилно освојили 
и спалили покрајинску зграду суда коју су свеевроп
ски полицајци окупирали, а тенкове заштитника из 
мировних трупа потпалили или макар, узимајући об
лик ових појединачних бледих девојчурака ту са њихо
вим фасциклама, фармеркама и дебелим плетеним 
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капутима, на дан устанка позивали масу стиснуту ши
ром града, са појачаним звучницима, на устрајавање, 
наводно својеручно написаним агитпроповским сти
ховима, као на пример: „Ви ме не разумете,/ каже: 
„она је дете“,/ молим вас, останите овде,/ и немојте да 
идете, немојте! И никуда...“ (Ghostwriter је био неко из 
свесног министарства унутрашњих послова?).

Коначно идемо доле до моста преко Ибра, једне од мно
гих нових граница изван неуједињеног дела Европе. 
Оно што највише пада у очи на српском делу обале, 
осим одговарајућих застава, редова пре свега старијих 
мушкараца пред затвореним „пензионерским бан
кама“, јесу смртовнице на сваком кораку, по дрвећу, на 
бандерама, на вратима и прозорима често рушевних 
кућа, понеке и албанске, са албанским именима, знаци 
да северни град, другачије него Митровица с оне 
стране реке, није насељена искључиво једном једином 
народношћу. Усред ових рушевних продавница и ра
дионица, ту и тамо по која неоштећена мала кућа, при
земна, притом са тако хармоничним мерама и струк
турама да се по удобности становања ниједна вила, па 
чак ни нека раскошна вила, да ли у Груневалду или у 
Хампстед Хиту, са њом не би могла мерити; вративши 
се са улице на обали, пре тога видевши башту у којој 
густо расте увек ниско дрвеће, цветни грмови и шпа
лир воћки, метеж што никако није запарложен, пре ће 
бити попут прорачунатог ребуса у коме би неки чо
век уколико, рецимо, седи или стоји, врло тешко и тек 
након дужег посматрања пао у очи, али онда утолико 
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брже, изненадније, јасније. Jeдан за другим пристижу 
први учесници моторелија, додуше уз бректање 
какво се другачије не може ни очекивати, а након тога 
стоје уз ритмично „одвртање гаса“, али истовремено и 
уз неку врсту одстојања с поштовањем од моста под 
међународном стражом – само привремено? Мени 
није познато шта се даље десило оног дана током ми
тинга, или шта је то већ било, да ли су од тога настале 
демонстрације, да ли су се „изродиле“ – јер сам у рано 
послеподне већ био у Великој Хочи, а наредних дана 
нисам читао новине, у енклави их, да ли на срећу или 
на несрећу, није ни било, једине које су тамо у поповој 
кухињи читаве недеље могле да се нађу биле су Вече-
рње новости донете из Косовске Митровице, увек са 
истим насловима и сликама; о сукобу на мосту би се и 
тако нешто могло чути.

Седимо потом, још увек сами, и даље на раном ју
тарњем ваздуху, на тераси кафића који није познат 
само због свог имена „Dolce Vita“, пред очима нам је 
праг моста. (Кафе је такође познат, или је то био, јер су 
баш ту или баш тамо извештачи из западних метро
пола у кризним временима, која трају још од распада 
Југославије па до сад, прислушкивали у циљу сасвим 
одређене употребе и прослеђивања, шта причају ко 
зна како изабрани гости, по правилу млади, њихова 
мишљења и виђења ствари.) Преда мном је сада, исти 
дан два месеца касније, рачун из кафеа: DOLCE VITA/ 
KOSOVSKA MITROVICA/ HVALA NA POSETI/ 8 05 
2008/ NESKAFA/ KISELA VODA/ 110.00 (DINAR још 
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увек српска валута на северном Косову). Залепио сам 
бон у нотес, али већ недуго потом су слова толико из
бледела да сам морао да их подебљам фломастером, а 
и то подебљано је у међувремено потпуно нестало. У 
сећању ми је остало да келнер није имао спреман кусур, 
и то је тако дуго трајало, „Dolce Vita“ би, на овај или на 
онај начин, постала продуктивна тек као ноћни локал. 

Све јаче сунце и све израженије плаветнило, дубоко 
пиштање чиопа, живкање врабаца, голубови који тап
кају, тротоари помало трошни али свуда свеже изгре
бани колико су метени, аутобуси додуше расклима
тани, али опрани да се све цакли. Било је мирно јутро 
и, узевши све ово у обзир, јутро је постајало све мир
није, с временом управо свеобухватно мирно. Чак су и 
страни војници, па чак и њихова возила и уређаји де
ловали као делови једног таквог мира. И то ми је онда 
и дало полета да без размишљања кренем са терасе 
„Dolce Vita“e и одем јужно од реке Ибар у чисто ал
бански округ Косовске Митровице. Не само да ми се, 
како сам замислио, није ништа могло десити, него ће у 
јужној Митровици исто тако моћи да се открије нова 
земља, макар за неког као што сам ја.

А да ли је било баш тако? До данданас не знам сас
вим тачно, а хтео бих бар да покушам то да утврдим уз 
помоћ писања. На мосту нисам морао, упркос очеки
вању, да се легитимишем. Са српске стране чуван од 
стране Француза, то се могло препознати по унифор
мама, са албанске стране, макар оног јутра, од стране 
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црних Американаца. Поздравио сам их на оба језика и 
пријатељски и, у сваком случају никако сумњиво, био 
сам отпоздрављен. Изгледало ми је као да сам први 
који прелази мост тог дана, а војници су себе, док 
сам пролазио, заиста видели као припаднике заштит
них трупа. Ибар, не претерано дубок доле, разго
ветно је хучао, упркос повременом урликању Кава
сакија, Харли Дејвидсона итд., још једна планинска 
река, брза и, ако занемаримо запуштене обале, чиста, 
сигурно и зато што је у Косовској Митровици и око
лини сва индустрија већ одавно стала? Клупка бодљи
каве жице, гурнута са обе стране, деловала су као из 
неког ранијег времена.

Стигавши у албански део у ритму моста отишао сам 
даље, као да сам имао нешто да обавим. Само да не де
лујем као знатижељник или неко такав. Тротоари беху 
широки, између осталог и због зоне од хиљаду тезги 
која је овде недостајала, дакле било је доста места за 
ходање. Уопште, албански део Митровице је, не само 
мени и, мада је у међувремену већ било преподне, по
којем пролазнику, већ и зградама, улицама и трговима 
давао много више места него стешњени српски север. 
Колико је ваздуха било већ само око монументалне 
џамије, очигледно новоизграђене, која је са својим ми
наретом маркирала и главни трг као и главну раскр
сницу. Није она тек тако лежала усред града, пре је 
јасно заузимала ово средиште, са неколико других џа
мија и њиховим мањим и ужим минаретима у широј 
околини, као војничка стража око централног шатора, 
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већ то је била јасна супротност у односу на, додуше 
исто тако споља предимензиониране српске цркве 
које се истичу с оне стране обода у правцу брда, али 
ипак без такве војничке страже или вазала.

Овде кафеи имају отворене терасе, такође разлика у 
односу на оне на северу где су терасе до појединих из
узетака као „Dolce Vita“ биле покривене пластичним 
тендама, тако да су догађаји са улице иза њих били ви
дљиви само магловито и изобличено. Овде су, међу
тим, седели углавном млади гости, бројнији у сваком 
случају него ми пешаци, сасвим слободно на отворе
ном, уз кафу или пиво. Сваки од кафеа на југу Ибра, 
албански Ibri, би могао да се зове DOLCE VITA. Ако 
би неком од ту заселих запао за око понеки очиг
ледно страни пролазник, стран колико граду толико 
и земљи, он не би дозволио да се то осети. Или је пре 
било да је он, пролазник, унапред одлучио да никоме 
не пада у очи? Да ли је тако нешто могуће? Било је 
оног мирног јутра и преподнева. Из таквог мира који 
се простирао и преко севера и југа једино је извирало 
чуђење да то није и у претходном времену могло да 
буде тако, заједно са мишљу, сасвим извесном, у поје
диностима напротив врло неизвесном, да то није било 
празно или безразложно лудило: мир је имао своје 
разлоге – био је у ваздуху, а истовремено јасно у руци 
– имао је „једну“ будућност, иако се за њу на северу 
и југу користе две речи које потпуно различито звуче: 
будућност и ardhme. 
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Вечите варке? Обмане настале од јутарњег мајског 
ваздуха, плаветнила, све топлијег сунца, летова чиопа 
које ту и тамо бљесну под сунчевим зрацима? Где ли 
су само окачили те нагомилане географске карте које 
се понављају, увек исте, на које излоге, на које продав
нице и у које канцеларије? На први поглед само гео
графска карта, али са насловом, да, сећам се тачно: 
„Ethnic Albania“, са дебело уцртаним границама са 
свих страна света, које иду далеко, далеко преко оне 
две садашње албанске државе, старе Албаније и но
воалбанског Косова или Kosova, на југ дубоко унутар 
Грчке; на исток далеко у Македонију, у Србију и, или 
се варам, чак у Бугарску; на запад преко у Црну Гору, 
до Бококоторског залива; а на север све до дубоко у 
Србију, поред Санџака у православно срце Рашке и 
на другу страну преко Дрине у Босну. Истовремено је 
таква географија деловала за мештане као нешто што 
се подразумева и што је невино – као да би понеко од 
њих у пролазу упутио пријатељски поглед посматрачу 
карте?, као да би и власник радње изашао напоље к 
њему, спреман да му објасни границе?

Купујем карту у једној од дотичних продавница, не по
менуте него нове државе Косово која је управо прог
ласила своју независност: „Hartа e Kosovës – Map of 
Kosova“. Од тада ова карта лежи отворена код мене на 
столу. Разуме се да споменици културе који су уништени 
током погрома остатка српског становништва од 17. до 
19. марта 2004. („мартовски немири“ назива их посла
ник зелених у немачком савезном парламенту у свом 
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извештају) нигде нису уцртани, па чак ни цркве и ма
настири код Призрена на јужном Косову што су раз
орени, или веома оштећени у присуству трупа немач
ког KFORа, а које су биле истоветне по значају као 
и неке романичке и готичке базилике у западној Ев
ропи, као на пример Црква Богородице Љевишке, или 
Манастир Светих Архангела три километра од При
зрена – за руине од којих су остале само угљенисане 
греде и поломљени олуци нема никаквог знака на ле
генди ове карте. Али чак ако у легенди испод (масног) 
знака „ŏ“ за „Xhamia“, џамију, стоје (танки) „†“ и „‡“ за 
„Kishë“, цркву и „Manastiri“, манастире, на карти се и 
они тешко могу наћи. Од три велика манастирска цен
тра православне регије Косова и Метохије (скраће
ница: Космет) који су после погрома мање више ос
тали неоштећени, једино је уцртан онај код Дечана/
Deçani, један од најдражеснијих или очима најдражих 
средњовековних – управо сам пао у искушење да на
пишем: „западних“, и попуштам искушењу: западних 
сакралних грађевина; ништа мање грациозна, можда 
чак и већа светиња у Грачаници (код Приштине) и 
Пећка Патријаршија (у подножју до неба високих цр
ногорских планина), оба женски манастири, на карти 
се и поред најбоље воље не могу наћи; до данас тра
жим знак ‡ и дословно не верујем својим очима, ма 
колико често да сам на местима где знам да јесу ог
ромни „manastiri“ – гледам у празно: „Graçanica“ је 
убележена као градић са једним јасним пиктограмом 
поред, али за „Minierë“, рудник, а код Пећи/Peja скоро 
велики град? у околини на западу, где патријаршија 
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преклиње за знак живота: баш ништа – зато на плану, 
сасвим у центру града, једно ŏ (није масно, скромније 
него у легенди). Али шта то сад видим? Ипак стоји, 
крст за пећку светињу! – иако је смешно мали, а пре 
свега покривен двотачком из дебело штампаног имена 
оближњег планинског потока који ту протиче, „Grykа 
e Rugovës“, тако да не пребацујем себи што сам га пре
видео на тренутак. И шта сад видим даље? Не само да 
овај знак, другачије него што легенда каже, уместо на 
манастирски комплекс указује на једну саму „Kishë“, 
цркву: чак и јасно видљив споменик за комплекс код 
Дечана, не тако далеко ка југу, појављује се у облику 
једног † уместо ‡. И шта још видим? Карта издавача 
школских књига, „libri shkollor“ штампана је већ 2001. 
године, дакле око три године пре мартовског погрома 
из 2004. Тако ћу на њој још некако пронаћи Мана
стир Светих Архангела, од онда, на својој речној те
раси која је сигурно доминирала читавом призренс
ком облашћу, неко ‡ или † скривено иза или у једном 
од великих слова? Не – ништа осим једног ŏ. (према 
томе Манастир Светих Архангела није постојао више 
на карти много пре него што је заиста уништен.) Шта 
се сад дешава са Митровицом, где сам тада у мају ба
цио први поглед на карту? Река Ибар, lumi Ibri, не про
тиче ни приближно кроз средиште града, већ изгледа 
као да га само додирује, а северно од реке, где су на
стањене десетине хиљада припадника другог народа 
ученик може да замисли тек неколико колиба на не
обрађеној земљи, без цркве (у супротности са ŏ на 
југу, које на карти сâмо представља целу Митровицу). 
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Уз то се, неколико дана касније, печат у пошти у Ве
ликој Хочи слагао управо са натписом „Post“ споља, a 
не рецимо са српским „Пошта“, али ни „Postë“ на ал
банском, на разгледници коју сам тамо предао: Велика 
Хоча се није више звала „Велика Хоча“ на поштанском 
печату, село у коме су живели и преживели само Срби, 
а које су и страни припадници КФОРа, УНМИКа и 
сви остали називали „Велика Хоча“, било је преиме
новано и препечатирано на албански, према печату је 
имало једно изврнуто, сасвим ново албанско име, ту 
чак ни двојезичност није долазила у обзир.

А онда још једна мала куповина у Jужној Митровици, 
у некој апотеци, farmaci, кутије витаминских таблета. 
Чудило ме је што се, према натпису на паковању, ради 
о српском производу, „Галеника/Београд“ стајала је ту 
као произвођач, уз то још на ћириличном писму ГА
ЛЕНИКА. Остаци залиха или доставка која не прес
таје? Натраг преко моста, назад у Митровицу с оне 
стране реке које на карти уопште није било. Хиљаде 
тезги тамо у међувремену су постале отворен и наи
зглед жив базар. Жив? Оно што је изгледало као да 
су муштерије пре је била многоглава река пролаз
ника, беспосличара, више потенцијалних муштерија 
него правих купаца. Од моториста ни трага ни гласа, 
можда су се негде скупили у гомилу? Зато су сада све
присутни изборни плакати, следеће недеље би требало 
да се по ко зна који пут у последњих неколико година 
поново бира нова српска скупштина; оно мало шаре
нила по плакатима који су носили у себи доста тога од 
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великих флајера деловали су, још од момента када су 
изашли из штампе, избледело, као да избори нису тек 
предстојали, и као да су ти плакати остаци избора од 
пре годину, две, три; нестајала су чак и слова са име
нима кандидата и паролама „Србија на првом месту“, 
„Србија у Европи...“

 
Даље, вожња ка југу, не кроз албанску Митровицу 
већ преко једва коришћеног споредног моста, криву
давим заобилазним путевима који као да увек изнова 
завршавају ћорсокацима, у стражњим двориштима и 
ничијој земљи одакле не би било више пролаза. Али 
Ранко је познавао географију свог Косова, у сваком 
случају географију споредних улица, излазе и скро
вишта до најситнијих рачвања, као да су постале 
вене и артерије његовог тела. Пролаза је било свуда, 
у то су, временом, постала сигурна и његова два са
путника. Уљуљкани у, додуше, никада потпуно без
брижну сигурност – која се, с обзиром на београдске 
таблице на аутомобилу, пре клатила у прилично ла
билној равнотежи – наставили смо као кроз минија
турну земљу по имену Косово која се надалеко зелени, 
где су се знаци нове државе, разуме се, нагомилали 
толико као да су рекламе, путокази и миљокази (ако 
је ових последњих уопште и било), возили смо се по
ред наводно и дању и ноћу чуваног Газиместана, по
ред споменкуле у сећање на Битку на Косову пољу 
године 1389. која се на благој купи брега високо исти
цала, поред Приштине/Prishtina, одакле фронт једне 
зграде издалека поздравља са огромним портретом 
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Била Клинтона, помагача при рођењу ове државе, во
зили смо се узбрдо и низбрдо кроз последње веће на
сеље пре енклаве у Великој Хочи, кроз градић Мали
шево/Malisheva, у центру, ако се уопште и крећемо, 
идемо брзином корака јер су се не само тротоари (ако 
их је и било) већ и улица, како се то каже, црнели од 
пре свега младих људи, а и они су били доколичари 
на путу до велике аутопијаце која се ширила дубоко 
у степу, што је гомилу, очију упртих ка, како би рекли, 
колицима паркираним докле поглед сеже, ипак спре
чавало да примете ауто непосредно пред њима са таб
лицама смртних непријатеља, или су бар тада још 
увек били смртни непријатељи („MORTO I SERBI!“, 
као онај велики крваво црвени натпис изнад улаза 
спаљене Цркве Светих Козме и Дамјана у Призрену 
који такође није више далеко). Било је тихо код нас у 
ауту током вожње пуне застоја, вожње корак по корак 
кроз албански град, тихо; управо толико да се не за
твори прозор. Чак и нaшем водичу, који је у природу 
увек пуштао гласно своје косовскесрпске песме, сада 
их је само полугласно пуштао, а у сваком случају без 
икакве дрскости. Дрско? Провокативно? – Оно што 
смо ми, нас два сапутника, пре тога, током путовања 
кроз неко друго насеље сматрали за дрско – Ранково 
поздрављање кроз отворен прозор на чистом српском 
и једно исто такво гласно питање о здрављу, упућено 
једној јединој старијој пролазници, било је, то је он од
мах разјаснио, упућено не некој непознатој Албанки, 
већ једној од неколико живих Српкиња у месту Ла
пушнику. И ови поздрави из аута у пролазу су се од 
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места до места спорадично понављали. Изгледа да је 
Ранко био познат свакоме од припадника његовог на
рода који су остали или преостали усред два мили
она Албанаца – толико пуно их на брду и у долини и 
није било познатих, од Приштине па доле до Призрена 
било их је, осим Срба у енклавама, толико да су се, 
што би се рекло, могли на једну руку избројати, или на 
две, највише на три.

Долазак у Велику Хочу послеподне истог дана. Oно 
што је раније било, или се десило, овде је уписано једно 
за другим према календарској хронологији. Наре дни 
дани у енклави захтевају или омогућавају једно дру
гачије рачунање времена, скоро увек на лицу места. А 
сада изгледа као да је ово друго време – више ред него 
рачун – отелотворено кроз зов кукавица. Одмах на
кон изласка из кола, на мирном платоу (плато за ба
цање погледа) сеоског трга, обрубљеног словенским 
дрвећем, липама, lipa, на мајском сунцу какво се само 
замислити може, закукало је свуда у широком кругу 
око села; чуле су се као један звук јер, макар у овом по
подневном часу, из самог места и његове ближе око
лине скоро да није долазио ниједан звук – ниједан 
трактор није возио, а камоли неки други ауто, а ако 
је неко био негде на послу, који је од рата постао тако 
драгоцен и редак, онда би то било без машина. Це
лог пролећа сам ишао преко читаве Европе, овде или 
онде чекао на зов бар једне кукавице. У поједина пре
поднева, када би се након јутарње магле, или јутарњег 
испаравања, прогурало плаветнило неба и када би 
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почело благо хујање, јавила би се мисао: „Ах, данас ће 
бити први дан за зов кукавица“. А затим по шумама, 
свеједно којим, свеједно где: нада. Очекивање, па чак 
и извесност је иначе била тако снажна, да сам у ти
шини халуцинирао овај зов, или бих га заменио за зов 
грлице. У Великој Хочи сам насупрот томе од првог 
тренутка наишао на прави светски сусрет или сабор 
кукавица, можда не баш због љубави, али се осећало 
да није ни због свађе. И наставило се током свих дана 
тамо, до вечери, и у сваком другом временском смислу 
је зов кукавица одзвањао чак и ноћу. Па и багреми 
што су около по брдима цветали „белоубелом“, то 
(мало) житних поља и винограда све мањих (од рата) 
стајали су за онај проток времена који се уместо ра
нијег „и онда – и онда“, састојао од „сада – и сада – и 
сада“, при чему је по уобичајеном рачунању времена 
касније Сада могло бити оно раније и обратно: оно ис
такнуто што је давало основни фон остао је зов кука
вица. Ранко је, још истог дана када смо дошли, отпу
товао читав дуги пут натраг за Београд. Инсистирао је 
на томе да нас следеће недеље поново покупи у Вели
кој Хочи, упркос мојој намери да узмем аутобус макар 
до Косовске Митровице. Аутобус је по његовом миш
љењу саобраћао још само два пута недељно, а било 
је потребно да се за вожњу много раније резервишу 
места. Оба аутобуса, за чија сам се путовања нашао у 
реду, сваки пут дуго пре поласка ујутру, као посматрач 
извана – један аутобус за Митровицу, други за поме
нути верски центар Грачаницу – били су заиста по
пуњени до последњег места и сваки пут је неколико 
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становника села морало да се врати кући; притом су и 
они, као и срећници који су смели да уђу, у нади да би 
можда ипак могли да пођу, имали све своје ствари са 
собом, апарате које треба поправити у граду, ствари за 
своју децу која тамо студирају (или шта већ раде), које 
су немо, без гласа, са једним страшним осмехом (осме
хом стрпљења?) носили натраг са собом.

Ранији временски след је, међутим, још једном ступио 
на снагу, отприлике на једну секунду, оног дана када 
сам, док ме је поп Миленко водио код прве од пред
виђених породица, са нотесом на коленима, оловком 
у руци, почео да питам. Отац те куће био је још млад 
мушкарац који је у једној малој радионици тестери
сао у дрвету минијатурне фасаде за црквице, да би их 
затим, део по део, по узору на бродић у флаши, по
стављао у флашу, које, за разлику од бродића, тамо у 
стакленом трбуху неће остати саме, већ ће, торањ по 
торањ, крст по крст, бити испране домаћом ракијом 
из Велике Хоче, ракијом од лозе, неком врстом грапе. 
Од продаје таквих флаша – а он ни изблиза није био 
једини произвођач у селу – наводно је живео. Купци? 
Војници КФОРа, пре свега они из Немачке, а још 
више они из Аустрије, заиста је радионица била из
лепљена фотографијама, поплавелим и пожутелим на
лик на изборне плакате, на којима би два или више 
Средњоевропљанина држала по флашу пред камером, 
а другом руком преко рамена грлили произвођача. 
Дрво за крстове у флашама за ракију потицало је из
међу осталог од белих акација, што је доприносило 
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ароми, а које су задржале своје лепо источно име из 
векова под турском владавином, багрем.

Онај први планирани час интервјуисања одиграо се у 
дворишту мале приземне грађевине, под једним ора
хом, удаљеном од улазне капије, на софи, одозго је 
прекривач са DB, скраћеницом за Немачке желез
нице. Питања, као и остало, тицала су се свакодне
вног живота – како се излази на крај? – стање ст
вари – како утиче нова страна држава на опстанак 
у енклави? Излажање на крај, макар што се тицало 
прве испитанице, једне не тако старе баке, са седам
десет евра, пензијом од супруга који је радио у Аус
трији и тамо одавно умро, није могло ни да се зами
сли, жена је била болесна од шећера, а поменута сума 
је сва ишла на потребну месечну дозу лека са инсули
ном по имену „Siofor“ (Зашто је испитивач овај Siofor 
тако изричито записао? Како би заштитио ауторитет? 
Или из нелагоде због његове улоге?) А следеће питање 
– које је тада већ било последње, при чему је он др
жао свој нотес у рукама, након тога га је, за све пре
остало време, склањао и вадио га из џепа за споредне 
ствари, локалне пословице, специфичне топониме. Да 
ли се нешто променило за Србе у Великој Хочи откад, 
како сада изгледа заувек, живе под албанским двогла
вим орлом? Одговор од стране власника дворишта по
тврђује лако климање главом осталих у кругу сенке 
ораха, његове жене, снахе, мајке: „Мирно је“, и то није 
било ни иронично ни огорчено – као што после тога 
није био приметан ни тренутак горчине, за разлику од 
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дугих тренутака беса због несхватања (за који би из
весни језик можда употребио „не дају се научити“). Да 
ли је то било током испитивања, или је можда након 
тога један од одговора гласио: „Још смо у рату“, „рат 
се није склонио“? У успомени – друга реч за сећање 
– ове реченице се непосредно настављају на „Мирно 
је“. Још једна је записана под орахом, на питање да ли 
старији од два сина брачног пара из дворишта воли 
школу у енклави, одговор мајке: „Како да не воли. 
Али ја се плашим да га пустим. Када проба други хлеб 
никада се више неће вратити. А то је добра школа, 
Ђорђе тамо учи енглески и руски. Путовања? Ма пу
товање је курва. Ми ћемо остати једна породица докле 
год можемо.“

У даљој успомени на онај час млађи син те куће је 
послат да донесе вино за госте. Шта значи „послат“ 
кад се ради о вину из куће, из сопственог винограда? 
„Послато“ је дете до бурета које се налазило усред дво
ришта, у подруму у земљи, улаз са бунара, где је по
дигнута плоча на којој дечак виси са мајчиних руку 
тако дубоко у рупи да читав у њој нестаје, а затим оп
уштено са напуњеном флашом бива опет извучен на 
светло дана. Па даље: возач, поп, отац Миленко, коме 
су се ускоро у сенци ораха на немачком седишту скла
пале очи. Због пропитивања? „Сваки пут нам поп 
заспи под орахом“, рекоше три жене скоро једногла
сно, а онда домаћица додаде: „Ускоро ћу му тражити 
да плати улаз“; затим удовица гастарбајтера: „Такве 
сенке код вас у Аустрији нема“. А потом даље, међу 



418

свим домаћим животињама које се могу приметити, 
мачкама и пилићима, једна, међутим, недостаје, свуда 
у селу недостаје: нигде нема свиње, нигде прасета – 
ове животиње наводно нико није могао тамо да при
ушти себи. А притом су свиње раније биле, тако или 
другачије, праве амблематске животиње Срба на Ко
сову, то се види по свињи која је обешена на металној 
шипци у дворишту једне уништене сеоске куће током 
мартовског погрома, или немира 2004. На слици преда 
мном обешена животиња изгледа већ дуго мртва са 
својим надувеним плавичастим стомаком, али глава је 
усправљена ка небу са ушима тако зашиљеним и исто 
тако мрко орошеном њушком, као да се смакнуће уп
раво десило. У позадини су друге уништене куће. Од 
џелата ни трага, осим можда ужета више пута омота
ног око шипке, које делује скоро претанко за велику, 
очигледно тешку свињу.

Било је још пуно разговора са сељацима/енклавља
нима. Међутим, са уредним, систематским питањима 
било је готово. Чинило се да је људима из Велике Хоче 
лакше када причају, а још лакше када приповедају, 
када им није задат никакав правац. Додуше, тако би 
чешће доспели у бујицу приче коју више нисам могао 
да пратим, али Златко, као трећи, у међувремену је по
стао поуздан преводилац.

Ипак сам касније ишао около и сам држећи се мотоа: 
мало код ових, мало код оних. Тог јутра – окружен зо
вом кукавица – кренуо сам на пут до бившег суседног 
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села које је било смештено неколико километара ниже, 
на обронцима брда, у долини једног потока и по њего
вим благим падинама, чије је средиште заузимала Ве
лика Хоча. Зашто „бивше село“? Село је било, као што 
је Велика Хоча чисто српска, чисто албанско, али од 
рата није више постојала ни најмања веза између два 
места, па ни између два духовника, попа горе и имама 
доле, који су раније, иако можда не баш срдачно, ипак 
(наводно) без предрасуда и отворено саобраћали један 
с другим. Неке поседе у међупростору, који су припа
дали сељацима из Велике Хоче, виногради, пашњаци, 
њиве, од рата је обрађивала албанска страна, као да 
је то имовина која је њима припала; већи део сеоског 
земљишта такође, јер је пре свега по правди албан
ска, али од тада је, додуше, необрађена. И још уз то ре
довно последња реченица: „До своје смрти ногом нећу 
тамо“ – чак се избегавало и име села које је постало 
непријатељско – „…крочити“.

На путу наниже, ка излазу из енклаве, сусрет са једним 
безубим, дрхтавим старијим човеком који је, када је у 
мени препознао странца у овом месту и земљи, застао 
и не без оклевања кренуо да ми очитава буквицу. Шта 
ја овде имам да се шетам? Марш!, и да дајем у свом 
иностранству извештаје о томе у ком јаду они овде 
вегетирају, у некада богатом месту просе за брашно, 
со, шећер и уље! Чак и за дрво за грејање ког су шуме 
околне препуне. Да идете ви странци до ђавола, јебо 
вас миш! И притом је севао погледима који су гово
рили да ме презире као и оне који су њега и остале 
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одатле довели у ту ситуацију, чак да сам иста пропа
лица као и остали Европљани, тиме што се за ко зна 
чије бабе здравље појављујем ту пред њим, глув, слеп 
и нем, идем својим путем и онда негде друго утекнем, 
и у тим тренуцима сам и ја (помало) схватао зашто се 
пре годину дана, на понуду да буду „сеоски писци“ у 
енклави, добро плаћени, али не дуже од месец дана, 
ниједан једини писац није јавио, чак ни неки „поче
тник“, у сваком случају потребан: сигурно је то по
текло од инстинкта који је предосетио пуно таквих 
сусрета.

Доле, на крају села, прошао сам поред фудбалског иг
ралишта што је изгледало као да одавно нико на њему 
није играо; чак је и у казненом простору била висока 
трава коју су пасле краве привезане за кочиће. С друге 
стране, сеоски дечко Александар истовремено је при
чао да у Великој Хочи заиста постоји фудбалска екипа 
и да она игра у српској косовској лиги, јединој која се 
састоји од клубова енклава Бабин Мост, Грачаница, 
Брезовица, Штрпце итд; али и екипе са северног Ко
сова, са већинским српским становништвом, на при
мер из Лепосавића. Брезовица је прва, Велика Хоча 
је у средини табеле и зове се „Раднички“, горштаци, а 
најбољи играч? „Ненад Старшић!“ Уз то с моје стране 
још два пропуштена питања, која су ми пала на па
мет тек после, током записивања: како се крећу иг
рачи кроз непријатељску, или као непријатељски за
мишљену територију од једног игралишта енклаве до 
другог, кад не располажу готово никаквим возилима, 
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а посебно не неким већим возилима? И: како успе
вају поред све мање и мање становника, пре свега све 
мање и мање младих, да скупе једанаесторицу, са евен
туално једним или два резервна играча – тим пре што 
у Великој Хочи и суседној енклави, Ораховцу Горњем 
Граду, „Upper Orahovac“ на језику УНМИКа (у доњем 
граду су на десетине хиљада и више Албанаца), то
ком читаве недеље једва да ми је неки млађи мушка
рац доспео пред очи, а ако би био млађи онда би било 
немогуће открити нешто младо на и у њему? (Нешто 
као младост било је једино код понеке старије особе.)

Неизвесно је куда ићи даље по путу између два, ако не 
и више, јасно завађена и једно другом коначно из па
мети нестала села, после спортског игралишта са кра
вама које пасу у казненом простору, након последње 
куће, а потом још једне последње куће, како усељене 
тако и наизглед неусељене, па још једне готово сасвим 
распале – неизвесно је где је ту на Косову, које делује 
толико пространо, почињала ничија земља. У сваком 
случају није била од једног корака ка следећем, јер пут 
и веза више није показивала никакве трагове вожње. 
Никакве? Након тог несигурног прага било је још не
ких, али они су очигледно потицали из оног ранијег 
времена, подстичући на размишљање о оним јужноа
меричким пустињама, на Атакаму у Чилеу мислим, где 
су се у тамошњем песку одржале стопе утиснуте пре 
више хиљада година: не само да није падала никаква 
киша која би их спрала, него ни поветарац није дувао 
кроз све ове векове не би ли их одувао. Иако је било 
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сасвим извесно да је тамо где сам ја ишао од краја рата 
с времена на време ипак падала киша (не баш пуно, 
међутим, један од проблема Велике Хоче, за виногра
дарство и пре свега за дневно снабдевање, јесте ве
лика несташица воде), отисци гума су усред садашње 
ничије земље тек на пар места падале у очи, било да 
су из епохе када је пут био део ратом захваћеног под
ручја, или из претходног „делимично“ мирног пе
риода између српског и албанског насеља. Ови фраг
менти су ми као окамењени долазили у сусрет док сам 
се шетао тамо; окамењеност којој је очигледно погодо
вало дугогодишње некоришћење овог потеза заједно 
са жбуњем што расте око пута, већ скоро израслог у 
прави густи кров.

„Онуда шетати“ то скоро да више и није био прави 
глагол за оног који је по ничијој земљи пуној неизвес
ности напредовао некуда. Пре се радило о продирању, 
корак по корак. Притом је пут водио ка готово про
зрачним висинама, изнад потока који је вијугао на ис
ток са запада, пре свега на југ, ка албанском селу. Тамо 
је човек постајао уљез, а притом је у дотичној међуоб
ласти владао не само повремени, већ у последње време 
потпуни недостатак људи. Испрва богате, јарко зелене 
ливаде у долини потока, постајале су све тање прела
зећи постепено у голу, сиву, необрађену земљу, попут 
винограда по обронцима што су лежали запуштени 
заједно са чокотима, па удаљени од иструлелих ко
чића увијали се по зараслом угору. Од потока који 
је горе, северно у Великој Хочи као једино име имао 
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женско име Поточница, не чује се више жуборење. 
Уопште, у околини пута владала је, осим наметљи
вог бата корака готово потпуна тишина, онако како 
се може представити губитак слуха који тек временом 
постаје приметан. Тим је јаче било шушкање птичице 
која би, протежући се, померала крила и гранчицу у 
жбуну, ослобађајући се том приликом суседне гране. 
Стални звуци, непрестано дозивање што долази са 
свих страна једино од стране кукавица, српски кука-
вица, албански qyqe, са шумског хоризонта, све више 
и више су узмицали. Језиви звуци, да ли близу или да
леко, у неко нормално време, као иначе мало где, ст
варали су разграничење: овде у међузони сви заједно, 
чак и најтише хујање ветра, а камоли зов кукавица, 
били су језиви звуци и стегли би уљезу, макар корак 
по корак, груди или резонаторски простор који иначе 
бива омогућен једино слушањем.

Да ли је то заправо био страх да не изађем на пут 
неком мештанину? Да препречим пут онима „са 
супротне стране“? Не. Скоро жеља да сретнем не
ког од албанских сељака. Пожелео бих му добар дан 
на његовом језику, „Mirëdita!“, и онда би се одмах 
прешло на енглески. (Само да се не отме нека срп
ска реч...) Па чак и да он, или они, (зашто ли сам их 
сваки пут очекивао само у мноштву?) ништа не раз
уме: енглески би прошао као нека врста решења. Из
дао бих се за „новинара“ што би одмах имало дејство – 
то сам искусио већ неколико пута у највећој дивљини, 
нотес и оловка су довољни (међутим, да им се дође 
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као „писац“, „writer“, „shkrimtar“, или чак „песник“, 
„poet“ – то би за трен ока значило неповерење, или у 
најбољем случају неразумевање, мада је и то искуство 
злата вредно). Они би новинара или пустили, или га 
чак позвали к себи у кућу и двориште, увели би га, мо
лили да прође кроз капију кроз обично веома високе 
и за оне друге скоро неприступачне зидове албанских 
имања. Можда бих био понуђен неком од посластица, 
по којима су некада били познати албански послас
тичари ван граница Југославије? Открио бих притом 
да су његови домаћини пословично гостољубиви, да 
су и они, као иначе људи са Балкана, били спремни да 
прихвате чак и непријатељски народ суседног селаен
клаве у оквиру заједништва у великој Европи, где се 
појединачне државне границе, другачије него сада још 
увек, а пре свега овде, више неће рачунати?

Али нико се није дао видети на путу и околини. Ста
новнике села нисам могао ни да чујем, нити да чујем 
звук трактора, па ни глас мујезина макар са траке. 
При том су минарет и позлаћена (?) купола џамије, 
неко време сакривени погледу на зараслом путу, већ 
одавно били у видокругу, у међувремену тако близу 
приласку на отвореном, да неко ко се шета оданде не 
би могао да остане непримећен, а још мање непри
мећен из првих кућа и окућница, тако згодних, домова 
за читаве фамилије. Ни ту ни тамо никакав знак жи
вота, чак ни кад сам са пута проширеног у улицу про
лазио поред дворишних зидова виших од кућа. Ни 
пас није залајао. Ни петао кукурикнуо. Нигде везаног 
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коња или муле. (Гроктање свиња уопште није ни дола
зило у обзир.) Ни дима такође – угљенисани чокотићи, 
то мора да је одавно било. Па ни шушкања одеће, ни 
шапата, нити било ког звука иза као неприступачних, 
као забрањених дворишних капија, сеоска децо где 
сте, шта радите? Коначно ипак једно лице, неке старе 
жене са марамом у отвореном прозорском окну, једи
ном у мом сећању које је излазило на улицу: широм 
отворених очију старица је зурила у странца, без икак
вог гласа, као скамењена, па ако се ту неко плашио 
онда је то била она, мештанка, због правог странца, на 
иначе празној улици. Не, то је било нешто сасвим дру
гачије него страх, био је то безгласни ужас кojи је из
весно, готово неодређено време растао у жени, те се 
при погледу на мене тренутно појавио у њеним очима. 
Ништа ми друго није преостало него да се окренем 
на пети, макар да бих смирио запрепашћену жену; да 
постанем невидљив. И након свега имам утисак да чи
тав одлазак до села ван енклаве није био ништа друго 
него сан, заједно са куполом џамије која је од почетка 
до краја пута, иако он није био стрм, лежала „дубоко 
доле“, чак и када сам скоро стајао пред њом са старом 
Албанком занемелом од панике. А да ли је то онда исто 
био сан једне ноћи, пред свитање, у мом преноћишту у 
Великој Хочи, када сам јасно чуо мујезинов глас близу, 
а истовремено „дубоко доле“? Не. И опет не: није био 
сан ни кад сам се враћао од албанског села до српске 
енклаве, поново у ничијој зони, јаме некадашњег ко
ловоза између насеља, а исто тако и најмање нерав
нине деловале су испланирано, скоро пресвучене, са 
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утиснутим и уваљаним комадима одеће, патикама 
и сандалама и појединим остацима торби и (или ме 
сећање сада вара) кофера. У слојевима једни на дру
гом, запечени у исушеној земљи, лежали су читави 
потези, посебно у средишту које се сад могло јасно 
наслутити, или управо на граници, ове стварчице, 
неупарене, свака посебно, ципела, чарапа, једно ста
кло наочара за сунце, уз то и вешалица. У суштини 
ништа необично за истрошен пут, али виђено очима 
албанске старице – њено укочено пиљење, које ника
кав поздрав није могао да ободри, деловало је на мене 
током читавог пута – ове одавно избледеле закрпе су 
добијале призвук једног сасвим одређеног значења. 
Исто тако је зов кукавица, који је сада са свих страна 
све ближе долазио из дивљине ка околини пута, према 
средини између села, требало чути као сигнале. Да ли 
су то заиста биле qyqe које су уздуж и попреко кроз 
кров од крошњи кукале изнад пута? Магнетизам је 
нестао пред једним трагом гуме као упеченим у ило
вачу још у пређашње време, скоро неуништивим. С 
представом у глави да је туда пре око двадесет година 
поп возио ка Великој Хочи како би ступио на дужност 
(овај потез је тада изабрао, причао је након проласка, 
а како би другачије, „природно“, пре албанског села). И 
приде наредне недеље, не, дан раније, на православни 
празник, одзвоне звона у енклави и симултано с њима, 
не, то није била халуцинација, у албанском засеоку, ко
лико далеко толико и јасно, мујезиново лелекање за 
молитву у једанаест сати, док су сви керови луталице, у 
сазвучју са звоњавом и/или са молитвеним зазивањем, 
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одзвон по одзвон и/или слог суре по слог суре, кренули 
са лајањем које је, као скандирање и синкопирање, јед
ном краће једном дуже, извучено навише у мелодично 
завијање, било, или у сваком случају требало да буде, 
како год се обрне, недвосмислено одговарање.

Истовремено, током седмице у кругу енклаве Велика 
Хоча наставиле су се посете од куће до куће. Додуше, 
оне које је поп, отац Миленко уговорио, завршиле су се 
још неколико дана пре растанка: они које је он одредио 
за разговор, тако је у најмању руку изгледало, били су 
или угледни становници тог места – некадашњи, који 
су у међувремену одавно остали без службе, без функ
ције, без позива – или/и одани верници, редовни по
сетиоци литургија, црквени прислужници: а опет из
гледа да њих ни једних ни других није у крају остало 
нешто нарочито много, било их је довољно за дуже 
од пола недеље „интервјуисања“. Али током заједнич
ког седења са полузваничницима појавиле су се везе 
са другима, непредвиђеним, као на пример са полуси
ромашним сином некадашњег председника, руково
диоцем места или „сеоским кметом“; или са, рецимо, 
старим оцем нашег станодавца, који би данима седео 
с овим или оним, пијући са људима који су заједно с 
њим старили, и пекући пилиће у некој врсти контеј
нера без прозора званог „Рамбује“ (о томе више кас
није), или, рецимо, са братом бившег директора фа
брике, истрошеним шустером (и о томе више касније), 
са Радом, поповом женом, која је вазда кувала и сер
вирала, и то не само мени и „мом преводиоцу“, већ 
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и онима чија им је држава избомбардовала и узела 
земљу, жена каквом се једна попадија никада не би мо
гла замислити (и о томе касније). Притом је падало 
у очи како су у овој заједници људи без средстава и, 
осим попа, сасвим без посла, какве су разлике владале 
у сталежу, још можда много јаче него у деценијама 
поносног свејугословенског времена процвата, и исто 
тако јако, или можда најјаче, између рођака, посебно 
блиских, стрица и братанца, оца и сина – ту је отац 
оштећених бубрега као точак који кочи кола (у по
крету), тамо синпарија, искључен и са најскромније 
прославе, богат само проредима између зуба, бога
тији него чак и његов осиромашели стари отац, се
дећи по страни чак и у дворишту сопствене куће, која 
је, што је необично за село, само изнајмљена.

Па ипак, и онда опет: исти тај парија као водич кроз 
непосредну околину разоткрива се као господар јед
ног пажљиво властитим рукама култивисаног ви
нограда. Читаво једно преподне нас је туда водио. И 
нису се само кукавице оглашавале одасвуд око Ве
лике Хоче: и сојке, само као пример, су пуштале на 
сунцу своје сваки пут другачије тонове. Векослав, то 
је вечити Словен? или вечито слављени?, зна од својих 
предака: сојка, на српском и креја, има „девет гла
сова“; један од њих, на пример, је и „глас детета које 
плаче“, један други „крештање одраслог“. Дивљи лук, 
што је по ливадама око винограда избио, звао се, у 
преводу, „змијска трава“, а када сам у наредним да
нима сам потражио то место видео сам заиста како се 
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тргао вршак репа, а код следеће стабљике, неколико 
корака даље, још један вршак. Зашто ли сам ишао 
тамо по други пут? Векослав нас је водио до најудаље
није и најтајанственије од наводних тринаест цркава, 
црквица и капела парохије Велика Хоча, због којих се 
место звало „српски Атос“ – у стварности један ми
нијатурни Атос, уз то веома трошан, већина од три
наест светиња су мање него куће, а неке као сакри
вене и једва се могу наћи. Место Светих Архангела не 
би сам открио ни један странац; једва сам га прона
шао чак уз помоћ детаљне карте: лежало је иза дивљег 
жбуња на косини пашњака, ни пут ни стаза нису во
дили тамо кроз змијску траву, а састојало се од једне је
дине руине, темеља некадашње апсиде, обележеног ка
мењем у полукружној форми, малог лучног простора 
који се позади могао настављати на исто тако ситну 
капелицу, али одавно несталу у ваздуху и трави. Међу
тим, ту је био мали, између жбуња издвојен полукруг 
од камења које је тек прекривало тло, па ипак са неком 
врстом прага испред, а у „зениту“ лука тих каменова су 
остављена места за нишу, унутра упаљена свећа као и 
(ситан) новац за прилог. Ишао сам до Светих Архан
гела и по други пут, сâм, јер сам хтео да то место делује 
на мене, што ми претходног дана, у друштву, није по
шло за руком. А имао сам утисак да је ред поклонити 
мало пажње овом одломку комада једног места.

Векослав је био суздржано поносан на свој пажљиво 
обрађивани виноград, па је са Златком, који је и сам 
власник винограда далеко у Србији, запао у подужи 
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стручни разговор о врстама лозе, при чему је био по
себно поносан на „хамбург“ који је давао најбоље 
грожђе за јело. Онда ми је такође показао како су 
се највиши врхови изданака лозе, још мајски лас
тари, љуштили показујући нежно, светло месо што 
је било јестиво и баш укусно! (Исто као што су ра
није, на кланцу према свом винограду, два Србина 
сисали беле цвасти црног јасена, други тамошњи де
ликатес.) Иза седам и више винограда – које би увек 
овај или онај становник села сам грабуљао, а никад не 
би деловао усамљено, одржавани су такорећи у при
правности – на ободу шуме, на потезу високе и густе 
траве, где смо тражили смрчке, Векослав је уз уз
вик на светло дана извукао нешто тамно, полукруж
ног облика, не није смрчак, за то је било сувише суво 
и већ прекасно у години, и „већ је превисока трава“ 
(В.), пре је то једна од многобројних корњача, које су 
околину Велике Хоче такође настањивале као иначе и 
кукавице. Али зар то, дубоко доле у трави, није исто 
тако змијска област? Онај ко се њих прибојавао на об
ронцима по врелом сунцу, и то не само тихо, не, већ 
искрено, изричито (ја), осетио је неколико корака 
даље, у трави преко кукова, изненада нешто што му је 
отпозади пузало између ногу, дугачко и гредасто. Ур
лик и скок увис и скоро истовремено иза леђа хоме
ровски смех оба Србина: Векослав је странцу бацио у 
корак једну отпалу грану као „змију!“, тако је викнуо 
да је чак током читавог пута назад у енклаву стално 
изнова пљуштала салва смеха о насамареном вришта
вцу и његовом скоку увис.
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Што ближе центру села то је приметнија била промена 
слободног, пуног самопоуздања и разиграног влас
ника винограда у једног повијеног човека, без сред
става и без будућности. Током посете с нама двојицом 
код стрица, очевог брата, Векослав се одмах пову
као у позадину, као неко недодирљив и задуго нестао 
у ђубрету забаракадиране рушевине у дворишту, не
кадашње надалеко угледне дедине куће. На то је ука
зивало већ његово ступање у двориште: кроз капију 
је прошао повијен тај човек који је управо ходао ус
правно, који се гласно смејао и био стручан по свим 
питањима, као да се ради о капџији, ниском според
ном улазу из времена турске владавине на Косову, 
улазу за послугу, слуге и потказиваче, „улазу за грба
вце“. Било је јасно да би без нас осталих, за њега са
мог посета очевом брату била табу. На његово имање 
лично одавно није имао приступа, само од када?, од 
краја НАТОрата у јуну 1999?, од повратка са вуковар
ског ратишта (тамо се „борио“, према сопственим ре
чима, почетком деведесетих година, као веома млад)? 
Никакав прави приступ више.

Притом сâм стриц није био прави мештанин. Он је де
ценијама радио у Аустрији као приучени шустер у јед
ној форарлбершкој фабрици ципела, и још увек је био 
препун хвале за овај посебни Запад и свог послодавца 
(који га је на крају ипак отпустио, он је наводно су
више често био пијан). Мала пензија била је довољна 
за њега и његову жену. Упркос томе водио је у суседној 
кући обућарску радионицу коју је онда показивао, са 
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прегласним поносом, за разлику од свог синовца и ње
говог винограда. Није изгледало да је не баш стари шу
стер, обућар, ту нешто много радио, а ако је уопште, 
онда свакако не свакодневно. Пре су ципеле лежале у 
гомилама у једној или више гајби, али разбацане и то 
већ прилично одавно. Оруђа која су уз то ишла била 
су, додуше, спремна у пуном броју; чак и машина за 
пумпање је била ту, за ширење волумена ципеле. Се
оски шустер се понудио да и мени поправи ципеле. 
Када бих могао да их покупим? Следеће године, за Ус
крс, приликом моје следеће посете Великој Хочи. И 
сада жалим што му нисам оставио један пар као неку 
врсту залога за будућност, и за енклаву такође. (На 
тај начин су, упркос свему, иако можда само као нека 
врста представе, још постојале занатлије у селу, по
пут фризера или берберина близу уласка у место, у 
радњи тако малој да је берберска столица заузимала 
готово читаво место, према томе није био једини? Пе
кара насупрот томе није било, хлеб је испоручиван 
из једне албанске фабрике. А шта се дешавало са до
маћом пшеницом, једином житарицом, житом које се 
садило у енклави и то на моћним пољима, које је за
хтевало скоро толико простора као и виногради, док 
се њихало на мајском ветру како само поља пшенице 
умеју? Ни млина ни млинара није било, а срећни влас
ници жита морали су своје мељиво да препусте опет 
албанском млину, који би један, не сасвим занемарљив 
део брашна задржавао као надокнаду. А шта се деша
вало са остатком жита, оним за село? Оно се пекло 
са квасцем у кућама самих срећника. У наслеђеним 
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старим пећницама? Пре у малим, лаким електричним 
пећима где су били печени одговарајући ситни хлеп
чићи – тог дана обућарева жена ми је омогућила да 
будем сведок томе).

Једног од оних мајских дана десило се такође да је 
Рада, попова жена, у башти поповске куће, чије је сре
диште заузимала главна црква Велике Хоче скромних 
димензија, испричала како је њен муж током рата од 
марта до јуна 1999. и још месецима након тога, под 
НАТО окупацијом био луд. Како то? Луд, онај који је 
стално – осим када заспи у сенци ораха – присутан, 
духовно прибран, разигран и пре свега човек с обе 
ноге на земљи? Особа из западне Србије, из сеоских 
области у близини Дрине, у младости боксер, и сада 
показује своју стаменост тако што је у игри у којој 
ваља остати с обе ноге чврсто на земљи и у месту, и 
мене и источног Србина Златка, који је знатно мање 
у перолакој категорији од мене, уз два три завртања 
руке избацио из положаја? Па како се показало ово по
пово лудило? Његова жена није хтела баш све да каже, 
наговестила је само да њен муж, што је најгоре, није 
могао да држи литургију, дружио се само још са дво
ришним и кућним животињама, тамо иза цркве, са ко
кама граоркама, зечевима, голубовима писмоношама, 
једним фазаном, или би данима, недељама, месецима 
бесмислено у оближњој шупи укључивао и искључи
вао одавно ислужени телефон наслеђен од прве теле
графске службе у области. А лудило се још више по
горшало од НАТО бомбардовања (свако у селу знао је, 
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иначе, још места где су око Велике Хоче падале бомбе 
са осиромашеним уранијумом), током окупације, због 
холандских трупа које су се против домаћих косов
ских Срба, другачије него Немци даље на југу, Ита
лијани даље на западу и Французи на северу, наводно 
понашале посебно брутално, наводно су чак ударали 
сеоску децу, а посебно се холандска команданткиња 
урезала у сећање тиме што је људима из Велике Хоче 
наводно одрицала људски статус, што је много више 
него да их само телесно пустила да изгладне – а као 
разлог томе, сумњали су, и то не само попадија, да је 
у питању нека врста освете за својевремено масакри
ране хиљаде Муслимана након пада Сребренице, 
хиљаду километара северозападније с оне стране 
Дрине, у Босни, где су холандски УНОвојници, не 
мрднувши, дозволили да се деси масакар од стране 
српске паравојске. Ево дакле опет, свеприсутне „срп
ске параноје“? И притом је поп, под воћком у башти 
конака, приликом приче његове жене о свом лудилу, 
тихо климао главом и смешкао се себи у браду, смеш
као се и климао главом. Да ли је то заиста било смеш
кање? И да ли је климање значило потврду?

У исто време оно што је спомена вредно било је пола 
дана у контејнеру без прозора по имену „Рамбује“, који 
је, уз конак, кухињу и двориште, обележавао други 
центар енклаве Велика Хоча. Ако је црквени прос
тор био у принципу отворен за све, чак и онима који 
нису из места, чак и странцима који су се донедавно 
рачунали у непријатеље, западне Европљане, тако је 



435

улазак код „световних“ из „Рамбујеа“ био изричито 
„забрањен“, иако више у игри – неки осамљени про
лазник сигурно не би дошао на идеју да се придружи 
кроз приступно окно оним, како је споља изгледало, 
лелујавим приликама у тами и осетној врелини. Осим 
тога, у контејнеру није било више места до за трojицу, 
увек истих, који су се унутра скупљали дан за даном, 
од јутра до ко зна када. Та тројица су била, такорећи, 
тројица најстаријих у селу, бар су се, у сваком случају, 
издавали за такве, као да је и то део игре. Да, сме се са 
њима седети, а ако би онај који је водио главну реч на
ставио игру даље, то је била привилегија. То са недос
татком места је иначе била варка, могла је двоструко 
већа група људи да седи за столом, као што је унутра 
било и светлије и мање вруће него што би се поми
слило. И нису сва тројица били исте испичутуре, је
дан пијанац је имао најмање три лица. А како су тек 
током дугих сати старци постајали другачији, не само 
један од другог, већ и сваки за себе. Тај који је на по
четку водио главну реч постајао би све тиши и слу
шао би, као и ми остали, онога ко задуго уопште не 
би иједну реч проговорио, а сад је постепено прелазио 
у приповедање, или улазио у неко свеже сећање. Ту је 
говорио и отац нашег станодавца, младог виноградара 
(и осим тога инжењера), јединог у енклави који је уп
раво успео да лично оцеђено вино прода у централну 
Србију; неки ресторани у Београду били су његове 
муштерије. Отац болесних бубрега, како не би сметао 
у кући и подруму, нашао би, макар преко дана, уто
чиште у „Рамбујеу“. Шта је он ту причао? На пример, о 
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својој дијализи у болници у Призрену, смештеној јужно 
у долини реке Дрим, где су га недељно возили амбу
лантним колима, а то је причао пре свега због тамо
шње младе турске докторке, која га је одушевљавала, 
јер га је третирала једнако као и друге, искључиво 
албанске пацијенте, на страну неговатељи и остали 
мештани, а који за њега, Србина, иако су имали исте 
јаде као и он, наводно ништа нису имали до псовки. 
„Човек!“ тако је хвалио Туркињу, али претходни го
ворник није могао да задржи примедбу како су Турци 
опхођење учили са „владањем“, „а Албанци нису ни
када“. Поменуто „свеже сећање“ старог приповедача 
из контејенера је на крају почело кад се радило о пе
риоду безвлашћа и беспомоћности у јуну 1999, након 
краја НАТО бомбардовања, док се војска остатка Југо
славије, или што се њега тиче српска војска, повла
чила, а српско становништво Велике Хоче је осетило 
да је остављено потпуно само. „Био сам очајан“, при
чао је – необично је чути такве речи из уста старог, се
оског човека, уз то још на српском, очајан сам био – 
„читаво село без воде, нисам имао снаге да одем, чак 
ни из куће нисам изашао, нисам једну реч више рекао, 
данима – и онда је дошла једна реч која ми је помо
гла, а то је реч од много раније, не знам како ми је тако 
свежа пала на памет, реч САБОР, стара реч за „скуп“ – 
„скуп“ целог села, и ова реч ми је дала опет снаге, тако 
сам остао у Великој Хочи и нисам отишао, јер када зец 
напусти свој дом никада се више не врати!“ Сада, при 
накнадном записивању, пратим приповедача и његове 
веома светле очи у полумраку контејнера, мрежа пуна 
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ораха својствена том месту, тако тврдих да још није 
измишљена крцкалица која би их поломила, преко 
пута мали шпорет, толико чађав да његов волумен де
лује удвостручено, док му облик постаје право безо
бличје, а седиште, седиште на склапање, слушаочево, 
моје, као део једног реда, који је опет део много дужег 
реда – реда седишта бившег биоскопа из Велике Хоче 
(да, тога је било онде још у време Југославије), а у на
слонима за руке урезана слова, једно Н, једно А, једно 
И, једно К, једно М и тако даље, а да се из гравире не 
покаже нека смислена реч, па откуд онда у то време 
резбарија? „Из досаде“, рече, скочивши назад у своју 
улогу, главни говорник савета стараца из „Рамбујеа“, 
названог по месту где су у фебруару 1999. одржани та
козвани мировни преговори о „остатку Југославије“.

Затим, на дан растанка у Великој Хочи обавио сам 
нешто као прави интервју са брачним паром из овог 
места. То се десило случајно, ишао сам узбрдо до из
вора сеоског потока и тамо неочекивано срео жену 
која је точила воду, она ме је позвала на кафу у кућу 
на падини, последњу горе у енклави. До питања с моје 
стране није дошло сасвим без усиљености, што се с 
једне стране могло и осетити да су њих двоје управо 
само то и чекали, а и што сам након седмице несисте
матичног седења около и мотања наоколо имао осећај 
да је ово могућност да се заиста надокнади нешто про
пуштено. То што је на овај начин испало била је једина 
вештачка неприродна или извештачена ситуација то
ком читавог времена у Великој Хочи. Моја питања, као 
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и одговори мојих саговорника, испадали су из оног 
органског времена које је одређивало боравак до сада. 
Да ли је то било због мојих рудиментарних и стан
дардизованих питања, за која сам сваки час морао да 
се помажем речником? (Tо што сам опет морао да 
изађем на крај без „мог“ преводиоца с друге стране ми 
је ипак пријало, оживело, натерало ме да будем дос
етљив.) Не, то није било до мог испитивања. При крају 
интервјуа одговори домаћина су све више и више из
гледали стандардизовано, или још осетније, концен
трисани само на једну димензију. Готово да је дело
вало као да су њих двоје то увежбали, а у мени пак 
видели неког западног представника за штампу, или 
део неке међународне комисије. С њиховим подацима 
и изјавама у уху, који су у потпуности били само не
престано вајкање без тона нијансе, могао сам да раз
умем – што не значи одобравање – зашто би тај и тај 
новинар у свом чланку уденуо речцу „наводно“. При
том се ништа од бројева и података није могло оповр
гнути. Са деведесет евра месечно од стране „међуна
родне заједнице“ могао је да се финансира интернат 
за њихово двоје деце која су у Косовској Митровици 
похађала школу и факултет, а пензија која се из Бео
града плаћала за „природно“ тешко болесног мужа 
трошила се на кирију за кућу (чудно колико је поседа 
у селу било изнајмљено – власници далеко, у земљи 
која је у међувремену постала нека друга). Кубик др
вета, који је одобрила управа протектората, није био 
довољан ни до средине зиме. Са три пакета хумани
тарне помоћи од УНа, са јестивим уљем, пиринчем и 
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конзервом рибе (ови последњи из Русије, земљи по
следње наде косовских Срба), која су сваком домаћин
ству стајала на располагању, није се могло прехранити 
на дуже стазе, тим пре што је код њих живела још и 
трећа станарка – која се у исто време, као на команду, 
на секунду појавила на веранди где смо седели и одмах 
опет нестала у својој соби позади, као што су уопште 
многи људи, сада примећујем, излазили из неке од 
кућа тамо, били власници или их изнајмљивали, ос
тављајући утисак да су становници задњих соба. Не 
треба уопште сумњати у главни разлог за жалбу: по
стало је немогуће да се, као раније, аутобусом набаве 
уређаји потребни за кућу тамо у српском делу Косов
ске Митровице, чак и за оне са новцем – на повратку 
би аутобус из енклаве, од албанске објаве независ
ности Косова у фебруару, био редовно заустављан од 
стране полиције, и на сваку веш машину, сваку греја
лицу (струју ипак плаћа Београд), сваки фрижидер, 
приписала би се казнена царина, тако висока да је чак 
ни (релативно) имућни у енклави више нису могли 
платити. Додуше све мање је долазило до телесног на
сиља, другачије него раније, од стране УЧК бораца за 
слободу, упркос повременим гестовима који праве по
крет резања гркљана путницима аутобуса, како би 
становнике енклаве подстакли да нестану – нови ме
тод ће на крају постати делотворнији! А током чи
тавог овог непрестаног жаљења, без иједног тона 
нијансе, седели смо високо изнад Велике Хоче на ве
ранди напољу, испред, на сунцу, на благом мајском 
ваздуху, уз зов кукавица, на похабаној софи преко које 
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је било прострто ислужено ћебе Немачке савезне же
лезнице, с погледом на лепу башту на обронку која је 
зачудо тек помало засађена, окружена орасима, а иза 
ње још један осушени виноград (а притом је обилан 
и бистри извор Поточнице тако близу), једини пут да 
сам на своје питање за разбијање једноличности, које 
сам се иначе веома држао, једина опаска која није од
говарала теми, одговор с оне стране шеме жалопојке 
(можда сам је само умислио?) који сам добио јесте кад 
сам хтео да сазнам нешто о, за промену, покошеном 
простору пред кућом, где није било набујале траве: 
„Иначе би дошле змије“. Како је само пар са обода ен
клаве пажљиво испратио посетиоца до баштенског 
плота и показао му пречицу иза стена на извору, где 
је безброј малих ружичастих лептира чарало по води, 
а при њиховом узлету би читав ваздушни простор по
стајао ружичаст. И тек ту сам сазнао да су обоје из
беглице. Из друге земље? Из друге покрајине? Не, из 
суседног села, одмах поред.

Нисам био ја, нисмо били ми једини посетиоци, је
дини гости током те мајске недеље 2008. Студент из 
Француске се играо са децом у школском дворишту 
на изборну недељу – у школи је било изборно место 
– читавог дана лопте. Једна Израелка, удадбом одве
дена у Србију, направила је у енклави мали атеље за 
курсеве сликања. Патролна кола Косовополиције 
(опростите ми за ову игру речи) по правилу су само 
крстарила. А аустријски или швајцарски добровољци 
КФОРа, који су на све већој врућини издржали већ 
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пола дана, или дуже, на тргу испред конака у својим 
џиповима штитећи Србе из Велике Хоче – пре свега 
на изборни дан, јер су само наизглед ислужени ка
леми бодљикаве жице између енклава и околине били 
савијени: да ли је и њих требало посматрати као по
сетиоце, као госте? Извесно, њих неколико, који ван 
службе нису поштовали само попа већ и остале. Ови 
углавном млади Средњоевропљани нису велики изу
зетак; у сваком случају не баш мали број ових војника 
се показао с оне стране доброг и лошег, као пажљиви 
осматрачи, питаоци и слушаоци, покушали су, такође, 
да науче локални језик и, додуше за сада само изу
зеци, разумели су га, па чак и говорили. Било је, међу
тим, и других гостију. Биле су то чудне птичице. Го
ворили су, са готово разоружавајућом отвореношћу, 
како су овде на Косову јер су у својој земљи порекла 
имали неки проблем. Код ових гостију енклаве радило 
се о припадницима „мировног корпуса“ који су давно 
пре НАТОрата као посредници, судије или управо 
као „међународни посматрачи“ добили канцеларије 
и све године након рата и након мартовског погрома 
2004. остали на положајима. Повратак кући – били су 
то Немци, а пре свега су они ти који су редовно би
рали енклаве и такође искључиво кухињу попове 
куће – изгледа да за ове бивше студенте германистике, 
службенике магистрата итд. више није долазио у об
зир, иако „смо ми и наша мировна мисија почасна, 
једва да је плаћена“. Ниједан од ових трајних сталних 
гостију није, у десет и више година, макар мало нау
чио језик енклаве: „највише ако Дитмару (овде је име 
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промењено) падне на памет да приликом устајања од 
кухињског стола каже једно ДОВИЂЕЊА“, причала је 
Рада, попадија, „али и тада стално замени српски са 
албанским и каже уместо ДОВИЂЕЊА mirupafshim. 
Више ни албански не може. Дитмар је глуп.“ На срп
ском, или посебно код ње, ово се чуло као реч која се 
изговара на посебан начин: „Дитмар је глуп.“ А опет 
би њен муж, у неком другом времену бивши полудели 
поп, седећи ту уз онај свој смешак рекао: „Ова кућа је 
Божја кућа, а не моја. Она је отворена кућа и тако ће 
остати!“

Не помињући кукавице из Велике Хоче неко ми је ис
причао о проблему кукавица у централној Европи: 
услед отопљавања климе све птице, којима су иначе 
кукавице посебно подметале јаја у гнезда, лежале би 
на јајима много раније, а кукавице то још нису „знале“, 
те би се нашле пред празним гнездима. То је био раз
лог што су необављена посла одлетале даље и што се у 
нашим крајевима њихов зов тешко гдегод више могао 
чути. Уз ову причу сам у својим ушима, у својој сва
кодневној околини, носио звук који је трајао до ране 
вечери око, у међувремену, тако далеке енклаве, а било 
је тако и касније, као да су се све кукавице из средње, 
северне и западне Европе нашле тамо доле на Косову. 
Несхватљиво ми је само зашто су ми притом сви Ди
тмари, Манфреди и Кевини падали на памет. Истину 
говорећи, били су, макар они који су имали навику да 
у Великој Хочи седе у поповој кухињи, без злобе. Ен
клава је смештена знатно више него албанско насеље, 
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ваздух је добар, а поглед је пуцао на југ далеко преко 
призренске равнице, све до планина још покривених 
снегом у мају, иза којих је почињала Македонија, где 
је далеко плаветнило већ наговештавало Грчку. Ра
кија из те области била је тако чиста и природна, а до
маће вино, црно и бело (рајнски ризлинг) заслужи
вало је име вино, док је оно монополизовано, а само 
оно се могло купити по радњама, у међувремену чак 
и српским, с опроштењем у сваком погледу било пре
вара (неправедно би било помислити да је нагону да 
се сплачина одмах испљуне доприносила албанска реч 
за „вино“ verë). Не, Дитмари се нису угнездили у Вели
кој Хочи; продрли у туђе гнездо. Место, позорница за 
очи и уши под великим небом, служила је онима без 
домовине ако не као домовина, онда као прибежиште. 
Без ове Велике Хоче, за коју је једно од могућих етимо
лошких значења „пуно очева“ – они би били жалосно 
изгубљени на Косову, или уопште. Зато су се управо 
и хватали за Велику Хочу као за своју Ultima Thule. 
(И у загради нека буде споменуто као значајно да је 
било ипак много мање безопасних и незлобивих по
сетилаца, чак и у годинама након краја рата, посети
лаца за које би поређење са кукавицама било сувише 
слабо – за њих уопште ниједна метафора са живо
тињама не би одговарала. Као пример за заграду, она 
жена са марамом око главе и фотоапаратом, која се 
пре око годину дана на православни васкршњи праз
ник у Великој Хочи издавала за „хришћанску албан
ску новинарку која дели симпатије за енклаву“. Уко
лико је уопште и говорила, онда је то био енглески. 
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Током Божје службе трчала је непрестано између по
сетиоца литургије тамоамо, напоље и опет натраг, 
непрестано користећи своју камеру, пуцајући бли
цом на све што се мрдало и што није у малој цркви, 
на попа, на иконе, слушаоце ускршње поруке, исто 
тако непоколебљива у покушају да своје објекте, одра
сле и децу групише и прегрупише – онда је изненада, 
док си трепнуо, нестала, а недељу дана касније у хам
буршком Шпиглу је изашао чланак у коме то, што се 
рачунало, никако није био ускршњи празник у Вели
кој Хочи, било је много више раскринкавање енклаве 
као упоришта ратних злочинаца, и попа као моћника 
о коме сви мали људи – обични анонимни сведоци, 
који су рекли оно што је унапред било планирано за 
штампање – нису имали добро мишљење. „Хришћан
скоалбанска симпатизерка“ била је у стварности не
мачки дописник магазина у Београду. Али да се тако 
преобуче значило је од самог почетка доћи као не
пријатељ код људи из енклаве, значило је да је имала 
да извештава по предвиђеној шеми. И камера је била 
само маска – фотографије које су у Шпиглу објављене 
уз тај чланак уопште нису потицале од ње, апарат је 
сигурно био празан, само блицеви прави. Не, никакво 
поређење са животињама ту није на месту, а нарочито 
не са кукавицама, кукавице, qyqe. Јер, ево Софоклове 
Антигоне, лако промењене и са додатим знаком пи
тања: „Много тога беше неупоредиво, ништа, међу
тим, неупоредивије од човека, оваквог или онаквог?“ 
О човече. Ах, човече. Ова жена, овај човек се преобу
као и увукао у енклаву како би рату додао рат, што је, 
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ако можда и није злочин, представљало нарушавање 
мира? Затворена заграда.)

Увек изнова у последњим деценијама рефрен да су 
Срби хтели да остваре своје право на Космет (Ко
сово и Метохију) из одавно застареле, сем тога и из
губљене битке (против Турака) на Косову пољу anno 
1389. И било је онда веома лако исмејати такве за
хтеве, као што је рецимо у Зидојче цајтунгу писало да 
би то било као кад би Баварска данас прогласила Ис
тру за своју, јер је ту Краљевина Б. у XIX веку имала 
своје поседе. Ја овде још ниједног Србина од крви и 
меса нисам срео, а посебно не у Великој Хочи, који 
би о Косову почео причу са Косовим пољем. Ако је 
неки становник енклаве уопште и причао о свом 
праву онда је то било о једном које се изводило из са
дашњости и прошлости што га објашњава, живом, 
незастарелом, из живота на овом тлу и његовом обли
ковању од стране људи који ту сада живе, сада и сада 
у савезу са претходним животом и минулим радом 
родитеља, њихових родитеља, прародитеља, прапра
родитеља. Овом праву није потребна легенда, а тек 
му није потребан никакав мит. Право на земљу до
лази из Сада и Овде. А ову земљу би људи из Велике 
Хоче сада, тек тако, без питања морали да посматрају 
као изгубљену? И чудно је можда још да се реч пра-
вда у мом сећању за све време чула из уста само малог 
броја људи из енклаве, међутим утолико чешће реч 
неправда. Још ми је у уху реченица једног младог до
бровољца из Средње Европе који је, а како другачије, 
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„хтео да остане анониман“, о Србима и одузетом им 
Косову изрекао: „Велика неправда се десила“. Али, та
кав је живот. Или: такве игре игра историја?

Кад сада у новембру помислим на мајску недељу у Ве
ликој Хочи шта ми прво падне на памет? То су столице 
на склапање бившег сеоског биоскопа, поређане у кон
тејнеру по имену „Рамбује“. Нико ту није заузео место, 
седишта су празна као и читав контејнер. А притом 
мислим на причу из Љубитеља биоскопа Вокера Пер
сија у којој јунак једном приликом мудрује изнад ре
дова седишта, ноћу у напуштеном биоскопу, на некој 
периферији у, мислим, Батон Ружу, Луизијана: како 
ова празна седишта у ноћи причају о истрајавању кроз 
године и деценије. Да ли је исто тако и са седиштима у 
контејнеру, тамо у средишту енклаве? Да ли они држе 
онај скуп, савет, сабор, од чије саме речи се старац из 
Велике Хоче у свом јаду усправио? Не знам. Али она су 
сада ту, та седишта, и говоре свој језик.
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БЕЛЕШКА УЗ БЕЛЕШКУ

У међувремену је децембар, седам месеци је прошло 
од послеускршње недеље у Великој Хочи, и управо то, 
својевремено безначајно, добија на значају. Добија? 
Да. Али не на значају, већ на симболици. „Симбол 
смо ми, тумачити се не дамо...“, изгледа да је то – одр
живи део онога што остаје и истрајава; у сваком слу
чају сада и сада, у мени. И хтео бих да га тако прене
сем, овде и овде.

Пијачни дан када је Албанац, „хришћанин“, дошао 
у село са колицима препуним прасића, тако чистим 
како само прасад могу бити, чисто белим. Једно од 
њих сам ја онда купио за попову кућу. Како је само 
испрва скичало кад је однето у травнату башту иза 
цркве. А како се онда умирило након што је напра
вило себи своје место, прохладно у густој трави, онако 
како се иначе свиње укопавају у голу земљу и у блато. 
Мале попове коке граорке су тапкале, пијучући око 
њега, а псић је тамо из своје кућице, посматрао, тихо 
као и само прасе.

А смежурани смрчак у посети другој башти, кога је 
домаћица сама тамо оставила, где је порастао и био 
нађен, у удаљеном углу, при корену једне шљиве. 
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Зашто смрчак није био убран и искоришћен за ку
вање? Одговор: Оставили смо га ту да лежи у нади да 
ће следећег пролећа захваљујући једном смрчку да на
расте више њих, читава породица.

Једног јутра крајем недеље, дан уобичајених српских 
накнадних празника (након дана главног празника по 
неколико дана накнадних празника): звук звона одје
кује са свих страна кроз село, са најмање три од три
наест цркава, а истовремено из албанског бившег су
седног села, дубоко доле, молитва, прожимајући све 
наборе планина, одјекујући из дубине одоздо, огла
шава се мујезин са џамије оданде, и истовремено по
четак завијања свих паса луталица из Велике Хоче, 
у сазвучју са звоњавом у близини и дозивањем из 
даљине... И дивљи рен, сваког јутра, пробан на потоку 
енклаве где сам се прао, јер у стану није било воде. 
(Реченица посвећена Р. Капушћинском). И безброј 
малих бледоплавих лептира горе на извору потока, на 
граници енклаве, где су ми четири пута та безбројна 
крила додирнула уши, као кад се пролази кроз плави 
облак... А оно последње, или претпоследње, или прво 
јутро у Великој Хочи кад сам, ступивши из свог стана 
кроз капију дворишта на сеоски трг, сео на степе
нице испред капије, кад ми се придружио малени пас 
луталица, кад су деца из енклаве ишла у школу, кад 
су старци из енклаве кренули на своје безнадежно 
ведре дневне партије, када су се липе са сеоског 
трга зазеленеле и када је међу свима нама завладало 
илузорно сагласје, не са историјом, саклони, него са 
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јутарњим ваздухом, са беспомоћношћу, понављањем 
партија, са седењем около... Наш станодавац, који је 
свој хвале вредан косо вски ризлинг испоручивао на
водно најбољим ресторанима у Београду... И његова 
лепа жена коју смо једва могли да видимо, за коју смо 
на крају сазнали да је некада била „Косовка девојка“, 
нека врста мис Косова... И крупне очи и буцмасти 
обрашчићи њеног малог детета...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун – децембар 2008.
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Ово је једна прича. Прича коју морам да причам. 
Само не знам коме. Чини ми се, нема никога – нас, 

вас, њих, нема чак ни тебе – да је чује. Чини ми се и да 
је сувише касно да се она исприча; пропуштен је тре
нутак. Ипак, ову причу морам да причам. Негде Мајс
тор Екхарт говори о својој потреби да проповеда, то
лико снажној да би у невољи, када не би било никога 
да га слуша, проповед одржао – ако се добро сећам – и 
„кутији за милостињу“. Ово овде није проповед, већ, 
рекосмо, прича и њу ћу, ако тако буде морало, причати 
нарамку дрва или празној пужевој кућици или чак, 
што уосталом не би било први пут, себи, овде, самом.

Ово је прича Драгољуба Милановића, бившег дирек
тора РТСа (Радиотелевизија Србије). Већ пуних де
вет година он лежи у затвору сопствене земље, због 
бомбе којом је НАТО погодио зграду телевизије у 
ноћи 23. априла 1999, биће да је то било четврте не
деље од почетка рата против државе која се тада још 
увек звала „Савезна Република Југославија“: шеснаест 
мртвих и исто толико рањених радника телевизије.

Драгољуб Милановић је до дана данашњег једини чо
век који је одговарао за дејства „Северноатлантске од
бра мбене организације“ у рату против Југославије 
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– рату који се међу богомданим победницима, а у међу
времену не само међу њима, него и у терминологији 
званичне западне историографије, назива „интервен
ција на Косову“ – поновићу, Драгољуб Милановић је 
до дана данашњег једини човек који је због ратних дејс
тава НАТОа против Југославије, хоћу рећи оне интер
венције на Косову, оптужен, осуђен (и једно и друго од 
стране тужилаштва и суда сопствене земље, поражене 
од западних сила) и заточен, ево, и десету годину.

Истина, било је и других покушаја. Породице жртава 
ноћне бомбе на зграду српске државне телевизије по
дигле су тужбу пред Европским судом у Стразбуру 
против починилаца злочина. Али, суд се вешто изву
као, прогласивши се ненадлежним: Да, овај суд јесте 
надлежан за кршење људских права, али искључиво у 
случају када тужене државе људска права крше на соп
ственој територији; а, пошто је бомба убијала у другој 
земљи, дакле екстериторијално, процес пред Европ
ским судом не долази у обзир (или тако некако).

Па је онда, годину дана касније, Трибунал за Југосла
вију у Хагу одлучио: „Грешке“ НАТОа током интер
венције на Косову, у шта је спадао и напад на београд
ску телевизију (или тако некако), нису ратни злочини. 
Тако је, и у Холандији, било спречено суђење за оно 
што се догодило у ноћи 23. априла 1999.

За породице шеснаест жртава постојао је, је ли?, и 
трећи пут: да покрену поступак против сваке европске 
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државе која је учествовала у бомбашкој интервенцији 
појединачно – било их је укупно седамнаест (или већ 
колико) – пред њиховим домаћим судовима (види под 
„подела власти, основе демократије“); што су против 
Савезне Републике Немачке, пре скоро десет година, 
и учиниле породице побијених једном другом даљин
ски навођеном северноатлантском бомбом на мосту у 
Варварину, Јужна Србија, на празник Вазнесења Гос
подњег, обијајући прагове судова, виших и нижих, све 
до Савезног, или већ којег, да би до данас, на сваком, 
све до једне биле одбијене. 

Али је зато, уместо овога, две године после бомбардо
вања телевизије, пред Окружним судом у Београду по
кренут процес против њеног – сада бившег – дирек
тора, као одговорног за смрт шеснаест и рањавање 
истог броја радника. Овај судски поступак, ту је Три
бунал био изричит, неће се ни на који начин доводити 
у везу са ратом који се у „време извршења злочина“, и 
дању и (надасве) ноћу, водио против ове земље са ви
сине од 5.000 (пет хиљада) метара, а поготово се неће 
бавити ни једним евентуалним ратним злочином Цен
трале за бомбе у далеком Бриселу. Дакле, судиће се је
дино Драгољубу Милановићу, човеку коме се ставља 
на терет да је у случају својих радника из нехата, а 
можда чак и са намером, пропустио да предузме нео
пходне мере безбедности. За ово дело пронађен је од
говарајући члан у Кривичном законику Републике Ср
бије. (Уз све бројке у овој причи, ево још и ових: § 194, 
Став 1. и Став 2.) И опет ће, разуме се, тај члан, све са 
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кривичним делом, суд разматрати независно од тога 
да ли се у време извршења кривичног дела водио рат, 
или од питања: какав је то рат био? По принципу: када 
нека измишљотина постане службена и полуга власти, 
увек пронаћи члан у закону који ће је превести у ства
р ност – реализовати је; другим речима: дати јој при
вид права.

Кључни доказ кривице против некадашњег дирек
тора телевизије: једна цедуља са наредбом надређене 
државне инстанце да се телевизијска станица, заједно 
са људством, „измести“ из центра главног града – тада 
још увек Савезне Републике Југославије – јер згради 
телевизије више није била гарантована безбедност и 
нико није смео да искључи могућност да телевизија 
(иако „цивилни објекат“ и као такав према Женевској, 
или већ којој, конвенцији поштеђен ратних дејстава) 
није доспела на листу ратних циљева, да није постала 
„target“. 

Ова наредба, једна цедуља, анонимна, без печата и 
потписа пошиљаоца, као и без потписа примаоца Ми
лановића којим је он тих месеци примао к знању све 
наредбе надређене инстанце, била је довољна да га суд 
прогласи кривим. При томе, то чак није била ни про
писна „наредба“. Била је срочена тако да је лицу које 
је обавезивала, значи директору, остављала слободу 
да сам донесе одлуку да телевизијску станицу и не 
измести (у неку пећину у брдима или у неки тунел). 
Уместо свега тога, анонимна цедуља, куцана ко зна 



457

где и на каквом папиру, била је уочљиво обележена 
бројем, бројем 37 (опет један број!). 

Није ли, међутим, било наговештаја који су Драго
љуба Милановића могли, или штавише морали, да по
крену да сам од себе и без те опскурне наредбе, из
мести телевизијску станицу изван свода бомби? Није 
ли већ после првих недељудве бомбардовања један од 
даљинских ратника, енглески премијер Ентони „Тони“ 
Блер, обзнанио да су такве станице „део диктаторског 
апарата… који се користи у сврху спровођења етни
чког чишћења Косова“ и наглас размишљао како су 
„медији које контролише држава прави и оправдани 
циљеви ваздушних удара?“ И није ли и председник 
Сједињених Држава Вилијем „Бил“ Клинтон јасно дао 
до знања да се српска телевизија користи за „ширење 
мржње и дезинформација“ и да уопште и није „медиј у 
уобичајеном смислу те речи“?

Прича о Драгољубу Милановићу испричана је већ 
више пута, опширније, са више појединости и пре
цизности; испричала ју је, на пример, немачка пуб
лицисткиња Данијела Дан у једном поглављу своје 
књиге Тешко победнику! Сагледала ју је са становишта 
међународног права и уопште правно поткрепила, на 
пример, канадска адвокатица Тифен Диксон, пружи
вши доказе да српска државна телевизија, чак ни то
ком инте нзивних бомбардовања у данима и ноћима 
НАТОрата, ни једног јединог трена није подстицала 
на мржњу и етничко чишћење нити их је прикривено 
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сугерисала, што се десетак, или већ колико, година ра
није догодило на једном другом делу земаљске кугле, у 
Руанди, Африка. Поменути даљински бомбаши су из
носили потпуно произвољне тврдње, не нудећи ни је
дан једини доказ, ни једну слику, нити иједан тонски 
извештај. Не, Тонију и Билију је било сасвим довољно 
то што је српска телевизија емитовала документарне 
снимке са тонским извештајима о „ваздушним уда
рима“ и свим њиховим цивилним колатералним жрт
вама – а скоро да је било само таквих, на крају око 
2000 (две хиљаде) – и међународноправно заштићени 
цивилни објекат РТСа је постао легитиман „циљ“; 
нису чак морали ни да се позивају на већ уходану лаж 
о колатералној грешки. 

Ја (а даће Бог да нећу бити последњи), који овде наста
вљам да причам причу Драгољуба Милановића – 
поме  нућу поново ово име не би ли се мимо свих днев
них вести урезало у памћење – чак и ако будем морао 
да је причам једино пању, или деблу издубљеном у 
чун, или зарђалој шини, боравио сам у пролеће 1999, 
током три месеца овог искључиво унилатералног рата 
бомбама (ту одбране нема), два пута, по готово не
дељу дана, у без прекида бомбардованој земљи, и ре
довно сам „гледао“ државну телевизију, сведочим да 
и поред свих централних разарања и тангенцијалних 
комадања људи, ни једна једина тада показана слика и/
или тонски снимак, на неки скоро несхватљив начин 
нису емитовали ништа налик тенденциозности или 
пропаганди, а камоли мржњи или жељи за осветом; 
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осим ако би ко посумњао да су забринутост, туга, а на
рочито пренераженост који су избијали из тих доку
мената, једно са нечувеном и никада и нигде тако чуј
ном муклошћу гласова извештача, биле некаква нова, 
веома лукава игра диктаторске пропаганде или чак 
хушкања народа. Али, зар се секвенце слика и тонова 
које су се дан за даном, из ноћи у ноћ, смењивале са 
документима уништења, правилно, у ритму: удар ра
кете, сирена, а онда тишина, зар се на њих није могло 
гледати и као на доказ оних „дезинформација“ које, 
према америчком председнику, противрече свему што 
важи за један прихватљив медиј? Јер, ове секвенце су 
сваки пут показивале, изнова и изнова, у бојама, и 
то каквим!, неразорену Србију / Савезну Југославију, 
углавном природу, сеоске пределе, а код градова њи
хове знаменитости у које су спадала и индустријска 
постројења; а када би се појављивали људи, они би иг
рали вечно балканско коло, или би певали, сами или 
у хору, свима добро знане песме о завичају око река 
Дрине, Саве, Дунава, Мораве. Није ли тиме држа вна 
телевизија, и то усред рата који су сами скривили, 
отво рено водила пропаганду у корист земље, њене ле
поте, њених облика, боја и песама? Једна држава, дан 
за даном, из ноћи у ноћ под бомбама, показивала је, 
кадар за кадром, у парампарчад разнете топлане и 
спаљене путничке возове и – сачувани свет. Таква те
левизија, такав медиј, никада није постојао, и неће 
га ни убудуће бити! Ако то нису биле дезинформа
ције, шта јесу? Ако таква установа није била ратни 
циљ, шта јесте? Па она је један народ приказивала као 
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сасвим посебан, јединствен, неупоредив, народ који 
после свих ноћи под бомбама, слави дан: није ли баш 
то био отворен позив на прогон и убијање свих оста
лих народа?

То што је Драгољуб Милановић веровао у нешто друго, 
у невиност, цивилизованост, а пре свега у легитимност 
слика и тонова за које је, као руководилац телевизијске 
станице, био одговоран: то би му се можда могло, и 
може му се, упутити као „прекор“ – а, уколико би му 
се и упутио, онда само с ону страну сваке „кривице“, а 
поготово „казне“. На страну то што би, у случају изме
штања станице у окно неког рудника, девет пута па
метније западноевропске и америчке ракете откриле 
и то место преко сигнала који би се одатле емитовао, 
са успехом који би се мерио с можда девет пута више 
жртава: Драгољуб Милановић, како је испричао пре 
пресуде, коју му је две и по године после бомбе ба
чене на његову установу изрекао суд његове домовине, 
није могао ни да „замисли да ће један цивилни обје
кат у нашој земљи бити намерно бомбардован“, „на 
почетку трећег миленијума“. И није могао ни да за
мисли да ће после свега репресија ићи толико далеко 
„док не признамо да сами сносимо кривицу за напад“. 
И, признао је (sic!), иако „нерадо“: „Главни разлог што 
смо извршавали своју радну обавезу и остајали на 
радном месту био је тај што смо дубоко у души веро
вали у минимум војничке части противника“. Уз ово 
„веровање“, које би се можда тачније превело са „нај
дубље убеђење“, још и неколико бројки: та, никада и 
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нигде најављена бомба, или даљински навођена пре
цизна ракета, пресекла је, хируршки беспрекорно, 
пре уску и не нарочито високу – дватри спрата, ко
лико се сећам – зграду српске телевизије смештену на 
ободу великог парка, у ноћи 23. априла 1999. у два часа 
и четири минута, не наносећи никакву помена вредну 
штету црквама или дечијем вртићу одмах до ње, а Дра
гољуб Милановић је, непосредно пре тога, у згради за
вршио свој радни дан директора. Његов исказ са кас
нијег суђења: „Те кобне ноћи је пре било разлога да 
не страхујемо, пошто је тога дана у Београду боравио 
руски мировни посредник Виктор Черномирдин“ – 
иначе, буквално преведено, ово име би гласило Црни 
мир. „Чекали смо да стигне његова изјава у којој је са
општио да се Милошевић сагласио са размештањем 
међународних снага на Косову, што је и био један од 
разлога да у згради телевизије останем до касно у ноћ. 
Када је из Москве стигла вест, дежурни уредник и ја 
смо завршили прилог за емитовање. Око један и три
десет кренуо сам кући, и проклињем тај час што нисам 
остао, јер бих... и ја био погођен...“

Члан српског кривичног законика на основу ког је 
српски држављанин Драгољуб Милановић оптужен и 
осуђен на целих десет година затвора такође каже да 
је то и такво злочиначко непредузимање мера безбед
ности у стицају с кривичним делом угрожавања јав
них, што ће рећи, државних установа. И тако, казну је 
могло да повећа – а и повећало је – то што је Драгољуб 
Милановић пристао, па чак и саучествовао у разарању, 
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материјалном, своје телевизије као државног добра, 
тако што је пропустио да се са својим људством бла
говремено склони у неку рударску јаму. Само: када 
је било то „благовремено“? И где је било то друго 
„право“ место? И да ли је такво скривање – види горе 
– уопште било могуће? Једина алтернатива за телеви
зијску станицу земље против које се води рат јесте да 
потпуно обустави емитовање, сама од себе, такорећи 
добровољно, зар? И једино тако би се избегло очиг
ледно намерно, не „колатерално“ убијање, а Драгољуб 
Милановић, као неруководилац једне нестанице, 
спасао би главу, зар?

У причи Драгољуба Милановића – причи која је ње
гова, а пре ће бити да није само његова – остаје ми још 
да причам о два друга места. Једно је велика, благо 
нагнута падина, парк усред Београда, са зградом срп
ске радиотелевизије на једном његовом рубу. Друго 
је затвор, шездесетак километара источно од главног 
града Србије, можда десет километара северно од про
винцијског града Пожаревца, где је већ десету годину 
затворен бивши ТВдиректор и где сам га у последње 
две године два пута посетио.

Мора да је то било крајем маја 1999, четири недеље 
после ноћног удара ракете и три недеље пре окон
чања атлантске интервенције, када сам, једног јутра, 
бесциљно лутајући парком, сада ми се чини више не
хотице, застао испред разорене зграде. Тачно је тако и 
било: београдско позориште за децу, као и црква или 
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цркве у непосредној близини, деловали су, у окружењу 
те у ствари омање гомиле рушевина, неоштећено, и то 
некако нарочито неоштећено, или су, обратно, руше
вине усред недирнутих културних установа, изгледале 
нарочито разорене. Томе су, биће, допринели и топло 
сунце, плаво небо и благи спокојни дашак мајског ваз
духа. Ка њима су тихо вејале врбове маце. Ветар је у 
ваздушастосребрним гужвицама нанео маце топола 
доле, по рушевинама. И да је ко у њих уронио руке, па
перје би му и душу загрејало. Горе су из плавети се
вале ластавице, ласте на српском, lastovice на слове
начком, играле се саме са собом, једна са другом и са 
сунчевим зрацима. Већ су цветале липе – таква је јуж
ноконтинентална клима Балкана – мирисале су како 
то само липе могу, а понека усамљена цваст, коју би у 
крошњи откинуо ветар, сврдлала је кроз ваздух попут 
другачијих падобранаца.

Пред објектом обезбеђеним тракама стајао сам са дру
гим посетиоцима парка. Била је то рушевина какве 
пре овог специјалног рата – који није смео да се на
зове „ратом“, иако су победници себе назвали „побе
дницима“ – још нигде није било: једна такорећи пост
модерна рушевина, споља очувана, гладац, а изнутра 
јадац, голо ништа, класична рушевина, ако не и кла
сичнија од класичне. Са моје десне и леве стране по
лако се окупљало све више људи. Нису то били знати
жељници, а ипак се јасно осећало да су дошли да виде, 
да појме, да буду ту; да буде да су били ту. Нико није 
проговарао ни реч. Неки су стајали и гледали сасвим 
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кратко – али како! – и неми, осврћући се, поново од
лазили својим путевима. Да им је неко поставио пи
тање, нико му не би одговорио, не би чак ни одмахнуо 
главом, само би, можда, гледао кроз њега. А поготово 
не би одговорио на питање о кривици, о кривцу или 
кривцима. Чак им ни праве убице нису биле на уму, ни 
онај што је високо на небу притиснуо дугме у пилотској 
кабини бомбардера, нити шефови тог што је притиснуо 
дугме, тамо далеко у њиховом хотелу „Црни мир“ са 
19 звездица, и никако није крив..., а тек не би могао 
да буде... И, уосталом, шта ту има да се гледа? И како 
су сви ти људи, не „Срби“, не „Југословени“, већ само 
„људи“, уопште могли ишта да виде, а камоли да посве
доче, када су им се, под навалом суза, пред и у очима 
губили обриси? „Неко је за ово морао да буде крив!“ 
Тога овде уопште није било, и није, и није, и опет није.

Али, оно што се јесте оголило, туђе овој земљи и туђе 
Балкану, наметнуло се, како је то одвајкада бивало, као 
свенадлежно и свудаважеће, нешто универзално бе
дно: био је то универзум душебрижја. Само је по себи 
следило да ће се некоме итекако судити. Само како? И 
коме? Истина, један суд, један други у Београду, на бр
зину, још у ратним месецима, јесте осудио, зар?, даљин
ске навођаче бомби са Запада на затворске казне, от
прилике на оних истих, послератних десет година 
Милановићу. Наравно, ова пресуда никада није по
стала извршна, нити ће икада, да се не заносимо (како 
се то каже), бити извршена – а и како би била? Али, је
дан (1) је морао да буде крив, и то онај, који је, како 



465

кажу, био надохват руке. Један је морао да буде крив!  
Да ли?

У околини телевизијске станице остале су читаве не 
само зграде, већ и једно усамљено дрво; гране скоро 
у празним прозорским отворима. У мом сећању то је 
једна бреза, не нарочито висока. Млади листови тек 
избијају на мајском сунцу – светлозелене искрице у 
плавом ведрог неба – а у лишћу на мајском поветарцу 
непрекидно светлуца, блиста и пламса, од најнижих 
грана све до крошње, тамо горе нарочито јасно: свуда 
у крошњи брезе упетљане спирале и спирале теле
визијских трака, као и младо лишће у непрекидном 
кретању, само другачијем – као некакве специјалне 
вреже које се, незаустављиво зањихане у тамо и амо, 
заљуљане у горе и доле, нежно обавијају око тананих 
брезових листића. Ваздушни потисак, или шта већ, 
при удару хируршке бомбе, или чега већ, заковитлао 
их је са монтажних столова одоздо, из подрума теле
визијске станице, или одакле већ, кроз попуцала ста
кла увис, а онда напоље, у до пре четири недеље си
гурно још увек голо дрво, и пролеће сада пушта да 
између зелених листова брезе на ветру лелујају и ове 
другачије зелене траке. Ућутканa је и припитомљена 
пропагандна неман што је бљувала ратне лажи, а на
рочито песме охрабрења да се све издржи, запеване 
из шест векова, зар, умишљене издржљивости, сас
вим јасно певане у сврху подстрекивања на нападе, на 
прогон, на геноцид. Ове ничије, немонтиране, некон
тролисане и ни од кога цензурисане траке имале су 
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сада свој тон: нема ти овде више: „Издржи!“ Продужи. 
Чисти се. Ових који су ту умешали прсте у игру, тих ти 
више нема, нема ни њихових прстију.

Затвореника Драгољуба Милановића први пут сам 
посетио у марту 2009, десет година после бомби на 
Савезну Републику Југославију. Нисам дошао сâм. У 
затвор ме је одвезао Милановићев адвокат, у време 
његове службе спикер који је 24. марта 1999. у 20 ча
сова на српској телевизији прочитао наређење за на
пад из Брисела. Са мном је била и, већ поменута, ка
надска правница Тифен Диксон, она му је постављала 
стручна и корисна питања која је с енглеског прево
дио адвокат. Затвореник је већ извесно време био ус
ловно пуштен, али је с тим сада било свршено, јер му 
се у међувремену у суду у Београду спремао други 
процес: делио је, кажу, станове једној групи запосле
них на теле визији. На шта је Драгољуб Милановић ре
као да би, да је то икако било у његовој моћи, тако по
могао далеко већем броју својих радника. Док је то 
изговарао, деловао је донекле иронично, али више ме
ланхолично, и то током читавог разговора (за који 
нам је било одобрено врло мало времена). Мени је на 
крају ћирилицом записао у блок песму у прози, о јед
ној жртви бомбе: „Тијана је млада Српкиња из Бео
града...“ И не само тада, током тог дугог брижљивог 
записивања, штампано слово по слово, на шта је пот
рошио добар део времена за разговор, из Драгољуба 
Милановића је зрачило нешто детиње. Нисам мо
гао да замислим да је овај човек у епохи Слободана 
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Милошевића, или када већ, био моћник. Па ипак, из
глед уме да завара: није ли ми некада, у време студија, 
приликом обавезних екскурзија, тачније инкурзија у 
затворе, не мали број, не!, нису ли ми готово сви за
твореници изгледали безазлено? Нису ли готово сви, 
не!, нису ли сви зрачили нечим – не невиношћу, него 
нечим што је било с ону страну кривице и невиности? 
И нису ли тиме највише зрачиле управо убице, дожи
вотни затвореници?

Моја друга посета Драгољубу Милановићу у затвору 
уследила је у јуну 2010, у време Светског првенства у 
фудбалу у Јужној Африци. Овог пута сам са затворе
ником био сâм у скученој просторији за посете. Ако се 
уопште изменио у протеклих петнаест месеци, током 
којих се његов положај само погоршао и постао го
тово безнадежан (посете, скоро потпуно забрањене), 
онда је то било ка нечему можда још више детињем у 
њему – чак и када би рекао нешто са горчином, изра
зио презир, Драгољуб Милановић би сачувао своје де
тиње лице, крупне мирне очи, благост око усана које 
се ниједном нису искривиле у гримасу, а поготово 
не опу стиле; као да су огорченост и презир постали 
објективни, не више само његова ствар. Остао му је је
дан покрет или гест који се у правилним размацима 
понављао и који је, тако ми се бар чини, заједнички 
свим Јужним Словенима: некакав лаки полуокрет гла
вом, или пре одмахивање главом, слично „нашем“ 
превртању очима, такође слегању раменима, а, опет, то 
уопште није то – јер у њему има нечег више од нашег 
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ниподаштавања, или чега већ, нечег што значи, бар ми 
се опет тако чини, и: „Ни ово овде, ни оно тамо, ништа 
од тога није смело да се деси. Којешта. Будалаштина. 
Никако. – Али, шта ћеш! Шта да кажеш? Сада је 
касно? Све је бесмислено...“ Руке скоро десет година 
заточеног лежале су током целог разговора непомичне 
на столу у собичку за посете, једна мирно преко друге, 
док се на њих, по завршетку одобрених сати посете, 
није, на трен, положила и једна трећа рука.

Припремио сам неколико питања на језику затворе
ника, у чему ми је помагао један пријатељ, па ми није 
било тешко да разумем одговоре чак и дужих ди
гресија на српском. „Шта Вам највише недостаје?“ – 
„Пријатељи и породица.“ – „Чему се надате?“ – „Ни
чему.“ – „Зашто Вас је народ заборавио?“ – „Садашња 
власт ме је заборавила. Народ ме није заборавио.“ 
(Стражар који је током разговора стајао на вратима 
ка ходнику, једва приметно клима главом.) – „Зна ли 
српски народ да сте Ви овде?“ – „Да.“ (Стражар се ос
мехује.) – „Зашто сте баш Ви мета освете?“ – „Телеви
зија је била симбол, снажнији симбол од Слободана 
Милошевића.“ – „Симбол чега?“ – „Да је могућ друга
чији пут.“ – „Какав другачији?“ – „Свој, ни западни, 
ни источни.“ – „Читате ли?“ – „Много. Платонову Др-
жаву, Штефана Цвајга, Андрићеву Травничку хронику, 
Сеобе Милоша Црњанског. А ту и тамо понеки сајенс
фикшн.“ (Сада се затвореник осмехује.) – „Постоји ли 
у затвору капела?“ – „Не, али повремено долази поп.“ 
– „Знате ли да је у току светско првенство у фудбалу 
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и да Србија данас игра против Немачке?“– „Не.“ – 
„Слушате ли овде оне српске песме које је телевизија 
стално емитовала током бомбардовања?“ – „Не. Више 
не слушам музику. Али понекад замишљам да стојим 
тамо, напољу, где се Морава улива у Дунав. Али поне-
кад замишљам да стојим тамо, напољу, где се Морава 
улива у Дунав.“ – „Заиста се ничему не надате?“ – „Не, 
ничему. Али имам ентузијазам за живот. Не надам се 
ничему. Али имам енту зијазам за живот.“ – „Осећате 
ли гнев или мржњу према онима овде и онима тамо, 
одговорним за Ваше заточеништво?“ – „Не, ништа, 
само презир. Презир.“ И код те речи је лице затворе
ника постало можда још детињије и мирније. Био је то 
презир који му је црте лица раширио, а не искривио.

А онда је стражар, који се кључевима више овлаш иг
рао, повео Драгољуба Милановића натраг у затворски 
део зграде, међутим сада, у сећању, чини ми се да се он 
враћа сâм, да су тамо сва врата била отворена, макар 
само за улазак.

Напољу, на отвореном, на путељку који води до обли
жњег ушћа Мораве у Дунав, као и приликом прве по
сете јак ветар, и, као и први пут, над равницом, скоро 
степом, између двеју река, иако је летња жега, лете јата 
гавранова и пролама се њихово продорно грактање. 
Високо изнад њих кобац, нечујан, лети у наизглед 
мирним спиралама, тек једном испустивши звук по
пут писка који одтрепери преко Дунава, све до Баната 
и даље, ка Карпатима.



470

Званична посета још није била почела – Драгољубу 
Милановићу и мени учинили су уступак – а на улици је 
већ чекало на стотине посетилаца да их пусте унутра: 
видело се да су стигли издалека. „Забела“ је назив пред
грађа Пожаревца у коме се налази затвор, и та Забела 
је појам у читавој Србији и има неки посебан призвук, 
као негде другде и у неко друго време можда Алкатраз 
или СингСинг. Чудноват је прелаз из круга затвора ка 
пространом травњаку парка у коме се, налик дворцу, а 
и велик је као дворац, налази ресторан, некада гостио
ница за пример у читавој Југославији, у међувремену 
скоро запуштена; псеудодворска фонтана је пресахла.

У данима током којих сам се овде окушавао у причању 
приче Драгољуба Милановића, једног јутра празној 
пужевој кућици, једне вечери шиваћој игли, па онда 
опет једног дана белом комадићу брезове коре – „Сви 
ћуте. Дивота!“ – догодило се штошта.

На једној страни, Драгољуб Милановић је и даље за
точеник Забеле, без изгледа да икада буде пуштен на 
слободу; он има једино слободу да, на пример, сиг
нира књиге затворске библиотеке. Кружи, додуше, 
некаква петиција за његово ослобађање, али њу до 
сада није потписао „ниједан водећи западни интелек
туалац“ – сем Харолда Пинтера (с оног света). А други 
процес против њега због прибављања имовинске ко
ристи групи радника телевизије (види „Додела ста
нова“, Члан бр.?, Највиша казна?) већ трећу годину тек 
што није покренут.
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Даље, у међувремену је један други српски суд по
вео поступак и против другог српског држављанина 
у сличном бомбашком случају: бивши градоначелник 
Варварина, Јужна Србија, мораће да одговара пред на
длежним окружним судом зато што је свесно, на праз
ник Вазнесења Господњег, када су две бомбе испаљене 
на омањи мост преко Мораве – она је доле на југу тек 
речица – пропустио да забрани свако кретање преко 
моста; морао је да зна да су од марта до јуна 1999. сва, 
чак и најбезначајнија јавна здања, могла да буду ратни 
циљ; чињеница да су на мосту у Варварину бомбе 
убиле ћерку градоначелника, председника општине, 
не сме се узети као олакшавајућа околност на уштрб 
кажњивости. (То што на суд није изведен и машино
вођа оног, нешто раније, негде другде у Србији бом
бардованог путничког воза – број жртава двоцифрен 
– овај има да захвали једино околности што је бомба, 
заједно с другим путницима, разнела и њега самог: и 
он је морао да зна… и он је пропустио да учини… – 
све сами злочини који не застаревају.)

На другој страни, у данима у којима сам се огледао у 
причању приче Драгољуба Милановића могло се чути 
да се Вилијем „Бил“ Клинтон и Ентони „Тони“ Блер, у 
време НАТОбомби председник САДа, односно бри
тански премијер, носе мишљу не само да заједнички 
потпишу петицију за ослобађање затвореника из За
беле, већ и да обојица дају по један од својих број
них уговорених постпредседничких, односно, пост
премијерских хонорара (у висини од сто хиљада 
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долара, односно, осамдесет хиљада фунти стерлинга) 
као прилог за његову одбрану, па и да, ако већ дотле 
дође, крену заједно да демонстрирају испред српског 
затвора, под небом гавранова и копца, за пуштање на 
слободу Драгољуба Милановића чије име, исписано 
ћирилицом, може да се нађе и на home page-у њихових 
сајтова. Мистер Блер је чак изразио жељу да пређе у 
православље, да се поново крсти у манастиру Дечани, 
Косово, и себе изложи опасном чину да га целог цел
цатог загњуре у воду.

И шта је још могло да се чује као врхунац свега? Да 
је Европски суд у Хагу одлучио да се, у случају, или 
причи, или причам ти овде причину причу о случају 
Драгољуба Милановића, ипак покрене оптужница 
пред Главним судом против деветнаест (или већ ко
лико) држава „Северноатлантске одбрамбене орга
низације“ због њиховог међународноправно против
правног напада на Савезну Републику Југославију у 
периоду између Васкрса и празника Вазнесења Гос
подњег. А, поврх свега, да је о Великој Госпојини, сре
дином августа лета Господњег две хиљаде дванаесте, 
коначно сазвана прва и уједно последња, дефинитивна 
и ултимативна Светска мировна конференција, а где? 
– у дворцугостионици у Забели, Србија – избор места 
је симболично намирење дуга. (Иначе, недавно сам 
опет накратко боравио у Забели: путељак који води од 
Пожаревца до ушћа Мораве, наравно свеже асфалти
ран и четири пута шири него што је био, прекрштен 
је у Peace Highway. Фонтана у парку поново живахно 
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жубори, жубори? Ма шикља до неба, коров између 
камених плоча спржен, персонал, стотинак њих, чека 
светске моћнике, додуше још увек помало стврдлих 
лица условно пуштених затвореника – али без бриге!, 
сва ће се она дотичног дана, додиром чаробног шта
пића, опустити.) А гостионица? И она је добила ново 
име: зове се Препород, у преводу на немачки отприлике 
„Повратак у живот“ или „Ренесанса“.

Неспорно је, на једној страни, да Радиотелевизија 
Србије у међувремену важи за једну од најбољих на 
свету (тек што је награђена плакетом „За демократију“ 
Европског парламента у Стразбуру или Бриселу: са 
пуним правом и потпуно природно, на њој се, баш као 
и на телевизијама диљем Европе, врте рекламе за вина 
са Косова, данас албанске државе, и српске покрајине 
која се још једва држи о концу!). И неспорно је, на дру
гој страни, да Бели анђео, Бели ангел, са средњове
ковне фреске у Милешеви, Југозападна Србија, анђео 
чувар земље, како га зову, још увек упире руком не
куда далеко изван фреске, у празан гроб Васкрслог, 
али од дана откад сам се огледао у причању приче Дра
гољуба Милановића, и преко целе Србије ка Северу, 
све до ушћа Мораве у Дунав, тамо у затвор у Забели, и 
у једног затвореника унутра.

Ма, шта ја то причам? Па, тај заточеник уопште не по
стоји. Драгољуб Милановић, или неко с тим именом 
– а у Србији живи или је живело не мало њих с тим 
именом – можда је некада давно егзистирао. Али, он 
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више не егзистира. Шта му се десило: измишљен је. 
Стварно име шефа српске телевизије је Џејмс Даблју 
Фокс (James W. Fox), или тако некако. Чиста измиш
љотина је и продорно грактање гавранова и копчев 
писак изнад Поморавља. Измишљен је затвор за око
реле злочинце у Забели код Пожаревца. Измишљене 
су даљински навођене бомбе и на даљину вођен пост
модерни рат. Прохујала са вихором разнета тела, не 
само са моста у Варварину и из воза код Сурдулице. 
Све ово овде је ништа друго до музика на реци за оне 
вечнојучерашње, југоносталгичаре, маргиналне групе, 
споредне фигуре. Егзистирају, итекако!, једино они 
унапред богомдани победници, што ће рећи, добит
ници. „Егзистирати“, не значи ли то у преводу и „бити 
изван“ или, слободније преведено, „бити eлегантно 
изузет“? The winner takes it all…

Ову причу, биће да је тако, причам једино мртвим ри
бама у мртвом Дунаву, празним клиповима куку
руза на пустим пољима Војводине, сасушеном букету 
цвећа у зарђалој конзерви на гробљу у, рецимо, Поро
дину, и, на крају, лобањи, или ономе што је од ње ос
тало, у гробу Иве Андрића.

Зато ме чуј, исфронцлана пертло. Чуј ме, зарђала кр
цаљко. Чуј ме, крива шиваћа игло. Чуј, прашњава кр
пена животињо. Чуј, мој офуцани отирачу за ноге. 
Саслушај ме, ти у огледалу. 

Јануар – мај 2011.
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Белешка о писцу

Петер Хандке.
Један од најугледнијих и најутицајнијих књижевника да
нашњице. Аутор је стотинак књига прозе, позориш
них комада, радиодрама, поезије, есеја, хроника. У сва
кој књи жевној врсти и сваком жанру оставио је низ дела 
која су утицала на многе угледне писце, уметнике, позо
ришне и филмске редитеље. Посебно су, културно, али и 
политички, значајни и утицајни Хандкеови есеји о Југо
славији сабрани у овој књизи. Наслов књиге – Историја 
иза приповести – дао је аутор лично, за ову прилику по
себно, „противстављајући“ историографији приповедање 
и уметничко деловање. Хандке се истакао и као филмски 
уметник, самостално, а посебице у раду на сценаријима и 
дијалозима за неке фил мове Вима Вендерса. Многе своје 
књиге је и сам ликовно опремио. Важан је и утицајан ис
траживач светске књижевности и преводилац: са францу
ског, енглеског, старогрчког и словеначког Петер Хандке 
је на немачки превео четрдесет осам (48) књига (Шара, 
Понжа, Бова, Модијана, Голд шмита, Аналиса, Шекспира, 
Персија, Грина, Есхила, Софокла, Еврипида, Јануша, Ли
пуша, Хафнера; са Жарком Радаковићем је са српског 
језика превео песму Владислава Петковића Диса „Можда 
спава“). Петер Хандке је свеобухватан, универзалан умет
ник нашег времена... Рођен је 1942. у Грифену (Аустрија), 
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живео је и у Немачкој (у Берлину и Диселдорфу), а у више 
наврата у Француској, где и данас живи (у Шавилу, пред
грађу Париза)... Петер Хандке је често на путовањима, 
широм света. Утисци са путовања остављају најдубље 
трагове у његовој књижевности. Подручје за које је оду
век био и остао везан јесте простор бивше Југославије 
која је у његовој књижевности, па и у есејима ове књиге, 
важна књижевна тема... Истакнуте и нарочито утицајне 
књиге Петера Хандкеа јесу Псовање публике, Каспар, 
Голманов страх од пенала, Кратко писмо за дуги рас-
танак, Несрећа без жеља, Поподне писца, Кроз села, Још 
један пут за Тукидида, Поука планине Сент-Виктоар, 
Понављање, Час током кога нисмо знали ништа једни о 
другима, Годи на у ничијој ували, Губитак слике,  Морав-
ска ноћ, Велики пад, Пред зидом сенке дрвета ноћу, Још 
увек олуја, Лепи дани у Аранхуезу, Други мач, и друге.

Ж. Р.
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