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Величина знања састоји 

се у томе да се оно не 

може ни изгубити ни 

потрошити. Свако друго 

богатство није истинско 

богатство човека. 

Кур'ал 

 



Уместо предговора 
 

 

 

На овим страницама сусрешћете се са мислима неких познатих и мање познатих 

писаца, фотографа, сликара, музичара, вајара, песника итд. Све су то свестране 

личности, дубоко поринуте у уметност, које и те како имају шта да кажу и које су 

много тога већ рекле. Међутим, и поред тога што је писац све написао, фотограф 

усликао, песник испевао, сликар насликао, увек има још нешто да се каже. То је био 

један од наших основних покретача – пронаћи ту скривену мисао, скривену слику, 

стих и изнети га на светлост дана. Пред вама су разноврсни текстови – сваки је свемир 

за себе, посут мислима као звездама. 

 

 

         Тамара Лујак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Илија Бакић 
 

 

Човек који највише воли да плаши (мучи?) своју публику, најбољи је саговорник. 

Рођен 1960. године у Вршцу, где и данас, како сам каже живот(ињ)ари. Илија Бакић 

познат је по оштром оку, одличним рецензијама, још бољим причама, сарадњи са 

многим часописима, и поезији и прози, која је ту да вас насмеје, забрине, намучи и, 

наравно, заплаши. 

 

ХЦ: Колико се већ дуго бавите писањем? 

 

ИБ: Активно се литературом бавим пуне две деценије (и коју годину приде). У ово 

не рачунам разноразна искушавања сопствених списатељских (не)могућности током 

средње школе, мада су она била припрема за „озбиљно“ писање. Под утицајем 

дадаизма, надреализма, зенитизма и немачког „новог субјективизма“, почео сам да 

пишем поезију док су моје приче одмах биле научнофантастичне. По природи ствари, 

пошто је поезија својеврсни бљесак и грч инспирације, а проза захтева дужу 

концентрацију и континуирани рад, први завршени радови којима сам био задовољан 

биле су песме. Онда је на сцену ступила друга страна поменутих песничких покрета - 

субверзивност. 

Својеручно сам умножио пар песама, са све својим потписом, и лепио их на 

аутобуској станици, пијаци и поштанским сандучићима. Пошто бих полепио песме, 

враћао сам се до првог „места злочина” да посматрам како случајни пролазници 

реагују кад схвате да на папиру није неки оглас него стихови. Недужни грађани били 

су збуњени, шокирани, освртали се као да ће им неко дати објашњење (тада није било 

скривене камере па да сумњају да их неко снима); неки добродржећи пензионер чак је 

поцепао једну од песама - можда је то био неки проверени критичар. Ја сам све то „као” 

незаинтересовано гледао и забављао се. Ова работа је трајала неколико месеци и није 

прошла незапажено од органа реда који нису знали шта да раде, али су сматрали да 

морају да реагују (сетите се да је то почетак осамдесетих, још је важио оно „и после 

Тита – Тито”). 

У сваком случају, добио сам позив на разговор, не у СУП, већ у Месну заједницу, где 

ме је извесни друг (умро је, па нема смисла да му помињем име), онако „другарски”, 

питао зашто „то” радим. Ја сам полетно изнео искуства авангардних песничких 

покрета, са „акцентом” на домаћи зенитизам, што је друг, са разумевањем саслушао, 

сложио се, али и даље му није било јасно зашто ми све „то” треба. Како он није могао 

да ме убеди да је „то” што радим добро, али да „то” више, ипак, не радим, растали смо 

се без договора, резолуције или директиве (пошто нисам био члан Партије). Сличне 

субверзивне песничке акције изводио сам и на Правном факултету у Београду: у 

највећем амфитеатру, славној „петици”, пре почетка наставе или у паузама када је 

била празна, исписивао сам на табли своје песме, наравно потписане. Професори који 

би, желећи нешто да напишу, видели стихове различито су реаговали: неки би их 

обрисали, а било је и оних који су свој текст склањали у страну да не смета песми. 

Ипак, за разлику од Вршца, нико ме од факултетских власти није позвао на разговор. 



ХЦ: Бавите се и писањем поезије. Да ли се бавите још нечим? 

 

ИБ: Прву књигу поезије завршио сам 1984. и послао у Матицу српску, у едицију 

„Прва књига”. Био је то бесмислен потез, јер нисам познавао никога из редакције и 

нико ме није протежирао. Нисам знао да се још пре расписивања конкурса знало чије 

књиге ће бити одштампане. Све се завршило враћањем рукописа са препоруком да 

мало „цизелирам текст“. Оно што сам ја урадио била је деконструкција књиге - од 

Почетног положаја настала је Ресурекциона сеча почетног положаја. Уредно сам послао 

рукопис и он ми се уредно вратио - неотворен. Само су мој коверат убацили у свој и 

послали га назад. Никоме није падало на памет да га чита; она препорука је, у ствари, 

значила да не забадам нос/стихове у туђе двориште. И - више нисам. Ресурекциона је 

1993. г. изашла у независној едицији „Угао”, коју је уређивао и објављивао Душан 

Белча. Надаље сам поезију, остајући веран узорима, објављивао у сопственом издању - 

као фотокопиране свешчице у тиражима од 30 нумерисаних примерака или у сарадњи 

са литерарним истомишљеницима - сигналистима (у Кањижи, Београду и Вршцу). 

Ипак, све што ми се дешавало сасвим је нормално, јер ако би авангарду сви 

подржавали, она не би била то што јесте - искорак из етаблираних уметничких 

вредносних система. 

У међувремену сам успео да завршим НФ приче и почео да их шаљем часописима - 

без успеха, па сам променио тактику и најпре звао уреднике нудећи да им пошаљем 

НФ приче. Они су, сви редом, били врло расположени за тако нешто, баш им се 

допадала та идеја, њихов часопис је био врло отворен, али - сви они су чули да је НФ 

шунд којим се не прљају озбиљни писци и озбиљни часописи које они уређују. Онда 

сам послао причу на конкурс Знака Сагите, који је, у оквиру београдског Друштва 

љубитеља научне фантастике „Лазар Комарчић”, организовао Бобан Кнежевић, прави 

добри дух домаће научне фантастике. Прича се није претерано допала жирију, али ју 

је Бобан објавио у НФ часопису Алеф 1990. године. Затим су моје приче објављене у 

Галаксији, Свескама, које је тада уређивао Богдан Мрвош, песник широких видика (са 

којим сам приредио и неколико блокова домаћих НФ прича), Књижевнoj речи... 

Нешто пре прича почео сам да, у легендарном културном додатку средом 

новосадског Дневника, објављујем приказе НФ књига, опет захваљујући отворености 

уредника Живановића, Копицла и Писарева. У другим часописима је важио принцип 

„да, ми смо отворени, пошаљите текс, а ми га сигурно нећемо објавити - али смо и 

даље отворени”. Ипак, време је чинило своје, на место старих долазили су нови 

уредници, мање подложни предрасудама, па сам лакше објављивао приказе или есеје 

везане за НФ. Најлакше сам текстове о НФ (своје и других аутора) објављивао у 

часопису Кошава, који је половином деведесетих излазио у Вршцу, јер сам био један од 

уредника културне рубрике. И кањишки часопис Орбис је, под уредничком палицом 

Љубомира Ђукића, објавио неколико блокова домаћих НФ прича, јер сам био дописни 

члан редакције и приређивач тих прилога. Потом сам сличне пројекте реализовао у 

часописма Улазница, Сигнал и прошле године у Нашем трагу. 

Кад се овако погледају ствари, рекло би се да је НФ изборила своје место на 

културној сцени, али то је врло варљив утисак. „Озбиљни“ писци, уредници часописа 

и издавачи су и даље, ако не против, а оно врло неповерљиви према НФ, како светској 



тако и домаћој. Зато је и даље потребан „дебео напор” да се изађе из оквира 

специјализованих издања и уђе у главни књижевни ток. Чини ми се да ћемо још дуго 

морати да, из окриља гета (у који су нас сместили), правимо герилске испаде у 

„мејнстрим” како бисмо полако навикавали и уреднике и читаоце да оно што радимо 

има вредност. Мада, квалитет нема везе са објављивањем и ако неко каже „пошаљите 

добру НФ причу и објавићемо је”, највероватније то неће урадити; оно „добра НФ 

прича” је изговор, јер су часописи препуни слабашне „мејнстрим” поезије и прозе и 

никоме не смета да их и даље објављује, док НФ у старту мора да буде добра да би 

заслужила штампање - није него. 

Врло слична ситуација је и са домаћим стрипом којим се, стицајем околности, 

такође, као приказивач (а својевремено и члан редакције магазина Патагонија) бавим. 

Домаћи стрип који је, после узлета, почетком смутних деведесетих пропао у илегалу 

(андерграунд), никако да се у потпуности врати на старе позиције. И ту су отпори 

ауторитета велики, неповерење и априорно оспоравање царују. У ствари, усуд свих 

алтернативаца и авангардиста јесте да, у овдашњој култури, буду маргинализовани. 

 

ХЦ: Које су Вам омиљене теме? 

 

ИБ: Како се из онога што сам до сада написао и објавио види, „склон сам” 

разноразним темама, од (не)веселих апокалипси до киберпанка, од алтернативних 

историја, до будућности на овим просторима. Искушавање образаца, њихово мењање, 

допуна или разрада, спада у репертоар сваког писца, био жанровски или не. Научна 

фантастика има „пех” што су неке теме задате, и предност што такве теме може да 

варира. У сваком случају, оно што је битно јесте да приче буду о људима у некаквим 

околностима, а не о околностима без људи. На аутору је да ствари постави како му 

воља, да мења постојеће светове или измисли нове, али да то уради тако да убеди 

читаоца, да, како се каже, прича „држи воду”. 

 

ХЦ: Често тврдите да волите да плашите своју публику. Зашто? 

 

ИБ: Не сећам се да сам баш тако нешто рекао. Нисам превише склон хорору, па ми 

плашење не спада у опис радног места. Једино чиме могу да плашим читаоце је 

обећањем да се неће лако извући ако читају то што сам написао, да неће добити лака, 

зашећерена решења, да им се неће помагати. Што би се рекло - читаће на сопствену 

одговорност. У поднаслову мог романа Нови Вавилон стоји „проза бруталис” - то је 

обавештење/упозорење да унутра нема конвенција, од језичких до вредносних, да 

нема добрих и лоших јунака, нема протежирања неких идеја. Унутра су „ружни, 

прљави и зли”, односно „понижени и увређени”, који се батргају не би ли опстали у 

непријатељским окружењима. Пошто увек има нежних душа које би тако нешто могло 

узнемирити, ја им на време, на корицама, скрећем пажњу, јер различити су разлози 

који некога терају да чита, па су и очекивања свакојака. Најчешће се она крећу у 

стандардима лаке забаве и поуке мада има и оних који траже нешто више (од крви, 

бизарности и перверзија, до другачијих визура светова и људи). За свакога постоји 

права књига али, у складу са тим, шта могу, крив сам - моја књига није за свакога. 



ХЦ: Од када сте члан Друштва љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”? 

 

ИБ: О постојању друштва „Лазар Комарчић” најпре сам сазнао из Галаксије. Пошто 

нисам становник Београда, требало ми је поприлично времена да узмем активнијег 

учешћа у раду (истини за вољу био сам на некој манифестацији коју је друштво „Лазар 

Комарчић” приређивало у Народној билиотеци половином осамдесетих) и то најпре 

на славним „сечама аутора” на којима су чланови жирија конкурса Знака Сагите, 

анализирали и критиковали приспеле радове. Било је то инспиративно и депресивно 

искуство, јер ми многа објашњења нису била јасна. Касније сам долазио и на „обичне” 

састанке у библиотеку, на крају Кнез Михајлове и у Дом омладине; учествовао сам 

(држао предавање) на Беокону у Кинотеци. Колико год да су сусрети понекад били 

хаотични или необавезни, пре и после свега је остајао осећај „саучесништва” и 

„братства по перу”, јер је добро разменити информације и мишљења са људима који 

су у сличним водама. Усто, „Лазар Комарчић” је био и својеврсна спољна редакција 

часописа и едиције Знак Сагите и осталих издања на којима је радио Бобан Кнежевић. 

 

ХЦ: Да ли по Вама од писања може да се живи? 

 

ИБ: Ко има амбиције да живи од писања може или да промени земљу у којој 

ради/објављује или да пише оно што се овде продаје. Трећег пута за писце нема. Са 

овим квалитет нема никакве везе. То што је неко написао добру књигу нигде (ни у 

свету ни овде) ништа не значи на финансијском плану; питање зараде од књига је 

најпре питање спретности у сопственом самопромовисању и наметању, затим питање 

успешног прилагођавања трендовима, па тек на крају, ако остане места, талента. То су 

правила (која изузеци потврђују). Код нас (шта год то било) свако пише на свој ризик и 

на своју штету. Ако неко жели паре и славу, требало би да буде политичар, спортиста 

или народњак. 

 

ХЦ: Како је и кад настао Пренатални живот? 

 

ИБ: Давне 1990. године, негде у време закувавања кризе која ће кулминирати 

„Заливским ратом” направио сам скицу за причу о „малој апокалипси” света изазваној 

ратом за нафту, који се „искомпликује” када они који су нападнути употребе бојне 

отрове (сада се то зове „средства масовног уништења”), односно о неколицини ликова 

који несвесно учествују у остварењу плана за уздизање човечанства у новим условима. 

Прича се развијала и нарасла до романа, била послата на један од конкурса Знака 

Сагите и солидно се пласирала, а 1997. године је објављена у едицији Знак Сагите; 

прошле године се појавило друго издање, у „Народној књизи” у едицији „Мегахит”. 

Неколико приказивача првог и новог издања дало је позитивно мишљење о 

„Пренаталном” који је, у међувремену, добио неке потврде и у реалном свету, а како 

ствари стоје, има шансе да подударности буду и много веће. 

 

 

 



ХЦ: Имате ли неки савет за младе писце? 

 

ИБ: Не знам да ли сам довољно квалификован за давање савета али... Пре свега 

морају бити начисто сами са собом - да знају шта хоће и колико су спремни да жртвују 

(година, живаца, пара, надања, гутања увреда). Тврдоглавост се подразумева. Кад се 

ово рашчисти - све остало је лако, иде само од себе. Наравно, не одабирате само ви - и 

литература одабира вас. Можете је се одрећи, али и то кошта: знам људе који су се 

окренули обичним стварима и материјално су лепо ситуирани али, нешто их гризе, 

нису задовољни, хтели би натраг. С друге стране, и они који су фолирали знају, кад су 

сами са собом, да литература није за њих нити они за њу. Што ће рећи „ко узме - кајаће 

се, ко не узме - кајаће се”. 

 

ХЦ: Хоћете ли нас скоро плашити својом прозом? 

 

ИБ: Ако, али АКО све ствари легну на своје место, требало би да се у току ове 

године, у едицији Знак Сагите појави књига мојих прича написаних од 1990. до 2000. 

године; избор прича је сачинио Зоран Стефановић, а наслов је Доле у Зони. Неке од 

прича су већ објављене „на папиру” у разним часописима, неке постоје само у 

електронској интернет верзији (на сајту Растко). Овом књигом би био закружен један 

период мог рада и отворен следећи, мада, истини за вољу, без већих проблема бих 

могао да саставим још једну збирку прича (па и да нешто претекне).  

Што се других пројеката тиче и даље постоји шанса да се до Сајма књига, у издању 

зрењанинског часописа Улазница, појави зборник домаћих прича посвећених Флашу 

Гордону. Наиме, у једном од бројева Улазнице из 2004. године сачинио сам блок прича о 

овом стрип јунаку поводом 70 година од појаве стрипа. Накнадно се позиву одазвало 

још неколико писаца и пројекат је нарастао до величине књиге. На жалост, недостатак 

пара и несређени односи између часописа, библиотеке и штампарије задржавају 

реализацију књиге. 

 

 

Мај 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Влада Тодоровић 
 

 

Шармантне и харизматичне особе вас освајају на први поглед, па чак и кад су 

невидљиве. Како наш саговорник Влада Тодоровић, алијас Невидљиви, сам тврди, 

рођен је 1966. године, не у Београду, већ у Земуну. А да ли су ствари којима се бави (а 

бави се писањем кратких прича, песама, има своју емисију на радију), видљиве или 

не... закључите сами. 

 

ХЦ: Шта је било прво што си написао у животу? 

 

ВТ: Прво што сам написао била је епска песма у петом разреду основне школе. 

Писао сам на часовима – прерађивао сам све што се дешавало на часу. Моји су другови 

мислили да ћу да будем нови Минимакс. У то време сам био члан групе „Хирошима”. 

Цео нам је албум био под утицајем удримизма. Један од наших првих хитова је била 

песма: 

 

„На острву званом Куба, 

Живи једна смрдибуба, 

Дебела је као слон, 

Прави свињски шампион.” 

 

А рефрен је ишао овако: 

 

„Турбомлазна свиња та, 

Није спора, е па шта!” 

 

Одувек ми је било много слађе да читам друге и да гледам како су се други мучили 

и тај ме проблем прати и дан данас. Прву причу сам почео да пишем у време кад сам 

писао овакве песме, али кад сам коначно одлучио да је завршим, прошло је неких 6-7 

година. Прича је била инспирисана тротомном Енциклопедијом о Другом светском 

рату. У трећем тому сам читао о тајним немачким оружјима – о тајној летелици којом 

су шпијунирали Чешку. Причу сам насловио „НЛО не постоји” и кад сам је коначно 

завршио 1989. године, послао сам је на конкурс Знака Сагите. Освојила је само два 

поена, што је било сасвим довољно да буде објављена у Алефу. 

 

ХЦ: У чему налазиш инспирацију? 

 

ВТ: Волим да радим пародије. Неки пут је то пародија на нешто што прочитам, или 

је то разрада познате теме. Кратке приче пишем тако што једноставно кренем, па где 

ме „пут” наведе. Присталица сам писања на папиру, иако обожавам компјутере. Тада 

сам опуштенији, лакше се крећем кроз текст, имам бољи преглед и лакше прекрајам 

реченице, а све то не могу да радим на компјутеру. Ипак више волим кад се око прича 

мало и помучим. 



ХЦ: Које те теме највише интересују? 

 

ВТ: Кад је научна фантастика у питању увек је то хумор. Волео бих више да пишем 

тврду научну фантастику, која тражи добро познавање физике, али ме више привачи 

да сам смишљам правила, што ме опет вуче ка хуморним ситуацијама. 

 

ХЦ: Зарађујеш ли писањем прича? 

 

ВТ: Могао бих да кажем овако: урадио сам много реклама – то су више скечеви или 

вицеви – једино ми је тај облик стваралаштва донео зараду (тиме сам се највише бавио 

на радио „Пингвину”), али од самих прича – апсолутно ни једног јединог динара. 

 

ХЦ: Колико си већ дуго на радију? 

 

ВТ: Од 1991. године. Почео сам на Б92, где нисам видео ни „Р” од редакције ни 

студио, а камоли микрофон. Онда ме је фебруара 1991. године позвао Драган Ђилас, 

уредник јутарњег програма „Колеџ радиа” (у то време сам радио за „Борбу”). У 

новембру исте године одлазим на „Пингвин”, где сам имао своју радио емисију. Потом 

сам радио за „Индекс”, „011”, „Делту”, „Жабац”, „Студио Б” и „Акцију” (децембра 

прошле године). 

 

ХЦ: Да ли си радио и за друге медије? 

 

ВТ: Радио сам за новине, часописе и радио. Гостовао сам неколико пута на ТВ-у, на 

Трећем каналу. Радио сам вести за београдску рубрику у „Политици”; у „НИН”-у, 

„Борби”, „Вечерњим новностима”, „Спорту”, „Нашој борби”, „Дневном телеграфу”, 

„ДТ Кошарци”, „Блицу”, „Блиц NEWS”- и још многим другим. 

 

ХЦ: Чиме се још бавиш? 

 

ВТ: Доста сам се зезао са музиком, јер је она основа за радио. Пре једно три године 

почео сам да радим на пројекту „Шугави пси”. Обрадили смо песму „Џингл бел”. 

Песма се зове „Звончићи”, а иде овако: 

 

„На северном полу 

Десила се брука 

Деда Мраз се угојио 

Пошто само крка” 

 

„Деда Мраз је Србин, 

Лењ је као пита, 

Да разноси поклоне, 

Заболе га… ирвас!” 

 



За музику је задужена Стела (клавијатуре), за тонску монтажу Ганди, а ја за текстове. 

Имамо и гостујуће чланове, али ово је стална поставка. Једну нашу песму, зове се 

„Шлогирани тестиси” обрадила је и објавила група НБГ (Ново Београдско Гробље). 

Свирали су је 1986/7. године на „Академији” (написана је 1980/1. године). Не знам шта 

је данас са том групом. 

 

ХЦ: Кад си и како сазнао за Друштво љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“? 

 

ВТ: Чуо сам на радију 1983. године, а отишао 1990. Тада су састанци били у 

Народном универзитету „Браћа Стаменковић”. Кад сам дошао, били су у Римској сали 

у библиотеци града Београда. Потом смо се преселили у Дом омладине, па у СКЦ, а 

данас смо опет у Дому омладине. У паузама смо се састајали по многим београдским 

кафанама. 

 

ХЦ: Да ли си скоро нешто написао? 

 

ВТ: Најскорије што сам написао, написао сам пре две године за конкурс Знака сагите. 

Песме пишем за „Шугаве псе”. До сада смо скупили 8-9 песама. Можда ћемо да издамо 

албум, а можда и нећемо, зависи од много тога. 

 

ХЦ: Како се родила идеја за емисију „Поглед из свемирског брода” и шта се данас 

са њом дешава? 

 

ВТ: Кад сам дошао да радим на „Пингвину” 1991. године, дошао сам да радим као 

новинар. У јануару 1992. био је расписан интерни конкурс за радио емисије. Шестог 

фебруара 1992. године у осам сати ујутро емитована је прва контакт емисија „Поглед 

из свемирског брода”. Трајала је сат времена, а расправљали смо о томе да ли и колико 

се читају научно фантастичне књиге код нас. Од њих једанаесторо који су се јавили у 

програм, осам су биле девојке. Био сам апсолутно одушевљен тиме, јер се за научну 

фантастику приповеда да је пишу мушкарци за мушкарце. 

До 1994. године емисија је постала један од двадесет најслушанијих емисија на 

„Пингвину”, да би 2000. на „Индексу” постала једна од седам најслушанијих. Тих 

година ми се дешавало да људи траже аутограме од мене и да сатима седе на журкама 

и чекају да дођем како би ме упознали. После „Индекса” сам отишао на „011”, па сам се 

вратио на „Индекс”, па поново отишао, овог пута на „Жабац”. Сад сам на „Студиу Б”, 

средом од 21 до 23:30. Шестог фебруара 2000. сам са емисијом отишао на Интернет. У 

то време сам радио на „011”. Била је то идеја др Софтвера. Он је и отворио интернет 

страну. Међутим, све је стало кад се, пре годину дана запослио. 

 

ХЦ: Шта би саветовао младе? 

 

ВТ: Из моје перспективе савет је да пишу у континуитету, јер се без вежбе не може. 

Са друге стране не можеш да објавиш збирку уколико не загрејеш столицу. Мораш да 

натераш себе да пишеш у континуитету. Једино на тај начин може нешто да се уради, 



јер је писање ипак занат. Не треба бежати од кратких прича, иако људи причају да су 

презахтевне. Бити издржљив и довољно упоран у писању, али и у пласирању самих 

прича. Не треба писати само за фиоку. Нек носе блокче уз себе, јер никад не знаш кад 

ће да ти падне мисао или реченица на памет. И нек све имају записано, јер никад не 

знаш кад ће шта да ти затреба, а није на одмет и знати кад си шта написао – за потребе 

интервјуа, рецимо. 

 

ХЦ: Да ли ћеш и даље остати невидљив? 

 

ВТ: Да. Довољно је бити невидљив, јер те људи препознају и по гласу. Нисам битан 

ја. Нисам хтео да се људи везују за мене. Хтео сам да људе вежем за научну фантастику. 

 

 

Јул, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Наш траг , часопис за књижевност, уметност и културу 
 

 

Прва радио-драма на српском језику, „Ја, господар ја”, објављена је 1939. године. Од 

тад па до данас, иако је у свету призната и цењена, код нас је радио-драма остала на 

маргини, непризната, и поред тога што се у овом жанру окушало преко пет и по 

хиљада наших писаца. Ни један часопис који се бави књижевношћу, културом, 

ликовном и свим осталим уметностима, не бави се, нити се икада бавио радио-драмом.  

Међутим, 1994. године покренут је часопис чија је уређивачка политика била у 

многоме другачија. Наиме, часопис Наш траг из Велике Плане, успоставио је сталну 

сарадњу са Драмским програмом Радио Београда. Иако има милионске слушаоце, 

многи не знају да се радио-драме и даље изводе и да су се многи, ако не и сви, наши 

писци окушали и на овом пољу. 

Тако смо у прошлим бројевима овог часописа имали прилике да читамо драме 

Милана Р. Симића, уредника часописа Наш траг, Марије Пушкаш, и радио-драме 

Александре Урошевић, Петра Михајловића и Тихомира Илића. 

Постоје, међутим, и друге рубрике по којима се овај часопис издваја од свих других. 

Ту је рубрика о фантастици, са причама чланова Друштва љубитеља фантастике 

„Лазар Комарчић” (Илије Бакића, Александра Марковића, Горана Скробоње, Ивана 

Нешића, Владимира Лазовића и многих других), рубрика о стрипу (у којој су 

представљени уметници попут Борислава Грабовића и Митре Владуша, Миливоја 

Крстића, Тадије Савића и других), геополитици (са до сад необрађеном темом о 

географији православних народа света, о којој пише Зоран Б. Маринковић), 

фотографији (у којој су представљени уметници попут Миланчета Марковића, 

уредника првих неколико бројева прве серије Нашег трага, Марјана Мишића, Горана 

Бандеље, Јасмине Милетић и многих других), шаху и уметности, филму, поезији, 

историји, ликовној уметности; као и рубрика која креће од следећег броја о 

афоризмима, покренута у сарадњи са издавачком кућом „Алма”. 

Часопис је први пут покренут 1994. године у Великој Плани. Направљена је пауза од 

четири године. Нова серија, у новом формату покренута је 2002. године. На основу 

свега изреченог, није тешко закључити да се пред нама налази изврстан часопис. А да 

ствари буду још лепше, часопис је доступан и на интернету, на www.nastrag.org.yu. 

Ипак, највише и најлепше о самом часопису може да нам каже наш саговорник, 

оснивач и уредник првих неколико бројева старе серије Нашег трага, Миланче 

Марковић: 

 

ХЦ: Кад је основан часопис Наш траг и ко су били његови први уредници? 

 

ММ: Часопис је основан у лето 1994. године, а први број је изашао из штампе у 

новембру исте године. Штампан је у формату А4, на 40 страна, у 1000 примерака. Сви 

други бројеви штампани су у много мањем тиражу. Покренут је у оквиру друштва 

„Траг“ које смо основали Милан Р. Симић и ја. Ако баш хоћемо истину, ја сам му дао 

име и регистровао га, али је Милан много више залегао на посао од мене и само 

захваљујући њему часопис постоји и данас. 



Да ли знаш пуни назив друштва „Траг“? Шта нам пише на печату? Друштво 

стваралаца и пријатеља књижевности, аудио и визуелних уметности „Траг“. Кад сам се са 

решењем појавио код печаторесца, и када је видео колики је назив, човек је хтео да ме 

бије. Двапут је радио печат. У првој верзији је имао словну грешку. 

Био сам први главни и одговорни уредник часописа Наш траг, а Милан Р. Симић је 

био уредник културе. Пошто је он по вокацији књижевник, у том првом броју, а и 

касније, доминирале су рублике из књижевности, тако да је Наш траг заправо био 

часопис за књижевност, а много мање за културу. 

Заступао сам тезу да покушамо да од Нашег трага направимо у неку руку часопис 

који ће моћи да се продаје на киосцима и у књижарама, да има и ту комерцијалну 

црту, но Милан се оштро томе супротставио, сматрајући да један часопис за културу 

не може сам да се издржава и да на киосцима нема никакве шансе, да не постоји 

концепција која може да продаје један књижевни часопис, није га занимала широка 

публика већ одабрана публика (у чему је можда и у праву), тако да мени није било 

више интересантно да уређујем један такав часопис, и од троброја 5, 6, 7 (јул-децембар) 

1995. уступио сам му уређивачко кормило, а сам сам сео за компјутер и почео са 

техничким уређењем часописа. Тај посао је мене у том тренутку више интересовао од 

уређивачког. Заправо, управо захваљујући Нашем трагу научио сам компјутерски 

прелом текста. 

Међутим, и дан данас сам други човек Нашег трага, Милан цени моје ставове и често 

се консултује са мном у вези неких текстова и тражи моје мишљење о њима. Ја 

избегавам тај посао, али ми га он упорно намеће. Милан добро ради свој посао, али 

воли да провери себе тако што се консултује са мном. 

 

ХЦ: Које су теме обрађиване у првим бројевима? Да ли се уређивачка политика 

часописа мењала током времена? 

 

ММ: Као што сам већ рекао, у почетку је Наш траг углавном био књижевни часопис 

(лист). У првом броју, на пример, урађен је књижевни портрет песника Алека 

Вукадиновића. Штампане су домаће и стране (преведене) приче, био је ту и блок 

сатире (уређивао га је Милан Бештић из Београда), са научног скупа „У славу Вожда“, 

који се сваке године одржава у Великој Плани, штампан је текст Петра Џаџића о 

Карађорђу, било је ту и есеја, интервјуа, али и блок српске фолклорне фантастике. Већ 

у првом броју, дакле, на чак шест страна, штампане су приче које могу да се подведу 

под блок „Српска фолклорна фантастика“: моје две приче, затим прича „Како је баба 

Роса играла у Ђавољем колу“, Златимира Пантића и „Четири чаше“, Вјере Вукшић 

Витошевић. Све ове приче су заправо изворне српске хорор приче. 

И у следећим бројевима се наставило са праксом да часопис углавном публикује 

текстове о књижевности. 

Уређивачка политика се мењала како се ширио круг наших сарадника. Часопис је 

напокон постао „часопис за културу“ уместо „часописа за књижевност“. Почели су да 

се појављују прилози из историје, ликовне уметности, филозофије, филма, и тако 

даље... 

 



ХЦ: Кад је покренута друга серија? 

 

ММ: Последњи број (16/17) часописа Наш траг у старој серији штампан је у 

пролеће/лето 1998. године. Након тога наступиле су озбиљне кризне године, и тешка 

беспарица, тако да више није било никакве шансе да се настави са штампањем 

часописа. Тако смо, привремено, престали да га радимо. 

Тек након петог октобра, и захваљујући чињеници да је Милан Р. Симић постао 

одборник у Скупштини општине, и његовим везама у општини, поново смо били у 

могућности да покренемо Наш траг, овога пута уз обимнију и колико-толико стабилну 

финансијску конструкцију коју нам је обезбеђивала општина из свог буџета. 

У другој половини 2001. године окупило се петоро људи у Милановој канцеларији, 

који су одлучили да уђу у посао око Нашег трага (неки људи су и раније с времена на 

време радили за часопис), и најпре се поставило питање да ли да се настави са старим 

форматом или да се пређе на нов, мањи формат, какав негују и остали часописи. Ја сам 

хтео да се остане на старом формату (интересантнији ми је за техничко уређивање), 

али сам после гласања остао усамљен. Да не бих био баш потпуни губитник, 

предложио сам, ако се већ иде на смањење формата, да то буде формат 13 пута 20 

сантиметара, а то је у ствари формат НФ часописа Сириус који је пре тога излазио у 

Хрватској. Остали су то прихватили, и тај формат је још увек у употреби. Мада данас 

заговарам ново смањење формата, тј. да се пређе на формат џепне књиге, јер је то сада 

тренд у иностранству. И Милан је прилично загрејан за нову промену. 

Први број нове серије појавио се у пролеће 2002. године, и те године је објављено 

укупно пет бројева, иако је требало да се појави четири. То се десило због специјалних, 

тематских бројева. Друштво од пет чланова окупљених око издавања нове серије Нашег 

трага врло брзо се осуло, па је опет сав посао пао на Милана и мене. 

 

ХЦ: Како се јавила идеја за покретање сталних рубрика о фантастици и 

афоризмима? 

 

ММ: Већ од првог броја старе серије часопис објављује и прилоге из фантастике и 

сатиричну рублику, у којој су саставни део и афоризми. Сатира је ишла у свим 

бројевима старе серије часописа. Разлог је томе што је Милан у то време углавном 

писао афоризме, тј. бавио се сатиром. А пошто сам ја своју прву НФ причу објавио када 

сам имао 19 година, наравно да је часопис радо посвећивао простор и научној 

фантастици. Осим прича у првом броју, у броју 10/11 старе серије сам (на насловној 

страни) објавио своју НФ причу „2041“, а у броју 13, 14, 15 и причу „Написани свет“. У 

том истом броју објављен је на три странице и текст Александра Б. Недељковића „Бог у 

научној фантастици“, као и његов „Поглед из научне фантстике“ – „СФ је 

традиционална“. 

Са таквом традицијом, било је логично да оберучке прихватимо понуду Илије 

Бакића да за Наш траг уради блок фантастичних прича, што је и урађено и 

публиковано 2005. године у троброју 2, 3, 4 нове серије, где се, између осталих, налази и 

твоја прича. А драго ми је да ће НФ и фантастика уопште, постати стална рублика 



часописа Наш траг, мада не искључујем могућност, уколико се појави мањак простора, 

због неких нових идеја и нових људи, да НФ мало и предахне. 

 

ХЦ: Кад сте и како сазнали за Друштво љубитеља фантастике „Лазар 

Комарчић“? 

 

ММ: За Друштво љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“сазнао сам када се 

оснивао, али се више не сећам када је то било, а било је давно. Куповао сам Сириус (од 

првог броја), а пре тога Галаксију (исто од првог броја, који се појавио у марту 1973. 

године), и углавном сам био упућен у сва дешавања око домаћег НФ-а од тада па до 

данас, тако да ми није промакла ни вест о оснивању Друштва љубитеља фантастике 

„Лазар Комарчић“ . Да живим у Београду, вероватно бих и ја био један од оснивача 

овог клуба. 

Наравно, приче чланова друштва „Лазар Комарчић” ће излазити и убудуће, али и 

приче писаца који нису њихови чланови, јер смо ми редакција отворена за све 

сараднике, важно је само да су радови добри. На (моју) жалост, штета је што Наш траг 

не излази чешће, и што нема више страница, тако да НФ може да добије свој стални и 

велики простор између његових корица. 

 

ХЦ: Ко уређује интернет страну Нашег трага и како усклађујете излазак 

часописа на интернету и у папирној форми? 

 

ММ: Хајде да се опет мало хвалим. У радио сам и поставио на интернет прву 

интернет верзију часописа Наш траг, у којој су се, осим текстова који су се појављивали 

у папирној верзији, налазили и текстови за које у самом часопису није било места. 

Касније је тај посао прихватио да ради Драган Димитријевић из Кинотеке, али сада 

Милан Р. Симић нема пара да га плаћа, па је тај посао око интернет презентације мало 

запостављен. 

 

Миланче Марковић рођен је 1957. године у Великој Плани, где и данас живи и 

ради. Пише прозу, углавном научно фантастичне приче. Објављивао у часописима: 

Сириус, Галаксија, Расковник, Политика експрес, Треће око, Зона сумрака и другим. Оснивач 

је и први уредник часописа за књижевност и културу Наш траг. 

 

 

Јул, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Александар Б. Недељковић 
 

 

Проф. др Александар Б. Недељковић, преводилац и доцент за предмет Британска и 

америчка научнофантастична књижевност, на Филолошко-уметничком факултету 

(ФИЛУМ-у) у Крагујевцу, први је човек у нашој земљи, који је научну-фантастику увео 

у „више кругове”: у оквиру редовних предавања на овом факултету, професор 

Недељковић држи и предавања о научнофантастичним романима (Франкештајн, Врли 

нови свет и др.). Оснивач је Српског друштва за научну фантастику (СДНФ), и један од 

најстаријих чланова и оснивача клуба „Лазар Комарчић”. 

Човек који је познат и по многим другим стварима: по томе што изнад свега воли 

научну фантастику и негује наше писмо, ћирилицу, што се бави превођењем и заступа 

писца Константина Тезеуса, или како многи тврде, јесте Константин... А да ли су те 

приче истините или не, на то ће нам одговорити сам професор. 

 

ХЦ: Колико дуго се бавите писањем и превођењем? 

 

АБН: Још од давне 1972. године. 

 

ХЦ: Познати сте по томе што изнад свега волите научну фантастику. Шта је са 

осталим правцима у књижевности фантастици, хорору, надреалном? Какав однос 

имате према њима? 

 

АБН: Ја их поштујем, али се њима не бавим. Књижевност фантастичног састоји се 

углавном од три жанра. Један је фантазија; она има своје подврсте. Ако је за децу, то је 

бајка (Ивица и Марица, Црвенкапа). За разлику од тога, Чари тј. Зачаране (The Charmed 

Ones) религијска су фантазија; а фантазија мача-и-врача су рецимо „Конан деликвент”, 

па „Хари Лончар”, па „Власник бурме”, итд.  

Други је хорор. То је жанр који приказује масакрирање људског тела и душе. И он 

има своје подврсте: може бити потпуно реалистичан, без фантастичних елемената (као 

онај чувени филм о српским рођенданима, свадбама, и мрсним славама, „Кад прасићи 

утихну”), тако да та врста хорора уопште не спада у фантастику, нимало; а може бити 

ипак део фантастике, уколико су протагонисти рецимо они који су пасионирани да 

кроз своје зубе узимају трансфузију. А да не закаче сиду. Зашто крити, ја хорор не 

волим. 

Трећи жанр је научна фантастика. Свако књижевно дело је по један прозор у свет, 

али свако НФ књижевно дело је прозор у по један свет. Научно могућ. Зато се и зове 

научна. Тиме се бавим, то студирам. Ја сам био на много светова, у много векова. Кроз 

НФ. 

 

ХЦ: Колико сте дуго члан Друштва љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”? 

 

АБН: Још од 1981. године. Хм, био сам и њихов секретар, осам година. 

 



ХЦ: Фанзин Емитор почео је да излази исте 1981. године, кад је и основано 

друштво „Лазар Комарчић”. Какви све текстови могу да се нађу у фанзину, да ли се 

уређивачка политика мењала током година и кад се и како појавио први Хемитор? 

 

АБН: Основано је као друштво за научну фантастику, па је и Емитор био за то. 

Колико се сећам, први број посвећен у целости само хорору био је Емитор бр. 105, 

вероватно у фебруару 1992. Тој мутацији највише је допринео Горан Скробоња, човек-

цунами преводилачке енергије (тада), који ће убрзо преузети у своје руке читав 

Емитор и претворити га у хорор семипрозин са по стотинак, па и 120 страница, 

штавише преузети под своју контролу и читав клуб, променити му име 

(пререгистрован је тако да у свом називу више не садржи реч „научна”) и претворити 

га практично у клуб хорориста, што је стање које траје још од 1997. и наставило се у 

интензивном облику до отприлике 2000. године, а у неком мало измењеном облику 

наставља се и данас, 2006. године. (Па, видели сте шта је преовладавало на Беокону 4?) 

Једна од последица је оснивање Српског друштва за научну фантастику. 

 

ХЦ: Кад сте и зашто основали „Српско друштво за научну-фантастику” (СДНФ)? 

 

АБН: Па зато што нисмо могли сви да се помиримо са владавином хорориста (а 

било је и других разлога, на пример, радикално укидање ћирилице у Емитору и 

велика нетрпељивост, по принципу „дрвље и камење”, ако се неко усуди макар и да 

помене ћирилицу тамо). Ја поштујем њихов допринос српској књижевности, али не 

желим да будем део њиховог покрета. Баш као што не желим ни да будем, рецимо, 

постмодерниста. 

 

ХЦ: Када је СДНФ покренуо своју интернет страну, и чија је то идеја била? 

 

АБН: СДНФ и постоји углавном само као интернетско друштво, а физички се 

састане можда једном годишње, кад искрсне неки интересантан повод.  

 

ХЦ: Ви сте један од првих људи у нашој земљи који је докторирао на научној 

фантастици. Како је то изгледало? Да ли сте имали проблема са пријављивањем 

теме? 

 

АБН: Био сам тачно други, јер је Зоран Живковић докторирао 12 година пре мене. 

Да, био је један проблемчић око пријављивања теме; наиме, на једној седници Научно-

наставног већа Филолошког факултета у Београду, кад је требало мени да одобре тему, 

један професор, Љ. М, коментарисао је (кажу; тако сам чуо; нисам, баш, проверио): 

„Нема потребе за још једним радом о научној фантастици, једна дисертација је већ 

одбрањена о томе”. Замало да се све сруши. Срећом, то његово гледиште није 

преовладало. 

 



ХЦ: Први сте човек који је успео да пробије научну фантастику у више кругове у 

нашој земљи, да се тако изразим. Реците нам нешто о Вашем раду на Филолошко-

уметничком факултету у Крагујевцу и о људима који настављају Вашу борбу. 

 

АБН: Ево рећи ћу: 

http://www.geocities.com/srpsko_dnf3/slike_za_korisnike_i_sve_ostal/dnevni-list-

Glas-2005-10-19-o-SF-u-Kragujevcu.jpg 

http://www.geocities.com/srpsko_dnf3/slike_za_korisnike_i_sve_ostal/dnevni-list-

Danas-2005-10-21-o-SF-na-Univerzit-u-Kraguj.jpg 

http://www.geocities.com/srpsko_dnf3/slike_za_korisnike_i_sve_ostal/dnevni-list-

Danas-2005-10-26-pismo-o-SF-u-Kragujevcu.jpg 

http://www.geocities.com/srpsko_dnf3/slike_za_korisnike_i_sve_ostal/Program-

specijalnog-kursa-SF-knjizh-za-ispit-u-junu-2006.doc 

Ја се надам да ће ускоро још неко да предаје жанрове фантастике на српским 

универзитетима. На пример, Зорица Ђерговић-Јоксимовић. Заправо је било 

предвиђено, било је испланирано, да она крене са том наставом на новосадском 

универзитету у исто време кад и ја, у октобру 2005, али, није кренула, из једног јединог 

разлога, наиме зато што је отишла на трудничко одсуство. Приоритет дакле није 

равноправно припао и мени и колегиници Ђерговић-Јоксимовић, само зато што је она 

жена. То стварно није фер, али, ето, десило се. Међутим, ја сам уверен да ће она 

испредњачити квалитетом своје наставе, а осим тога, она је много млађа, па кад ја кроз 

девет година одем у пензију, Зорица Ђерговић-Јоксимовић ће наставити да носи 

заставу НФ и утопијских/дистопијских студија на арени српске филологије. Ја сам 

врло срећан и поносан што, дакле, већ имам наследника. Има још колега на тој стази, а 

Болоња ће, вероватно, утицати позитивно, јер ће отворити неке додатне могућности.  

 

ХЦ: Реците нам нешто о Константину Тезеусу. Да ли ћемо имати прилике да 

читамо његове приче? 

 

АБН: Ја сам њега заступао, повремено, али, само да буде јасно, то нисам ја; у том 

погледу, тврдња у Живковићевој огромној, двотомној Енциклопедији научне фантастике 

није тачна. Немојте мислити да знате ко је, нити да је, чак, уопште људско биће. 

 

ХЦ: Шта бисте поручили писцима коју тек стасавају? 

 

АБН: Нипошто, никако, не почињати одмах романом, то је најгори аматеризам. 

Прво објавити, објавити, барем десетак кратких НФ прича, на пример у Политикином 

забавнику; затим, објавити неколико дужих прича; тек ако се ту постигао успех, и стекло 

име, кренути на роман. Учествовати у фандому, активно, на пример јавите се на: 

srpsko_dnf@yahoo.com. 

Не слушајте оне који вас обесхрабрују само да би цело тржиште задржали за себе, 

али, опет, не надајте се много да ћете на овако малом тржишту, на језику овог малог 

народа, моћи да живите од НФ писања. Наравно треба прво волети и познавати НФ, 

знати барем стотинак досадашњих најбољих светских романа и пет-шест стотина 



најбољих српских и светских НФ прича, и онда у суштини писати оно што бисте 

желели да читате, али још нико није написао. Јако препоручујем да простудирате и 

ово, иако ту има материјала за хиљаду сати читања и гледања, дакле не може се 

апсорбовати ни лако, ни брзо: 
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Треба волети и познавати и граматику и правопис, и физику, астрономију, 

космологију, јер трилиони планета су тамо, сад смо сигурни у то; познавати ипак и 

нашу историју... знати шта је неутрон а шта неутрино, шта би били тахиони ако би 

постојали, шта је светлосна година, зашто је Ајнштајн-Подолски-Розенов експеримент 

толико запрепашћујући, засењујући (а истинит), зашто се не може ходати по 

површини Нептуна, зашто је програмер склон да од другог програмера позајми 

„округлу своту” – 1024 динара; и, шта је ансибл... бити често и спретно на нету. 

 

ХЦ: Која је Ваша визија наше будућности? 

 

АБН: Нисмо заувек. Једног дана ћемо нестати. Биће неко други и нешто друго. Срби 

(а и Хрвати) постоје већ 14 векова, отприлике. Да ли мислите да ће постојати још 14 

векова? Али, једног дана неће бити ни Американаца. Па – ни људи. Или не оваквих, у 

овом смислу речи. Научна фантастика вам приказује нешто од тога. Она вам даје друге 

светове. Друге животе. Треба само кренути. 

 

 

Септембар 2006. 
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5. Јован Ристић 
 

 

Нема ничег лепшег од начитаног и елоквентног саговорника. Тада разговор клизи, 

питања се нижу, а време неосетно пролази. Наш саговорник Јован Ристић, рођен је 

1973. године у Београду, по професији адвокат, а по определењу новинар и писац. Кад 

вас не плаши својом реалном стравом, онда вас силно забавља рецензијама филмова за 

које је рођен.  

 

ХЦ: Кад си и како почео да се бавиш писањем? 

 

ЈР: Писањем сам почео да се бавим крајем основне школе, пре тога сам цртао 

стрипове и писао о њима. Прво што сам написао био је роман „Долина судбине” – 

мешавина свега што сам до тог тренутка прочитао. Почео сам чак да пишем и 

наставак, али га никад нисам завршио. Читало га је моје друштво из школе, али сам 

одлучио да га никад не објавим, јер је писан дечачким стилом. Али, ко зна, можда неке 

мотиве из романа искористим за нову књигу. Написао сам једну причу „Сунце на 

крају моје улице” 1989. године, послао је на конкурс на слободну тему и освојио друго 

место на градском такмичењу, и до данас сам успео да заборавим на њу. Тек сам је се 

сад сетио. Волео бих да је васкрснем у другом облику. 

 

ХЦ: У чему налазиш инспирацију? 

 

ЈР: Инспирацију углавном налазим у реалности, у ономе што видим око себе или у 

ономе што осећам. Обично је у питању искуство, моје или туђе, али је то ипак нешто 

што долази подсвесно из мене. Пишем кад ме нешто дубоко погоди. Не мора то да 

буде лично искуство, али мора да ме помери. Мислим да у сваком од мојих јунака има 

један део мене, док су други јунаци у ствари људи које познајем. У причи 

„Недовршено”, неке је ствари буквално диктирала подсвест, да сам сам био 

запрепашћен резултатом и запитао се: „Боже, шта сам то написао?” 

 

ХЦ: Кад ти је и где објављена прва прича? 

 

ЈР: Покојни Љуба Дамјановић је 1996. године у Емитору објавио три моје приче 

одједном, претходно се оградивши од њиховог квалитета. Тиме је хтео да покаже 

људима да не треба да се стиде онога шта умеју и могу. Биле су то приче „Човек на 

прелазу”, „Грабљивица варљивих крила” и „Празнина”. Објавио је чак и две моје 

приче које нису биле завршене. Прво званично објављивање било је у часопису Орбис 

1998. године, приче „Светлење” и „Човек на прелазу”. 

 

ХЦ: Које те теме највише интересују? 

 

ЈР: Чест ми је мотив тренутак у којима се људи ломе, тренутак који те преображава; 

мушко – женски односи, сукоб деце и родитеља. Све те теме добијају своје уобличење. 



Како сам одрастао, почео сам да фантастику и страву налазим у тим помацима, који 

што су ближи реалности, то су страшнији. 

 

ХЦ: Кад си и како сазнао за Друштво љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”? 

 

ЈР: За друштво „Лазар Комарчић” сам сазнао почетком деведесетих од другова и 

читајући Знак Сагите. Међутим, у клуб ме је довео друг са факултета испричавши ми 

да је Бобан Кнежевић објавио копију књиге „Урбане легенде” коју је превео Горан 

Скробоња. То је доказ да добра прича може да вас навуче да дођете у Друштво. 

 

ХЦ: Интересује ли те још нешто поред научне фантастике и писања? 

 

ЈР: Бавим се сређивањем књиге „Осми путник: Одисеја страве у свемиру”, која је 

2001. године као самиздат објављена у Емитору. Данас чека да њен аутор нађе 

слободног времена да је среди, јер има ствари које треба уклопити са новим подацима, 

како би књига била комплетна. Члан сам управе клуба, један сам од челних људи 

фестивала српског краткометражног филма у оквиру Беокона. Планирамо и фестивал 

дугометражног српског филма. Били смо суорганизатори фестивала хорор филма у 

огранизацији Дома омладине. Биоскоп у Дому омладине током фестивала био је пун, 

док су остали биоскопи у Београду били празни. Поред свега тога стални сам сарадник 

агенције „Бета”. 

 

ХЦ: Колико се разликује писање рецензија за Знак Сагите, Емитор или Пресинг 

од писања прича? 

 

ЈР: За мене је јако битно да и једно и друго долази из срца, без презира и 

компликација – колико је то, наравно, могуће. Кад су рецензије у питању, пишем оно 

што видим, не укључујем своја осећања, што је највећа грешка многих аутора. Писање 

прича је захтевније, јер је потребно заиста осмислити све, а кад пишеш рецензије ипак 

имаш полазну основу. 

 

ХЦ: Зарађујеш ли писањем прича? 

 

ЈР: Први пут сам добио хонорар за причу „Недовршени”, која је изашла прошле 

године у Пресингу бр. 50. Могу само да скинем капу издавачу на поштеном односу, јер 

писац мора да пише не само за славу, већ и за материјалну сатисфакцију, која не мора 

да буде велика. 

 

ХЦ: Који су ти даљи планови? 

 

ЈР: Планирам да објавим збирку прича и да коначно објавим књигу о „Осмом 

путнику”. То је што се мене лично тиче. Желим да потпомогнем стварање нове 

жанровске филмске сцене код нас, која ће да изнедри боље лице хорор филма. 



Данашњи хорор филмови су досадни, банални, неинвентивни; снимају се само да би 

се нешто снимало. 

 

ХЦ: Хоћемо ли ускоро читату твоју нову причу? 

 

ЈР: Требало би ускоро да изађе прича о носталгији, о људима који не могу да изађу 

из времена у којем су живели, и о млађима који мисле да њихово време не може много 

тога да им понуди, па живе у времену, и музици, које им је претходило. Радим и на 

новели која ће после дужег времена да ме извуче на ширину, у простор који није 

затворен, јер сам схватио да се већина мојих прича дешава у затвореном простору. 

 

ХЦ: За крај, шта би саветовао младе писце? 

 

ЈР: Младим писцима бих саветовао да слушају своје срце и своју подсвест, да се не 

труде да опонашају друге, да теже да следе себе и да слободно пишу о стварима које их 

погађају, јер ако пишу о ономе што их погађа тад су најискренији, све остало пада у 

други план. За мене фантастика није ескапизам, бежање. Ја је користим за суочавање, 

за борбу.  

 

 

Новембар, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ото Олтвањи 
 

 

Ото Олтвањи је рођен 1971. године у Новом Саду, али је, како сам каже, тамо ишао 

само да се роди. Одрастао у Суботици, данас живи и ради у Београду. Пише за новине, 

бави се превођењем и писањем и застрашивањем публике, с обзиром да му је хорор 

најомиљенији жанр. Да ли је такав и у природи, закључите сами. 

 

ХЦ: Како то да ти је случајан сусрет са стрипом заувек променио живот? 

 

ОО: Тај догађај ми је прилично живо урезан у сећање. Била је 1975. или 1976. година, 

недеља предвече, уобичајена темпирана посета баки, нема шансе да донесе било 

какаво узбуђење – осим можда филм са Џоном Вејном, или научнофантастичну серију 

у Недељном поподневу. Овај пут, међутим, није било тако. Пронашао сам запрљану, 

некомплетну свеску Загора у башти испред зграде, а чак ми није било ни успут; не 

знам како сам уопште залутао на ту страну. Изборио сам се са мајком да задржим 

стрип – чак ми је обећала нови, само ако се решим овог, „половног“, али ја сам, 

наравно, желео баш тај. Зато што је свесци недостајало последњих неколико страница, 

помислио сам да главни јунак гине на крају, и сматрао то прилично радикалним 

концептом [смех]. 

Био сам потпуно омађијан новим медијем који ми је одговарао у сваком погледу: 

могао сам да ишчитавам причу колико сам хтео (без видео-рекордера, филм се гледао 

само једном, на тадашњој телевизији без репризâ, или евентуално двапут у биоскопу, 

ако је баш завредео). Могао сам то да радим на миру, сâм са собом, и да га после чувам 

– колекционарска страст у повоју. А већ сам цртао пре него што сам открио стрип, тако 

да ми је он послужио као савршен модел за даље усавршавање.  

Можда најважније од свега, стрип је превасходно наративна форма, а приче су те 

које су ме одувек занимале; било какве приче. Убрзо сам почео да купујем све стрип 

часописе који су могли да се пронађу у киосцима – италијанске пионирске, Денис, 

Политикин забавник, Екс Алманах. Касније сам аванзовао на Стрип Арт и почео да се 

занимам за домаћи стрип, преко издања као што су Yu Strip и, касније, Патак. Понекад 

се питам шта би се десило са мном да нисам набасао на ту бачену свеску. 

Иако сам добар део свог детињства посветио стрипу – паралелно с писањем – данас 

нисам директно укључен у стварање у том медију. Проблем је можда у томе што сам 

превелики, како Енглези кажу, control freak. Иако сви тврде да је у том смислу стрип 

најмање зло (радиш само са још једним човеком) и да алхемијски процес колаборације 

доноси велико задовољство – имао сам нека скромна искуства на том плану – волим да 

задржим потпуну контролу над стварањем дела. 

И даље читам много стрипова и размишљам на стриповски начин. У стрипу се 

данас дешава много тога што може позитивно да се одрази на неке устајале тенденције 

у прози. Једно је сигурно: ако у мом приповедању од самих почетака постоји снажан 

визуелни печат, онда он много више потиче из стрипа него из филма. 

 

 



ХЦ: Када си почео да објављујеш приче? 

 

ОО: Окушао сам се са кратким причама рано, још средином осамдесетих. Имам иза 

себе једно појављивање у легендарној рубрици НИЈЕ ЗА у хрватском 

научнофантастичном часопису Сириус, а одбијена ми је и кратка прича у „Дневнику“ 

(који и није имао одговарајући простор за објављивање кратке форме). После тога сам 

објавио две, ако се не варам, у гласилу суботичког Друштва љубитеља научне 

фантастике „Метеор“, које је било више фанзинског типа. 

Краткој прози сам се посветио тек када сам почео да живим у Београду, почетком 

деведесетих, и тада наступа дуг период везан за београдско Друштво љубитеља 

фантастике „Лазар Комарчић“ и конкурс Знака сагите. Што је чудно, будући да сам у 

тај клуб дошао у функцији цртача, са својим старим цртежима, мислећи да ћу им тако 

бити од веће користи. Испоставило се да сам „староседеоце“ више занимао као писац 

[смех], иако у том тренутку нико од њих није ни претпостављао да сам се већ окушао у 

писању. 

Сећам се да сам, враћајући се са једног децембарског састанка клуба у Дому 

омладине, у тролејбусу смислио комплетан заплет своје прве будуће приче у 

званичном мејнстрим издању – био је то „Умирући лептир“, објављен у часопису Знак 

Сагите број два, и на ту причу остајем поносан до данашњег дана, што је за мене 

реткост када су у питању старији радови. 

 

ХЦ: Којим се темама најрадије бавиш? 

 

ОО: Када према хорору наступају са предрасудама, људи најчешће нису свесни да је 

једна од највећих предности хорора баш ширина тема коју вам пружа. Неколико 

година старија девојка, са којом сам као дечак провео пар летовања почетком 

осамдесетих, халапљиво је гутала љубавне викенд романе које ја нисам желео ни да 

пипнем, али ме је занимало да их прокоментарише после читања. Једном приликом ми 

је рекла: „Овај је био добар. Другачији. Имао је крими заплет.“ Ја сам јој на то рекао: 

„Што онда не читаш кримиће?“ У кримићима често постоји љубавни заплет, а у 

љубићима никад криминалистички (а кад се поткраде, сматра се добродошлим 

освежењем). Нисам разумео што би неко желео да чита област која искључује све 

остале. 

Хорор у себи обухвата све друге жанрове, чак више од кримића или научне 

фантастике, можда због те своје природе да функционише и као жанр, али и као 

емоција, нијансни састојак у другим књигама, чак и у литератури главног тока. И онда, 

када имате једно такво, велико платно, можете да се бавите било чиме. У раној фази, 

моје кратке приче често би говориле о фаталним љубавима, у старту осуђеним на 

пропаст, али су у међувремену теме у мојим делима постале унеколико шароликије. 

Бар се надам. 

У принципу, волим да се радња одвија релативно брзо, без много одуговлачења или 

тапкања у месту која никуда не воде. Волим богатство снажних емоција, да није лако 

предвидети куда нас писац води, да нас на том путу понекад изненади (не мора то 



бити никакав механички обрт од 180 степени, само да нас продрма из учмалости, 

нарочито из читања под аутопилотом). 

Такође, врло ми је важно да на крају прочитаног дела не дође до тренутка „пуј-пике 

не важи“ и да се се све врати у тачку из које је и кренуло. Промена кроз коју смо 

прошли са јунацима мора да буде евидентна, иначе је све било узалуд. 

У суштини, свака тема је довољно добра. 

 

ХЦ: Када си написао први роман? 

 

ОО: Иако сам до тог тренутка написао најмање три кратка романа, прву руку свог 

првог правог романа почео сам да пишем у осмом разреду основне школе. Исписао сам 

га руком, графитном патентицом, у великој свесци на квадратиће, чије сам странице 

поделио у два ступца, по узору на финални прелом тадашњих рото-романа. Док сам се 

спремао да прекуцам комплетан роман на писаћој машини марке УНИОН, коју сам 

добио на поклон од родитеља када сам имао осам година (и која ме је верно служила 

све до 1992. године када сам је заменио два-осам-шестицом), отац ми је предложио да га 

дам професионалној дактилографкињи на прекуцавање да бих уштедео на времену. 

Иако сам се испочетка противио, јер ми је читава идеја деловала крајње 

противприродно – како ја сада да дам своје дело неком странцу на увид? – на крају сам 

попустио. Када сам добио прекуцан рукопис, нисам био задовољан његовим изгледом 

(ни формално, ни садржински), те сам га поново прекуцао, сâм, успут правећи крупне 

измене у тексту. Тако сам случајно и инстиктивно научио шта је то друга (и трећа) 

рука, како се раде исправке на тексту пре него што се он понуди издавачу.  

А издавачу сам рукопис понудио на лето после завршеног првог разреда средње 

школе, са управо напуњених шеснаест година. Спаковао сам се један дан и, са дебелом 

фасциклом под мишком, запутио у Нови Сад. Едиција X-100, на коју сам бацио око, у 

то време није била смештена у великој Дневниковој згради на Булеверу, већ на 

Радничком универзитету у самом центру (у згради која је последњих Милошевићевих 

година горела под сумњивим околностима). Испоручио сам роман уредници и после 

тога осетио велико олакшање: обавио сам своје, сада више ништа није на мени. Да 

будем сасвим искрен, помало сам и заборавио на то, вероватно не верујући да ће од 

свега испасти нешто. 

Вративши се са последњег летовања на које сам ишао са родитељима, непуних 

месец дана касније, сећам се да сам још с врата чуо звоњаву телефона и утрчао да се 

јавим. Испоставило се да ме је уредница звала свих десет дана колико сам био одсутан 

да ми саопшти да се рецензенту роман допао и да је прихваћен за објављивање. Тако 

сам и званично оборио рекорд најмлађег писца из њихове ергеле, који је до тада држао 

један осамнаестогодишњак. Потписао сам уговор, уплаћен ми је хонорар на жиро-

рачун (који сам отворио специјално за ту прилику и морао да прикажем поменути 

уговор да би се то уопште десило), а роман је објављен... читаве две године касније. 

Ни дан-данас ми није јасно шта се стварно десило. Рецензент је чак предложио 

уредници да ми понуде да радим серијал са главним јунаком (мешавина Џејмса Бонда, 

Свеца и Индијане Џонса). У међувремену, наслов се чак двапут појавио у 

новогодишњем Дневнику на званичном списку издања планираних за наредну годину 



– и ништа. Већ сам потпуно изгубио сваку наду да ће се роман икада појавити када ми 

је пријатељ јавио да га је видео у трафици. У међувремену сам, истраумиран чекањем, 

писао врло ретко, можда свега две-три раније поменуте научнофантастичне приче. 

 

ХЦ: Кажеш да инспирацију црпиш из детињства. Шта те још инспирише? 

 

ОО: Популарна култура. Музика. Долазим из својеврсног панкерско-алтернативног 

бекграунда, а то мора да остави траг, не само на рад, већ донекле и на животне ставове. 

Затим, ситне и крупне бизарности живота у земљи Србији; ту никада неће понестати 

инспирације. Истина, не преносим их документаристички, један кроз један, али знају 

да послуже као корисна инспирација да се причи да аутентичан, егозтичан колорит. И 

одувек су ме занимали међуљудски односи. Људи су спремни да приреде једни 

другима свакакве лепе, али и невероватно ружне ствари. 

 

ХЦ: Можеш ли нешто више да нам кажеш о раду за Тик-Так на серијалу 

„Агенција за чудовишта”? 

 

ОО: У дечији лист Тик-Так доспео сам када је редакција пожелела да освежи 

устаљене рубрике нечим новим и узбудљивим. Будући да сам потицао из НФ/хорор 

окружења, деловало је логично да се окушам на том пољу, нарочито јер оба жанра 

имају велику традицију у дечијој и омладинској литератури. Представљање хорор 

икона школској деци на први поглед звучи као нешто крајње перверзно, али то није 

тако неуобичајена појава: сетимо се само Абота и Костела, Мунстерс, Породице Адамс 

(да не помињем Скубидуа).  

Серијал је говорио о брату и сестри који раде тајно, као својеврсни детективи за 

натприродно, успут помажући митским и језовитим бићима са њиховим проблемима. 

Све је у многоме зависило од сарадње са цртачем, а ја сам у ту причу ушао са 

илустратором и аниматором Иваном Пејкићем, са којим сам се одлично разумео. Иако 

смо кренули класично, сува прозна прича плус конзервативна илустрација, брзо смо у 

нарацију почели да уводимо необичне формалне елементе (делом и зато што се то од 

нас очекивало). Тако је прича о духовима испричана у форми позоришне драме (али и 

уз помоћ низа квази-фотографија), о невидљивом човеку кроз неколорисани стрип 

(има везе с радњом), о лову на Неси у облику бродског дневника, и тако даље. А било је 

и сулудих експеримената, као што је, на пример, „Како ухватити зеленог патуљка у 44 

реченице“ (наслов све говори). 

Серијал „Агенција за чудовишта“ излазио је једну „сезону“, од новембра 1995. до 

маја 1996. године, у једанаест наставака, под суровим роковима и ограничењима обима 

текста, што ме је први пут научило дисциплини и преко потребној наративној 

компресији. Сарадња на крају није обновљена у другој сезони, јер уредници нису били 

задовољни повратном реакцијом, које заправо није ни било: ни деца, ни одрасли нису 

знали како да се поставе према оном што смо им понудили. Могло би да се назове 

чистим неуспехом, али и данас ми је жао што нисмо добили још једну прилику – 

мислим да смо Иван и ја тек могли да се разиграмо и покажемо шта умемо. 

 



ХЦ: Пишеш приче, пишеш за филмски часопис Неон, бавиш се превођењем… 

Како све то постижеш? 

 

ОО: Не знам ни сâм. Рокови те приморавају да завршаваш оно на чему радиш, чак и 

ако у датом тренутку ниси задовољан резултатом, иначе је слаба вајда од труда и 

великог посла. После одређеног времена, научиш да добијени простор и време 

искористиш на најбољи могући начин. Због чињенице да је у издаваштву време 

објављивања релативан појам, дешава се да се стари радови појаве у исто време када и 

неки новији, и онда неретко изгледа као да си много продуктивнији него што заправо 

јеси, или да си константно заузет. Лично мислим да бих могао више (а свакако и боље); 

видим то по људима који су много продуктивнији од мене. А опет, мултитаскинг је и 

практична ствар, савршени лек против досаде – када се заситите једне, само се 

пребаците на другу активност. Волео бих да се бавим још нечим што би се битније 

разликовало од мојих уобичајених делатности. Нешто што би ми, кроз рад, послужило 

као одмор од стандардних преокупација. 

 

ХЦ: Роман Црне ципеле изашао је 2005. године (Самиздат Б92) и наишао на 

одличан пријем како код публике, тако и код критике. Можеш ли да нам кажеш 

нешто више о томе како је роман настао? 

 

ОО: Поново стрип [смех].  

Било је то средином деведесетих, када сам годину дана паузирао од студија у 

Београду и провео их углавном у родној Суботици. Надам се да са овим нећу никога да 

увредим, нарочито зато што се и сâм делом још увек сматрам Суботичанином, али то је 

град идеалан за журевање док год не боравите стално у њему. Сви гости које сам током 

година доводио на краћи период, продужени викенд и слично, стекли су утисак 

невероватне живости и узбуђења, али то су само кулисе које волимо да поставимо пред 

госте; ако остају дуже од три-четири дана, већ почиње да нас хвата паника, јер нисмо 

сигурни колико дуго ћемо моћи да одражавамо ту илузију. Е, то је била година када 

сам чак и сâм то схватио. Није могуће (а ни здраво) све време се проводити [смех]. 

Испуњени изненадним радним еланом, другари и ја смо одлучили да се убијемо од 

хиперпродукције стрипова. 

Будући да сам већ тада писао – а био најслабији цртач од свих, који је уз то још 

цртање запоставио – одмах смо се договорили да ћу ја да им пишем сценарије, и то 

тако да текст савршено одговара стиловима сваког од њих (који су се поприлично 

разликовали). Брзо сам написао сценарио под именом Црне ципеле (заправо, 

оригинално, Black Shoes) за другара који је у то време био под утицајем Френка Милера 

и Муњоза (Joe's Bar). Било ми је логично да то буде прича у стилу стрипа Sin City, о 

нежном грубијану, у тадашњој Србији, са свим мрачним политичким и криминалним 

елементима о којима смо читали само у новинама, али не и у делима популарне 

културе, и због којих његова опсесија класичним витешким јунаком делује застарело и 

смешно. На све то сам још додао диковске елементе који у потпуности мењају наш 

однос према причи (много пре Матрикса, Шестог чула, Борилачког клуба и сличних). 

Другар је урадио фантастичне скице за све важније ликове, неколико кључних сцена и 



прве две табле, али су га обавезе спречиле да настави рад на стрипу (и он је једини из 

те плејаде, нажалост, који није завршен). 

Сценарио сам пронашао осам година касније правећи велико спремање на 

компјутеру и, док сам га читао, имао сам онај често препричавани осећај међу писцима 

– да га је писао неко други. Међутим, прича ми се још увек допадала, била је можда још 

актуелнија, а имао сам јасну визију како да је преточим у прозну форму – прво као 

новелу која је постигла завидан успех на конкурсу Знака Сагите, а после и као кратки 

роман. Намерно сам у роману оставио период које је у тренутку писања сценарија био 

савремен и тако добио неку врсту добродошле историјске дистанце од неких мрачних 

времена наше скорије историје. Посебно је занимљиво да се роман Црне ципеле појавио 

исте године када и филм Роберта Родригеза Sin City, по истоименом стрипу Френка 

Милера, који је на посредан начин инспирисао прву верзију ове приче. 

 

ХЦ: Припремаш ли нам неко изненађење, нови роман, на пример? 

 

ОО: Тренутно радим на новом роману, али бојим се да је још далеко од 

објављивања. Компликован за писање, једноставан за читање (надам се), што је 

комбинација због које споро напредујем. Већ сада са сигурношћу могу да тврдим да ће 

бити приметно обимнији од претходног, да ће бити слична мешавина кримића, 

хорора и наше савремене свакодневице пропуштене кроз искривљено огледало, али у 

битно другачијем односу поменутих састојака. 

 

ХЦ: Када би те они који, у писању, тек стасавају, питали за савет, шта би им 

рекао? 

 

ОО: Као прво, морају много да читају, а затим и да пишу, и то што чешће – идеално 

би било сваки дан, макар и реченицу-две, али то је и у најидеалнијим условима тешко 

постићи. Нажалост, једино се на тај начин стиче неопходна кондиција, шири 

вокабулар, отварају чакре за пишчеву перцепцију [смех]. Прастари списатељски савет 

гласи: дневно два сата читања, један сат писања. Такође, ваља извежбати мозак да 

прима спољне утицаје и претаче их у идеје; када се тај механизам једном разради, он је 

у сталном погону; правим писцима ум је отворен ка спољном свету у сваком тренутку, 

чак и док процесор преде негде у позадини, по инерцији. И нека се сконцентришу на 

причу, макар их и не занимала сува нарација каквом се ја бавим, или сензбилитетом не 

нагињали класичном приповедању; увек ће бити времена да се изгради стил, пронађе 

глас, или расплине и почне са „филозофирањем“ [смех]. Данас, више него икада пре, 

публика (колика год била) мора да се заслужи. 

 

 

Новембар, 2006. 

 

 

 

 



7. Владимир Лазовић 
 

 

Владимир Лазовић (рођен 1954. године у Београду) српски је писац научне 

фантастике и фантазије. По занимању је електроинжењер. Фантастику пише од својих 

двадесетих, мењајући жанрове - од алтернативне историје, преко словенске 

фантастике, до киберпанка. Председник је Друштва љубитеља фантастике „Лазар 

Комарчић“. 

 

ХЦ: Колико дуго се већ бавите писањем? 

 

ВЛ: Прилично дуго. Кад мало размислим, дебитовао сам на конкурсу часописа 

Галаксија за НФ причу, далеке 1979. године: још сам био студент, две кратке приче су 

ми прихваћене и објављене заједно у једној Галаксији... Боже, како сам био поносан! 

Иначе, тај конкурс из 1979. је значајан, јер је на њему дебитовао и Бобан Кнежевић. 

Будућност је почела! 

 Прави пробој имао сам 1987. године, када сам објавио роман Хрим, ратник у 

едицији НФ-X-100 (драге плаве свеске на киосцима широм Југославије), и две приче у 

Сириусу из Загреба. Друга прича, „Соколар“, освојила је награду „Сфера“ и награду 

„Лазар Комарчић“... Од тада, прихватају ме озбиљније. 

 По струци сам електроинжињер, али проклето дуго сам гајио своју малу илузију – 

да ћу можда моћи да напустим све и живим од писања – једном, некад, негде... Као и 

све илузије, и ова се најзад угасила – али у мом случају, баш је потрајала! 

 

ХЦ: Којим се темама највише бавите? 

 

ВЛ: Раније су ми замерали да немам главну тему (а то је, као, нормално), него да 

скачем са теме на тему и мењам жанрове (а то је, као, неозбиљно). Истина је да сам се 

окушао са променљивом срећом у више жанрова фантастике: од фентезија (приписују 

ми да сам умешан у очинство српског фентези жанра), преко сајбер-панка (Вилијам 

Гибсон је оставио јак утисак на мене), све до алтернативне историје... И ако ми данас 

понудите добар сценарио из алтернативне историје, врло радо ћу га прихватити. 

Изгледа да то ипак волим највише. 

 

ХЦ: Где лежи Ваша инспирација? 

 

ВЛ: Трудим се да читам прилично, ствари које ме занимају... Понекад је довољна 

нека споредна идеја из туђе књиге, или само једна реченица, да се замислим – и да 

седнем да скицирам причу. Понекад је то оно што нам се дешава – не само мени, већ 

нама (то, уколико пишем хорор!) Своје најбоље приче писао сам као одговор на изазов 

– на нешто што су објавили други, а мене је погодило. Изгледа да се ипак најбоље 

сналазим на терену алтернативне историје: шта да је испало мало друкчије? Помало 

завидим свом пријатељу и писцу Ивану Нешићу: човек седне да погледа неку ТВ 

емисију из образовног програма – и ево га с идејом за причу! 



ХЦ: У светлу конкурса Знака сагите који је још увек отворен: како се осећате са 

освојеним другим местом и колико сте успеха до сада имали на конкурсима Знака 

Сагите? 

 

ВЛ: Наравно, задовољан сам пласманом међу прва три аутора у некој категорији, 

увек. Међутим, ја нисам имао превише успеха на конкурсима Знака Сагите – у неком 

генералном пласману у последњих десет година, једва да сам у првих десет домаћих 

аутора који су више пута побеђивали, или се високо пласирали… Један од разлога је 

што често нисам имао довољно времена за разраду приче, због оних стотину ситних 

ствари од којих се живи. Али до ђавола с оправдањима! Можда сада овај пласман 

почиње да се мења – на последњих неколико конкурса моје приче се боље пласирају… 

Лагао бих ако бих рекао да ми је то свеједно. И истини за вољу – многи јаки момци 

нису учествовали на овом последњем конкурсу за минијатуру! 

 

ХЦ: Да ли Вас ти успеси подстичу да још боље и више пишете? 

 

ВЛ: Не. Већ постоји ограничење – ако сте неко ко се високо пласирао, од кога се 

очекује нешто озбиљно – не смете слати брљотине. Све остало… Писање је једна мука, 

ако немате шта да кажете, онда боље не шаљите ништа. Пишем онако како једино 

могу у датом тренутку – то што сам претходног конкурса био добар, не значи ми 

ништа док се у два ујутру рвем са гомилом података на интернету, да пронађем оно 

што ми треба за причу. Тада – постоји само прича коју пишем. Само она. 

 

ХЦ: Реците нам нешто више о двојцу Лазовић/Нешић. Како је дошло до сарадње 

са Иваном Нешићем? 

 

ВЛ: Дефинитивно, једна од бољих ствари која ми је пала на памет – била је да свом 

пријатељу Ивану у једном тренутку (кад је био помало лоше воље) предложим да 

причу коју сам започео - наставимо заједно. Исплатило се вишеструко. Од тада, 

написали смо заједно неколико прича, све су биле успешне, а основна идеја је понекад 

била моја, понекад Иванова. 

Ово нипошто није савет другима. Нема правила. Људи се сложе, или не сложе. Али 

ако се сложе – увек сам изненађен када Иван и ја почнемо да пишемо, куда скрене 

основна идеја, у шта се претвори, и шта нам успут падне на памет… Четири ока више 

виде него два, наравно. Ако један аутор више воли акцију, а други мистерију, спој ће 

вероватно бити ОК… При томе, ваља се помирити са расправама, привременом 

пасивношћу једног или другог (Музе не долазе сваки дан, зар не?) Али… Подразумева 

се да сте превазишли сопствену сујету. У нашем случају, вредно је труда. 

Другима бих могао да поручим да ако покушате да пишете у тандему – основно је 

да бар један од вас двојице има магловиту идеју шта жели. Ако је немате – седећете и 

гледаћете се, и размишљати како је писање у тандему баш безвезе. 

 

 

 



ХЦ: Колико дуго сте члан Друштва љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”? 

 

ВЛ: Од 1987. године. Клуб иначе постоји, отприлике, од 1981. године. 

 

ХЦ: Које сте године постали председник клуба и да ли је то тежак и захтеван 

посао? 

 

ВЛ: Мислим да има две године како сам председник… Био би то и тежак и захтеван 

посао – на пример само да се осмисли програм за сваки месец, да не говоримо о 

сарадњи са Домом омладине, Скупштином града, разним телевизијама - али имам 

изванредне сараднике, чланове председништва. 

Уз Павла Зелића, Јована Ристића, Жарка Милићевића, Милана Урошевића и још 

неколико млађих колега – није тешко организовати БЕОКОН, или осмислити филмски 

фестивал, или… У свим овим стварима, имају много идеја. 

 

ХЦ: Реците нам нешто више о фанзину Емитор, кад је покренут, да ли се мењао 

током година и кад је и зашто покренут Хемитор? 

 

ВЛ: Емитор је гласник клуба „Лазар Комарчић”. На EUROCON-у у Пловдиву, пре 

две године, изабран је за најбољи фанзин у Европи!! Сваки Емитор, осим приказа 

књига, филмова и ПЦ-игара, увек има једну или две премијерне приче домаћих 

аутора, или бар једну необјавјену причу страног аутора. 

Наравно, часопис се мењао: не само да је свако ново уредништво покушало да га 

издаје на нов начин, већ су и појединци, незадовољни изгледом изворног Емитора, 

издавали сопствене бројеве! Емитор је јединствен фанзин у Европи за који се зна да 

има преко 450 бројева – а колико их је тачно, на ово питање тешко да ћемо сазнати 

одговор! 

Хемитор је специјализовани Емитор, у коме су искључиво хорор приче. Било је 

више оваквих бројева (посебно док је на челу клуба био мој колега Горан Скробоња), а 

како ствари стоје, ускоро ће изаћи још један. 

 

ХЦ: Које писце најрадије читате? 

 

ВЛ: Немам омиљеног писца. После разочарења у поучне радове Стивена Кинга, 

Дена Симонса и још неких који су били моје иконе, свакој књизи прилазим с 

поштовањем и очекивањем. Довољно је да ме заинтересује тема. 

 

ХЦ: Када би млади писци од Вас затражили савет, шта бисте им рекли? 

 

ВЛ: Нема посебних савета. Читајте што више! И немојте да вас разочара прво 

одбијање! 

 

 

 



ХЦ: Где ћемо и кад имати прилике да Вас читамо? 

 

ВЛ: Иван Нешић и ја имамо довољно материјала за једну заједничку збирку… То би, 

чини ми се, било занимљиво, али у овом тренутку још увек само размишљамо. 

 

 

Децембар, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Александар Новаковић: Нема писања без читања 
 

 

Највеће је задовољство представљати младе и талентоване, тако да нам је велика 

част да имамо за саговорника Александра Новаковића, рођеног 1975. године у 

Београду. Један је од ретких људи који може да се похвали тиме да има два завршена 

факултета и CV дужи од нашег интервјуа. 

 

ХЦ: Кад си и како почео да се бавиш писањем? 

 

АН: Не сећам се баш најјасније, али мислим да је било негде кад сам имао 7-8 

година, али сам то брзо баталио - чинило ми се да пишу само матори и дрвендекасти 

људи. Онда сам поново кренуо као тинејџер, негде са 14-15 година, али сам то радио 

полу-кришом, нарочито кад су песме у питању. Али, у трећем разреду гимназије био 

сам један од финалиста на конкурсу у част Десанке Максимовић и више нисам могао 

да се кријем. У ствари, тад ме је већ било баш брига шта ће било ко да каже што се 

бавим залудним, те непродуктивним занимањем. Кренуо сам у правцу базена пуног 

пирана, скочио, и ето ме, плутам, углавном читав. 

 

ХЦ: У чему све проналазиш инспирацију? 

 

АН: У чему не? 

 

ХЦ: Које те теме интересују? 

 

АН: Искрено, две ствари које немају везе на први поглед, али су итекако повезане: 

љубав и јавни, друштвени, ако ћемо тако и политички живот. Ко данас има људскости 

тај мора да се ангажује овако или онако, а ко је ангажован, а без емоција тај нема шта да 

ради ни у политици ни у љубави. То је мој лични став, не знам како раде други писци 

нити ме за то брига. Сувише је псеудоакадемизма код нас и знам да то звучи банално 

кад то каже човек са два факултета, тренутно на магистарским студијама, али тако је. 

И, још нешто: мрзим одсуство става, јавног, приватног, неодређеност, 

теоретизирање, мимикрију - то само значи да сте сви слинице на држави и дајете се 

ономе ко да више. Писац то не сме да буде. Сматрам да овом свету недостају људскост 

и хуманост, да ниједан од претходних система, па ни овај, није дао одговоре на основне 

људске потребе, левичар сам, али не оног нама омраженог типа, једноставно, лично 

људски, без везивања за покрете, фракције и, што не рећи, анархично. Свестан сам да 

не могу да променим много, али критиковаћу национализам, капитализам, фашизам, 

старовремски комунизам и сличне идиотлуке сад и вазда, а ако једног дана неко 

доживи нешто лепо због тога, тим боље. Ионако све радимо због неког другог, за неко 

друго време, бар би тако требало да буде. 

 

 

 



ХЦ: Пишеш драме, афоризме, песме и кратке приче. Како све постижеш? 

 

АН: Не пишем их одједном. Шалим се, наравно. Имам више интересовања, али се 

некако мире у мени, записујем, сређујем, муштрам. Мислим да сам веома организована 

и педантна особа, али то не значи да пишем као књиговођа. Добар распоред времена, 

то је све. То и доста рада. Не верујте позерчинама које кажу да су они Богом дани 

генији и да инспирација само лије из њих - то значи или да су скрибомани или да су 

лење бубе, а понекад и обоје. И још нешто - нема писања без читања, или слушања 

музике, или гледања филмова, читања новина. Не морате све то да радите, гутате, али 

неке информације морају да пролазе кроз вас и оставе неке трагове. Барбарогенији су 

људи који гутају хектаре шума у име својих безвредних књига и реферата у Академији 

наука, самозвани пророци који су увек на правој страни. Ма, читајте Радомира 

Константиновића, он је то боље од мене рекао, ја само „дајџестирам”. 

 

ХЦ: Многе твоје драмске форме су емитоване на Другом и Трећем програму 

Радио Београда. Кад је и како је дошло до те сарадње? 

 

АН: Врло једноставно: као осамнаестогодишњак сам дошао на радио и питао: „Да 

ли некоме ово одговара?” То је био мој радијски првенац - минијатура „Прича у 

причи”. Александар Костић, тада на радију, сад филмски критичар, рекао је да је то О. 

К. И тако сам кренуо, мада сам се стварно „залауфао” 2001. године. Писати за радио је 

нека врста креирања сиротињског позоришта са, а без глумаца, стварање спектакла на 

магнетофонској траци и стога изазовно, нарочито као прва форма у којој се окушају 

млади драматурзи. Ретко коме су прво играли драму у позоришту па радио-драму, 

обично је обрнуто. 

 

ХЦ: Уметнички си директор Независне позоришне сцене МКЦ Систем. Да ли те 

тај посао одвлачи од писања, или те напротив инспирише? 

 

АН: То се прожима са мојим писањем, аутор сам и две драматизације комада 

изведених на овој сцени и, понекад ми се чини да, и поред четири премијере са близу 

три године постојања МКЦ СИСТЕМА (пета је у плану за мај) могу да урадим још 

нешто ново и другачије, док опет некад помислим да би требало то да баталим и 

окренем се својим, уско својим стварима. Негде сам на клацкалици али, добро је то, без 

сумње нема ни напретка. Знаш, то позориште је мој луксуз - пара нема, али могу да 

кажем: „Im doing the things that I want to”, као у Лу Ридовој песми. Радити оно што 

волиш је највећи луксуз данас. С те стране сам богат човек. 

 

ХЦ: Иза себе имаш и неколико објављених драма. Реци нам нешто о томе. 

 

АН: Па, за почетак имам две игране драме, што је мени важније: „Систем” у Ужицу, 

2001. године и „Зубе” у СНП у Новом Саду, 2004. године. Написао сам 2005. године и 

комад за децу „Вук”, у режији Југа Радивојевића. Драме сам објављивао свуда: у 

Корацима, Стању ствари, Етни, а „Нове драме” могу да се нађу и на интернету. У 



књизи драма коју је објавио СНП, поводом фестивала „Невиност – Пројекат три“, 

налазе се и моји „Зуби”. 

Паре од објављених драма су стигле само од Корака, а остало се не плаћа - СНП је дао 

лову за хонорар, то је јасно. Но, што да причам о парама кад је то потпуно илузорно у 

овој земљи. Напомињем да желим да живим у вили на Дедињу од писања - смешно је 

то да скромну људску егзистенцију рад на толико ствари не подржава. Драматург без 

веза и везица, познавања „битних људи”, који држи до написаног и стоји иза тога је 

„theatrical nigger”, при чему наравно не желим да вређам Африканце већ указујем на 

то где се налази у хијерархији наше културне пирамиде, која функционише као мекша 

варијанта апартхејда. Нисам разочаран, „црња” сам и огорчен - борим се и то је добро. 

 

ХЦ: Да ли је тешко радити на сценаријима за цртане ТВ-серије? 

 

АН: Јесте, то је рударски посао. Сећам се тог периода као рмбања на гомили верзија 

истог текста, дугих разговора са продуцентом - шта то, где то, кога сам и зашто 

споменуо, с обзиром да је ту политика у питању, кога погодити а кога не, који је 

подтекст... Ово је био и мој први контакт са западњачким начином пословања, где се 

продуцент највише пита, а ми остали смо чисти извршиоци радова. Не сећам се свега 

тачно, јер је нестало у облацима дуванског дима са продуцентове и хектолитрима кафе 

са моје стране, који су у то време тамањени без милости. Не треба том послу прилазити 

са потцењивањем, али ни глорификовати га - ти се бориш за свој текст, убацујеш, 

избацујеш, на крају схватиш како се игра и трудиш се да убациш што више 

субверзивних порука. Ако си већ ту и рмбачиш као и остали, уради нешто да то има 

неко веће значење - то је поента рада у оваквим условима. 

 

ХЦ: Твоју књигу афоризама Пиј Сократе, држава части објавила је Матица 

Српска 1998. године у едицији Прва књига. Да ли си још негде објављивао 

афоризме? 

 

АН: Да заређамо: Данга, НИН, Етна, Дневник, Оxиморон, Јеж, Данас... Има ту и 

антологија, као што је, рецимо, Враг и шала у којој сам заступљен, а која је преведена на 

руски; и неколико других, мањих. 

 

ХЦ: Написао си сценарио за краткометражни филм Get up you lazy bastard!, али 

си се нашао и иза камере. Реци нам нешто о том искуству. 

 

АН: То је био изазов зато што никад пре нисам петљао с камером. Био сам без 

икаквих пара и логично је било да све буде снимљено из субјективног кадра, да 

камера-човек буде главни јунак, као код Дзиге Вертова, и да опише дан у животу 

једног незапосленог човека. Цео филм је коштао 350 динара: 300 динара за касету, 50 

динара за Огласе које сам згужвао у једном кадру, а момак који је монтирао, Лука 

Ивковић и композиторка музике за филм Сандра Ђулинац нису, као ни ја, добили ни 

динара. Радили су нешто ново, другачије, зачинили своје животе. Иначе, филм је 

снимљен као два филма - један у којем се одвија прича нашег згубидана и други – 



музички, где Сандра Ђулинац, на виолончелу, прати радњу филма дикректно - као у 

епохи немог филма. На премијери сам га пуштао у МКЦ-у, Теразије 26, посебно са два 

медија, а сад ћу га, кад узмогнем времена, пребацити на split-screen варијанту. 

 

ХЦ: Да ли ћемо ускоро имати прилике да прочитамо твој афоризам, причу, 

драму… 

 

АН: Изашла ми је из штампе књига „Неће моћи”. То су афоризми, у издању 

издавачке куће Алма, у Београду. Дакле, након дуже паузе ето мене и као 

афористичара. Затим је у плану роман, за једног нашег угледног издавача, изаћи ће до 

Сајма књига. Сцену очекује нова премијера у мају, а скоро је, 10. априла, била 

премијера „Позоришта братско-сестринске љубави и финансијског успеха Џоа и 

Стивија”, Jacquelyn Reingold у извођењу и режији Маше Филиповић и Бориса 

Бранковића. Наша сцена је на Теразијама 26, MKC-YUBIN. Дођите и погледајте, улаз је 

бесплатан. Има још неких ствари, али сетићу се тога у неком другом интервјуу.  

 

 

Фебруар, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Helly Cherry web фанзин посвећен алтернативној и андерграунд 

култури 
 

 

Да један фанзин не мора да постоји у папирном издању да би излазио, доказ је 

webzin Helly Cherry из Ћуприје. Млада екипа ентузијаста окупила се 2003. године и 

покренула часопис, који је ове године „изашао” 45 пут (наредни број се очекује 

почетком маја). 

 Кад је почео са излажењем, часопис (фанзин) је био сконцентрисан на необична и 

занимљива дешавања у нашој земљи. Тако су се у првим бројевима нашле теме као што 

су Дарвинове награде, Представљање других фанзина, Вести о стрипу, НФ и хорор 

приче, Прилози о музици, филму, концертима, али и текстови као што су „Утицај 

једног човека на другог (сугестија и хипноза)”, „Будућност клонирања”, 

„Вегетаријанство, истине и заблуде” и многи други. С друге стране, часопис се бавио и 

озбиљнијим темама као што су психологија, наука, рачунари, интернет, и тим ће се 

темама (више или мање) бавити и у будућим бројевима. 

Ако су концепцијски и лутали, нису лутали дуго. Убрзо су се усталиле извесне 

рубрике: Филм, Музика, Стрип, Фанзини, Кратке приче, Посетиоци пишу, Урбане 

легенде, Дарвинове награде, Глупост је неуништива… Тешко да бисмо могли да вам 

представимо све рубрике, па још и детаљно. С друге стране, греотно је не споменути 

све, или бар готово све, тако да смо се одлучили за кратак преглед, па макар то значило 

и пуко набрајање, са циљем да ћемо вас заинтересовати и „натерати” да посетите 

www.hc.co.sr. 

Пошто се скоро цела екипа која уређује часопис бави музиком (или филмом и још 

понечим), то је нормално да је тежиште на овој теми. С тога ћете у ретко којем зину 

наћи оволико богатство текстова, прилога, интервјуа и извештаја са концерта. 

Споменимо само неке: Свирке: Real McKenzies у Београду, Dancefloorers, Crowfish; 

Слушали смо: The Slučaj Gibanica, Lunar – Turbo, Thunderbabies; Интервју: Sixpack, Lude 

Krawe, Under Pressure, High Stakes, Grupa tvog života; Представљамо бенд: Mighty Dogs, 

PrЉavi dripci, Rikverc; Violent Femmes у Београду; Punk exYU; Прича о PJ Harvey… Ово је 

само кратак приказ текстова у мору оних који се баве музичким сценама у другим 

земљама (Белорусији, Хрватској, Русији, Македонији), EXIT-ом и другим музичким 

фестивалима, панком, роком, најавама музичких дешавања. 

Захваљујући часопису Helly Cherry (скраћено ХЦ), пружа вам се јединствена прилика 

да се упознате са стриповима као што су: Дјевојка са села, Дупе глава, Buwa, Рука, Парови; 

да уживате у текстовима о стрипу: „Енки Билал у сусрету са новинарима”, „Стрипови 

који излазе на интернету”, „Фестивал стрипа на EXIT-у”, „Тесла као инспирација за 

стрип”; да сазнате нешто више о ауторима стрипа: Ивани Арманини, Маји 

Веселиновић, Славку Вуковићу; а ако вам то није доста, можете да се упознате и са 

стриповима који излазе на интернету, као и да (бесплатно) скинете стрип фанзине. 

ХЦ је још по нечему посебан. Наиме, ретко који фанзин представља друге фанзине, 

или бар у толикој мери. У сваком броју ХЦ-а можете да сазнате да ли је и кад је изашао 

нови број вашег омиљеног фанзина, или да се упознате са онима који су тек почели са 

http://www.hc.co.sr/
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj38/gibanica.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj38/gibanica.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj35/isixpack.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj35/isixpack.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj36/lkravevju.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj36/lkravevju.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj33/underpvju.htm
http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj27/mhighstakes.htm


радом. Од мора представљених, да споменемо само неке: ЕОН 04, ГРРР!, Чвака свак, 

ПЛАН/ет, Nocturne, Погон, Контре, Downsided, Зидне Новине, PushMajKar. 

Од првог броја ХЦ доноси кратке приче домаћих и страних аутора. Како је у 

питању webzin и како се приче не хонораришу, тако писци нису просторно 

ограничени и није им постављен услов да приче не смеју претходно да буду објављене. 

Тако је остварена стална сарадња са младим (и не тако младим) писцима, а позив на 

сарадњу је увек отворен (сви зинтересовани могу да шаљу своје приче и кратку 

биографију на: petelin@drenik.net). О њиховом квалитету овог пута нећемо 

расправљати, али ћемо зато поменути имена неких од аутора: Бранкица Крањац 

(Доказ теореме), Бранко Пихац (Intermezzo), Милутин Жикић (Лек), Х. Мартинић 

(Лош план), Марин Ерцег (Најкраћа СФ прича на свету) и многи други. 

Како је време пролазило, тако су апетити расли, што је и природно, тако да су 

новији бројеви богатији за следеће рубрике: Књижевност, Кингов свет, Религија и 

секте, Колумне… А у тим рубрикама можете да прочитате и следеће текстове: 

Декодирани Да Винчијев код; Ја Клаудије, и Клаудије цар и бог (Књижевност); Четири 

иза поноћи, Циклус вукодлака, Dead Zone, Salem's Lot (Кингов свет); Окултизам, 

Псеудохришћанске секте (Религија и секте); Трагање за слободом, Један од оних дана, 

Let me be ofucan, Хау ду ју ду-ду-ду (Колумне). 

Тешко да ћете овакав спој наћи још у неком часопису. Тешко да ће још нека екипа 

успети да издржи темпо ХЦ-а. А још теже ћете моћи да одолите овој разноврсности. 

Лепо кажу да је ХЦ часопис за менталну хигијену и допинг мозга. Ако се до сада нисте 

„навукли” – шта чекате? 

Овде реч са задовољством препуштамо уреднику часописа Helly Cherry, Ненаду 

Поповићу: 

 

Е: Ко чини екипу која стоји иза часописа? 

 

НП: Па, у раду на зину у ствари учествује пуно људи, тако да би потрајало да сад све 

набрајам. Али, да издвојим макар неке: Предраг, Томица, Михајло, Олег, Тони. Од 

сарадника бих могао да издвојим Дарија, Мирзу, Горана… На нашој интернет страни 

„о нама” се налазе имена свих људи који учествују у раду на зину. 

 

Е: Кад је изашао први број webzina Helly Cherry? 

 

НП: Било је то маја 2003. Тако да док ово читате, управо смо прославили трећи 

рођендан! 

 

Е: Којим се темама бавите? 

 

НП: Теме су углавном алтернативна и андерграунд култура. Музика, стрип, филм, 

и све што може да буде необично и занимљиво. Поред ових тема, поткраде се још неки 

текст који говори о озбиљнијим темама. Не постоји нека строга концепција. Објављује 

се све што може да буде занимљиво. 

 

mailto:petelin@drenik.net


Е: Да ли се концепција часописа мењала током година? 

 

НП: Јесте, мењала се и вероватно ће и даље да се мења. Када сам почињао са свим 

овим, почео сам да градим место на интернету какво сам и сам желео да посетим. У 

почетку зин чак и није био толико окренут култури, више неким необичним стварима 

и дешавањима. А онда је кренуо полако да се мења заједно са мојим интересовањима. 

 

Е: Зашто алтернативна и андерграунд кулутра? 

 

НП: Па, поред овог „мејнстрим” света, постоји читав један паралелан свет на који се 

мало обраћа пажња, а ствари које долазе из тог паралелног света често су доста 

квалитетније од „мејнстрим” културе, јер су још увек неискварене и искрене. 

 

Е. Како усклађујете рад на часопису и посао/факултет? 

 

НП: Веруј ми да ни сам не знам. Конкретно, када погледам уназад ни сам не могу да 

схватим како стигнем све да средим и да се број појави на време. Број припремамо брат 

и ја и радимо у немогућим условима. Материјал се скупља и чека на мејл серверу и 

када дођемо кући (у родни град) са студија, имамо буквално само пар сати све да 

средимо. И онда се убијемо од рада. 

 

Е: Јесте ли имали прекиде у излажењу? 

 

НП: Није било прекида. Дешавало се да не стигнемо да одрадимо број, па се појави 

са месец дана закашњења, али ни то није страшно пошто информације које 

објављујемо не застаревају тако брзо… 

 

Е: Колика вам је посећеност? 

 

НП: Не бих знао сад да ти кажем тачно. Постоји webalizer на сајту, на првој 

страници. Тамо је комплетна статистика. Углавном, ја сам јако задовољан, ако се узме у 

обзир концепција зина и теме којима се он бави. 

 

Е: Да ли неко од чланова редакције пише/компонује/снима филмове/црта 

сртипове? 

 

НП: Колико ја знам свако, али баш свако, ради по нешто. Углавном је у питању 

музика, али се бавимо и филмом, стрипом слабо. Неки од људи раде фанзине. 

 

Е: Планирате ли и папирно издање? 

 

НП: Постојала је идеја да се зин ради у ПДФ формату, па да се као такав качи на 

интернет. И онда би свако ко жели могао то кући да одштампа. Од тога се одустало и 

не верујем да ће се појавити папирна верзија зина. 



Е: Да ли планирате издање часописа на ЦДу? 

 

НП: Тако нешто ће се сигурно појавити. Како сам ја замислио ЦД, издање ће се 

појавити када зин престане са радом. Уз све бројеве био би ту и неки бонус садржај, 

типа мп3 бендова који су се појављивали на било који начин у зину, неки видео 

радови, стрипови… Ако тако нешто и изађе биће тотално diy (do it yourself) copyleft 

тако да ће сваком бити дозвољено резање и растурање диска. 

 

Јуна месеца ове године планирано је представљање webzina Helly Cherry у Друштву 

љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”. Имаћемо част да се из прве руке упознамо са 

радом и развитком часописа, даљим плановима, другим пројектима. Како је момке који 

раде овај часопис тешко окупити на једном месту, тако ће, на жалост, гости бити 

малобројни, али ће свакако имати много тога да нам кажу. Зато, дођите. 
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10. Наш траг, часопис за књижевност, уметност и културу 
 

 

Часопис Наш траг представља нову серију покренуту 2002. године у Великој Плани. 

Доказ да и после паузе од четири године, један књижевни часопис може да заживи и да 

побољша свој квалитет до те мере, да с правом можемо да тврдимо да је Наш траг 

постао један од десет најбољих књижевних часописа у нашој земљи.  

Како се постиже такав успех? Сигурно не преко ноћи, али уз сталну материјалну 

подршку (СО Велике Плане), додуше не велику, бар како то ових година, на жалост, 

бива у нашој земљи. Па и поред тога, група заљубљеника је устрајала и изборила се за 

квалитет и статус часописа који данас ужива.  

Мало ко зна да иза часописа (званично) стоје свега два човека, уредник Милан Р. 

Симић и његова десна рука, Миланче Марковић, задужен за дизајн и прелом текста, и 

уредник првих неколико бројева у првој серији. То су две покретачке снаге које 

неуморно прикупљају приче, песме, афоризме, драме и радио-драме, фотографије, 

чланке, интервјуе од сталних сарадника из градова као што су Вршац (Илија Бакић), 

Београд (Миросав Јокић, Лаура Барна), Лајковац (Радован Бели Марковић), Ниш (Бојан 

Јовановић), Нови Сад (Ђорђе Писарев, Енес Халиловић), и многих других.  

Уређивачка политика књижевних часописа код нас је углавном иста: доносе приче 

и песме домаћих или страних аутора, интервјуе са познатим књижевницима, 

књижевне рецензије... Ретко који часопис поклања пажње афоризмима, фотографији 

или радио-драми.  

Часопис Наш траг први је у нашој земљи који је широм отворио своја врата управо 

овим и другим областима и установио сталне рубрике. У сарадњи са издавачком 

кућом „Алма” отворена је рубрика посвећена афоризмима, у сарадњи са Радио 

Београдом многе су странице посвећене радио-драми, а захваљујући сарадњи 

оствареној са Илијом Бакићем и фантастика се, поново, нашла под капом Нашег трага. 

Приче чланова Друштва љубитеља фантастике „Лазар Комарчић” објављене су 2005. 

године у троброју 2, 3, 4. Фотографије су још једна област уметности која је слабо 

присутна у часописима који се баве уметношћу. Од следећег броја планира се стална 

сарадња са фоторгафима из Велике Плане, али и свим другим који се баве овом 

уметношћу.  

Никако не смемо да заборавимо ни рубрике о стрипу (представљени су, између 

осталих, и Борислав Грабовић, о којем је било речи и у Знаку Сагите; Митар Владуш, 

Борислав Челиковић, Златко Крстевски и други), геополитици (у којој Зоран Б. 

Маринковић по први пут расправља о географији православних народа света), 

преведеној прози (где смо имали прилике да читамо приче Р. Олоса, Гезе Чата, 

Роберта Годофреда Арлта и других), историји (о којој расправљају Драган Петровић, 

Живомир Симовић, Коста Николић, Жељко Ђуровић и други), шаху и уметности (у 

којој смо се упознали са великанима попут Сергеја Прокофјева и Јурија Авербаха). Ту 

су и сталне рубрике: огледи и прикази, филм, поезија, интервју, баштина (или сећања) 

и рубрика о ликовној уметности.  

Како видимо из овог кратког прегледа, часопис Наш траг је више него разноврстан. 

Прилози су богати и занимљиви, другачији, полетни и што је најлепше од свега – 



заразни, јер, човек се лако навикне на богатство какво нам Наш траг нуди. А да то 

богатство буде потпуније, часопис је доступан и на интернету, на www.nastrag. org.yu.  

Како би приказ био што бољи, реч ћемо да препустимо нашем саговорнику Милану 

Р. Симићу, главном и одговорном уренику часописа Наш траг: 

 

ТЛ: Које је године покренут часопис Наш траг?  

 

МРС: Пре дванаест година, пробрана група истомишљеника, ношена животном и 

стваралачком рефлексијом, пожелела је да новопокренути часопис Наш траг буде тек 

још једно значајно зборно место особама од значаја за наш духовни простор. 

Знајући да уметност није свима потребна, одмах с првим штампаним бројем Нашег 

трага, односно избором и одзивом аутора из целе Србије, а и сарадника из 

иностранства, избрисали смо најпогубнију одредницу која може да стоји уз један 

часопис; одредницу „локалног карактера“. 

Посебан мотив нисмо имали; можда помало наивно, желели смо да успоставимо 

равнотежу невеселе слике стварности и отимизма за време које нам је долазило у 

сусрет. Пазите, у питању је септембар 1994. године. Или, једноставно, желели смо да се 

боримо против клановске учаурености редакција већине београдских часописа. Још 

једноставније: да покажемо како и ми из такозване унутрашњости знамо да радимо... 

У првој серији Нашег трага објављивали смо есеје и расправе на друштвене и 

политичке теме, омогућавајући тако читаоцима да се упознају са читавим спектром 

различитих становишта и аргумената. Било ми је јасно, већ после неколико бројева, да 

смо успели да успоставимо и равнотежу историје са актуелношћу, домаћих тема са 

космополитским, што је значило да више немамо право на назад... 

 

ТЛ: Реците нам нешто о концепту часописа.  

 

МРС: Одмах да кажем... Годишње штампамо четири редовна и један тематски број. 

Редовни бројеви имају сталне рубрике а то су: проза, преведена проза, НФ, историја, 

филозофија, радиофонија, стрип, шах и уметност... На први поглед ништа ново, зар 

не? Али... Колико знам, не постоји периодика ове врсте која толико даје простор 

радиофонији, ФАНТАСТИЦИ, уметничкој фотографији. Можда је то наша предност и 

различитост, и управо, уз савремену прозу и огледе, прилози скрајнутих жанрова 

наилазе на више него добру прођу код читалаца, а то се да закључити и по броју 

посета нашег сајта...  

 

ТЛ: Чиме су се све бавили тематски бројеви?  

 

МРС: Први тематски број посветили смо прослави Шест векова манастира 

Копорина. Штампали смо га у 800 примерака. Број је разграбљен, није ни стигао до 

београдских књижара. Други тематски број био је посвећен Првом научном скупу, у 

организацији Библиотеке „Радоје Домановић“ из Велике Плане, а са темом „Трагом 

нове прозе; српска постмодерна у новом миленијуму“. Трећи тематски број штампан је 



приликом великоплањнске Манифестације „У славу Вожда“, тема броја била је 

покајање.  

 

ТЛ: Ни један часопис не би постојао да нема сталних сарадника. Ко су ваши 

стални сарадници?  

 

МРС: Имамо их из свих већих културних центара, из свих области културе, тачније 

– скоро свих. Недостају нам сарадници који би за нас писали о позоришту и филму, на 

пример. Дакле, са нама сарађују: историчари: проф. Драгољуб Живојиновић, Коста 

Николић, Чедомир Антић, Драган Петровић; етнолог Бојан Јовановић, политиколог 

Милош Кнежевић; ту су и људи који су обележили Драмски програм Радио Београда, 

пре свих: Мирослав Јокић, редитељ, Звонимир Костић, књижевник и Предраг 

Стаменковић, композитор; да набројим и сараднике прозне писце: Радован Бели 

Марковић, Миленко Пајић, Ђорђе Писарев, Јовица Аћин, Владан Матијевић, Илија 

Бакић, Славен Радовановић; песници: Алек Вукадиновић, Драган Јовановић Данилов, 

Предраг Богдановић Ци, да не заборавим дивног човека, новинара Душана 

Станковића; ни професоре Радивоја Микића, Јована Пејчића... И још много других 

сарадника, овога тренутка имамо их око сто... Хоћу да кажем да се не бринем за 

прилоге, увек их имамо у резерви, бар за један квалитетан број, и више. 

 

ТЛ: У којим је све градовима часопис до сада гостовао? 

 

МРС: Промоције и дистрибуција су одувек биле везане за финансије. Добро је да 

имамо потпуну подршку СО Велика Плана. Није добро, међутим, што нам таман 

покрију штампарске трошкове, што још увек не одвајамо за хонораре сарадницима... 

Тачније, нисмо у могућности. Није добро ни што нисмо довољно учинили по питању 

дистрибуције. Добро је што смо часопис почели све чешће да промовишемо. Били смо 

гости у Горњем Милановцу, Трстенику, Гроцкој; у Кући Ђуре Јакшића, гости УКС-а, 

Дома Културе „Студентски град“ у Београду... Ускоро смо и Ваши гости, хвала Вам, 

нама то много значи. Што се тиче приказа у дневној штампи, задовољан сам. О нама су 

писали: Вечерње Новости (и пратили су наше промоције), Политика, Данас, Борба, Глас 

јавности, Балкан, представљени смо и у једном словеначком ликовном часопису, сада не 

могу да се сетим имена... Све у свему, може и боље, али, добро је и оволико... 

 

ТЛ: Да ли бисмо за Наш траг могли да кажемо да је постао један од пет најбољих 

књижевних часописа у земљи? 

 

МРС: Чули сте од мене да смо у пет најбољих часописа! Да, од мене... Озбиљно сам 

се шалио, знате... Уосталом, помињем и остале часописе конкуренте: Градац, Повеља, 

Кораци, Београдски књижевни часопис, Градина, Златна греда, Летопис матице српске, Поља, 

Свеске... Дакле, у десет најбољих. Да ли се шалим закључите сами... 
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11. Еугенио Фочић 
 

 

ХЦ: Кад си и како почео да се бавиш писањем? 

 

ЕФ: Мислим да бих почетком могао назвати задаћницу на сату хрватског код 

проферсорице Матајић. Дозволила ми је написати пјесму умјесто саставка. „Смрт” је 

била почетак.  

 

ХЦ: У чему проналазиш инспирацију? 

 

ЕФ: У себи, вама, природи, књигама, сновима… 

 

ХЦ: Које те теме интересују? 

 

ЕФ: Љубав и односи су неприкосновени владар. Али, интересирају ме људски 

поступци. 

 

ХЦ: Кад си написао своју прву причу, прву песму? 

 

ЕФ: У прошлом миленију. 

 

ХЦ: Које писце најрадије читаш? 

 

ЕФ: Маркес, онако стереотипно али искрено, Гавран, Памук, и доста хрватских 

писаца. 

 

ХЦ: Реци нам да ли си задовољан пласманима на конкурсима на којима си 

учествовао и да ли те ти успеси подстичу? 

 

ЕФ: Задовољство је склоно мијенама. Нису натјечаји потицај. 

 

ХЦ: Можеш ли да нам кажеш нешто више о литерарном конкурсу ЕРАТО, на 

којем си учествовао 2004. године? 

 

ЕФ: www.erato.hr. Натјечај за најљепшу лирску пјесму на хрватском. 

 

ХЦ: Реци нам колико књижевних часописа излази у Хрватској, да ли исплаћују 

хонораре, постоје ли кланови, да ли је тешко младом писцу/песнику да се пробије? 

 

ЕФ: 1.Не знам. 

2. Неки не. 

3. Кланови су у коријену сваке удруге. 

4. Аха. 

http://www.erato.hr/


ХЦ: Да ли по теби од писања може да се живи? 

 

ЕФ: Ако си Кинг, Гришам или Стил, дефинитивно.  

 

ХЦ: Како је дошло до сарадње са интернет страницом за књижевност Бункер? 

 

ЕФ: Јоој, преко мејла, мислим… Слабо памтим ((-: 

 

ХЦ: Припремаш ли нам неко изненађење, збирку песама, на пример? 

 

ЕФ: Припремам искрцавање у књижаре, али не знам нити приближан датум. У 

потрази сам за издавачем. 

 

ХЦ: Када би ти млађе колеге затражиле савет, који би им савет дао? 

 

ЕФ: Жуљеви на јагодицама стварају добар текст. 
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12. Павле Зелић 
 

 

Има ли већег задовољства него кад младе звезде стасавају пред вашим очима? Наш 

млади саговорник, Павле Зелић, рођен је 1979. године у Београду, али не дајте да вас тај 

податак завара. Завршио је студије, запослио се, и постао једна од нових снага Друштва 

љубитеља фантастике „Лазар Комарчић”. 

 

ХЦ: Шта те је и кад навело да почнеш да се бавиш писањем?  

 

ПЗ: Заслуге за то ћу приписати мојој мами. Ок, звучи бљак, али је она та која је 

говорила од кад могу да се сетим да би требало да будем писац и гуркала ме у том 

правцу. После плодне каријере најбољег писца у разреду у Трећој београдској 

гимназији (писао сам зафркантске саставе у стилу Кишона), запао сам у креативну 

кризу, све док се нисам откравио на књижевној радионици у клубу „Лазар Комарчић”. 

Кључни подстрекач и инспиратор је био Александар Марковић, модератор 

радионице, оштар, али правичан критичар са можда слабом тачком за још једног 

љубитеља Бредберија као што је он. Уследили су и конкурси часописа Знак Сагите 

Бобана Кнежевића и онда три тачке... 

 

ХЦ: Шта те инспирише и које те теме покрећу? 

 

ПЗ: Волим да проналазим необичне текстове по новинама и онда око тих догађаја 

или појава градим светове и приче. Обожавам егзотику, Салгари ми је био омиљени 

писац у детињству, али се не усуђујем да загризем у неки далек предео пре но што 

пруочим то место, обичаје и атмосферу, прелиставајући бесомучно путописе и 

енциклопедије. За причу, нарочито кратку, по мом мишљењу неопходан је јак мотив, 

смрт, крв, трагична љубав и мој омиљени - губитак невиности. Не оно што вам је пало 

на памет (срам вас било!), већ прелазак из детиње наивности у страшни и тужни свет 

великих. 

 

ХЦ: Кад си и како постао члан клуба „Лазар Комарчић”? 

 

ПЗ: Почео сам да долазим још 1998. године, послао ме је Иван Бевц (сада познати 

критичар), који је држао локални видео клуб у Његошевој. Тада су предавања држана у 

СКЦ-у, а после се ишло на пиће у кафану „Мањеж”. Већ сам читао Скробоњине приче, 

и књиге из едиције „Кошмар”, па сам био одушевљен приликом да упознам човека, а 

онда ме је друштво узело под своје, Александар Марковић, Мића Миловановић, Иван 

Нешић... И пре но што сам стигао да се осврнем, већ сам преводио приче за клупско 

гласило Емитор! 

 

 

 

 



ХЦ: Бавиш ли се још нечим, поред писања прича? 

 

ПЗ: Као и познати НФ писци Предраг Раос у Хрватској и Радмило Анђелковић код 

нас, завршио сам факултет који нема много везе са писањем, али има са научном 

фантастиком. Прецизније, они су хемичари, а ја фармацеут. Сад крадем од посла и сна 

да бих се бавио фантастиком (више од сна). 

  

ХЦ: Да ли си недавно написао неку нову причу? 

 

ПЗ: Почињао сам многе, бар три романа имам разрађена (и то на папиру, не у 

глави!), али види горњи одговор... Кад дође стани-пани за неки конкурс могу да 

извучем зеца-кеца из рукава, то је сигурно. 

 

ХЦ: Да ли ћемо ускоро имати прилике да те негде читамо? 

 

ПЗ: Постајем већ озлоглашен по томе да све приче објављујем по два-три пута, тако 

да ако то вреди нешто, свакако. Што се тиче критике, има ме редовно на Попбоксу где 

пишем о стрипу. 

 

ХЦ: Недавно је у Дому омладине завршен фестивал дугометражног хорор 

филма. Реци нам нешто о њему, као и о претходним филмским фестивалима и о 

твојој улози у њима. 

 

ПЗ: Овај фестивал, као и многа друга дешавања везана за филм и Клуб плод су 

сарадње са мајстором за специјалне ефекте Мирославом Лакобријом и многим младим 

ауторима који су желели да праве филмове фантастике, НФ-а и хорора (па макар и 

краткометражне и нискобуџетне), а нису имали где да их прикажу. У форми Српског 

фестивала филма фантастике, ови филмови су и на турнеји по Србији и програм је 

већ приказиван по многим културним центрима. Моја улога је заиста мала, али ме 

весело друштванце које ово организује редовно зове у своје авантуре. 

 

ХЦ: Недавно је, новембра прошле године, био организован Беокон у Београду. 

Реци нам нешто о томе и да ли и кад планирате следећи? 

 

ПЗ: Одакле почети... Када сам почео да долазим у Клуб, био сам на два Беокона ’99. 

и 2000. који су били занимљиви и посећени, али ја сам некако другачије замишљао 

конквенције фантастике... Онда сам видео то што сам тражио на Истракону у Пазину 

(Хрватска) и Euroconu у Пловдиву (Бугарска). Последња два Беокона, оба у 2006. 

години за мене су права ствар. Наравно, гледајући изнутра, видиш само проблеме, шта 

је могло да се уради боље... Али не мењам тај дух заједништва које осећам на Беокону 

ни за шта друго! Да није људи као Гага, Јоца, Жарко, то не би вредело пишљива боба. 

Нови Беокон се планира за јесен, оквирно у новембру, али чека се реконструкција 

Дома омладине, после чега очекујем да све изгледа као спејс-шатл, па да имамо џабе 



сценографију. 

  

ХЦ: Чули смо да планирате, у сарадњи са Домом омладине, да покренете 

филмску радионицу у клубу „Лазар Комарчић”. Реци нам нешто више о тој 

сарадњи. 

 

ПЗ: То је одлична идеја, али тренутно на леду док се не склопе пре свега 

финансијски услови за то. Рецимо само да постоји сјајан пројекат који је написала 

Драгана Стојиљковић, и да бих јако волео једног дана да га видим уживо. 

 

ХЦ: Једно време си уређивао фанзин Емитор. Да ли је то тежак посао и да ли се 

њиме још увек бавиш? 

 

ПЗ: Сећања на уређивање Емитора су помешана, било је јако лепих и узбудљивих 

момената, мнооого цимања (подоста непотребног), али све у свему постоји једна 

сатисфакција коју није тако лако наћи у себи, али је де факто ту. Други се сад рву са 

тиме, ја сам своје одрадио. 

 

ХЦ: Реци нам да ли ће Емитор поново да организује конкурс за кратку причу? 

 

ПЗ: Зашто да не. Конкурси су увек генератор великог броја прича, а у тој маси се 

нађе и понешто стварно добро. Наравно, зависи од тренутног уредништва. 

 

ХЦ: Испричај нам како је било на Еурокону, организованом 2004. године у 

Пловдиву, у Бугарској? 

 

ПЗ: Јој, то сам толико пута причао... Права вени, види, вици прича у ствари. 

Излизаће ми се од силног препричавања... Рецимо само да су двојица згубидана из 

Србије отишли до Пловдива да виде ш'а то тамо има, а вратили се са Наградом за 

најбољи Европски фанзин! 

 

ХЦ: Има ли куб „Лазар Комарчић” још неке планове и да ли би нам их открио 

или ћемо то да оставимо за други интервју? 

 

ПЗ: Рецимо само да нам је проценат реализације планова око 15% до сада. Можда га 

и поправимо, ако престанемо да правимо толико планова :) 

 

 

Мај 2007. 

 

 

 

 

 



13. Ведрана Чачић 
 

 

Да је успешан спој (спортског) новинарства и писања прича, песама и афоризама 

могућ, показује нам млада Београђанка Ведрана Чачић (29.6.1975, Сарајево), која је на 

недавно завршеном конкурсу „357 – Тренутак инспирације“ освојила треће место за 

цртицу од три речи. Како то изгледа писати за новине и за „своју душу” истовремено, 

рећи ће нам сама ауторка, која је пристала да одвоји тренутак свога времена и проведе 

га у угодном разговору са нама. 

 

ХЦ: У предговору Просветине књиге фантастичне приче, њен приређивач 

Александар М. Гаталица каже: „Фантастична прича умногоме наликује 

најпопуларнијој и најједноставнијој спортској игри коју је човечанство смислило - 

фудбалу. Што је правила мање, игра је популарнија. Фудбал има само два стварна 

и једно вештачко правило: не сме се играти руком и треба погодити гол и играч се 

не сме наћи у „офсајду“. За разлику од фудбала, фантастична прича има само два 

правила: фантастични догађај и нефантастично (веристичко) окружење.“ Да ли је 

то разлог што са тако великим успехом спајате две пасије: фудбал и писање? 

 

ВЧ: Бојим се да не могу да причам о „великом успеху“, ни на једном од ова два поља. 

Посебно када је у питању фудбал, јер се не могу баш похвалити да сам освојила неки 

трофеј (Смех!). Заправо, та комбинација и није толико неуобичајена. Напротив, многи 

новинари, чак и спортски (из неког разлога многи квазиинтелектуалци сматрају да се 

ми разумемо само у лопте, траве и паркете) истовремено су и писци. Мада, морам да 

признам да ја себе не доживљавам ни као новинара, ни као писца, можда пре као 

некога ко на различите начине „бележи“ - догађаје, сусрете, мисли (сопствене и туђе), 

осећања... Није добро када се „списатељска“ страна превише испољава у новинарству, 

јер оно би по дефиницији требало да буде објективно, лишено симпатија и антипатија; 

суве чињенице, без покушаја да читаоцу наметнете сопствено мишљење... Нажалост, 

ретко ко од нас успева да се дистанцира од самога себе. 

 

ХЦ: Зашто баш новинарство и зашто баш спорт? 

 

ВЧ: Спортом, пре свега фудбалом, заразио ме је отац који ме је од треће, четврте 

године водио на утакмице. Одрасла сам на Бановом брду и сваке друге недеље ишли 

смо да гледамо Чукарички, не сањајући да ће тај клуб једном играти у Првој лиги. 

Нажалост, моји одласци на стадион прекинути су нагло, када сам почела да код куће 

употребљавам речник са трибина. (Смех) 

За мене је фудбал алегорија живота – терен, борба две стране која би требало да је 

лишена подлости,  али често није тако, екстаза код постигнутог гола... Некада сав труд 

није довољан за успех, а некада само један шут донесе радост милионима. Неко је једне 

суботе херој, а друге трагичар.  



Зар не мислите да је импресивно то што врхунски фудбалери ногом изводе оно што 

ми „остали“ не бисмо успели да урадимо руком? Признајем, избегавам мушкарце који 

не воле фудбал. Мислим да са њима нешто „није у реду“. (Смех!) 

Објашњење за љубав према новинарству много је краће. Још од петог разреда 

основне школе била сам члан новинарске секције, јер сам желела да помоћу талента за 

писање „отворим очи“ другима, откријем истине, раскринкам лицемере, помогнем...  

Већ дуго немам таквих илузија. Бојим се да то што сам ја желела није оствариво, 

барем не у земљи у којој можете да страдате само зато што сте неког „погрешно“ 

погледали, где су подобни (у преводу, полтрони) сигурни, а силници и даље воде 

главну реч, као да „Петог октобра“ није ни било. 

 

ХЦ: У којим сте се још медијима опробали и да ли Вам је то искуство помогло у 

писању? 

 

ВЧ: Почела сам на Радио Пингвину, оном оригиналном (пре доласка Аркана, а 

потом и Пинка), на којем су тада радили неки од наших најпознатијих водитеља, 

новинара и уметника - Дарко Коцјан, Владимир Тодоровић, Зоран Модли, Воја 

Недељковић, Ивана, тада Бојић, а сада Зарић, Мићко Љубичић, Прљави Инспектор 

Блажа, Јован Матић... Надам се да сам од сваког од њих нешто научила. Мислим да ме 

је рад на радију пре свега „истренирао“ да се изражавам кратко и (надам се) јасно, што 

ме је, можда, и „определило“ у писању.  

 

ХЦ: Које Вас теме интересују? 

 

ВЧ: Све, или готово све. Не интересују ме аутомобили, јер о њима не знам ништа, 

сем да имају четири точка и волан. Подједнако ме занимају и прошлост и будућност, 

реално и имагинарно, научно и квазинаучно, људи, религија, наука... Волела бих да 

сам мало више социјално ангажована, желела бих да се бавим положајем угрожених, 

деце пре свих...  

 

ХЦ: Шта Вас инспирише? 

 

ВЧ: Као што сам рекла - све. Некада ми се чини да су теме увек ту, на дохват руке. 

Често ме инспиришу моји снови. Већина људи које познајем ретко памти снове, а за 

мене је реткост када ујутру не могу да се сетим шта сам сањала. Некада је од тога 

могуће направити причу, а некада они једноставно „клизе“ са папира, не дају се 

уловити, беже... Инспиришу ме пријатељи, али и непознати људи, пролазници...  

 

ХЦ: Пишете афоризме, НФ, Ф и Х хаику, кратке приче... Да ли сте посвећени 

само краткој форми и зашто? 

 

ВЧ: Волим кратку форму, јер ми она не дозвољава да се „расплинем“. А можда сам и 

лења. Већ дуго разрађујем једну идеју, али никако да заиста седнем и почнем озбиљно 



да радим на њој. Стално се оправдавам пред собом да немам времена, а знам да то баш 

и није истина.  

 

ХЦ: Да ли сте скоро написали нешто ново и да ли сте спремни да се опробате и у 

дужој форми? 

 

ВЧ: Имам неколико дужих прича, међутим оне (надам се засад) још нигде нису 

објављене. Не знам да ли због лошег квалитета, или уредници часописа немају 

простора за њих. 

 

ХЦ: Да ли је тешко у данашње време доћи до издавача? 

 

ВЧ: Верујем да јесте, али ја се баш и не трудим да до њих дођем. Тренутно немам 

жељу да било шта издајем. А и не мислим да имам довољно радова вредних 

објављивања. Довољно ми је то што ми се понегде појави понешто.  

 

ХЦ: Учествовали сте на многим књижевним конкурсима. Да ли бисте нам нешто 

више рекли о наградама које сте освојили? 

 

ВЧ: Током читаве основне школе освајала сам награде на конкурсима и 

такмичењима, углавном песничким. Награда је увек била иста – књига. Некада је 

избор тих књига био понижавајући, јер ми је изгледало као да су организатори 

поклањали примерке које нико није желео да купи; ма зашто „увијати“ - „уваљивали“ 

су нам досадне шкартове. Ипак, морам да поменем своју предивну професорку 

српскохрватског језика, Милку Станковић, која је својим ученицима за сваки успех на 

неком конкурсу куповала дивне књиге. Такође морам да поменем да сам се као 

победник Мајске песничке штафете упознала са Миром Алечковић, а књига Десанке 

Максимовић коју ми је она тада уручила, једна је од мојих најдражих успомена. 

Двадесетак година касније ситуација је иста – победници обично добијају књиге, 

али срећом више не са соц-комунистичком тематиком. 

 

ХЦ: Да ли ћете скоро учествовати на неком књижевном конкурсу?  

 

ВЧ: На конкурсима учествујем увек када ми се учини да имам нешто иоле 

квалитетно за слање. 

 

ХЦ: Да ли ћемо ускоро имати прилике да читамо Ваше нове приче на Helly 

Cherry?  

 

ВЧ: Надам се. То не зависи од мене. 

 

ХЦ: Шта бисте саветовали младе писце? 

 



ВЧ: „Савет је опасан дар, чак и од мудрих мудрима“. Ово је један од мојих омиљених 

цитата из моје омиљене књиге „Господар прстенова“. Нажалост, не придржавам се ове 

Толкинове мудрости и радо дајем савете, чак и када ми их нико не тражи. Међутим, 

када је реч о писању, нисам сигурна да постоји неко универзално правило. Уосталом, 

немам ја баш много искуства да бих се усудила да делим савете. Можда једино да буду 

упорни. 

 

ХЦ: Када бисте морали да саставите фудбалску екипу писаца, који би то писци 

били? (Не мора пун састав ☺)  

 

ВЧ: Голман – Бранко Ћопић (од голмана почињу све акције, а од Ћопићевих 

„Магарећих година“ моја љубав према књигама). Централни бекови – Емброуз Бирс и 

Иштван Еркењи (бритки, оштри, штоперски кратки). Бекови – Ефрем Кишон и Душко 

Радовић (на спортски начин „уклизавали су“ разним друштвеним појавама). Везни ред 

– Хорхе Луис Борхес и Едгар Алан По (Аргентинац у везном реду сасвим је очекиван). 

Крила – Виљем Шекспир и Антон Павлович Чехов (драма, романтика, машта, 

суровост, креација, снага...). Полушпиц, класична „десетка“ и капитен – Џон Роналд 

Рејел Толкин. Напад – Иво Андрић (ни за једног ни за другог није потребно 

објашњење). 

Клупа за резерве – Карл Мај (резервни голман, један од мојих омиљених писаца у 

детињству), Десанка Максимовић, Агата Кристи и Џејн Остин (дискретни шарм 

женског погледа на различите аспекте друштва), Стивен Кинг...  

Има их још много који су „на ширем списку“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Када дама сања звезде 
 

 

Док смо одрастали сви смо прошли кроз фазу када смо лежали на леђима и 

посматрали крстарење облака небом. Превазишли смо и ону фазу када смо, залепљени 

за хладно прозорско окно, као омађијани упијали светлост звезда у себе. Роде се, 

међутим, срећници који никад не одрасту. Који заувек остану заљубљеници неба, који 

се поваздан друже са звездама. Са једном од њих смо имали част да поразговарамо ових 

дана... 

 

ТЛ: Магистар сте астрофизике, предавач у Планетаријуму Астрономског 

друштва „Руђер Бошковић“, а до недавно сте били и директор Народне 

опсерваторије, да пођемо од тога. Како је текао Ваш развојни пут? Како се десило да 

постанете најпре предавач, потом директор (данас опет предавач)? Да ли је то посао 

о којем сте сањали или сте стремили нечем другом? 

 

НС: Магистрирала сам 2002. године у области вангалактичке астрономије, на 

анализи промене облика спектралних линија водоника и структури емисионе области 

код активне галаксије Акн120, удаљене на милионе светлосних година од нас. Увек ме 

је привлачило да се бавим далеким и непознатим просторима. Онда је, некако 

природно, дошао тренутак када сам схватила колико ме чини срећном да знање које 

сам стекла делим са другима, да причам, пишем и мислим о свемиру на једноставнији 

начин – начин разумљив обичним људима. Годину дана након магитратуре указало се 

слободно радно место за предавача у Планетаријуму, ја сам озбиљно размотрила своје 

жеље и потенцијале и ни дан данас се не кајем због те одлуке. Од 2003. године, када сам 

почела да радим на Народној опсерваторији, имала сам велики број иницијатива – од 

оних најпрактичнијих као што су реновирање мокрог чвора и преуређивање 

просторија, до увођења нових технологија и нових метода рада са публиком. Када 

имате много иницијатива, природно је да ћете их брже и ефикасније реализовати ако 

сте на таквој позицији да можете да одлучујете и унапређујете свој рад. Због тога је 

место управника Народне опсерваторије и Планетаријума било средство за 

реализацију идеја, а не циљ. Када су се многи од циљева реализовали, поново сам на 

позицији предавача, и уживам у тој улози, пре свега зато што су сама предавања и 

пројекције највећа покретачка сила за нове идеје, књиге и пројекте... Да, то је посао о 

којем сам сањала и срећна сам што управо тај посао и радим. 

 

ТЛ: На челу сте многих пројеката у земљи и иностранству (координатор сте 

пројекта „Први мобилни планетаријум у Србији“ под покровитељством UNESCO-

а, пројекта Међународне астрономске уније „Свест о универзуму“ за Србију, као и 

пројекта „100 галилеоскопа за Србију“). Да ли бисте издвојили неки од пројеката 

као посебно драг, или Вас је неки посебно намучио? 

 

НС: Хм, то је као када питате родитеља које му је дете најдраже. Сваки пројекат има 

неколико фаза – идејну, развојну и фазу реализације. И свака од тих фаза је на свој 



начин тешка. Као посебно важан лични успех сматрам то што сам од 2004. године, када 

сам на 17. светском конгресу планетаријума видела могућност да се модерна 

технологија може донети у Србију, између осталог и у виду мале (6-8 метара у 

пречнику) куполе на надувавање, са одговарајућим системом за пројектовање. Када је 

2008. године објављен конкурс UNESCO-а за пројекте подршке земљама у развоју, 

схватила сам да су 2009. година - као Међународна година астрономије, и чињеница да 

у Србији више од 40 година није било значајнијих улагања у популаризацију 

астрономије (од давне 1966. године када је купљен први планетаријум) два једноставна 

разлога која ће пројекат „Први мобилни планетаријум за Србију” ставити у ранг 

највиших приоритета и код људи у Националној канцеларији UNESCO-а за Србију и у 

централном комитету. Пројекат сам осмислила тако да се свој деци у Србији омогући 

да упознају свемир и он је директно повезан са пројектом „Свест о универзуму” који 

данас водим, али је настао као идеја много пре и Међународне године астрономије и 

UNESCO-ог конкурса, о чему сам уосталом говорила на својим предавањима на 

Коларцу, у Планетаријуму, у школама и културним центрима широм Србије. 

 

ТЛ: У чему се састојала модернизација рада београдског Планетаријума, 

спроведена 2008. године? 

 

НС: Модернизацију рада београдског Планетаријума финансирало је Министарство 

науке Републике Србије и она се састојала у томе да се набави квалитетнији видео 

пројектор, адекватан за простор којим за сада располажемо, без великих улагања у 

реконструкцију зграде, побољшање удобности и функционалности, естетике и других 

ствари о којима се мора у будућности повести много више рачуна. 

 

ТЛ: Како је настала идеја о „Астро-интернет библиотеци“ и у којој је фази? 

 

НС: Подрум учионице Народне опсерваторије био је деценијама запуштен и 

неискоришћен, а сарадници су се окупљали у канцеларији управника у којој једва да 

два човека могу нормално да седе – а некада нас је ту било и петнаесторо. Сабрала сам 

2 и 2 и направила пројекат који би омогућио љубитељима астрономије да се састају, 

дискутују о астрономији, користе интернет и постојећу библиотеку Друштва у далеко 

хуманијим условима. Великим разумевањем Скупштине града Београда одобрена су 

средства и учионица је, са два рачунара, библиотеком од око 3000 наслова и простором 

за 20-30 људи у функцији од јануара 2005. године. 

 

ТЛ: Учествовали сте на многобројним конференцијама и симпозијумима у 

земљи и иностранству. Швајцарска, Египат, Грчка, Бугарска, Америка, Шпанија, 

Русија... само су неке од земаља у којима сте гостовали. Каква су Ваша искуства са 

конференција? Где је наше место у свету? 

 

НС: Ако погледамо планетаријуме у САД, Шпанији и Грчкој и упоредимо их са 

београдским – јасно је какво може бити то поређење – они су за нас у области научне 

фантастике. Али, ако са друге стране, погледамо планетаријум у Даки, главном граду 



Бангладеша, где је у архитектонско здање и најсавременију планетаријумску 

технологију уложено на милионе долара, застрашујуће, али истинито – опет губимо у 

поређењу. Шта рећи? 

 

ТЛ: Одржали сте низ предавања у Планетаријуму, на факултетима у Београду и 

Новом Саду, у Нишком културном центру, у основним и средњим школама у 

Београду... Какав је пријем шире публике? Које су то теме које их посебно 

интересују? 

 

НС: Публика, она у најширем смислу, воли теме као што су астероиди (због могућег 

судара са Земљом), црне рупе, рађање и умирење звезда, вансоларне планете, 

ванземаљски живот, настанак и будућност свемира. Једном речју, све од бесконачно 

малог до бесконачно великог. Најмлађи увек постављају најзанимљивија питања и то је 

показатељ да ће се нове генерације звезданих детектива бавити озбиљним питањима 

савремене физике и космологије, као што су „где црна рупа каки”, „из чега је настао 

свемир”, „због чега се шири свемир” и „да ли ће наш балон (наш свемир) једном да 

пукне”? 

 

ТЛ: Осматрање ноћног неба (да ли само ноћног?) и фотографија некако иду руку 

под руку. Тако сте освојили прву награду за колекцију и златну плакету Фото 

савеза Србије 2007. године у Великој Плани, прву награду за појединачну 

фотографију на „Салону Ђурђевац“ исте године, прву награду за колекцију 

фотографија у Косјерићу 2008. године... Шта привлачи Ваше око? О чему водите 

рачуна док сликате? Коју поруку желите да пошаљете својим фотографијама? 

 

НС: Златну плакету сам добила за колекцију од три фотографије из Валенсије, на 

једној је најлепши планетаријум на свету у облику људског ока, на другој је музеј 

науке, природе и рекреације (унутар којег ради и један мали мобилни планетаријум са 

куполом на надувавање), а на трећој је детаљ архитектуре зграде тог музеја. „Град 

уметности и науке” како се званично зове комплекс зграда које је пројектовао чувени 

архитекта Сантјаго Калатрава, још увек је за мене најлепши призор на кугли земаљској. 

И то што сам успела да фотографијама које сам донела из тог града пренесем своје 

одушевљење, само је показатељ да и фотографија итекако може да послужи за 

популаризацију астрономије и науке уопште. 

Да одговорим, дакле, на Ваше питање: привлачи ме лепота природе, чудесна 

композиција реалности. Сложила бих се у потпуности са изреком да се права тајна 

крије у видљивом, а не невидљивом свету и управо ту поруку и желим да пошаљем 

својим фотографијама уз, наравно, сопствени поглед на ту стварност, свој лични став 

према том свету. 

 

ТЛ: Какав је за Вас као фотографа доживљај свемира? 

 

НС: Визуелно снажан и јак, изнад свега инспиративан. Не само због онога што се 

види, него и због приче која стоји иза тог видљивог и докучивог. 

 



ТЛ: Члан сте Друштва астронома Србије, Националног астрономског 

олимпијског комитета (НАОК), Фото-Савеза Србије, друштва „Милева Марић-

Ајнштајн“, члан Предстедништва Астрономског друштва „Руђер Бошковић“, али и 

члан уређивачког одбора часописа Васиона и Унус Мундус... Шта то имају 

заједничко ове разнородне области? Шта Вас привлачи у астрономији, шта у 

фотографији, а шта у књижевности? 

 

НС: Инспирација, лепота, брисање граница између науке и уметности. Откривање 

бескрајне лепоте унутрашњег универзума први је корак ка откривању тајни небеских 

тела од Сунчевог система до далеких галаксија... У мени се већ више од 20 година 

преплићу жеља за сазнањем и истраживањем свемира и потреба да свој доживљај 

свемира и себе саме поделим са другима – било да то радим као предавач, писац 

популарне астрономије или поезије. 

 

ТЛ: Кад смо се дотакли књижевности, поред тога што сте уредник, Ви сте и 

песник. Објавили сте збирку поезије Орфеј у дому (група аутора, 1997) и На 

хоризонту догађаја (самостална збирка, 2002). Очекивали бисмо да се у Вашим 

песмама свемир и звезде више спомињу. Међутим, Ви тек што сте их дотакли. 

Зашто? 

 

НС: Још увек истражујем своје могућности и „прави израз” за оно што ћу рећи. Али 

полако долази то време. 

 

ТЛ: Ваше су песме одраз Вашег унутарњег живота (Иако нисам син/Мушки ћутим; 

Ко има два језика/Нема ни једну земљу) и чине се попут ниске максима. Како 

стварате поезију и када? 

 

НС: Када је инспирација толико јака да се мисли „саме” преображавају у стихове. А 

волела бих да могу тај осећај да учиним свакодневним и докучивим. 

 

ТЛ: Када ће и да ли ће ући у штампу књиге Пируета и Млечни пут и 

Мултиверзум љубави? Коме се у њима обраћате? 

 

НС: Очекујем да ће обе књиге бити објављене у 2010. години. Пируета и Млечни пут 

је књига у којој кроз разговор са својом ћерком, малом балерином, откривам свет 

дечијем оку – од зграде у којој живи до суперјата галаксија, светлеће душе свемира. У 

њој говорим о настанку, структури, саставу и величини Универзума. Мултиверзум 

љубави је књига поезије стваране у периоду од 1989. до 2009. године, посвећена је баки, 

мами и сестрама Данијели и Јелени. Осећам јаку потребу да дефинишем некако све те 

љубави којима смо сви ми свакодневно посвећени – од малих, ситних и неуспелих, 

фантастичних, непоновљивих, платонских, до сестринске и мајчинске љубави... 

 

 

 

 



ТЛ: Да ли Ваш рад као астронома утиче на Вас као песника? 

 

НС: Свакодневно, на многе начине. Када спознате један мали део спознатљивог 

свемира, тачно знате где вам је место у њему, знате колико сте посебни као људско 

биће и колико сте привилеговани што живите. Космос је, заиста, веома негостољубив 

за живот. 

 

ТЛ: Док осматрате ноћно небо, док другујете са звездама да ли самујете? 

 

НС: И сама се то питам. 

 

ТЛ: Да ли је заиста живот кратак/А свемир мали? 

 

НС: Да. Ово прво – дефинитивно, а ово друго – иако се убрзано шири – свемир је 

ипак мали и тесан за људски дух. 

 

ТЛ: Шта Вас је најзад, определило ка астрономији? 

 

НС: Поезија. Трагање за недокучивим границама, новим просторима и 

хоризонтима, објашњеним и необјашњеним. 

 

ТЛ: Велике сте напоре уложили да тачно разграничите где се завршава 

астроЛОГИЈА а где почиње астроНОМИЈА. У том циљу објавили сте књиге 

Звездани градови (2004) и АстроЛАГИЈА (2005) и гостовали у многим емисијама 

(Звездани детективи, ТВ Метрополис; Наука 2003, Свет идеја и Контекст 21, РТС 2; 

Корак ка науци, РБ1, чији сте стручни сарадник за астрономију од 1997. године). На 

какав сте одзив наишли? Да ли су књиге и гостовања имале успеха? Да ли сте 

успели да допрете до „обичног човека“? 

 

НС: Успела сам. Многи читаоци и гледаоци се и дан данас јављају са коментарима 

„баш сам то желео да сазнам”, „нисам веровала да и звезде умиру”, „нисам никада 

раније помислила на то колико је свемир леп и узбудљив”, „наука је чудо”. 

Најомиљенији коментар ми је „баш си то лепо и једноставно рекла”, зато што то 

потврђује да сам успела у својој намери, јер ја не разјашњавам космос онима који га 

познају, него онима који га непознају. 

 

ТЛ: Колико се рад на овим књигама разликовао од рада на збиркама поезије? Да 

ли Вас је писање једних и других подједнако испуњавало? Да ли Вас је једно на 

друго инспирисало? 

 

НС: Увек ме је покретала снажна инспирација – да пренесем жељену поруку 

читаоцима, тако да сам подједнако испуњена писањем популарног штива и поезије. 

Да, то јесте узајамна инспирација. 

 



ТЛ: Како сте се и зашто одлучили на једногодишњи боравак у Америци? Колико 

Вас је тај боравак надоградио у пословном, а колико на приватном плану? 

 

НС: За одлазак у Америку имала сам јаке породичне разлоге, а један од њих је био 

то што сам желела да моја деца у најмлађем узрасту добију што шире хоризонте, 

спознају планету из различитих углова. У пословном смислу себе сам обогатила 

проучавањем неформалног образовања и нових могућности за популаризацију 

астрономије. На приватном плану – схватила сам једно „wherever you go, there you are” 

(„ту си где год да одеш“). 

 

ТЛ: Ове године Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ слави 75 година рада. 

Како сте прославили тај јубилеј? 

 

НС: Радно. Напорна година у којој смо се, као и претходних, борили за средства да 

реализујемо своје идеје и пројекте: крајем марта и почетком априла 2009. године на 

европском конгресу Покажи физику (Show Physics) у Женеви, представила сам 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Народну опсерваторију и Планетаријум и 

све активности које се деценијама реализују на пољу популаризације астрономије у 

Србији. 

У овој години троструког јубилеја, одржани су следећи програми за публику: 

традиционални Курс астрономије за почетнике (пролећни и јесењи циклус, 84. и 85. по 

реду), Београдски астрономски викенд (26. по реду), Летња школа астрономије 

„Марине воде 2009“ на планини Видојевици (са тридесетак најзаинтересованијих 

ученика који су 8 дана и 8 ноћи провели уз ноћна посматрања, целодневна предавања 

и планинарење), Летњи астрономски сусрети (ове године у сарадњи са огранизацијом 

МЕНСА; Јован Алексић је одржао циклус предавања о Сунцу, нашој матичној звезди), 

учествовали смо на Астрономском кампу „Летенка 2009“, који организује Астрономски 

магазин из Новог Сада (www.astronomija.co.rs), а који је био централна прослава 

Међународне године астрономије 2009 у Србији (са више од 250 учесника кампа) и 

Курс научне фантастике на Народној опсерваторији. 

Током читаве године на пројекту Међународне године астрономије 2009 „Свест о 

универзуму“ добијали смо радове малишана на тему „На теби је да откријеш свемир“. 

Од изузетног значаја је и појава једног новог и веома корисног портала на интернету за 

све љубитеље астрономије широм Србије: www.astronomija.rs, чији је аутор Ана 

Златановић, дугогодишњи сарадник нашег друштва и апсолвент астрофизике. 

Учествовали смо и на сајму образовања „Звонце” који се одржава у време Сајма 

књига, на „Фестивали науке“, где је први пут изложен мобилни планетаријум. На 

новогодишњем сајму били смо у хали 3, под окриљем поставке „Музеји су поново у 

моди“. Јубилеји су, дакле, обележени великим бројем активности и напорима на пољу 

промоције астрономије у директном раду са публиком, на радијским и ТВ програмима 

и на интернету. 

 

 

http://www.astronomija.co.rs/
http://www.astronomija.rs/


ТЛ: Јубилеј Друштва се, сасвим згодно, поклапа са Међународном годином 

астрономије. Јесте ли поводом тога одржали нека интересантна предавања? 

 

НС: Споменула бих предавање на Међународој астрономској конференцији у 

Београду, октобра 2009. године (Subregional European Astronomical Conference), где сам 

говорила о развоју популаризације астрономије у Србији, који почиње оснивањем 

првог астрономског клуба у земљи, 1934. године, а наставља се 1953. године 

преименовањем клуба (због великог броја занитересованих ван академског круга 

грађана) у Астрономско друштво „Руђер Бошковић” (АДРБ), оснивањем Народне 

опсерваторије на Калемегдану (1964. године), отварањем Планетаријума (1969. 

године)... Мукотрпни развој траје много деценија и пробој ка бољој будућности видим 

у међународној сарадњи и већим улагањима у промоцију науке. 

 

ТЛ: Када се каже астрономија или кад се спомену свемир и звезде, не може а да 

се не помисли на научну фантастику. Сарађујете ли са домаћим писцима на 

популарисању овог књижевног жанра? Како се астрономија уклапа у научну 

фантастику и обрнуто? 

 

НС: Уууу, то је тема над темема. Сарађујемо, др Зоран Живковић је често држао 

предавања код нас, др Александар Б. Недељковић такође. 

 

ТЛ: Посећују ли писци научне фантастике предавања у Планетаријуму? 

 

НС: Наравно, па они се, претпостављам, хране звездама... 

 

ТЛ: Можете ли нам рећи нешто више о предавањима о научној фантастици која 

су почела овог децембра у Планетаријуму, о сарадњи са Срђаном Ђукићем, који та 

предавања води, као и како је до те сарадње дошло? 

 

НС: То треба чути и видети. Траје месецима, бесплатно је, забавно, инспиративно. 

Срђан је био један од првих људи, уз познате књижевнике Лазу Лазића и Гордану 

Малетић, који су још 2004. године подржали моју идеју о (незваничном) оснивању 

групе за мултидисциплинарна истраживања у нашем Друштву (АДРБ). Та наша 

„мала” група учествовала је већ 2005. године на 5. светском конресу посвећеном вези 

астрономије и уметности у Чикагу. Конгрес је одржан у Адлер планетаријуму, првом 

планетаријуму на западној хемисфери. Као вођа пројекта и тадашњи управник 

Народне опсерваторије и Планетаријума добила сам средства за пут од Министарства 

спољних послова Србије и Црне Горе, али сам представила не само своју књигу 

„Звездани градови”, већ и „Небеска предања” Лазе Лазића, „Тајну Великог Медведа” 

Гордане Малетић, студију „Модерна српска књижевност не гледа више у звезде” 

Оливере Обрадовић (апсолвента књижевности) и, коначно долазим до тога, рад 

Срђана Ђукића и Ненада Јеремића „Историја СФ-а у Србији”. Заједно са Лазом 

Лазићем и Горданом Малетић представила сам рад „Космичка инспирација у 

класичној српској књижевности – Петар Петровић Његош, Владислав Петковић ДИС и 



Лаза Костић”. Chicago Tribune писао је о запаженом учешћу Србије на светском конгресу 

о уметности и астрономији – од укупно 12 радова из Европе, 6 је било из Србије. 

 

ТЛ: Реците нам нешто више о радионици за децу Балон, чаша воде и мобилни 

телефон. Ко стоји иза овог пројекта и где је први пут изведен? Какве су биле 

реакције деце? 

 

НС: Деца се радују балонима, игри и забави. Успут науче много тога што нису до 

тада знали и то је онај најважнији, први корак који праве ка науци. Пројекат сам 

осмислила за предавање на Европском конгресу о популаризацији физике, Покажи 

физику (Show Physics, Женева, април 2009), те је први пут изведен у Женеви. У јулу је 

изведен на астрономском кампу „Летенка”, затим у Дому омладине Београда, на 

дечијој недељи у Барајеву, у основној школи „Васа Живковић у Панчеву”, у шабачкој 

Библиотеци... 

 

ТЛ: Који су ваши планови за наредну 2010. годину на приватном (у смислу 

писања), а који на пословном плану? 

 

НС: Много их је, не могу да стану у овај свемир. А рекла сам већ „да је свемир мали”. 

 

ТЛ: Не смемо да заборавимо да напоменемо да сте поред свега и мајка две 

прелепе ћерке. Како усклађујете пословне обавезе са приватним? Има ли Ваша 

породица разумевања за Ваш рад? Деле ли Вашу љубав према свемиру? 

 

НС: Успевам уз подршку, највише моје маме која се увек радује што ће да чува мале 

принцезе. Ту су увек сестре, пријатељице, комшинице... Разумевање увек иде уз љубав, 

а ко има љубави увек нађе и разумевање. Да, сви су се мало „напрашили” космичким 

прахом мојих „звезданих градова”. 

 

ТЛ: Шта бисте поручили младима који би да крену Вашим стопама? 

 

НС: Свако има свој пут и треба да га сагледа у складу са својим жељама и 

потенцијалима. Диван је осећај када схватите да сте проширили хоризонте нечијег 

сазнања и поимања света, када сте у некоме пробудили космичку испирацију – било да 

се ради о научном истраживању или стварању уметничког дела – а најбитнија је, увек 

била и увек ће бити, инспирација. 

 

 

Децембар 2009. 

 

 

 

 

 



15. Бајке воле да путују: Јасна Хелд, професионална 

приповедачица бајки 
 

 

Свакога су од нас учили кад смо били мали да су се приче од искона приповедале у 

кругу породице или племена, уз пријатно пуцкетање ватрице на огњишту. 

Приповедачи су били посебни људи, у дослуху са оностраним силама, духовима 

предака, спона која је спајала два света: свет митова и бајки и свет у којем се живи. 

Насупрот тим давно прохујалим временима, ко данас увече пред спавање чита деци 

бајке за лаку ноћ? Има ли оних који су одрасли уз приповедање митова старих Грка? 

Ко може да се похвали кућном библиотеком богатом бајкама? Ко је данас уопште 

гладан бајки? 

У време распада бивше Југославије, Јасну Хелд заувек је зачарао свет вила и 

вилењака, дивова и змајева. Професионалним приповедањем бави се од 1994. године, а 

2005. основала је друштво Умјетничко и књижевно стваралаштво и репродуктивно 

извођење - говорници „Птица модра”. Од кад је ступила у тај чаробни свет, не престаје 

да трага за новим бајкама. И не престаје са радом. Стога, пошто смо се окупили под 

ведрим небом, у кругу око огњишта, приповедање може да почне. 

 

ТЛ: Како се улази у бајке? Како сте Ви ушли у свет бајки и када? 

 

ЈХ: Ех, да... „улазак“ у бајке и како се то ради... Заправо је врло једноставно и 

комплицирано у исти трен. Једноставно је, наравно, ономе који зна, а за све остале 

изгледа комплицирано и тиме спада у неку „тајну“. Не тајну по томе што је мистерија 

само по себи, већ тајну по томе што је нетко „не види“ и што се не може описати нити 

реченицом нити одговором, већ треба доживјети и то особно... 

А како сам ја „ушла“ у свијет бајки? Кад сада унатраг гледам на свој живот, рекла 

бих овако: заправо сам дошла из „свијета бајки“ (као и сви ми) и требао ми је добар дио 

живота да то схватим и потрудим се, са ових позиција, покушати наново живјети у 

њему. Томе су ми највише помогле саме бајке. Но, напомињем да кад кажем „бајке“ 

мислим искључиво на народну предају, традиционалне приче и бајке. 

 

ТЛ: Живите у Дубровнику, једном од најлепших градова на Јадранском мору. 

Колико је атмосфера у којој сте одрастали учествовала у избору Вашег данашњег 

занимања? 

 

ЈХ: Ма живим у најљепшем граду на Јадранском мору! А атмосфера у којој сам 

одрастала? Па, рећи ћу то овако - тек као одрасла, те путујући посвуда, била сам 

затечена потребом да након сваког изласка морам очистити ципеле. У Дубровнику 

ципеле чистим и намажем, рецимо, двапут годишње. Тада сам схватила да сам, живећи 

у Дубровнику, читав живот живјела у дворцу, попут неке принцезе... 

 

 

 



ТЛ: Да ли сте, кад сте одрасли, сами тражили бајке или су оне изабрале Вас? 

 

ЈХ: То је било узајамно - и ја сам њих тражила и оне мене... 

 

ТЛ: Шта Вас привлачи бајкама? Шта то оне имају што друге приче немају? 

 

ЈХ: Народне бајке садрже истину. То је разлика. То није свијет фантазије нечијег ума, 

већ свијет маште, стварни и постојећи свијет. Приповиједајући, једном приликом, у 

Дому умировљеника, била сам угодно изненађена реакцијама штићеника - чула сам 

како говоре: „То је истина! То је жива истина!“, и да, слажем се с њима, то је и моја 

спознаја. 

 

ТЛ: Како се припремате за наступ? Колико Вам је времена потребно да 

„савладате” једну бајку? 

 

ЈХ: За наступ се припремам првенствено слажући репертоар, мислећи на публику 

(узраст и интересе те потребе средине и ситуације). А за „савладати“ бајку, како-кад. 

Некада ми је потребно више времена, некада ми је довољно прочитати је само 

једанпут. Морам напоменути да наступам већ шеснаесту годину, тако да имам 

искуства, а и посебан приступ поимања саме бајке. 

 

ТЛ: Деси ли се нека промена у Вама кад обучете хаљину за приповедање? 

 

ЈХ: Па да. Костим и ципеле у којима се „крећем“ кроз бајку су ми важни. Док нисам 

упознала друге приповједаче, мислила сам да је само мени тако... 

 

ТЛ: Данас кад се осврнете на почетке приповедања, како Вам изгледају? Са којом 

сте бајком први пут наступили „на сцени” и која је то сцена била? 

 

ЈХ: Почеци ми данас изгледају прилично храбро. Но, времена су била другачија. 

Први пут сам наступила у једном вртићу у прољеће, у ратном Дубровнику 1994. 

године. Била је то једна бугарска бајка. 

 

ТЛ: Колики Вам је данашњи репетоар и како бирате бајке? Да ли Вам је након 

толико година приповедања теже или лакше да учите текст напамет? 

 

ЈХ: Данас у репертоару имам више од стотину бајки (не бројим их више). А што се 

тиче „учења текста“ - бајке се не меморирају на тај начин и то је једна од тајни... 

 

ТЛ: Како се припремате за наступ? Гледате ли себе у огледалу кад вежбате или… 

 

ЈХ: Ох, не, не гледам се у огледалу док вјежбам! Пред собом желим видјети публику, 

а не своје лице! На почецима су ми укућани били публика, а данас могу и без укућана 

увјежбати. Потребна је концентрација и креативност! 



ТЛ: Једини сте у Хрватској који се професионално бави овим послом. Има ли на 

Балкану неког сличног Вама? Колико приповедача бајки има, заправо, у свету? 

 

ЈХ: Знам да у Грчкој има исто само једна професионална приповједачица, као и ја. 

То је моја колегица и пријатељица Мања Маратоу (Manya Maratou). Толико о Балкану, 

јер их у свијету има јако пуно (знам да у Њемачкој и Великој Британији имају чак и 

Удружење приповједача бајки - вјеројатно таквих удружења има и у другим земљама - 

приповједача има пуно и свугдје, у свим земљама и на свим континентима). 

 

ТЛ: Пропутовали сте, захваљујући бајкама, много земаља. Какав је пријем био у 

иностранству? 

 

ЈХ: Када путујем вани, приповиједам на енглеском језику (то је једини страни језик 

којег говорим), а пријем је свугдје био изненађујуће добар (реномирано приповједачко 

удружење у Великој Британији препоручило је за послушати и 10 еуропских 

приповједача – ван Велике Британије - међу којима сам и ја). Напомињем да постоје 

многи Фестивали приповиједања - а то је вечерњи програм за одрасле. 

 

ТЛ: Како превазилазите језичку баријеру? 

 

ЈХ: Бајке су чудесне. Једном су ме, у Њемачкој, замолили да испричам једну бајку на 

свом језику - након што су послушали, рекли су ми да су чак и разумјели. Како - е, па 

мора да је и то нека тајна... 

 

ТЛ: Можете ли нешто ново да научите од страних приповедача? Да ли се њихове 

технике приповедања разликују? 

 

ЈХ: Ах, увијек се нешто ново научи. А технике су у свих приповједача различите. 

Техника приповиједања је везана уз унутарњи развој, живот и искуство сваког 

појединца. Једном сам приликом слушала три врсна приповједача који су испричали 

исту причу. Мој дојам, а и дојам остале публике, био је да су то три различите приче. 

 

ТЛ: Имате ли трему пред публиком? 

 

ЈХ: Пред публиком увијек имам трему, без обзира којег је узраста (јесу ли дјеца или 

одрасли). Трема је страх, а страх је везан уз страхопоштовање. Публику треба 

поштовати! 

 

ТЛ: Ко су строжији критичари: деца или одрасли? На какав пријем наилазите 

код деце? А код одраслих? 

 

ЈХ: Дјеца не познају критику. Она само реагирају - ако нисте добри - они то покажу. 

Дјеца мене препознају као некога из свог свијета. Одрасли јако воле моје 

приповиједање, то су друге и другачије приче, духовите и интригантне, а, Богу хвала, 



довољно сам стара да имам животног искуства којег уносим у свој рад - то одрасли 

итекако препознају и цијене. 

 

ТЛ: Гостовали сте на многим фестивалима у Немачкој, Енглеској, Швајцарској: 

каква су Ваша искуства? Да ли би нешто слично могло да се организује у Хрватској? 

 

ЈХ: Моја искуства са фестивала су врло позитивна. Но, треба узети у обзир да ти 

фестивали имају традицију - тако да ту долазе људи који су се већ довољно 

култивирали за слушање таквих наступа. У Огулину постоји Фестивал бајки, ове је 

године био трећи - и први пута су наступали приповједачи (једна Њемица, 

Францускиња и ја). Било је изузетно добро посјећено и прихваћено. Дакле, потребно је 

само нечијег ентузијазма за организирати такав догађај. 

 

ТЛ: Можете ли нешто више да нам кажете о Вашем гостовању на Огулинском 

фестивалу бајки, као и о самом фестивалу? 

 

ЈХ: Огулински фестивал бајки један је предиван фестивал који организирају дивни 

људи из Туристичке заједнице града Огулина. Препун је догађања, с љубављу 

одабраних и сјајно организираних. Оно што је мене, као приповједачицу, угодно 

изненадило у три дана наступа у Огулину је да су људи, чувши о томе, свакога дана 

долазили у великом броју - из разних градова (Загреб, Ријека, Карловац). 

 

ТЛ: Ове сте године на Крку гостовали на Летњој школи писања Понтес. Како је 

дошло да сарадње између Вас и Катарине Мажуран Јурешић? Какви су Ваши 

утисци са Летње школе? 

 

ЈХ: До сурадње је дошло случајно, као у бајци. Заправо је већина мојих контаката 

таква, а обзиром да мислим како случајности не постоје, волим рећи да бајка има свој 

пут... Нисам, на жалост, судјеловала у догађањима Љетне школе, већ сам само 

приповиједала. Но, обзиром на моју љубав према литератури и књизи - дубоко 

цијеним то што Катарина ради! 

 

ТЛ: Мислите да својим приповедањем можете да утичете на савременог писца? 

 

ЈХ: Приповиједање увијек утјече на нас, на овај или онај начин, без обзира којег смо 

занимања или професије. Овиси о нашем индивидуалном слушању и поимању. То је, 

заправо, оно чему се ја надам - да ће бајка „покренути“ нешто у некоме. 

 

ТЛ: Шта ради приповедачица кад не приповеда? Чиме се бавите у слободно 

време? Читате ли неку другу литературу поред бајки и коју? 

 

ЈХ: Највише сам окренута својој професији и раду. Заправо, волим рећи да је 

приповиједање мој „позив“. Осим бајки, читам романе и повијесне књиге (знанствене) 

– трудећи се одабрати жене писце (готово искључиво читам женске ауторе!) - купујући 



сваки нови пријевод (толико тога има, али се слабо преводи). Ваљда то има неке везе с 

годинама - установила сам да једино жена зна добро описати жену и њен унутарњи 

свијет и однос са другима. 

 

ТЛ: Игра ли музика пресудну улогу у Вашем раду? Колико уопште савремени 

свет утиче на ваше стваралашто: филм, телевизија, политика? 

 

ЈХ: Музика у мом раду није пресудна, али је битна. Заправо је допријети ријечју до 

свијета у којему и музика живи - велику успјех! А сувремени свијет и догађања у њему 

свакако утјече и на мој рад - та утјече на људе, а ја њима приповиједам - бирам 

репертоар бајки и прича који је увијек, на овај или онај начин, актуалан. 

 

ТЛ: Снимате ли своје наступе? Планирате ли неко ЦД издање? Збирку Ваших 

бајки? 

 

ЈХ: Своје наступе не снимам и не волим их снимати. Волим само живу ријеч и живи 

контакт с публиком. Планирам издати пар сликовница и књигу бајки из мог 

репертоара. 

 

ТЛ: Наступате у школама, вртићима, домовима за децу и старе, у клубовима, 

књижарама, на сцени? Како се ти наступи разликују и који би издвојили као 

посебан? 

 

ЈХ: Наступи се разликују само по публици. Ниједан наступ не могу издвојити - сваки 

је посебан, јединствен и непоновљив! Знам да необично звучи, али је тако. 

 

ТЛ: Ова је година, да кажемо, за Вама. Шта Вам је даље у плану? 

 

ЈХ: У плану су ми неке нове представе и, као и увијек, неке нове бајке и приче (нове 

мени и мојој публици, а заправо су старе колико и човјечанство!) 

 

ТЛ: За крај, шта бисте саветовали наше читаоце: треба ли читати бајке без 

обзира на године? 

 

ЈХ: Ах, да, наравно, поготово кад сте у неком проблему или неприлици! Свијет 

народних бајки и прича дјелује терапијски, како на оне који слушају, тако и на оне који 

их читају - себи или другима (неке су моје колеге вани ангажиране за приповиједање - 

као терапију у болницама!)! 

 

 

Април 2010. 

 

 

 



16. Милан Б. Поповић: Песник тетовираног срца 
 

 

Млад и упоран, пун креативне енергије Милан Б. Поповић (1976) све нас је 

изненадио необичном компилацијом, ЦД-ом са песмама домаћих група снимљених на 

његове текстове. Како неко ко ради више послова истовремено, пише песме и музичке 

и књижевне приказе, успева да нађе времена и снаге да организује седамдесет људи 

око једног музичког ЦД-а сазнаћете у редовима који следе… 

 

ХЦ: Имате сталан посао, радите као слободан новинар, пишете музичке 

рецензије, књижевне приказе, песме... Издали сте три збирке песама (Молитва 

тетовираног срца (2006), Време бруталних добронамерника (2006), Ока да не 

испустим дах (2007)), а сада и музички ЦД који носи име Ваше друге збирке песама. 

Како све то постижете? Како усклађујете пословно и приватно? 

  

МБП: Постижем све јер, пре свега, оно што радим то и волим. Сасвим ми делује 

нормално да све своје време прилагодим и посветим делатностима у којима уживам. То 

су свакако, поезија, музика, колумнистички рад у новинама и од скора, на интернету. 

Пре подне сам на послу који је километрима удаљен од уметности, али сам зато 

поподне и ноћу у свом елементу, стопроцентно посвећен својој поезији, музици, 

новинском колумнистичком раду. Јако мало спавам. Дан ми је сувише кратак за све 

што желим да урадим. 

  

ХЦ: У чему проналазите инспирацију? Шта Вас покреће на стварање? 

  

МБП: Инспирацију проналазим у животу, Богу, вери, у људима и нељудима. 

  

ХЦ: Зашто поезија? Зашто не проза? 

  

МБП: Зато што се у прози осећам комотније, пријатније, више ми лежи. 

  

ХЦ: У чему уживате када правите паузу од писања? Који су Ваши омиљени 

писци/песници? Читате ли домаће ауторе и које? 

  

МБП: Уживам у музици, целој субкултурној сцени, домаћој и страној. Од рока, 

преко метала до хип хопа. Волим ауторе калифорнијске сцене са почетка деведесетих 

година. Посебно Вилијама Бруса Розеа и Џефри Дин Исбела. Последњих десет година 

читам савремене српске писце и писце из региона, о којима често и пишем. Допада ми 

се поетика Гордане Влајић и многих других аутора и ауторки. 

 

 

 

 



ХЦ: Знамо да писање није лак посао, али како сте се одлучили да из једног 

медија упловите у други? 

  

МБП: То је дошло сасвим спонтано. Желео сам да своју поезију и поезију уопште 

приближим урбаној публици, оној која поштује гитарску музику. Ону исту музику коју 

и ја пратим, волим и о којој кроз новинске текстове пишем већ скоро две деценије. 

  

ХЦ: Како изгледају припреме за издавање музичког ЦД-а? Како изгледа 

сарађивати и ускладити преко седамдесет сарадника који живе широм наше 

земље? 

  

МБП: Оно што је претходило идеји за компилацију је ЦД сингл за моју трећу збирку 

песама Ока да не испустим дах. Наиме, желео сам да то буде мултимедијално издање са 

једном песмом неке рок групе. Желео сам да ЦД сингл, на којем би се налазила 

својеврсна музика за књигу, бесплатно делим уз књигу. Контактирао сам неколико 

група са питањем да ли желе да учествују у томе и сниме неку од песама. Није прошло 

ни месец дана кад су се јавиле три групе, па сам се нашао у малом проблему: чију 

песму уврстити на ЦД сингл. На крају сам одлучио да то буде готик рок састав Абонос, 

са песмом Урлик. Тада сам дошао на идеју да направим ЦД компилацију. Тако је 

уследила својеврсна голгота и настало опште лудило које је трајало пуне три године: 

мејл и телефонски контакти са седамдесет музичара, договарање, одабир песама, 

одабир студија за снимање, проналажење (и губљење) донатора... Био сам, без лажне 

скромности, главни организатор, тј. онај који је држао конце у рукама... 

 

ХЦ: Како је текао одабир песама? Јесу ли музичари бирали песме или сте Ви 

бирали музичаре према песми? Како се уопште окупила овако шаролика група 

сарадника? 

  

МБП: Музичари су добили моје књиге и сами бирали песме по својим афинитетима. 

Неке групе сам директно контактирао, а пошто се прича и идеја брзо раширила у 

музичким круговима, неке групе су ми се саме јавиле са молбом да и оне ураде песму. 

Нисам могао да их одбијем. Тако се на компилацијском албуму Време бруталних 

добронамерника налази осамнаест група и извођача: легендарна уметница Александра 

Слађана Милошевић у сарадњи са групом Алогиа, групе Инстант карма, Абонос, Арт 

дилер, Backbone, Tales of dark, Broken strings, Атлантида, Диспарадор, Амарантх, A. R. Club, 

Heaven rain, Исказ, Darkshines, Asphalt Chant, Seraphim и Demether. 

 

ХЦ: Иако ЦД носи назив Ваше друге збирке песама Време бруталних 

добронамерника, на њему се могу наћи и песме из друге две збирке. За коју Вам је 

песму посебно драго да је одабрана? 

  

МБП: Све су ми песме драге, свака на свој начин. Међутим последња песма на овом 

ЦД-у, под називом Два, носи посебну, веома личну причу (и тежину) у себи. Стога бих 

је издвојио од осталих. 

  



ХЦ: Свесни смо да је немогуће споменути сваког сарадника појединачно. Коју 

бисте групу/сарадника издвојили? На коју сте песму посебно поносни? 

  

МБП: Веома сам задовољан односом музичара према компилацији. Поносан сам на 

њихову озбиљност и креативност. Tales of dark и Art diler су, руку на срце, били право 

откровење за мене. Код групе Tales of dark допао ми се невероватан, анђеоски 

софистициран женски вокал, вешто уклопљен са мушким, који као да долази из пакла. 

Тај спој је заиста невероватан. Момци из састава Art diler су се својски потрудили да 

наша заједничка песма буде у рангу, можда чак и изнад хитова са њиховог првог 

званичног албума. Изјавили су да сам им дао свежу креативну крв. 

  

ХЦ: Неке од група које су се нашле на ЦД-у (Алогиа, Инстант Карма, Абонос...) 

сигурно и сами слушате. Како сте са другима дошли у контакт? Како сте пронашли 

све оне са којима сте желели да сарађујете? Каве су биле реакције музичара када сте 

им изложили своју идеју? 

  

МБП: Годинама уназад пишем о рок музици, како у штампи, тако и на интернету. 

Са свим групама, или бар са већином њих, био сам у контакту још од раније. Ово је 

била само надградња наше дугогодишње сарадње. Ниједна група није одбила мој 

предлог или позив за сарадњу. То ми је велики и важан знак. 

  

ХЦ: Једно од најпознатијих имена са компилације је свакако Слађана 

Милошевић. Како је текла сарадња са нашом музичком дивом? 

  

МБП: Александра Слађана Милошевић поседује више уметничких талената, од 

музике, преко књижевности до визуелне уметности. Инспиративна је и велики 

професионалац. Била ми је посебна част да сарађујем са њом. Слађана Милошевић је у 

сарадњи са Срђаном Бранковићем из групе Алогиа компоновала музику и осмислила 

вокалну мелодијску линију, док смо она и ја заједнички написали текст песме Издаја (ја 

бих да одморим душу). Сви знају ко је она и колико је дуго присутна на домаћој и светској 

сцени. Нисам веровао да ћу икада сарађивати са њом, али ето, догодило се и то. 

  

ХЦ: Какве су Вас све невоље пратиле при изради ЦД-а? Претпостављамо да су 

финансијски проблеми били на првом месту, али како сте се сналазили даље? Ко је 

осмислио омот, ко га је штампао, где сте снимали песме, а где штампали ЦД... 

  

МБП: Новац јесте био проблем, који сам решавао у ходу. Хвала Богу, и у овим 

смутним временима постоје људи и фирме које су спремне да подрже овакве 

подухвате. Наравно да смо се сусретали са техничким проблемима, десиле су се грешке 

на омоту па смо морали поновно да га штампамо и слично. Но, све је добро што се 

добро заврши. 

 

 

 



ХЦ: Реците нам нешто више о Вашој сарадњи са Јакшом Влаховићем. Како је до 

ње дошло? 

  

МБП: Јакша и ја сарађујемо већ пет година. Упознали смо се готово случајно, у СКЦ-

у, на неком метал концерту. Временом смо постали искрени и добри пријатељи. Често 

се консултујем са њим кад сам у некој недоумици, посебно кад је визуелни моменат у 

питању. Јакша је знао да визуелизује моје стихове на прави начин. Притом је имао 

пуну слободу у раду. Он је у светским оквирима признат и награђиван сликар и 

илустратор. Његово искуство је огромно. 

  

ХЦ: Размишљате ли о концерту као својеврсној промоцији ЦД-а? Тако нешто се 

на овим просторима још није догодило: да толико група веже један аутор. Концерт 

би сигурно био непоновљив. 

  

МБП: Слажем се. Поред снимања спотова за поједине нумере, моја размишљања иду 

и у том правцу. Мада, прилично сам се уморио за ове протекле три године борећи се 

да ЦД угледа светлост дана. Сада ће поводом промоције концерта и сами музичари 

морати да се мало више ангажују, не би ли песме наставиле свој самосталан живот. То 

је суштина свега.  

  

ХЦ: Ко уређује Вашу интернет страну http://www.molitvatetoviranogsrca.com? На 

њој се одскора могу чути и извесне песме са Вашег ЦД-а. 

  

МБП: Мој другар Ненад Новковић, алфа и омега портала Траблмејкер. Он је велики 

компјутерашки махер и маг, а притом је веома једноставна и нормална особа. Пуно га 

поздрављам овом приликом.  

  

ХЦ: Време бруталних добронамерника не може да се нађе у продаји. Како се може 

доћи до ЦД-а? 

  

МБП: ЦД компилација се може послушати на мом сајту 

www.MolitvaTetoviranogSrca.com, али се и цео, комплетан, заједно са књижицом, може 

скинути на следећем линку: http://rapidshare.com/files/377407830/Milan_B._Popovic_-

Vreme_Brutalnih_Dobronamernika_-_CD.zip.html. 

 

 

Мај 2010. 
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17. Кад Катарина Мажуран Јурешић снева 
 

 

На острву чије планине свако јутро љубе облаци, у граду који је довољно стар да 

мами својом лепотом и љупкошћу попут какве старе даме, али и довољно млад да 

снева попут каквог дечарца, живи списатељица богата духом, љупкошћу и, надасве, 

маштом. У шармантном граду Крку, на златном острву Крку, родила се љубав између 

Катарине Мажуран Јурешић и бића из (њене) маште. 

 

ТЛ: Професор сте компаративне књижевности и филозофије, власница 

књижаре Понтес у Крку, која издаје часопис Жвацет (чији је уредник Ваш супруг 

Валериј Јурешић), организаторка Летње школе књиге Понтес, ауторка две збирке 

песама Трска се гиба (1992) и Бити гол док читаш (1995) и цртаних прича Даница 

(2004-2009), а од недавно и члан Одбора за друштвене делатности (по одлуци 

Градског већа града Крка). Како све то постижете? 

 

КМЈ: Хм, па ја не гледам то све скупа као постизање, да будем до краја искрена. 

Напротив, мислим да сам могла и требала пуно више. Надам се да ме неке ствари тек 

чекају у животу... Живим отприлике тако да ми је цијели дан претрпан, а онда кад 

збројиш чиме је претпран – и није неки резултат. 

 

ТЛ: Како је изгледао рад на првенцу? Колико је дуго збирка Трска се гиба 

сазревала у Вама? Колико Вам је требало да је напишете? 

 

КМЈ: Па, знаш како је с првом збирком пјесама – немаш појма кад је почела – 

одувијек је започињала ваљда. А завршила је у тренутку кад сам је предала на натјечај 

Гораново прољеће. 

 

ТЛ: Ваша друга збирка песама носи назив Бити гол док читаш. Да ли је то због 

тога што се чини „да је повратак обичним, једноставним стварима, такођер 

најједноставнијим симболима, спас од непостојања и ништавила”?1 Или… 

 

КМЈ: Све то, ако ти то тако читаш. Не волим кад аутор трчкара за својом књигом и 

појашњава читатељу: видиш, ту сам мислио овако и онако… Кад је написано – 

написано је, аутора ту више нема, само текст и читатељ – нек се сналазе како знају. 

 

ТЛ: Како, на који начин и у којој мери Крк као острво и Крк као град утичу на 

Ваше стваралаштво? 

 

КМЈ: Још увијек то одвагујем. Преселила сам на оток прије осам година и управо сам 

довољно дуго ту да се међусобно прихваћамо, а опет довољно кратко да се повремено 

гледамо извана, одмјеравамо снаге... Одлазак на оток врло је логичан слијед мојих 

размишљања и осјећаја, иако и даље мислим да млади човјек мора живјети у великом 

 
1 http://www.hrvatskiplus.org/prilozi/dokumenti/anagram/Pieniazek_Postmoderni.pdf 



граду, путовати, селити... Опет ми је некако људски у некој средњој доби побјећи у 

неки закутак, брати оточко биље и узгајати свој парадајз. Не волим оне клишеизиране 

слике великог, отуђеног града и малог, смирујућег, контемплативног мјеста. Ништа 

није тако црно-бијело и сватко испуњава свој простор најбоље што може. Мени је драго 

да сам ту гдје јесам. 

 

ТЛ: Прешли сте дуг пут од прве збирке песама до власнице књижаре и 

организаторке Летње школе. Да ли се померио тренутак стварања у Вашем животу? 

Када сте и како писали онда, а како и кад стварате данас? 

 

КМЈ: Наравно. Ништа није исто кад имаш 18 или 38 ☺. Тад сам писала по 

папирићима у џеповима. Сад пишем кад успавам дјецу, угасим ТВ и сједнем за комп. 

Није више онај осјећај забрањеног воћа, али једнако крв шикне у образе кад реченица 

добро крене. То је гушт. 

 

ТЛ: Када погледате уназад, на Ваше песничко стваралаштво, и данас прозно – 

има ли помака и каквог? Како се десио прелаз са поезије на прозу? Да ли сте Даницу 

увек носили у себи или Вам је дошла изненада? 

 

КМЈ: Ма Даница је у ствари моја кћи, наравно. То је та предност кад добијеш дјецу – 

безочно преписујеш њихове форе, бисере, размишљања, карактер... А они су још мали 

и не могу те тужити, хе-хе. 

 

ТЛ: На ХТВ-у је у оквиру јутарњег програма Жутокљунац приказано педесетак 

епизода авантура мале Данице и њених пријатеља животиња. ТВ станица Ал 

Џазира купила је трогодишње право емитовања 27 епизода, које ће се приказивати 

у Алжиру, Кувајту, Јордану, Сирији, Саудијској Арабији... Како сте се осећали кад 

сте сазнали за вест? Осећате ли страх пред чињеницом да ће Ваше чедо гледати 

преко 50 милиона гледалаца? 

 

КМЈ: Још се у међувремену догодила једна згодна ствар с тим цртићем – бразилска 

телевизија је откупила серију и направила ДВД којег дијели по свим основним 

школама у Рио де Жанеиру. Наравно да ми је драго због тога, али некако ми је жао што 

се исто то не направи и код нас... Није ме страх, не знам, „Даница“ нема особине да 

буде ултимантивни хит и да је сви воле, то није класична анимација, него цртежи који 

се измјењују, није брза, жестока, бучна. Тако да – кад се одмах у почетку макнеш из те 

категорије супер популарних цртића, онда ти је ОК да те нека дјеца уопће не 

доживљавају, а опет некима остане нека сцена, или нека реченица негдје у памћењу... 

То ми је ОК категорија, у њој се сналазим... 

 

ТЛ: Како је текла сарадња са уредницом Горданом Мрђен, илустраторком, 

задуженом за анимацију, Иваном Гуљашевић и режисерком серијала Ледом 

Фестини Јенсен? Колико сте дуго радиле на серијалу и колико је било потребно да 

Даница „угледа светлост дана”? 

 



КМЈ: Јој, то је одлична прича. Наиме, ми се уопће не познајемо!!! Хехе... Ево, ја 

познајем само Гогу Мрђен и њој сам понудила приче. Онда је она увезала и Ивану и 

Леду, сад смо сви у вези мејлом, али нисмо скупа каву попиле. Хвала богу на интернету 

и на томе што смо ми све супер-жене које све одрађују без проблема. 

 

ТЛ: Како изгледа прелазак у други медиј? Са каквим сте се све проблемима 

сусретали током рада на Даници? 

 

КМЈ: Ма нема ту великих проблема. Мораш мало пазити да се неке текстуалне 

ескападе не могу прењети на цртић, мало пазиш на ритам и тако... То се све у ходу 

ради... Обично ми Леда пошаље мејл: „Чуј, мало ми не паше онакав почетак...“ Онда ја 

мало измијеним и то је то. 

 

ТЛ: Да ли вас је мала девојчица која разговара са животињама инспирисала да 

створите нове ликове и које? 

 

КМЈ: Осим Данице већ су се искристализирали неки други ликови, Миш Кухар 

(мало пили по здравој храни), Мачка Списатељица (мало је умишљена)... И безброј 

других који су били само епизодисти... Углавном, све сам своје пријатеље и рођаке већ 

карикирала у разне ликове у цртићу. Некима сам то признала, а некима не. 

 

ТЛ: Колико Вам рад у књижари и за књижару одмаже, односно, помаже у 

писању? 

 

КМЈ: Не знам што ми одмаже, а што помаже... У сваком случају све гдје има живота, 

„меса“, акције – све је добро за писање. Све то враћа писање на оне животне детаље, на 

живе људе, а поништава неко апстрактно блебетање. Мада, ја сам мало нетипична 

књижарка, многи који дођу пробрбљати с неким, убити вријеме до ручка, оду 

разочарани, не иде мени тај „small talk“. Уосталом, тешко је процијенити купца – има 

оних који очекују да скочиш и скупа с њима обилазиш полице и препричаваш што си 

читао, а има и оних који не желе да их ометаш док њушкају по књигама, на твој 

„добардан“ само дигну обрве. И то је исто супер. Особењаци су увијек најзанимљивији. 

 

ТЛ: Понтес називају једином правом књижаром на хрватским острвима. 

Опстајете већ дуги низ година. Можете ли нам рећи, као неко ко води књижару на 

острву, са којим се све проблемима сусрећете приликом набавке књига? Како се 

довијате зими, кад је продаја књига мања? 

 

КМЈ: Јој, не питај. Има дана кад нитко не уђе у књижару. Довијамо се разним 

начинима да не умремо од досаде те дане. На решоићу иза полица гријем јуху и срчем 

је. И тако. 

 

 

 



ТЛ: Имају ли купци неких посебних жеља и ако код Вас не могу да нађу тражену 

књигу како до ње онда долазе? 

 

КМЈ: Моја се књижара специјализирала управо за те: необичне, опскурне, ријетке и 

чудне књиге. На жалост, у Хрватској су неовисне књижаре у изумирању, тржиште 

преузимају велике, накладничке књижаре. А то није добро, јер они гурају само своје 

књиге, запошљавају продаваче који не знају пуно о књигама, функционирају као 

супермаркет. А то није блиско природи књиге. 

 

ТЛ: Уметност је продати књигу, али је још већа уметност написати је. Да ли сте 

зато што познајете обе стране „медаље” дошли на идеју да покренете Летњу школу 

и да ли сте већ тада зацртали њен међународни карактер? 

 

КМЈ: Сигурно. Пуно људи из свијета књиге познајемо, пуно смо пута разговарали, 

здвајали, бринули, веселили се нечему... Путовали, видјели како други то раде. 

Свједочили третирању књиге као сваке друге робе. Поплаве радионица креативног 

писања које у својој реклами „гарантирају објављивање романа“. Зашто би то било 

добро? Зашто би било добро да сватко тко то пожели објави књигу? Живимо у шуми 

књига, претрпани смо њима, не знамо од куд да кренемо, не знамо више што је добро, 

а што лоше. Књига постаје масовни производ: јефтина, жута, потрошна. Ни то није 

блиско природи књиге. Читатељи су збуњени. Они се још увијек сјећају да је књига 

некад прије јамчила одређену вриједност. Не знају више јесу ли то само сањали или је 

то стварно некад било тако... 

 

ТЛ: Радионица креативног писања је замишљена као спој рада писаца полазника 

на тексту и предавања искусних писаца, издавача, уредника... Кроз међусобну 

интеракцију, али и разговор са искуснијима од себе, писци стичу увид у савремену 

књижевност, али добијају и прилику да „изађу из сенке”. Да ли је било случајева 

објављивања полазника захваљујући Понтесу? 

 

КМЈ: Понтес је једно вријеме објављивао зборнике радова, али одустали смо од тога. 

Многе су се књиге родиле или избрусиле на Понтесу и јако ми је драго због тога. 

Након Понтеса круже мејлови у којима се сјећамо анегдота, јављамо о промоцијама, 

надамо се будућим сусретима… 

Оно што Понтес жели доњети јест што потпунија слика, дакле да полазници чују 

„вијести с терена” – да разговарају с уредницима, накладницима, писцима. Догађа се 

да нетко дође на Понтес с идејом „написао сам књигу и овдје ћу дознати како да је што 

прије објавим”, а оде с мишљу „можда то и није тако добра идеја”. И при том није 

разочаран. Напротив, распрснуо се један нереални балончић, а добили смо 

потенцијално доброг, озбиљног писца. А то је одличан учинак! 

 

ТЛ: Полазници Летње школе шаролики су како по афинитетима, тако и по 

годинама, занимању, националности. Како изгледа радити са тако шароликом 

групом људи? Научите ли Ви нешто од њих? 

 



КМЈ: Ми смо врло лукаво смјестили Љетну школу на оток, на сам крај љета. Тако да 

сви полазници једне генерације Школе буду осуђени тих тједан дана једни на друге, на 

писање, читање и море. Нема узмака. И увијек се догоди нешто чудесно – људи се 

међусобно јако повежу, уживају у одмаку од свог свакодневног живота, окусе како је то 

кад књижевност управља животом, а не обрнуто. Та енергија буде тако јака да ми само 

стојимо и гуштамо у томе. И живимо од тога цијелу јесен и добру половицу зиме, кад 

останемо сами. 

 

ТЛ: Када осмишљате вежбе за Радионицу (која се одржава у јутарњим часовима 

у Основној школи у Крку) на шта посебно обраћате пажњу? Који је заправо циљ 

Радионице? 

 

КМЈ: Сам практични дио, који водим ја, има један циљ: раскринкати сваку глуму у 

писању. Напустити патетичне клишеје. Разоткрити зашто је нешто добро, а нешто 

лоше написано. Вратити се детаљу, ухватити мирис, окус, опип у писању. А то је тако 

узбудљиво. 

 

ТЛ: Вечерња дешавања у кафићу Волсонис врхунац су дана. Али то није једино 

место где се представљају искусни писци, уредници, издавачи. 

 

КМЈ: Уредници, издавачи и писци имају затворена предавања, тј. разговоре с 

полазницима Љетне школе. Без публике, само полазници и они. Тад се догађају многа 

отварања очију, невјерица, чак и препирке, јер, многе ствари изгледају изнутра посве 

другачије него кад их се гледа на ТВ-у или прочита ту и тамо нешто у новинама о томе.  

Но, ми доиста не заговарамо један став, једну струју. Напротив, трудимо се тијеком 

једне Школе имати неколико предавача који заступају различите ставове, па нек 

судионици сами одлуче што је ту за њих, а што није. 

 

ТЛ: Вечерњи термини су резервисани за расправе о главној теми Понтеса. Како 

изгледају та представљања, промоције, дружења? 

 

КМЈ: Навечер смо, након цијелог дана разговора о књижевности, купања, док 

причамо о књижевности, разговора о књижевности док чекамо јуху или пијемо каву, те 

писања домаћих задаћа из књижевности, потпуно свјежи и спремни за још – разговора 

о књижевности. Окупимо се у коктел-бару с дебелим каменим зидовима, наручимо 

вино и – причамо о књижевности. 

 

ТЛ: Да ли ће новости из света књижевности и расправе о слободи говора, 

писања, изражавања, искуства приватних издавачких кућа изнети на тим вечерима 

бити објављени у виду годишњих свески? 

 

КМЈ: Ми више не тискамо зборнике, али многи судионици након Љетне школе 

објављују текстове с мотивима с Понтеса у различитим медијима, међусобно 

настављају сурађивати и заједно крећу у сљедеће пројекте, јер, књижевност није ни 



мало одвојена од живота, наравно. Дапаче – књижевност која не судјелује у животу и не 

труди се око тог живота и није нешто битна. 

 

ТЛ: Полазници и гости Понтеса долазе из свих земаља бивше Југославије. 

Искуства и сензибилитети сваког од њих су другачији. Како се то уклапа у Летњу 

школу? Како изгледа размена искуства из прве руке? 

 

КМЈ: Штета је што тржиште књига још увијек не функционира као јединствено и 

што још увијек ми у Хрватској не можемо доћи до књига сувремених аутора у Србији и 

Босни, и обрнуто. Још увијек носимо књиге у коферима кад идемо у посјет 

пријатељима. Која штета, кад већ говоримо сличним језицима, да и не читамо једни 

друге. Надам се да ће се то промијенити, наравно разлог неће бити тај што би културе 

имале користи једне од других и отвориле се, него због чистог интереса капитала – 

проширити тржиште. 

 

ТЛ: Гости Летње школе су између осталог били Илдико Ловаш (мађарска 

списатељица, рођена у Суботици), Ламија Бегагић (списатељица из Босне и 

Херцеговине), Дејан Илић (издавач из Београда), Роман Симић (писац и уредник из 

Хрватске), а њихов домаћин Ваш супруг Валериј Јурешић. Колико вам је потребно 

времена да се припремите за једног госта? 

 

КМЈ: Ах, па то овиси о прилици. На примјер, с Романом смо Валериј и ја студирали 

– дакле припрема за њега је укључивала нарезати сир и чекати га на вратима. Илдико 

је прекрасно изненађење – колико год смо читали о њој и припремали се за разговор с 

њом, она је све то надмашила и доњела читав нови свијет са собом... Пуно је таквих 

изненађења. 

 

ТЛ: Учествујете ли обоје у одабиру гостију и вечерњих питања? 

 

КМЈ: Дејан Илић и Ненад Величковић дио су нашег организацијског тима и увијек с 

њима разговарамо што бисмо и како бисмо сљедеће године. Увијек нетко од нас има 

неку идеју, па је онда надограђујемо. А некад, наравно, и импровизирамо, кад гост 

откаже у задњи час. Мада нам се то никад није догодило ☺ 

 

ТЛ: Уживате подршку Министарства културе Хрватске. У чему се она конкретно 

састоји и колико Вам значи? 

 

КМЈ: Министарство културе нам за Понтес 2010. није одобрило средства, након што 

нас је подупирало 14 година. Кад сам их питала за разлог, рекли су да разлога нема. 

Само је рецесија. Тако да, ето, ако ће нам државу и свијет од рецесије спасити то што 

ове године новац није потрошен на Понтес – бит ће ми драго. 

 

 

 



ТЛ: Наредне године обележићете петнаест година постојања. Имате ли нешто 

посебно у плану? 

 

КМЈ: Имамо у плану преживјети. Отприлике толико амбициозно се осјећамо. Тема 

ће нам бити Књижевност за дјецу. То је исто једна ниша у којој се зна скупити доста 

клишеа и површних процјена, па треба с времена на вријеме мало направити пропух. 

Надам се да ће бити занимљиво и бурно, као и сваке године. 

 

ТЛ: Како заинтересовани полазници могу да Вас контактирају и учествују у 

Летњој школи? 

 

КМЈ: Сватко тко пише за дјецу и младе, или би се волио окушати у томе, може 

послати свој текст на адресу pontes@pontes.hr. Најбољих шестеро ће добити као 

награду бесплатно судјеловање на Љетној школи књиге и смјештај у Крку тијеком 

Понтеса. Рок је половица коловоза. 

 

 

Август, 2010. 
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18. Иван Станић: Дашак фантастике на фотографији 
 

 

Да и фотографији може да се удахне нови живот сведочи колажна фотографија 

којом се више него успешно бави наш саговорник Иван Станић. Заљубљеник у наш 

бели град, прославио се колажним панорамама на којима нам на крајње ненаметљив 

начин скреће пажњу на сваки детаљ фотографије, на сваки педаљ нашег прелепог 

града. 

Повод нашег разговора је међународна награда коју је освојио у августу 2009. године 

фантастичном колажном фотографијом Новобеоградски блокови (оригинални назив 

Another Brick in the Wall). Иступивши из „општег“ (Калемегданска тврђава, Земунски кеј, 

Трг Републике), окренувши се личнијим доживљајима Београда, Иван Станић успео је 

да на награђеној фотографији (и онима које су уследиле: Београд на рекама, Нови 

Београд, Београд на рекама – Ада Међица) зароби неки нови дух нашег милионског града. 

 

ТЛ: Претпостављам да нигде не идете без фотоапарата. Како изгледа посматрати 

свет оком фотографа? Шта прво запажате? Како одлучујете шта је добар, а шта лош 

кадар? 

 

ИС: Фотоапарат носим само онда када имам намеру да сликам. Покушао сам да 

носим фотоапарат у свакој прилици: тада бих био растрзан између фотографисања и 

активног учествовања у ономе што се дешава око мене. На крају сам одлучио да 

плански сликам. Кад немам фотоапарат, ни не мислим о фотографисању. Евентуално 

правим планове о повратку на исто место са фотоапаратом, уколико је то могуће. Када 

фотографишем, започнем са оним што ми се прво понуди, тј. западне за око, али се 

готово никад не задржавам само на томе, већ настављам да обрађујем исту тему из 

разних углова и перспектива и постепено прелазим са ширег погледа на детаље. 

Касније, у постпродукцији, одлучујем о томе које фотографије најуспешније описују 

призор, објекат или лице испред објектива, као и мој лични став према субјекту. Кадар 

зависи од субјекта и теме и оно што је у једном случају добро, у другом може сасвим да 

упрска ствар. Постоје разна ликовна и искуствена правила која би требало да обезбеде 

да фотографија у најмању руку изгледа занимљиво, и њих се углавном придржавам, а 

колико ћу правила кадрирања поштовати или их се одрећи зависи од намене 

фотографије и тренутне инспирације. 

 

ТЛ: Занимају Вас људи, обичаји, ткање самих градова… „Намештате“ ли 

фотографије (Рибари и бродић, Живот на високим потпетицама, Битка елемената) 

или имате среће да се нађете баш у правом тренутку на правом месту? 

 

ИС: Ах, покушавам понекад да наместим моје ћеркице како би фотографија 

изгледала онако како сам замислио, али се то најчешће завршава мојом фрустрацијом, 

али то не значи да сам одустао. Када разговарамо о људима, они ме занимају у 

контексту life фотографије, па је ту било какво намештање бесмислено. Сликам пуно и 

стрпљиво чекам док не добијем оно што желим. Рибари и бродић су били тако 



намештени у тренутку када сам их угледао, па сам им захвалио после прве 

фотографије, а за фотографију „Живот на високим потпетицама“ сам шкљоцнуо и 

више десетина пута док се на вратима није појавила права особа у правој пози. „Битка 

елемената“ може да се сврста и у life фотографију, али је сцена донекле намештена, тј. 

модел (опет моја ћеркица) постављена је на одређено место како би се нагласила 

колосална моћ природе у односу на човека, све у жељи да изразим своју фасцинацију и 

страхопоштовање доживљено при првом сусрету са Тихим океаном. 

 

ТЛ: Шта тражите од своје фотографије? 

 

ИС: Екстерну меморију, документ, уживање, опуштање... Начин да другима 

покажем где сам био, шта сам тамо видео и шта о томе мислим. Наравно, неретко ме 

људи изненаде, па у мојим фотографијама виде ствари о којима никада нисам 

размишљао, барем не док сам се бавио конкретном фотографијом. Но, није ми битно 

шта посматрач види на мојој фотографији. Мени је довољно да се при томе лепо осећа 

и да га емоције на неки начин покрену: да ли на размишљање о универзуму, смислу 

живота и стварима уопште, на одлуку да пропутује свет или покупи стару одећу, обућу 

и играчке и однесе их у оближње ромско насеље или седне и искулира уз пиво у првом 

кафићу... свеједно. 

 

ТЛ: Шта радите када фотографија не испадне онако како сте је замислили? Да 

ли је дорађујете? 

 

ИС: Ако не испадне онако како сам замислио, више и не размишљам о њој. Иако 

неку фотографију сматрам успелом, врло вероватно ћу је на неки начин дорадити, 

макар само да нешто посветлим или затамним на неким њеним деловима. Врло ретко, 

или боље речено, готово никад не искористим фотографију која је изашла директно из 

фотоапарата. Без обзира што се „тамна комора“ у дигиталној ери више не користи, 

њену улогу је преузела „светла комора“. 

 

ТЛ: Зашто сте се определили баш за овај вид изражавања – колажну 

фотографију? Шта је то што Вам ова техника нуди? Пружа ли Вам већи изазов од 

„обичне“ фотографије? 

 

ИС: Једне вечери сам читао чланак о колажној фотографији који ме је инспирисао 

да се следећег јутра опробам и тако сам направио моју до сада најуспешнију 

фотографију новобеоградских блокова. Не могу рећи да ми израда колажа пружа већи 

изазов од „обичне“ правоугаоне форме фотографије. Просто сам осетио да су колажи 

идеални за урбану панорамну фотографију. Истичу оно што град у свари и јесте, једна 

складна целина, састављена из безброј делова чију индивидуалност на неки начин 

треба истаћи. Интересантно је да се и колажи посматрају на исти начин као и једна 

градска сцена. Не може се све једним погледом обухватити, већ мозак саставља детаље 

и види целину. После се иде назад у анализу детаља и тако у круг. Када гледам колаже 



имам много већи осећај близине и природности сцене, него ако исту сцену 

фотографишем на „обичан“ начин. 

 

ТЛ: Часопис Digital Camera Magazine доделио Вам је прву награду за колажну 

фотографију Another Brick in the Wall. Како је до тога дошло? Шта за Вас значи та 

награда? 

 

ИС: Па конкурс као да је био направљен за мене, тражиле су се панорамске и 

колажне фотографије. Послао сам своје радове и већ поменути новобеоградски 

блокови запали су жирију за око. За сада је та награда за мене јасан знак да сам на 

добром путу. Помаже ми да се са више самопоуздања посветим комерцијализацији 

онога што радим. 

 

ТЛ: Зашто су зграде на награђеној фотографији искривљене? Како сте дошли на 

ту идеју? 

 

ИС: Искривљене линије су последица ефекта широкоугаоног објектива, или тачније 

речено широког угла снимања и близине објекта. Ефекат ми се учинио интересантан 

приликом првих снимања и првих колажа и одлучио сам да га задржим. Овај ефекат 

још више истиче саставне делове у односу на комплетну сцену. 

 

ТЛ: Да ли је фантастика чест гост на Вашим фотографијама? 

 

ИС: Морам да признам да нисам о мојим фотографијама размишљао у контексту 

фантастике, али као што рекох, немам ништа против да неко и то види, све док се при 

томе лепо осећа. Интересантно је да сам баш данас добио информацију од једне 

канадске издавачке куће да су се одлучили да једну моју фотографију искористе за 

насловну страну књиге која за тему има фантастику, тј. фантазију.2 

 

ТЛ: Као неко ко живи у реалном свету и као неко ко „хвата“ стваран свет око 

себе, какав имате став према фантастици? 

 

ИС: Волим фантастику, нарочито научну, али се на фотографијама бавим реалним 

светом око себе. Морам да напоменем да то што ја ту и тамо искривим неку ивицу не 

сматрам фантастиком, нити измењеном реалношћу. То је просто начин да истакнем 

понеки детаљ. 

 

ТЛ: Сматрате ли да је фантастици место на фотографији? Мислите ли да је има 

сасвим довољно или премало на фотографијама Ваших колега? 

 

ИС: Људи фотографишу, односно стварају и приказују оно што их занима и 

преокупира, па не видим да би фотографима требало забранити да се баве било којом 

темом, па тако и фантастиком. Нисам баш претерано заинтересован за фантастику у 

 
2 Више о самој књизи погледати на: http://ronsdalepress.com/books/the-invention-of-the-world/ 



фотографији, тј. оно што се по литератури зове „Altered Reality“ или „Fantasy“, али 

мислим да тога има прилично. 

 

ТЛ: Да ли је икада, колико је Вама познато, одржана изложба фантастичне 

фотографије код нас (у свету) и сматрате ли да за тако нечим има потребе? 

 

ИС: Фантазија, или фантастика, или измењена стварност је честа тема на многим 

изложбама фотографије. Дакле има тога доста, а мислим да ће тога бити још и више. 

 

ТЛ: Није само Београд тема Ваших фотографија… 

 

ИС: Далеко од тога. Тамо где се налазим – ту налазим и тему за фотографисање. 

 

ТЛ: Доста сте путовали (Србија, Црна Гора, Америка, Нигерија, Кипар, Цирих, 

Бангладеш). Колико су путовања променила Ваше око? 

 

ИС: Мислим да су ме путовања у великој мери изменила, нарочито у духовном 

смислу, а пошто су очи огледало душе... Нарочито су ме потресла и на мене утицала 

путовања по Африци и Азији. Мислим да сам постао далеко толерантнији и научио 

сам да се према другим културама, религијама и народима односим са много више 

поштовања и разумевања. Осећам се веома поносним што познајем и контактирам са 

људима са разних крајева света. Са друге стране схватио сам да је Србија, ма како то 

чудно звучало, на веома високом нивоу у односу на добар до света, рецимо неких 5/6, 

што ми помаже да са смешком гледам на назови „проблеме“ који ме погађају овде у 

Србији. 

 

ТЛ: Шта Вам је на фотографији најбитније: светлост, сенка, боје, кадар, прича... 

 

ИС: Све то заједно и још много тога другог. 

 

ТЛ: За себе кажете да сте фотограф сакривен у телу инжењера који сања да 

постане рок звезда. Како се те три „личности“ уклапају, преклапају у Вама? Ко, кад 

и како односи превагу?  

 

ИС: Па пошто не волим да читам досадне биографије, одлучио сам да себе кратко 

представим, у једној реченици, која ће о мени довољно да говори, а опет да остави 

машти читаоца на вољу. Ево неколико предлога. 

Сматрам да човек не треба да ради само једну ствар у животу, већ треба да има 

многа интересовања. Нарочито не треба да се плаши да проба нешто ново, када му оно 

што тренутно ради досади. А снова се не треба одрицати. Можда се никада неће 

остварити, али то и није толико битно. Битно је да их просто сањамо. 

Са друге стране, неко може да прочита ову реченицу о мени и да помисли да сам ја 

једна потпуно несређена личност и да не знам шта хоћу од себе. Па и то је у неку руку 

истина. Бити инжењер у мени задовољава глад за решавањем проблема, али проблема 



понекад нема довољно, или их има чак и превише, па ми фотографија или музика 

пружају уточиште у тренуцима када ми дође да се запитам „Ког ђавола ја ово уопште 

радим?“. 

 

ТЛ: Шта Вам је чланство на photo.net-у (од 2004. године) донело на пословном 

плану? 

 

ИС: На пословном плану ништа. Просто уживам у гледању разних фотографија, 

понекад их коментаришем, добијам коментаре на своје фотке... 

 

ТЛ: Где се могу на интернету наћи Ваше фотографије? 

 

ИС: www.ivanstanicphotography.com 

 

 

Новембар, 2010. 
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19. Татјана Јамбришак, мајстор кратке форме 
 

 

Татјана Јамбришак (1965) завршила је енглески и немачки језик и књижевност. Члан 

је Хрватског друштва писаца. Бави се писањем и превођењем. Рецензира и уређује 

збирке прича. Да ли због времена у којем живи, послова којима се бави или оног 

унутарњег осећаја који свако од нас ослушкује и слуша, тек Татјана Јамбришак се 

определила за кратку форму (песме и приче). Тананост светова које је исткала чини се 

крхком попут паучине, па опет одолева свим притисцима. Послушајмо како сама 

доживљава свет у којем борави и који тка. 

 

ТЛ: Када се у Вама први пут пробудио интерес за књигу? 

 

ТЈ: За књигу, вјерујем, рано. Код куће је било пуно књига, сликовница, много више 

него играчака. Понека лутка, лего коцкице и књиге. Тога се сјећам. За празнике и 

рођендане су ми поклањали књиге, примјерене узрасту, али је било и много мајчиних 

књига. Она је професор књижевности и много је читала. Имала сам све лектире, 

већину из дјечјих библиотека. СФ сам ипак прво срела на телевизији, оригиналну 

серију Звјезданих стаза и Велсов Времеплов, а тек онда, у стричевој библиотеци, Сириусе. 

Од петог броја сам их и сама куповала. А књижница у близини средње школе имала је 

све књиге издане у едицији Кентаур. Све сам читала, ма, гутала. 

 

ТЛ: Шта Вас је и кад инспирисало на Ваш први књижевни покушај? 

 

ТЈ: Негдје крајем основне школе, прочитавши много СФ прича, помислила сам да 

бих једну и сама могла сложити. И јесам. И није ми се допала. Виц је био прејефтин, 

изведба ме није импресионирала. Углавном, тих пар папира из биљежнице никад није 

оживјело у штампи, што је добро. И онда много година касније, након што сам 

годинама само читала и писала фанзинске осврте на филмове и СФ, у СФери је 

(Друштву за знанствену фантастику у Загребу) организирана литерарна радионица. 

Радили смо ситне вјежбе, кратке приче, експерименте. Забављали смо се, неоптерећени 

потребом за објављивањем. А и није било баш много мјеста за то. И кад се појавила 

идеја збирке прича домаћих аутора, морала сам судјеловати. Прихватили су ми причу, 

премда је била за једну картицу краћа од прописане дужине. Био је то Дух новог 

свијета, прича која је сљедеће године освојила награду СФЕРА. Све остало је 

произашло из тога. Очито је да добро реагирам на позитивне потицаје. 

 

ТЛ: Како су настале Ваше прве збрике (Дух новог свијета, 2003; Слова из снова, 

2007; Никад бивша, 2007. и Блогомдана, 2007)? 

 

ТЈ: Дух новог свијета дио је библиотеке СФЕРА у којој је објављено дванаест збирки 

аутора који су се тада већ профилирали кроз неколико година објављивања. Сви смо 

добитници бар једне награде СФЕРА и добили смо прилику прикупити те објављене и 

понеку нову причу и објавити их у репрезентативним, тврдо укориченим издањима. 



Друге три књиге настале су у једном посве друкчијем раздобљу. Након три године 

готово свакодневног писања блогова, уреднику се учинило да се из тог мноштва могу 

профилтрирати и сортирати три различите књиге. И зато су објављене заједно, као 

тробложје. 

 

ТЛ: Да ли је радост објављивања данас иста као што је била некад, на почетку? 

 

ТЈ: Имала сам срећу да су ми сви текстови до сад објављени, осим оног првог, 

неозбиљног покушаја. Осим, наравно, ових који су у припреми. Захвална сам због тога 

свим својим уредницима, посебно Дарку Мацану који ме је немилосрдном критиком 

натјерао да си тражим границе. С друге стране, оног трена кад је текст готов и кад га 

поново читам, а посебно након неког времена, то више није моје. Не препознајем више 

ријечи. Не осјећам их и нисам их у стању рецитирати. Но, сваки пут кад ме објаве, 

поносим се тиме некритички, као тета с нећацима. 

 

ТЛ: Шта Вас више испуњава: поезија или проза? 

 

ТЈ: Хм. Никад нисам вољела правила. И зато покушавам изврдати свако које се да. 

Волим о својим пјесмама мислити као о брзим сликама неке приче, а о причама као 

почецима неких пјесама. А форму ћу изабрати овисно о томе је ли ми важнији тијек 

слика или ријечи. Мислим да поезија више наглашава поједине ријечи, а да се проза 

догађа између њих. И прије двадесет година сам написала тридесетак пјесама и нисам 

их никоме показала. И оне су сад у збиркама, инкогнито ☺ 

 

ТЛ: Бавите се писањем и превођењем. Који је посао за Вас захтевнији? Који Вас 

више привлачи, испуњава? 

 

ТЈ: Добра питања ☺, не знам, односно, исто ми дође кад се све зброји. Писати ми је 

теже ако не осјећам смјер; код превођења смјер даје оригинал. Но, код превођења нема 

пуно изврдавања. Испуњавају ме оба, задовољна сам што имам прилике радити на 

текстовима који ми се свиђају. 

 

Као допуна одговору на ово питање, на предлог саме Татјане Јамришак, овде је преузет део 

једног од њених ранијих интервјуа: 

 

Колико вам властито литерарно искуство - јер иза вас ипак стоји збирка прича и 

четири збирке поезије и поетских текстова - помаже у оваквом послу? Или одмаже? 

Дође ли вам да поправљате изворник? Треба ли се одупријети таквоме пориву?  

 

Помаже ми, јер мијењајући властите текстове, сажимајући, мијењајући структуре 

реченица, бирајући ријечи, стичемо сигурност у свом језику. То помаже код оног 

поновног кодирања садржаја и смисла прије типкања преведеног текста. Поанта је што 

мање мијењати смисао који се преноси, понекад је потребно јаче захватити у промјену, 

чак и граматички, промијенити структуру, ако се тако боље преноси смисао. И то је, 



мислим, поанта превођења, па и стрипа, пренијети мисао аутора у свијест читатеља 

другог језика. Компромисе треба свести на најмању могућу мјеру, али их се не треба 

бојати, а богме ни писати своју верзију. Рекла сам горе да говорници двају језика не 

размишљају на исти начин. Апсолутна материјална вјерност било којем тексту овдје 

није императив, треба пренијети став, осјећај и слике ради којих тај изворни лик уопће 

отвара уста како би нешто рекао. 

 

А које је весеље у писању и превођењу? Постоје ли неке драге вам анегдоте из свих 

тих сати проведених за рачуналом? Нека рјешења којима се нарочито поносите? 

 

О, па са сваким насловом, ново весеље! Да нема забаве, можда бих радије давала 

инструкције. ☺ ... Рецимо, Ралф Коенинг често пише стихове. Њемачки је диван језик 

за риму, због врло малог броја различитих суфикса, због морфологије. А још је и 

смијешан. Пјесмица о неандерталцу, у строгој рими и метрици, прилично ме 

намучила, али и забавила. Као и љуто-цинична божићна ода потрганим играчкама из 

Ратова звезда у Робинсоновом Box Office Poison. С друге стране, на примјер, стоји Маус, с 

тешком, врло тешком темом холокауста и живота послије свега тога, који од читатеља, 

а посебно од преводитеља тражи да се уживи у догађаје, да „буде тамо“, да проживи. 

Но, постоје и ведрије теме у које се можемо уживљавати, рецимо прича о веселој 

проститутки Клари, коју препоручам свим женама. Као и Love and Rockets или Halo Jones, 

у које сам се заљубила на прво читање и касније их имала срећу преводити. Одлика 

добрих стрипова, и добре литературе, односно свих врста умјетности, је буђење 

осјећаја у приматељу, на било који начин, било којим средством. Ако вас помакне с 

мјеста, угрије изнутра, облије нелагодом и трнцима док читате текст или гледате слике 

- то је то. А то ваља постићи и пријеводом. Исто вриједи и за добру књижевност. 

Емоције, свих врста, то је кључ. (Крај наведеног текста) 

 

ТЛ: Колико је тешко преводити фантастику? 

 

ТЈ: Није. То волим читати и немам већих проблема. Све чега се прихватимо 

преводити, прво треба научити у смислу вокабулара, наравно. А код литературе и 

стрипова прво долази на ред ауторов особни код, начин на који размишља и слаже 

мисли у реченице, теме о којима пише као и оне које му несвјесно продиру кроз прсте. 

Кад започнем пријевод, прво иде споро и опрезно, а кад се разбије тај код, тече као 

пјесма. Свиђа ми се тај осјећај. Исто је и с писањем. Исти процес, само се разбија 

властити код. 

 

ТЛ: Бавите се и превођењем стрипова. Помаже ли Вам чињеница да се и сами 

бавите писањем сценарија за стрип? 

 

ТЈ: Ти моји сценарији су јако свјежи покушаји. Оно што ми помаже у превођењу 

стрипова је чињеница да их читам од дјетињства, а задњих двадесет година на 

енглеском. Осим тога сам лекторирала заиста много синопсиса и сценарија за стрипове 



који су објављивани у Америци и Енглеској, па су ми форма и њезине законитости 

познати. Остало је ствар покушаја и исправки. 

 

ТЛ: Какав изазов за Вас представља стрип? Како изгледа радити на стрипу? Како 

је текла сарадња са цртачима Банетом Керцом и Бранком Николић? Који су 

стрипови настали из ваше сарадње? 

 

ТЈ: Занима ме прича у било којем облику и не видим велику разлику између кратке 

приче, новеле или, рецимо, стрипа у наставцима. Као ни између пјесама и 

појединачних табли стрипа. Хорор стрип од 6 табли, којег је дивно нацртао Бане 

Керац, недавно је објављен у часопису Q стрип, а од ове године ми редовно излази 

табла у Модрој ласти, школском часопису, коју изванредно илустрира Бранка Николић 

Нара. Ово што излази мјесечно су текстови пјесмама које сам само мало прилагодила 

узрасту читатеља. Но, узбудљиво ми је што цртачи увијек нађу и створе оно што мени 

никад не би пало на памет, па тако готов производ има више од једне, моје, димензије. 

Вишеструко више. 

 

ТЛ: Имате ли још неке стрипове у плану и које? 

 

ТЈ: Како ми кажу, ноторно недостаје стрип сценариста ☺, тко зна? Ако буде потребе 

и мјеста за објављивање, радит ћемо. ☺ 

 

ТЛ: Више него успешно сте се опробали и у 3Д илустрацијама. Друштво за 

научну фантастику Сфера из Загреба доделило Вам је 2002. године награду Сфера 

за 3Д илустрацију. Како је то утицало на Ваш даљи стваралачки рад? 

 

ТЈ: Хвала. Заправо, не знам цртати, али су ми у руке дали прави алат, програме који 

омогућују оно чему је и небо преплитка граница. Посер за креирати лик у покрету, 

Брyце за створити 3Д сцену, освијетлити је, накалемити на површине текстуре, 

изабрати најбољи кадар и много тога што изађе кад се играм тиме. И при крају 

Фотошоп, за коначно обликовање. И оно што ме највише весели - давање имена, 

наслова и кратке причице која додаје још једну димензију слици. Уживам у свему томе. 

 

ТЛ: Да ли сте негде излагали 3Д илустрације и где? 

 

ТЈ: Излагала сам на годишњој конвенцији СФ-а у Загребу неколико пута, у једној 

књижници и у галерији Фото, кино и видео савеза у Загребу. Но, трајном изложбом 

сматрам своје странице на интернету: www.tatjana.ws. 

 

ТЛ: Одакле црпите инспирацију за 3Д илустрације, одакле за стрипове, приче? 

 

ТЈ: Класично питање и једноставан одговор: ставим руке на типковницу или миша и 

кликам. Долази само. То нека враголанка у мојој глави повезује што сам чула, што ме 

http://www.tatjana.ws/


мучи с оним о чему сањам. Њој је све јасно и контролира ми руке. Наслоним се, 

привежем појас и уживам у вожњи. ☺ 

 

ТЛ: Шта за Вас представља фантастика и зашто сте се определили баш за овај 

жанр? 

 

ТЈ: И није баш био тежак избор. То одувијек волим и стремим свемиру и немогућем. 

Или ономе што још није могуће, у сваком случају. А истина је да данас живимо оно 

што је некад била знанствена фантастика или спекулативна фикција, барем у том 

знанственом дијелу. Много изума данас узимамо здраво за готово, а некад је то био 

само сан. Сад, неки би рекли да је то ескапизам, али ако је, прилично ми је дубоко 

укоријењен и удобан ☺. 

 

ТЛ: Освојили сте СФЕРУ 1996. године за причу Дух новог света, 1998. за кратку 

причу Црвено и црно, 2003. за причу Има ли боље забаве, моје даме? и 2008. за збирку 

песама Слова из снова. Шта је за Вас значио овај успех? Колико Вам годи пажња 

коју Вам читаоци и медији поклањају? 

 

ТЈ: Хвала још једном, али не мислим о томе што радим у категоријама успјеха. Успјех 

је већ што се не мучим тијеком процеса и на крају сам задовољна. А све остало је бонус, 

посебно кад се некоме свиди. На томе сам захвална и цијеним кад ми то и кажу. Једино 

што је друкчије од прије је да имам више воље писати кад се објављује, чита и похвали. 

Али, ту су сви писци, мислим исти. 

 

ТЛ: Сматрате ли да је СФ слабо заступљен у Хрватској и региону? 

 

ТЈ: Био је, али мислим да више није. Већ много година постоје двије редовне 

годишње збирке, фанзини, етаблирани књижевни часопис Ubiq, понеке новине и још 

мноштво мјеста гдје се данас објављује СФ. Помогле су и ауторске збирке, као и 

антологија Ad Astra. На свим тим мјестима добровољно раде људи који ће објавити 

добру причу без обзира је ли аутор млад или прије није објављивао. Годишње на 

натјечај за СФераКонску збирку стигне између педесет и сто прича, око стотинак 

аутора редовно пише спекулативну фикцију. Мислим да је то добро.  

 

ТЛ: Чије Вам „писмо“ више лежи: мушко или женско? Шта је за Вас „женско“ 

писмо? 

 

ТЈ: Ако прихватимо опћу дефиницију разлика између та два писма, онда „мушко“ 

не могу писати. Хтјели ми то или не, писац се открива у тексту. Може се глумити 

накратко, али не вјерујем да може на дуге стазе. А и не видим разлога за то. На почетку 

су ме због прича о Уни Разум стрпали у феминистички табор, али сам, вјеројатно, 

разочарала те дефиниције расплетом у задњој причи. Пишем оно што познајем, о 

женама најчешће, је ли то онда „женско“ писмо? 

 



ТЛ: Када не радите, када не стварате, шта читате? Да ли Вас књиге директно 

инспиришу на рад и које? 

 

ТЈ: Читам свашта, што ми дође под руку, али се ослањам на препоруке пријатеља, 

јер немам довољно времена пратити цијелу продукцију и пријеводе. Кад ми се нетко 

свиди, онда прочитам и више наслова истог аутора. Међутим, имам срећу да преводим 

сувремене писце који ми се свиђају, Мек Картија и Елизабет Страут, и онда се њиховим 

ријечима бавим много пажљивије него кад само читам. Читам фантастику, популарно 

знанствене чланке на француском, јер тако вјежбам језик који сам озбиљно учила само 

неких пола семестра. Читам што пријатељи напишу, читам приче које пристигну на 

натјечај и цјелокупну СФ продукцију претходне године за жирирање за награду 

СФЕРА. Подлети ми покоји сувремени писац, попут Изабеле Аљенде или Улебека. 

Читам туђе блогове. А од хобија су ми сад најдражи моји нећаци и све што се њима 

свиди. Посебно моје технолошке играчке, наравно. ☺ 

 

ТЛ: Уредили сте једанаест збирки до сада (Загреб 2014, Јутра боје потопа, Змајев 

златни свитак...), већину у сарадњи са Дарком Мацаном. Шта је за Вас значило то 

искуство? Чега се најрађе сећате из сарадње са Дарком Мацаном? 

 

ТЈ: Заправо су те збирке биле Мацанова идеја, али се он након пар збирки повукао 

из уређивања кад је том идејом заразио мене и Дарка Врбана. Свиђа ми се та сурадња, 

јер су збирке увијек боље кад се прво расправи што и тко ће упасти у тај задани број 

страница. А то постаје све теже, пошто стиже све више прича. Ми настојимо увијек 

представити неког новог, али не одбијамо нити једну добру причу. Сви заједно радимо 

на причама, и уредници и аутори, како би биле најбоље могуће и мислим да је то 

добро за све, и у крајњој линији, за читатеље. Мацан је врло строг што се тиче писања и 

немилосрдно критизира све што не ваља. Сматра да тко преживи конструктивну 

критику и настави писати, тај има оно што је потребно писцу. И мене је увјерио у то, 

након што ме упознао с том истом немилосрдном црвеном оловком по тексту и с 

тисућу питања „а зашто?“ и „гдје си то написала?“ 

 

ТЛ: Реците нам нешто више о интернет страницама на којима пишете. Шта се на 

њима све може пронаћи? 

 

ТЈ: Пишем на једној друштвеној мрежи гдје ми се највише свидјело како изгледа то 

представљање свјежих текстова. Странице нису строго посвећене лијепим ријечима, 

тамо сватко може писати што хоће. Међутим, у сваком зрњу и кукоља и здравог зрна, 

али и покоји брилијант. Волим пратити оне који имају вољу потрудити се око својих 

текстова. Неке од њих сам понекад и објављивала у збиркама које сам уређивала. За 

промјену. Ауторе који нису нужно СФ писци и фанови, али пишу такве текстове, јер 

их тако осјећају. 

 

 

 



ТЛ: Који су Ваши даљи планови? 

 

ТЈ: Преводити договорене наслове. Уредити овогодишњу збирку која се зове 

Парасвемир и доноси приче на тему steam punka и space opere. Писати још текстова за 

већ осмишљене збирке које чекају издавање. Имам довољно текстова за једну књигу 

расправа о родним разликама, Каријатиде, чији је поднаслов шаљив, као и ти текстови 

настали на темељу мојих и туђих искустава на друштвеним мрежама. Књига путописа 

Плутања настаје полако, јер имам још много текстова у глави које нисам написала док 

сам путовала, а вољела бих уз њих приложити и своје фотографије, па ће финансијска 

конструкција мало отежати. Обећала сам допунити и будућу збирку СФ прича 28 

милијуна сунаца, а блогови настали уз глазбу, филм и књижевност тек чекају да се 

укалупе у неку идеју књиге. И задње, преводити своје текстове на енглески. У брице 

најдужа брада, а у преводитеља најмање властитих преведених текстова ☺. 

 

 

Децембар, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Јуре Дивић: Машта је к'о свемир  
 

 

Сви волимо да маштамо. Сви волимо да замишљамо будућност, нове светове; бајке 

нису стране никоме од нас. Али како то изгледа кад фотограф машта, а како кад 

машта писац? Како то изгледа кад су и фотограф и писац једна те иста особа - како се 

тад машта? А како пише (слика) о стварности? - јер треба писати и о стварном животу. 

А нико то не ради боље од Јуре Дивића. 

 

ХЦ: Имате истанчан слух, оштро око и још оштрије перо: све су то алати 

неопходни за једног новинара, фотографа, писца... Како то изгледа бити хроничар 

у малом месту? 

  

ЈД: Морам признат да сам са слухом најтањи, хахах, дуго година сам свирао у рок 

бенду, па нисам савршеног уха. Што се тиче ока, ту сам нешто бољи, јер имам зелене 

очи, а оне су опјеване у неким пјесмама, што значи да су ипак некако посебне. 

Фотографијом се бавим од малих ногу, цијели живот фотографирам и још увијек 

учим. Могу рећи да сам добар фотограф, али увијек се може научити нешто новога. 

Писање је некако моја највећа љубав, мислим да је то моје послање на земљи и на неки 

начин моја задаћа у овом животу је да пишем. Имам природан талент за писање, 

пишем с лакоћом, па сам тако постао новинар који прати један дио, један сићушни дио 

на овом планету и из године у годину пратим све што се збива око мене, биљежим 

пером и апаратом и о томе извјештавам читатеље. Но онај љепши дио писања је 

поезија и проза. У посљедње вријеме проза, иако спремам нову збирку еротске и 

љубавне поезије. 

  

ХЦ: Рођени сте у Такапуни на Новом Зеланду, где сте провели најраније дане 

своје младости. Сећате ли се живота на том необичном острву? Можете ли да 

подвучете разлику између услова у којима сте Ви стасавали и услова у којима данас 

Ваша деца расту? 

  

ЈД: Наравно да се сјећам, иако сам био дијете, али дјеца најбоље упијају знања и 

најбоље запажају. Чини ми се да старим, па полако и заборављам неке дијелове 

дјетињства, хаха. Разлика мог одрастања и њиховог је огромна. Ја сам одрастао у 

црначкој четврти као дијете досељеника, а моја дјеца живе у бјелачкој четврти као дјеца 

домаћег човјека. Лакше је њима, иако сам ја имао сретно дјетињство, и немам се што 

баш пуно пожалит. 

 

ХЦ: Као сваки човек који воли своју домовину спремни сте да је критикујете без 

длаке на језику. Ствара ли Вам то извесне проблеме у животу? 

  

ЈД: Свако занимање је тешко, и бити рудар и поморац, и медицинска сестра и 

контролор летова, па тако и новинар. Како сам мало оштријег пера такве су и реакције, 

мало оштрије. Ствара ми то проблеме, али ја ћу и даље критизират оно што не ваља, а 



хвалити оно што је добро. Допуштам људима да имају друго мишљење, па нека га 

изнесу гдје могу. Ја имам свој круг вјерних читатеља, што је знак да сам у праву у 

неким стварима. 

  

ХЦ: Као урбаном хроничару, многе су Вам теме из јавног живота познате и 

многима сте се од њих и бавили (предизборне кампање, развој туризма, 

поскупљења, несташице…). Како јавност реагује на Ваше текстове? 

  

ЈД: Ја у принципу износим оно што људи запажају и што их мучи. Ја живим с 

људима, пијем каве у кафићима, лежим на плажи с њима, играм ногомет и сличне 

ствари и коментирамо своју свакодневицу. А како је она постала све незгоднија тако и 

ја коментирам у новинама. Људи ме воле кад опалим жестоко по овима што 

поскупљују бензин итд. Знају да не могу смањит цијену бензина и да морају точити све 

мање за исто новаца, па им онда бар буде лакше кад прочитају да нетко јавно 

критизира владу што им је покварила јутро на бензинској пумпи. 

  

ХЦ: Бавите се не само урбаним, већ и еколошким темама: питањима разношења 

и одлагања смећа, променом климе, пожарима… Имају ли одјека такви текстови у 

средини у којој живите? 

  

ЈД: Ми имамо озбиљан проблем одлагања отпада. Стално тражимо нека рјешења, 

али нитко неће да прими смеће на своје подручје и вртимо се у круг предуго. Макарско 

приморје има љети дневно по 70.000 туриста који нас затрпавају отпадом којег негдје 

треба одложити. Сви узимају новце од туризма, а нитко не би дао новце да се уложи у 

спалионицу отпада или неко слично рјешење. То смеће некако остане увијек задње и 

нитко се не би бавио с њим. А онда одједном нас почну прелијећати галебови. Онда 

сви жугају на галебове, јер су они преносници разних зараза, а хране се управо по 

сметлиштима. Ја то жестоко критизирам. Ако се узимају новци од туризма, а узимају 

се, нека се онда нешто уложи и у санацију сметлишта. Али кад такве ствари пишеш 

одмах настане фрка, јер нападаш оне који имају новце, а такви нису баш расположени 

за некакву критику нити сугестију по којој би они требали дати дио својих новаца. На 

то су посебно осјетљиви. 

  

ХЦ: Ваши су текстови и лични, не само политички и друштвено ангажовани 

(Родијаци из Америке, Луцино море, По уре авантуре...). То су Вам уједно и једни од 

најбољих текстова. Сматрате ли да нема квалитетног писања без личне ноте, без 

прозивања и стављања личног живота под лупу? 

  

ЈД: Кажу да се најбоље учи на својим грешкама, управо зато што сте их проживјели. 

Ви кад било што доживите имате аутентичан доживљај и аргументиран кут 

сагледавања ствари. Зато то и јест најбоље. Посебно кад напишете онако од срца, кад 

истресете на папир оно што вас мучи и што вам је на срцу. Стога сматрам да је јако 

важна та особна нота. А уз то људи вјерују у такве текстове, јер виде да нису лажни 



него стварни, реални. А ја то све гледам онако мало са сатиричне стране, 

саркастичније, па је то као додатан зачин.  

  

ХЦ: Недавно Вам је из штампе изашла, четврта по реду, књига Ракија за плућне 

болести. Откуд идеја за такав назив? 

  

ЈД: Хахах, ракија је омиљено пиће свих народа на Балкану. Овдје људи 

традиционално пеку ракију и друже се уз котлове стотинама година. И буде ту 

занимљивих згода. Ја те згоде записујем и пишем приче. А како постајемо Еуропа 

стижу нам забране свега и свачег, тако да ће нам бити забрањено пећи ракију у 

котловима. Надам се да неће забранити да пишемо приче. 

  

ХЦ: Промоција ове књиге одржана је 26 метара под земљом, у напуштеном 

руднику асфалта Паклина, недалеко од Вргорца. Како сте и зашто дошли на идеју 

да књигу промовишете под земљом? 

  

ЈД: Па, ја пишем андерграунд прозу, па је логично да и промоција буде under 

ground. А како имамо један стари напуштени рудник у којег се може ући, на властиту 

одговорност, тако сам и ја направио промоцију доље. Супер било, само хладно, а на тај 

момент нисмо рачунали. Иако они мисле да сам ја то намјерно, хаха. Нисам, стварно 

нисам. А уосталом, промоције у топлим књижницама и читаоницама су већ виђена 

ствар.  

  

ХЦ: Можете ли издвојити неке занимљивости са промоције? 

  

ЈД: Има, читао сам уз батеријску лампу коју су ми осигурали ватрогасци. И 

промоција траје док траје батерија. Око 45 минута. До тада се сви смрзну, јер је хладно 

испод земље. Ипак сам добивао аплаузе. Имамо договор на почетку: ја читам, а они 

звижде ако им се не свиди прича, а аплауз ако им се свиди. Кад смо изишли на свјетло 

дана, чекала је чашица ракије сваког ко је дошао на промоцију, јер рудари који раде 

под земљом оболе на плућа. А углавном су сви на ракији. Па тако сам и ја сложио једну 

Ракију за плућне болести. 

  

ХЦ: Две су приче из ове збирке освојиле награду за најбољу кратку причу на WH 

фестивалу. Колико сте задовољни тим успехом, с обзиром да су на конкурс стигле 

приче из готово целог региона? 

  

ЈД: А то је било супер. И баш ми драго да је натјечај био за ex Yu просторе. Ја за 

разлику од многих данас, разумијем све ex Yu језике, па се осјећам ОК у таквим 

оквирима. Ипак је то мало шире од простора једне земље, па тако и тај успјех. Лијепо је 

добити награду, јер имаш потврду да пишеш добре приче, које су се некоме свидјеле. 

Мотивирајуће је, јер ниси сам на свијету, има теби сличних, има оних који те разумију. 

 

  



ХЦ: Откуд интересовање за кратку форму? 

  

ЈД: Лијен сам, хахаха, Далматинац. Шалим се. Природно ми лежи. Увијек у сваком 

тренутку могу написат кратку причу. За дуге форме треба припрема и још штошта, а 

ове пишем у даху. Дуго ми је требало да се пронађем, да схватим што ми лежи. 

Практички за то откриће је заслужан мој бивши уредник у новинама, Анђелко Ерцег, у 

Макарској кроници, гдје сам био колумнист. 

  

ХЦ: Која је предност кратке форме над дужом? 

  

ЈД: Можете је брзо написати. Из даха. И боље контролирате мисли. Боље вежете 

реченице, јер пишете одједном, концетрирани сте боље. Ма то је супер форма. 

Обожавам је. Пишем је с лакоћом. 

  

ХЦ: Планирате ли излет у дужу форму? 

  

ЈД: Био сам у тој форми. Имам написан роман, никад га нисам објавио, започео 

прије пар година нови роман, па одустао. Тема ми мало мрачна, па сам отишао у бед, а 

није ми сад баш вријеме за тешке теме. Оставит ћу је, за некад. 

  

ХЦ: Награде на WH фестивалу, нису једине које сте у животу освојили. 

Амерички интернет магазин Photographer’s Forum уврстио Вас је у каталог најбољих 

фотографија на свету 2000. године, добитник сте многих међународних награда за 

фотографију као и награде ХТЗ за фотографију 2003. године… Којим сте то 

фотографијама освојили награде? Јесу ли оне социјално ангажоване, јесу ли личне 

или су то портрети, пејзажи… Шта су донеле новог? 

 

ЈД: Фоткам свашта, а награде сам углавном добио за природу, и загађење околиша. 

Глупо изгледа, али најбоље ме иду ове фоке са сметлишта, хахах. Оне главне у 

Америци сам добио за крајолике. Лијепа смо ми земља има ту предивних крајолика, 

само треба ходати и фоткати. Те награде у иноземству су ми донијеле комад славе, 

нешто ситно новаца, за каве. Понекад је добро, не мораш објашњават да знаш фоткат, 

хахха. 

  

ХЦ: У којој се мери разликује рад на фотографији и рад на причи; у чему су 

сличности? 

  

ЈД: Ја углавном комбинирам једно с другим. Направим серију фотки, а онда 

ријечима опишем. Тако да све видиш и знаш. Покушавам то ставити у неку заједнички 

оквир, иако су то двије различите ствари. Људи воле визуално. И ја волим видјети 

фотке с догађаја или мјеста. А описати што је било и како је било је ипак већа мудрост. 

То треба знати, за то треба имати велико умијеће, да пренесеш читатељу оно што си ти 

видио и да му то предочиш на начин да он разумије. 

  



ХЦ: Јесу ли по Вама слика и кратка прича исечак из живота; осећај, доживљај 

огољени пред публиком? Да ли због тога поклањате пажњу и једном и другом? 

  

ЈД: Да, то је хватање тренутка. Ја се јако трудим док фоткам. Увијек желим имати 

најбоље фотке. То ми је некакав порив. Мање се трудим док пишем. Ту се некако уздам 

у талент, хахаха. Опуштеније пишем. Фотографирам пуно озбиљније, ту нема зезања. 

  

ХЦ: Шта за Вас представља фотографија, а шта прича? 

  

ЈД: И једно и друго су ствари које су ме обиљежиле. Већина ме људи зна по томе. 

Или по фотографијама или по писању. То је уосталом мој посао. Да пишем и фоткам. 

Ја сам два у један, новинар и фотограф. Зато ме воле редакције. Не морају имати два 

човјека за на терен него само пошаљу мене. Онда ја одрадим за двојицу. А капиталисти 

сретни, јер плаћају само једног. 

  

ХЦ: Како причу приповеда фотографија, а како прича? Има ли разлике у Вашем 

оку и оку посматрача и у чему се она очитује? 

  

ЈД: То је све особни дојам и утисак. Сватко чита на свој начин. Сватко има свој кут 

гледања. И немају сви зелене очи. Неки имају лијепе плаве. Можда они виде све лијепо, 

хахах. Иако ја волим црне. Хахах. 

  

ХЦ: Неуморан сте истраживач, немиран дух. Шта радите када се одмарате? Да ли 

се фотографијом одмарате од писања или се писањем одмарате од фотографисања? 

Или је одмор нешто сасвим треће? 

  

ЈД: Не одмарам, хахах. Прије је мој одмор био рок бенд, сада више ни то не. Ипак 

одмор је море, кад се бућкаш у плићаку, ко фол чуваш малога, а испод ћала гледаш 

Чехиње. То је одмор, љето, море и дјевојке у љетним хаљинама. 

  

ХЦ: Има ли нових пустоловина на помолу? Нових збирки, текстова, промоција… 

  

ЈД: Имао сам у припреми свашта али упао сам у неку збрку од послова, па касним 

свугдје. Чекам да затопли и само мало прозелени, па ћу одржати читање прозе на 

стаблу. Има један прекрасан марун (кестен), на њега се може попет двадесет људи и 

сједит по гранама, док ја будем читао. А већ сам одрадио вече лежеће поезије. У једној 

галерији читам лагану поезију, поезију на одмор. Ја легнем на под и читам, а око мене 

људи леже на леђима и слушају. И сватко има свој јастук. Да поезија буде угодна. И 

тако, има свега. Радим изложбу фотографија у хладњачи месне индустрије на -22 

(минус 22). Поставим фотке и зовнем људе на отварање. Настојим да буде врели љетни 

дан, а онда им приредим изложбу, онако лаганооо, уђите и разгледајте колико год 

хоћете. И одговарат ћу на питања. Ја се прије припремим, па се забундам и уђем, и 

чекам њих у кратким рукавима. Симпа ми је то све, само проматрам реакције. Не знам 

чему се више чуде, кад знају тко сам и што радим. Али ето, они се увијек изнова чуде. 



И стално ме запиткују: Што ће сад бит? Не знам ни ја. Моја машта је ко свемир. 

Бесконачна. А свашта лута и лети по њој. 

 

 

Фебруар, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Вид Вукасовић, виртуоз кратке форме 
 

 

Заљубљеник у космос и природу, у кратку и јасну форму, Вид Вукасовић, један је од 

многих који на нашим просторима негује и ствара хаику и хаибун, две тако егзотичне 

књижевне форме. Кад помислите на хаику и хаибун увек помислите на зен 

филозофију, на баште уређене по фенг-шуи методама, на беспрегледне пределе који 

вас инспиришу на кратку и јасну мисао. Управо у томе лежи чар стварања кратке 

(песничке) форме: како да се на што једноставнији начин изрази што дубља мисао. Вид 

Вукасовић у томе је очигледно виртуоз.  

 

ХЦ: Мисао је попут свемира широка. Да ли је то можда спона између Вас као 

песника и Вас као изучаваоца космичког права? Или Вас свемир једноставно 

инспирише? 

 

ВВ: Још у детињству ме је поглед на звездано небо остављао без даха. Врло рано сам 

почео да читам НФ литературу, али и текстове о астрономији, астрофизици, могућим 

контактима са ванземаљским цивилизацијама и друге. Све ово, а посебно студије 

космичког и ваздухопловног права у Канади, одразило се и на моје књижевно 

стваралаштво. 

 

ХЦ: Као песник, определили сте се за најкраћу песничку форму: хаику. Зашто? 

Да ли зато што пружа највише изазова или… 

 

ВВ: Просто ме је освојио не само због сажетости исказа већ и због других особина, на 

пример, због везе са природом, са зен филозофијом, итд. Иначе, пишем и песме у 

дужој форми, затим хаибун комбинацију хаикуа и прозе. 

 

ХЦ: Како Ви доживљавате хаику? Шта је за Вас хаику? 

 

ВВ: Један од начина комуникације са природом, другим људима, а пре свега са 

самим собом. 

 

ХЦ: Да ли Вас хаику привлачи због своје једноставности, строгих правила које 

треба испоштовати, савладати (заобићи) или због ефектног споја тренутног и 

вечног, што се и сам Мацуо Башо трудио да испоштује. 

 

 ВВ: Привидна једноставност доприноси дубини када се јасније него у дужим 

формама схвати веза између тренутног и вечног, веза између најситнијег цвета и звезда 

удаљених више светлосних година. Веза узмеђу догађања у људској психи и збивања у 

природи може да има исцељујући и просветљујући учинак, па заслужује да се наслика 

речима у хаику форми. На пример: 

 

 



У смирај дана 

Лет белих птица 

Односи тугу 

 

ХЦ: Које Вам доба дана највише погодује за писање? Зависи ли од сунчева сјаја 

тон и боја Ваше песме или од тренутног расположења? 

 

ВВ: Најчешће вече и ноћ. Понекад пишем до дубоко у ноћ, а дешава да се пробудим 

и запишем стихове настале негде на самој ивици између сна и јаве. 

 

ХЦ: Хаику је најкраћа ода природи. Колико Вас природа инспирише? 

 

ВВ: Природа је чудо и инспирише ме у великој мери. Биосфера планете Земље је 

толико богата, а још далеко од тога да буде схваћена. Хиљаде врста, од којих су многе 

на ивици нестанка због понашања човека, живе од највећих океанских дубина до 

планинских врхова и највиших слојева атмосфере. Тужно је што ће неке врсте нестати 

и пре него што буду откривене и проучене. 

 

ХЦ: Објавили сте четири збирке хаикуа: „Кутија од свиле“ (1994), „The Little 

Laughing Rainbows“ (1995), „Свет ниоткуда“ (са Горданом Петковић, 2004), „Једнорог 

додирује сферу љубичастог“ (са Горданом Петковић, 2006), као и збирку хаибуна 

„Ослушкивање тишине“ (1995). Свака од њих проткана је фантастиком. Откуд 

зачудно у Вашој поезији? 

 

ВВ: Већ сам поменуо да сам фантастиком, и то не само научном, обузет још од 

најраније младости. Фантастика је одувек била везана за реалност, било да се ради о 

тумачењу прошлости (порекло цивилизације, веза између легенди и разних утопија и 

реалне историје, дубоке спознаје или бар наслућивања у народном стваралаштву 

широм света, па и нашем итд.) или о дочаравању будућности и/или одговору на 

питање јесмо ли сами у космосу. Логично је да све ово нађе место и у литератури 

уопште, па и у мом стваралаштву. 

 

ХЦ: Откуд потреба за хаибуном? Зар хаику као савршено кратка форма није сам 

себи довољан? Откуд потреба за „проширивањем“? 

  

ВВ: Хаику је савршено кратка форма и по правилу је сам себи довољан. Ипак, код 

неких писаца се појавила потреба за „проширивањем” прозним текстом. Овај поступак 

је у почетку коришћен у путописној литератури. Најбољи пример је путопис једног од 

највећих јапанских песника Мацуа Башоа (17. век), „Уском стазом ка северу“, који 

спада у бисере, не само јапанске, већ и светске књижевности. Временом су писци поред 

путописа, почели да пишу у форми хаибуна и најразличитије друге садржаје 

(биографије, описе природе, дневнике, итд.). 

 

 



ХЦ: У којој се мери хаику и хаибун разликују, допуњују? 

 

ВВ: Јасно се разликују, пошто је реч о прозном и поетском тексту. Мада и прозни део 

у хаибуну има често тенденцију да склизне у поезију у прози. Поред тога, најчешће се 

као и хаику и прозни део пише у садашњем времену. 

 

ХЦ: Шта више хаибун, у односу на хаику, доноси Вама као аутору, а шта читаоцу? 

 

ВВ: Мислим да обогаћује и аутора и читаоце. Иначе, могуће су и друге комбинације. 

На пример, комбиновање хаикуа и слика што се назива хаига. То показује жељу 

уметника да комбинцијом разних форми постигну пунији исказ. 

 

ХЦ: Шта Вас више испуњава, шта Вам је привлачније: хаику или хаибун? 

 

ВВ: Хаику је моја основна поетска љубав, а хаибун повремено пишем. Ипак, то 

повремено је 2005. године добило форму књиге. 

 

ХЦ: Били сте један од уредника рубрике „Хаику на српском“ часописа „Освит“. 

Колико је за Вас био захтеван посао уредника и у којој се мери тај посао разликује 

од стваралачког? 

 

ВВ: Био сам члан редакција како научних тако и књижевних часописа, писао 

рецензије и предговоре и поговоре више књига, а у своје време сам уређивао и мали 

електронски часопис на енглеском језику „Rainbow Petal” (1997). У свим овим 

случајевима радило се о селекцији и оцени, односно у случају уређивања о одлуци да 

ли нешто објавити или не, донетој на основу више мерила. Уреднички посао ми је 

причињавао задовољство, а у којој мери је био добар на другима је да процене. 

 

ХЦ: Фантастика Вас фасцинира. Све што је зачудно и онострано, Вама је присно. 

Можда отуд две књиге драмских НФ текстова „Сребрна копча сна“ (1993) и „Il 

Mondo di Arianna“ (1994); две освојене награде за НФ радио драме (Радио Загреба за 

драму „Мисија”(1989) и радио Београда за драму „Хроносфера”(1989); једна освојена 

награда за НФ песму „Сусрет” (Удружење фанова научне фантастике SCI&FI, 2008) 

и једна за НФ причу „Јанова поема“ (часопис „Андромеда“,1979). 

 

ВВ: „Све што је зачудно и онострано” ме заиста фасцинира, јер ту је хоризонт 

догађања из којег се рађају из маште фрагменти овостраног. Развој науке и технологије 

често је на самој граници чуда. Довољно је поменути преокрет у истраживању космоса, 

до којег је довео развој космонаутике. Само лансирање првог телескопа у орбиту 

променило је из основа слику космоса коју је наука до тада имала. Или развој квантне 

физике који све више уклања баријеру између тврдог материјалистичког погледа на 

свет и много духовније слике у којој су блиско повезани физика, психологија, 

теологија, па и уметност. 

 



ХЦ: Фантастика је човекова друга природа. Да ли се због тога бавите њоме или 

због тога што сматрате да је фантастика шире поље од тзв. реалне књижевности? 

 

ВВ: Мислим да нема човека који бар донекле, бар у детињству и кроз снове, не 

завири повремено у фантастику, без обзира колико иначе покушава да игра улогу 

тврдог реалисте. 

 

ХЦ: Објавили сте више књига, чланака и других радова из области 

међународног права уопште, а посебно из заштите животне средине. Да ли су ти 

текстови имали одјека? Којем сте проблему посветили посебну пажњу? 

 

ВВ: У свом научном раду, почев од докторске дисертације посвећене утицају 

научнотехнолошког развоја на међународно право, бавио сам се разним питањима, 

али сам посебно сматрао важним рад на правном регулисању заштите животне 

средине, како на националном тако и на међународном плану. Притом је овај процес 

уско повезан са низом других области (здравство, саобраћај, људска права, образовање, 

борба за мир у свету, итд). 

 

ХЦ: Аутор сте сценарија за документарни филм „Дунав река која спаја” 

(ИМПУЛС филм, 1991). Шта Вас је навело да напишете сценарио? Каквог сте успеха 

имали са филмом? 

 

ВВ: Идеја се појавила током одржавања једне од конференција „Дунав река 

сарадње”, које се одржавају од 1989. године. Филм је дељен и приказиван у оквиру 

кампање за заштиту дунавског слива и вода уопште. 

 

ХЦ: Као неко ко се бори за заштиту и очување животне средине какву бисте 

поруку послали млађим нараштајима? 

 

ВВ. Будућност човечантва и планете Земље у многоме зависе од става људи према 

животној средини. Мада постоје и друге опасности (ратови, сунчева активност, пад 

астероида, мега вулкани, злоупотреба генетског инжењеринга итд.), борба за очување 

животне средине и одрживи развој представља један од основних предуслова за 

будућност. Подизање еколошке свести целокупног становништва, а посебно младих, 

стога је од примарног значаја. Отуд све већи значај еколошког образовања, не само за 

заштиту природе у физичком смислу, већ и за схватање уске везе са другим кључним 

питањима која се постављају пред човечанство (борба за мир у свету, искорењивање 

сиромаштва, сузбијање болести, изградња новог еколошког морала, итд.). 

 

 

Фебруар 2011. 

 

 

 



22. Artist's Associates 
 

 

Недавно је у просторијама УК Пароброда маркетиншка и ПР агенција Artist's 

Associates организовала изложбу под називом „Модерна историја урбаног“. На 

изложби, која је трајала само три дана, своје радове представили су аутори из земље и 

иностранства: Тијана Којић, Селман Тртовац, Јелена Јелача, Марко Совиљ, Миха 

Артанк, Ана Радовановић (једна од њених слика налази се на позивници и насловној 

страни каталога), Ивана Тодоровић, Ивана Андрејић, Бојан Крстић, Стеван Алексић, 

Иван Алексић и Никола Јовановић. Која се прича крије иза ове изложбе, откриће нам 

наша саговорница Невена Тарлановић, директорка и власница агенције Artist's 

Associates: 

 

ХЦ: Агенција Artist's Associates основана је 2011. године и већ је уприличила 

изложбу у једном од најпознатијих изложбених простора у граду. Како и са којим 

циљем? 

 

НТ: Агенција Artist's Associates је у сарадњи са УК Параброд, 5. децембра 

организовала групну изложбу младих, неафирмисаних, визуелних уметника у циљу 

промоције рада Агенције. 

 

ХЦ: Агенција је основана како би се бавила услужним пословањем у области 

уметности. Можете ли нам ближе објаснити тај термин? 

 

НТ: Када се каже услужна делатност, мисли се на пружање маркетиншких услуга у 

циљу рекламе, афирмације и продаје уметника. 

 

ХЦ: Агенција за услужно пословање прва је такве врсте на нашим просторима. 

Каква је ситуација са таквим и сличним агенцијама у свету? 

 

НТ: Као и у већини ствари, свет је минимум десет корака испред нас, па је таква 

ситуација и у овој врсти посла. 

 

ХЦ: Може ли Агенција да ојача уметничко тржиште код нас? 

 

НТ: Не само ојача - она га, заправо, ствара, почевши од чињенице да се код нас 

уметност једнолично рекламира, ова агенција је, свакако, нешто ново и у том смислу. 

Фокус агенције је на уметницима који су, да се тако изразим, забарикадирани 

околностима које их спречавају да се развију и покажу на што више поља и самим тим 

буду продуктивнији. 

 

 

 



ХЦ: Мислите ли да ће захваљујући Агенцији уметници лакше долазити до 

својих клијената, публике? 

 

НТ: Мислим да одговор на ово питање лежи у мери квалитета који један уметник 

може да пружи. Уз сарадњу са нашом агенцијом, фраза да квалитет пре или касније 

дође до купца, постаје истина. 

 

ХЦ: Агенција је фокусирана на визуелну уметност, дизајн, музику, књижевност. 

Зашто баш на те области? Заште не неке друге? 

 

НТ: Зато што је стартна идеја агенције била да покрије најзаступљеније области 

уметности, са фокусом на промоцију индивидуалности сваког уметника појединачно. 

 

ХЦ: Да ли вам је рад на Википедији био од помоћи при организацији изложбе и 

колико се он у суштини разликује од рада у Агенцији? 

 

НТ: Рад на Википедији Србије јесте било крајње позитивно искуство на пољу рада у 

маркетингу, а разликује се утолико што рад у Агенцији није базиран само на интернет 

комуникацији и онлајн реклами, за разлику од Википедије која се бавила ширењем 

слободног знања искључиво путем интернет медија. 

 

ХЦ: Оснивање Агенције потпомогла је Национална служба за запошљавање. 

Јасно нам је да сами себи крчите пут, али да ли вам је ипак мало лакше када држава 

стоји иза вас? 

 

НТ: Држава је на овај начин показала да помаже и подржава развој младих 

предузетника и стимулише њихове амбиције за бољу будућност. ☺ 

 

ХЦ: Реците нам сада нешто више о раду на самој изложби. Како је текла сарадња 

са Паробродом, а како са уметницима млађе генерације. Да ли је било неких 

проблема у комуникацији? 

 

НТ: Што се тиче сарадње са Паробродом, могу само да искажем своје најискреније 

задовољство у процесу саме организације. Имали смо пуну подршку и разумевање 

свих запослених у овој установи културе. Што се тиче уметника млађих генерација, 

они су били више него расположени за сарадњу, што су показали својим заиста 

квалитетним радовима. 

 

ХЦ: Како сте успели да дођете до уметника из иностранства? 

 

НТ: Миха Артнак је мој пријатељ из Љубљане и ову прилику сам искористила да 

промовишем његов рад на пољу уличне уметности, а контакт смо први пут остварили 

путем мог официјелног профила на Фејсбуку. 

 



ХЦ: Да ли сте ви као директор Агенције вршили одабир дела или сте ту част 

препустили самим уметницима? 

 

НТ: Селекцију радова за ову изложбу извршио је мој колега Александар Јоксимовић, 

конзерватор у Народном музеју. 

 

ХЦ: Зашто Модерна историја урбаног? 

 

НТ: Зато што је идеја била да се прикаже визура урбаног кроз историју једног 

младог уметника данашњице код нас. 

 

ХЦ: Какви су вам планови за следећу годину? 

 

НТ: Планова има много, поменућу предстојећу сарадњу са галеријом „Озон”, 

пројекти са Студентским градом на Новом Београду, промоција артистичке групе 

уметника из Љубљане итд. 

 

ХЦ: Како млади уметници могу да дођу у контакт са вама? 

 

НТ: Од наредне године биће у функцији сајт, а до тада могу нас наћи на фејсбук 

страни: http://www.facebook.com/pages/Artists-Associates/266581323361023 и путем 

мог официјелног фејсбук профила: http://www.facebook.com/artists.associates. 

 

 

Јануар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Artists-Associates/266581323361023
http://www.facebook.com/artists.associates


23. Ернест Бучински: MIXER 
 

 

Да су млади аутори све присутнији (и све гласовитији) на културној сцени показује 

пример Ернеста Бучниског, писца и афористичара, који је недавно покренуо 

друштвени портал MIXER. Тим поводом одлучили смо се на разговор: 

 

ХЦ: Недавно сте покренули друштвени портал MIXER: http://www.mixer.ba. Који 

је циљ портала? 

 

ЕБ: Свако жели да буде својствен, оргиналан, јединствен. Циљ Mixera је да буде 

препознатљив и читаоцима занимљив. Промовисаће умјетнике (музиканте, писце, 

сликаре...) који вриједе и имају шта да кажу. План је да их извадимо из маргина којима 

не припадају и колико толико афирмишемо. Умјетници треба да буду на насловним 

странама, а не лопуже и преваранти! Mixer ће се трудити да истиче истинске 

вриједности, избјегава шунд и новинарски клише, критикује аномалије у друштву. То, 

наравно, не можемо без квалитетних сарадника, те се надамо да ће екипа Mixera 

временом бити све већа, јача - самим тим и квалитетнија. 

 

ХЦ: У поднаслову стоји: Нормални портал за нормалне људе. Шта је данас 

нормално? 

 

ЕБ: Човјек који зна да је млијеко бијело, трава зелена и који примјећује да крава 

муче, а мачка мјауче, можемо рећи да је рационалан и да има нормална запажања. 

Онај ко од жабе види принца, од коња магарца и од будале мудраца, наравно да се не 

може сврстат у категорију нормалних. Укратко, нормалан је онај ко има здраво 

расуђивање и ко зна својом главом да мисли. 

 

ХЦ: У рубрици „Став“ рекли сте, као одговор на културу у којој живимо: 

„забранићу себи чак и да сањам“. Знам да нам је то свима, мање-више, прва 

реакција на свет око нас, па опет сви ми, па и Ви, и даље стварамо. Да ли је због тога 

покренут MIXER? Као одговор на шунд? 

 

ЕБ: Да, један од циљева је да будемо антипод шунду и нека врста уточишта у којем 

ће се читалац моћи одморити од негативног утицаја кича и некултуре! 

 

ХЦ: Допада ми се још једна Ваша мисао из поменуте рубрике: „ма како год пијан 

био не бих могао а да не видим у каквом чемеру живимо“. Колико год истинита та 

мисао била, бојим се да је ипак привилегија мањине. 

 

ЕБ: Да. Нормалан човјек и кад је пијан нормалнији је од ненормалног трезвењака! 

 

 

http://www.mixer.ba/


ХЦ: Цитираћу Вас још једанпут: „Свако се расуо на неку своју страну, свако 

преживљава како зна.“ Да ли је MIXER шамар у лице таквима? Позив на буђење? 

 

ЕБ: Mixser није ту да шамара читаоце. Прије бих желио да их шармира својим 

интелигентним и интересантним текстовима. 

 

ХЦ: Портал је прилично амбициозно замишљен. Покривате теме попут 

Друштва, Музике и филма, Културе, Сатире и хумора... Иза портала стоје свега три 

имена: ваше – као уредника, Андреј Прохаска (заменик уредника) и Ведран 

Шевчук (web administrator). Јесу ли три човека довољна да покрију све теме? 

 

ЕБ: За сада јесте. Mixer има и пар квалитетних сарадника, а надамо се да ће се њихов 

број временом увећати. 

 

ХЦ: Портал је колико видим окренут региону. Није ли то превелик залогај? 

 

ЕБ: Природно је да будемо окренути региону, то јест републикама бивше Југе, јер су 

наше друштвене прилике и културна збивања увезани, па је неизбјежно бити окренут 

„сусједима/комшијама“. У принципу, наши сарадници јесу из Србије, Хрватске и 

градова БиХ, па смо и окренути ка тим срединама. 

 

ХЦ: Чиме се руководите при одабиру текстова? 

 

ЕБ: Квалитет, сувислост, интересантност, читљивост, актуелност... 

 

ХЦ: Да ли Вам лично искуство (објављене збирке/текстови, гостовања) помаже у 

раду на порталу и у којој мери. 

 

ЕБ: У раду на порталу највише ми помаже искуство колега који већ раде као 

уредници електронских магазина и сајтова. Важно је пронаћи циљну групу (по 

могућности да она буде што већа) и задовољити потребе својих читалаца - када се то 

постигне знамо да нисмо оманули! 

 

ХЦ: На порталу има доста материјала: афоризми (А. Халиловића, С. Јовановић), 

интервјуи (песник Горан Веселиновић и Милан Ракуљ, ријечки панк састав 

Дискурз), бањалучка сцена (преглед рада групе Динар)... Које све госте можемо да 

очекујемо у будућности? 

 

ЕБ: Могу казати шта неће моћи очекивати, а то су интервјуи Лепе Брене, Мине, 

Цеце, колумне Јелене Карлеуше и вијести о гостовању Миле Додика на Колумбија 

универзитету! 

 

ХЦ: За некога ко спада у младе ствараоце прешли сте прилично дуг пут. Тај пут 

саткан је од песама, афоризама, прича, есеја, хуморески, новинских чланака и 

колумни које сте објављивали у збиркама, дневним листовима, магазинима, 



електронским часописима и порталима. Да ли сте Ви одабрали тај пут или је он 

одабрао Вас (и како)? 

 

ЕБ: Са наученим првим словима некако сам почео писати своје прве пјесме и 

причице. Што сам више слова научио, више је било ријечи, а што је више било ријечи, 

више је било прича и пјесама. Временом се техника писања усавршавала, пјесме боље 

римовале, теме шириле, а материјал гомилао. У једном тренутку сам почео да 

објављујем текстове, јер безвезе ми је било да се „киселе“ у ладицама. Носорог је 

објавио моје прве радове, а касније сам материјал слао разним редакцијама и 

уредницима многих зборника и антологија. И ето, данас када се окренем иза себе, 

увиђам да сам доста тога написао и публиковао. Мислим да је то био природан пут и 

да га нисам могао избјећи. 

 

ХЦ: Свестраност је најчешћа особина уметника, а сваки је писац уметник. Како у 

себи помирујете страсти ка писањем песама, афоризама, прича... 

 

ЕБ: Мислим да је то исто као кад човјек воли да једе слатко. Некад му се прохтије 

чоколада, некад бомбона, некад колач од вишања, некад торта од јагода... Тако је и са 

писањем, некад ти се прохтије да напишеш сатиричну пјесму, а некада се заљубиш, па 

напишеш филозофски трактат о женама и страсти. 

 

ХЦ: Тешко је у сатири остати на висини задатка. Како то постижете? Шта је за 

Вас важно кад је писање афоризама у питању? 

 

ЕБ: Важно је бити ефектан. Не брљавити и не понављати се! Афоризам треба и да 

клизи и да сјече! Писање афоризама временом постане занат. Што се тога тиче, ја сам 

још увијек шегрт - мајстор у покушају. Треба ту још доста да се ради и учи. 

 

ХЦ: Како на свет гледате као афористичар, како као песник, писац, колумниста? 

 

ЕБ: Као афористичар - саркастично и иронично; као пјесник - искрено; као писац - 

мудро; као колумниста - забринуто! 

 

ХЦ: Године 2008. основали сте рок састав Катарза. Аутор сте музике и текстова. 

Каквог сте успеха имали на сцени? 

 

ЕБ: Бенд је наступао по локалним клубовима. У три године измјенило се три 

поставе, тј. ритам секције (претпостављате ко је стални члан) и у фази сам формирања 

четврте (јубиларне). Снимљене су четири пјесме које се врте по локалним радио 

станицама. Сматрам да је музика нешто најљепше што је овај свијет изњедрио, те 

успјехом сматрам само бављење њоме. 

 

 

 



ХЦ: У чему сматрате да сте најуспешнији? 

 

ЕБ: Зависи како и чиме успјех мјеримо. Писање ме чини срећним, а могу рећи да сам 

у том пољу свога дјеловања најостваренији. 

 

ХЦ: Планови за будућност? 

 

ЕБ: Ово чиме се данас бавим дио је плана који сам имао јуче и прекјуче. Те ћу 

планове оставити и за сутра и прекосутра, све док се не докаже да су лоши. 

 

Афоризми Ернеста Бучинског: 

 

Истина је видљива само када се разголити – 

зато се истине многи стиде. 

 

Ментална хигијена нам је на завидном нивоу – 

мозгове испирамо шпанским сапуницама. 

 

Нисмо се предавали – 

ни када смо бјежали. 

 

Ко каже да код нас нема либерализма – 

на власти су све сами педери. 

 

 

Фебруар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Поглед из свемирског брода: Двадесет година постојања 
 

 

За једног невидљивог човека, Влада Тодоровић прилично је присутан и радо виђен 

у свету фантастике. Један је од највећих бораца за фантастику на нашим просторима. 

Љубитељ микрофона. Човек из сенке. Да се сенка коју баца протеже на двадесет 

минулих година, сведочи и јубилеј због којег смо га и позвали да поново гостује у 

магазину Helly Cherry: 

 

ХЦ: Овог месеца (6.01.2012.) твоја емисија Поглед из свемирског брода слави 

двадесет година постојања. Како ћеш прославити јубилеј? 

 

ВТ: Радно! С пуно музике. Наиме, одавно више не иде НФ&ХОРОР ТОП-10 листа, са 

музиком из НФ, хорор и фентези филмова и ТВ-серија, а пошто имам комплетну 

статистику и збирну листу, онда ћу одатле да пуштам неку интересантну музику - 

доста инструментала пошто се сада ретко чују у емисији. 

 

ХЦ: Интересује ме кад се и како зачела идеја за покретањем ПИСБ-а? 

 

ВТ: Давне 1991. године, када сам почео да радим на радио Пингвину, где је био 

расписан интерни конкурс за радио-емисије. Ја сам увелико тада био „навучен“ на НФ, 

и помислио да би било супер радити једну такву емисију. Емисија је прошла тест-

период, и усталила се у програму. Прво је емитована ујутру од 8.00, па од 17.00, па је 

пребачена у вечерњи термин, па је са 60 минута проширена на 120 минута, и тако... 

Лагано, али сигурно се развијала. 

 

ХЦ: Оно што је, поред садржаја емисије о којем ћемо нешто касније, 

интересантно јесте да се емисија „шетала“ од једне радио станице до друге, а није 

заобишла ни интернет. Испричај нам нешто више о томе. 

 

ВТ: То је судбина рада на приватним радио-станицама. Масовно пропадају или им 

се свашта-нешто ружно дешава. Ово ће мало сумануто да звучи, али мени су убили 

двојицу власника медија у којима сам радио (Радојица Никчевић - Пингвин и Славко 

Ћурувија - Дневни телеграф). Са Пингвина смо отишли када је обезбеђење Ђованија 

Ди Стефана случајно ранило нашег возача, па смо ми (седамдесетак запослених и 

хонорараца) у знак протеста напустили радио. 

Прешао сам на Index, па је ту емисија ишла (са прекидима, када смо били затварани, 

а после бомбардовања 1999. године је до маја 2000. била на Радију 011) од 1995. до 2002. 

године. Потом је била на Жапцу, али је газда одлучио да додатно комерцијализује 

станицу, онда је била на Студију Б до 2006. године, када је ова станица остала само на 

једној фреквенцији, па је (сасвим логично) вратила људе који су радили на другој 

фреквенцији у свој вечерњи термин. 



Онда се једна група људи окупила око интернет-радија БИР, где је емисија (у 

получасовном облику) ишла средом, све до фебруара 2010. од када је на Београду 202 

(средом су и даље репризе на БИР-радију) - недељом од 20-22. 

 

ХЦ: Каква су ти била искуства на тим радио станицама? Да ли је било оних који 

су ти се мешали у посао? 

 

ВТ: Не. Добро, по мало. На Пингвину, у време Ђованија Ди Стефана, била је она 

наградна игра када се делило хиљаду марака - морали сте да слушате радио, када се 

најави почетак наградне игре, ако вам зазвони телефон морали сте да се јавите са 

„Радио Пингвин“, иако вас, можда случајно, зове тетка или стрина. Једном је Ђовани 

дошао у моју емисију да дели награду, али је инсистирао да водитељ тог сегмента буде 

Воја Недељковић. Када је Воја улазио у студио само је рекао: „Извини, матори“. Ако 

ништа друго, та наградна игра је најбрже дошла до добитника хиљаду марака управо 

у мојој емисији. ☺ 

На Жапцу је актуелни уредник филмског програма РТС-а Иван Карл желео да 

убацим у емисију летеће тањире и слично. Он је тада постављен за уредника Жапца, а 

пошто се Беографитима (у оквиру које су „Облак у бермудама“, „Поглед из свемирског 

брода“ и још неке емисије) није свидела идеја да прилагођавамо садржај 

потенцијалним оглашивачима, напустили смо радио. 

 

ХЦ: Да ли је ПИСБ одувек био one man show или...? 

 

ВТ: То је био само када сам га радио на БИР-радију. Пошто сам тада све сам радио. 

Заправо, увек је био макар тонски реализатор. Када је реч о томе ко је био испред 

микрофона, током историје било је и сарадника емисије, али највећи део приче је увек 

био мој задатак. 

 

ХЦ: Твоја емисија искључиво је окренута фантастици, научној фантастици и 

хорору, на свим пољима уметности. Зашто? 

 

ВТ: Поглед из свемирског брода је била прва емисија тог типа у београдском етру. У 

еx-Југославији био је „Знан-фан тобоган“ у Загребу (на другом програму њиховог 

радија), али пошто је моја емисија стартовала на приватном радију желео сам да буде 

најшири могући полигон за упознавање са жанровима које волим. Сада, уз интернет, 

далеко је лакше да се раде специјализоване емисије, али мени је циљ био и да људе 

упознајем са жанром. Зато је емисија била и остала таква – „широка“. 

 

ХЦ: Који је критеријум приликом одабира вести? И да ли се са годинама мењао? 

 

ВТ: Главни критеријум је да се представи што шире и НФ и хорор и фантастика. 

Дакле, емисију итекако могу да слушају они који уопште не прате поменуте жанрове. 

Многи су се управо „навукли“ слушајући је. Цела прича око вести се годинама мењала, 

али пре свега захваљујући проширењу избора. Сада, када је највећи могући избор 



захваљујући интернету, вести су на сајту Погледа из свемирског брода, а у емисији 

углавном прича са гостима, телефонска укључења и снимци са домаћих промоција, 

трибина. Страних вести нема толико, јер су сада далеко доступтније свима - или, 

макар, онима са интернетом. 

 

ХЦ: Како успеваш да обрадиш, прочиташ, средиш и уредиш толики број 

информација? 

 

ВТ: Сваки дан на вести отпадне 2x2 сата, отприлике. То је довољно да се на сајту 

појави неколико одабраних вести, понешто да оде за емисију. Када се све то скупи на 

недељном, месечном а поготову годишњем плану, онда се добије прилично добра и 

шаренолика гомила која прилично добро ослика актуелно стање. 

 

ХЦ: Знам да се и сам бавиш писањем. Да ли је новинарски, истраживачки рад 

утицао на твој стил писања, одабир тема и у којој мери? 

 

ВТ: Стил писања је трпео због новинарског стила, тачније више је писање прича 

трпело због све мање времена за такву активност. Одабир тема је нешто што ме 

подсвесно напада. Не сумњам да у томе уплива има итекако оно што видим, прочитам, 

али нисам приметио да је нешто са посла, нека тема коју сам радио за новине, рецимо, 

ушла у неку од прича. 

 

ХЦ: С обзиром на то да имаш најбољи увид у продукцију фантастике код нас и у 

свету, можеш ли нам рећи које су њене (њихове) добре и лоше стране? 

 

ВТ: У свету је све више видљива пука комерцијализација. Што не значи да не можете 

да дођете до интересантних књига, филмова, али то итекако значи да морате мало и 

сами да се потрудите и да, у складу са вашим сензибилитетом, копате по нету док не 

пронађете „истомишљенике“. 

Код нас је сада фантастика у приличном полету, али и даље нам се дешава да 

поједине наслове откривамо са десетак година закашњења. Ту је проблем што имамо 

све мање чисте фантастике, жанровски јасно „обојене“ која би се и корицама, рецимо, 

истицала у књижарама. Но, све је то мање битно спрам тога шта стиже као квалитет. 

Због обима других послова нисам се прославио по питању читања домаћих наслова, 

али ту сада већ имамо писце са дугим стажом који сигурно увек могу да понуде 

солидно штиво. Од млађих очекујем неку „експлозију“. 

 

ХЦ: Од силног материјала који обрадиш, стигнеш ли нешто и да прочиташ 

(роман, збирке прича) или погледаш (филм, серије) и - шта? 

 

ВТ: Читање, слабо. Једна од последњих ствари које сам прочитао пре пар месеци је 

био Кингов „Под куполом“, а од домаћих дела већи део прича из „Апокалипсе“. 

Серије лакше стижем да гледам – „Теорија Великог праска“ (добро, није то жанровска 

серија, али има толико референци на НФ да смо је „присвојили“), „Неприлагођени“ 



(мучим се са трећом сезоном), „Тера Нова“ (ту сам се тек мучио, све негде док нисам 

превалио седму сезону, после се помириш са судбином и одгледаш до краја причу), 

док филмове не волим да сецкам на по пола сата, па зато ни не памтим шта сам у цугу 

стигао да видим. Можда ону нестрећну „Битку за ЛА“ која је тешки очај. 

 

ХЦ: Мислим да се једино ниси бавио фантастиком на фотографији. Постоји ли 

неки посебан разлог за то? 

 

ВТ: Фотографијом се никада и нисам бавио, док нисам почео да радим сајт и схватио 

да морам да имам и свој извор фотографија да би било све шареније. Тако да је ту на 

делу пре онај новинарски део, него уметнички. Тек чекам да ме нападне инспирација 

за фантастику на фотографији! 

 

ХЦ: Имаш ли увид у то колико људи прати твоју емисију? 

 

ВТ: Не баш. Наиме, постоје подаци са Shoutcastа, али то је толико непрецизно да је 

то брука. Извештаји Strategicа, које РТС добија, изгледа да не обухватају више 

набрајање најгледанијих и најслушанијих, већ је све одређено терминима (па после, 

кога не мрзи може то да пребаци у емисије). Но, то је тренутно небитно. 

Поглед из свемирског брода уме да буде (макар до сада) емисија која лагано, али 

сигурно напредује. На Пингвину, у изузетно јакој конкуренцији, од 1992. до 1995. 

доспела је међу 20 најслушанијих у Београду, на Индеxу је 2000. била на деоби 6. и 7. 

места по слушаности у граду. Оно што је увек присутно је то да емисија дели судбину 

радија. Што је радио слушанији, то су му и емисије слушаније. А, Београд 202 је у ових 

годину дана знатно повећао слушаност. 

 

ХЦ: Мислиш ли да је ПИСБ успео да утиче на млађе генерације? Знам да на моју 

јесте. 

 

ВТ: Некада, да. Сада, искрено, немам никакву повратну информацију. Увек ће се 

наћи неко кога ће цела прича заинтересовати да узме књигу и да је прочита. Ја, 

обично, на то мислим као на „утицај“. Филмове и серије ионако сви гледају, а ту 

фантастике има на извоз. 

 

ХЦ: Имаш ли било какву повратну информацију: да ли се слушаоцима допада 

емисија и у којој мери, које су им рубрике омиљене, које не, шта би 

променили/додали? 

 

ВТ: Слушаоци ћуте. Углавном. Било је пар сугестија, пар излива одушевљења. Чим 

нико не кука, значи да им се свиђа овакво какво је. Иначе, емисија је сада драстично 

другачија од периода пре, рецимо, пет година. А и тада су ћутали и радо слушали. То 

није знак да ја правим не знам како генијалну емисију. Већина људи жели да буде 

забављена, а онога кога купи тема, тај слуша емисију и не буни се. Они које то 

апсолутно не занима, продуже даље. Ако остану, рецимо пошто им се свиди музика у 



емисији, обично се упецају на НФ за неколико месеци. Макар су таква искуства била 

пре више година. ☺ 

 

ХЦ: Колико чујем, питање је да ли ће емисија опстати на Двестадвојци. Који су 

ти даљи планови? 

 

ВТ: Ако емисије не буде на Двестадвојци, пошто је планирано укидање хонорараца, 

па ће неко остати а већина одлази, емисија ће сигурно ићи на БИР-радију, али уместо 

два сата биће сконцентрисана на пола сата. Одлазак на неки други радио ћу 

разматрати када за то дође време. 

 

 

Фебруар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Сатиричар Бојан Богдановић: Читав живот је путовање 
 

 

Душа је она која тражи. И налази. Тако се склапају љубави, пријатељства, тако се 

проналазе писци и читаоци – по ономе што носе у себи. Писци су даваоци, читаоци 

примаоци. Има ли лепше симбиозе? Када се нађу, међутим, два писца – један од њих, 

обично онај млађи, у форми читаоца – настају нове чаролије. Једна од њих је и 

интервју који следи. 

 

Ваша прва љубав: поезија или проза? Афоризам? И зашто? 

 

ББ: Моја прва љубав звала се Хелена, 1. разред основне, клупа до прозора. Значи - 

поезија. У принципу, поезија и афоризам су врло сродне књижевне категорије. Од 

своје некадашње распричаности, актуелна поезија, нарочито постмодерна, имплодира 

у елипсу... кратак исказ, примичући се тако свом млађем брату, афоризму, у којем 

данас налазимо све више поетизованих мисли. Потврду овога имате код Малармеа: 

„Пјесма не настаје из осјећања, него из ријечи“. Као и афоризам, а то онда баца 

посебно свјетло на технику писања. Тешко ћете наћи афористичара који не пише и 

поезију. 

 

Шта Вас је привукло прози? Има ли, у Вама, различитог осећаја кад пишете 

поезију, односно прозу? Шта добијате од једног, а шта од другог књижевног рода? 

 

ББ: Прозу је данас лако писати. Довољна је само елементарна писменост (а ни она 

нужно), затим фрагменти из личног искуства, мало безобразног дестабилизовања 

семантике (што доноси епитет модерне) и на крају, зачин који препоручујем од срца, а 

који не функционише толико добро код оних који користе само прва два савјета, а то је 

- аутоматско записивање! Ова техника подразумијева повећи искуствени и књишки 

фундус иза себе, што у коначници резултира веома изненађујућом самореализацијом 

текста. Ту је и подсвјесна комуникација са колективно несвјесним и такви продукти 

бивају метатекстуални. Ово су незаобилазни зачини у моме прознопоетском 

мелтингпоту. Углавном сам покупио разне награде и за прозу и за поезију што говори 

да рецепт и није лош. 

 

Како се и кад „деси“ прелаз са поезије на прозу? 

 

ББ: То је више ствар перцепције читаоца и онога што хоћете да кажете. Као што рече 

Ришеље (или то бијаше Гебелс...?): „Дајте ми било који прозни урадак и ја ћу уз помоћ 

препоручених зачина ББ направити добру постмодерну поезију.“ 

 

Иако радња у Вашим причама тече полако док сенчите сваки покрет, сваку 

мисао, ипак се стиче утисак да је све испричано у једном даху, да паузе заправо и 

нема. Како то постижете? 

 



ББ: Ово стварно није мантра коју изговарају неки афористичари, али прича се пише 

у једном даху, док је са афоризмом нешто теже. Као што и сама знаш. Афоризам мора 

бити вишеслојан, али и добро исклесан, што у прилично флотантној природи пјесме 

или приче није неопходно. 

 

Када прође радни дан имате ли времена и снаге да читате за своју душу? И која 

су то дела којима се посвећујете? Или враћате? 

 

ББ: Обзиром да је читање арс меморатива, читам манијакално, али само оно што сам 

већ прочитао, пошто са годинама само често опетовање помаже умјетности памћења. 

Мислим да већ имам темељну идеју о стварима, па ме, „неки нови“, књижевни 

експерименти не могу импресионирати. Књижевнонаучна, социопсихолошка, 

политичка теорија, поједини филозофски текстови, есејистика генерално и - сва нова 

поезија до које могу доћи, предмет су мога интересовања. Као и књиге колега и 

пријатеља афористичара. 

 Иначе, враћам се „Звонима за Ранкас“, Мануела Скорсе, Кортасаровим школицама, 

„Острву дана пређашњег“, „Mein kampf“ Георга Таборија, најдуховитијој књизи у мом 

животу (поред „Псећег срца“ Булгакова) и највећој фарси која је, послије Шекспира, 

играна на даскама, затим Клоду Симону, магичном Павићу, генијалном Слободану 

Грубачићу, тамном Новици Тадићу, пјеснику и генијалном есејисти Октавију Пазу, 

Бећковићу, свеобухватном Хамвашу, Слободану Новаку, Сартру, великом пјеснику 

Енценсбергеру, Мари Кригер, Крлежи, Брехту, Душку Новаковићу, Баљку... Да вас не 

замарам превише. 

 

Освојили сте награде за: поетски рукопис „Мак Диздар“, најбоље књижевно 

дело у Зе-До кантону, „Радоја Домановића“ за сатиру, најбољу причу листа „Наша 

Ријеч“, афористичар године у избору „Носорога“, и још десетак других. Да ли Вас 

награде оптерећују или Вас терају да се усавршавате? 

 

ББ: Постаје све теже одржати неки стандард (уколико се о њему уопште може 

говорити). Али је задовољство написане књиге највећа награда. 

 

Кад сте почели да се бавите писањем да ли сте сањали о томе да ће Ваше 

приче/афоризми/поезија бити награђивани? Каквом сте се пријему надали? 

 

ББ: Нисам очекивао ништа, а у таквим случајевима и најмањи добитак је чиста 

срећа. 

 

Која Вам је награда дража: она коју сте освојили као песник, као писац или 

афористичар? 

 

ББ: Драги „Радоје Домановић“ је без конкуренције, пошто сам га добио од најјачих у 

„струци“: Баљка, Карла Минића, Чотрића... Стицајем околности, добио сам 

Домановићеве „Сатире“ још у основној школи и сада ми пада на памет да се она 



метафора о затварању круга, тиче и нас двојице... Случајно и мој К. Хамсун има књигу 

„Круг се затвара“. На другом мјесту је „Мак Диздар“, за поезију. Потом долази доста 

ситне бораније. 

 

Мислите да награде (односно награђена дела) утичу на укус публике, мењају га? 

 

ББ: Рећи ћу вам једну јеретичну ствар. Мишљење публике ме никад није 

интересовало, као ни њихов укус, јер оно чега нема, не може имати укуса. Ко још 

данас, поред интернета и телевизије са триста хиљада канала и серија (као каналских 

излучевина), чита? Осим јуродивих посвећеника и фрустрираних домаћица? Када 

пишем, занима ме мишљење неколицине, мени блиских људи. Нема их више од 7 или 

8. Ти си девета, зато што си најмлађа. 

 Бесловјесна маса чита само оно што јој препоруче рекламе. Они ће читати и добро 

рекламиран тоалет папир и бранити његов умјетнички квалитет! Нпр, Лаушевићеву 

књигу која је чисти с(хит)! 

 

Шта је за Вас афоризам? 

 

ББ: Најпрецизнија дефиниција је Баљкова - „Дриблинг духа на малом простору“.  

 

Шта је то што Вас у афоризму привлачи? 

 

ББ: Обожавам парадокс, онеобичавање и бесконачне асоцијативне просторе. Па зато 

и М. Бештића. 

 

Када пишете афоризам на шта посебно обраћате пажњу: обрт, неочекиваност, 

инверзију, антитезу, парадокс… 

 

ББ: Прве четири ствари можете наћи код сваког, иоле „освијештеног“ 

афористичара. Парадокс – само код десетак „тешкаша“: Баљак, Бојичић, Јовановић, 

Папеш, Лазић, Закић, Бештић, Николић, Тодоров... 

 

Да ли је за Вас дуг пут од идеје до афоризма? 

 

ББ: У просјеку траје десетак минута. Толико варирам на задату тему, бацам на 

папир, послије недељу дана учиним још једну редакцију и – то је то. Јово Николић је 

добро примјетио да већина мојих афоризама углавном остаје на доброј идеји. То је 

најконструктивнија критика коју сам добио и од тада радим мало темељитије. 

 

Како пишете афоризам? Да ли га брусите или настаје „из прве руке“? 

 

ББ: Прва рука је 90%, друга редакција донесе измјене на оних 10% и та верзија ме 

обично и задовољи. Озбиљније брушење радим само када спремам књигу. 

 



Колико видим радо сте читани (http://bojanbogdanovic.blogger.ba/, 

ZenicaBlog.com). Прија ли Вам пажња? 

 

ББ: Е то је оно право. Освјежава, а не гоји! 

 

Сматрате ли да путовања позитивно утичу на писца? Каква сте искуства понели 

са Ваших путовања? 

 

ББ: Читав живот је путовање и зато не бих фаворизовао, било физичке, било 

метафизичке дионице. 

 

Да ли је, и у којој мери, Пожега као место рођења утицала на Вас као писца? 

 

ББ: Прелијеп крај са много мојих дивних рођака и пријатеља! Ту је и пуно 

умјетника, пјесника, добрих афористичара... 

 

Када данас размишљате о свом стваралаштву, шта бисте додали, избацили, 

променили? Чему данас тежите? 

 

ББ: Све више тежим килограмима, па тако личим задовољном Буди који је „утрнуо“ 

и ништа не мијења то што он ништа не мијења. 

 

Да ли је, и у којој мери, фантастика присутна у Вашим делима? 

 

ББ: Данас налазим доста елемената магичног реализма у својој поезији, као и у 

неким причама. Знам да је то последица фасцинације Маркесом и Павићем, па ипак 

сам бескрајно захвалан на „чакри“ коју су ми отворили. 

 

Какав је Ваш однос према фантастици? Шта је за Вас фантастика? 

 

ББ: Нужно ширење свијести, отварање врата перцепције, заигране синапсе, мале 

сиве ћелије у акцији... у једну ријеч – Врли нови свијет! 

 

Шта саветујете младим писцима? 

 

ББ: Не примајте много директних савјета. Проучавајте туђе књишко искуство. 

Трагајте сами, путујте (не физички). Зен мудрост каже да је важан само пут. Долазак на 

циљ је празнина! 

 

 

Март, 2012. 

 

 

 

http://bojanbogdanovic.blogger.ba/


26. Горан Кљајић: Налажење истине 
 

 

Свако има неки свој угао из којег посматра свет. Свако кроз себе филтрира дневне 

догађаје како најбоље зна и уме: неко стихом, неко прозом, други четкицом, трећи 

камером… Како то раде сатиричари? Јесу ли успешнији, бољи од других - рећи ће нам 

наш саговорник Горан Кљајић: 

 

ТЛ: Шта је за Вас сатира? 

 

ГК: Налажење истине у неистини. 

 

ТЛ: Да ли је тешко писати сатиру? 

 

ГК: Вероватно, јер би иначе било много значајних сатиричара, а нема их. 

 

ТЛ: Колико је важно за једног писца да се бави сатиром? 

 

ГК: Потпуно је неважно, пошто надаренима, њихов карактер, намеће теме, форме и 

начине изражавања. Односно, врло је важно, уколико је баш то начин да испољите 

своје мисли. 

 

ТЛ: Даје ли сатира већу слободу у односу на друге књижевне облике? 

 

ГК: То не треба упоређивати. Односно, не на такав начин. Упоређује се само 

уметничка снага дотичног дела, наспрам других. И сатира може да служи неслободи, 

односно лажи, као што имамо пример са Бранком Ћопићем, који је замало изгубио 

главу, због „Јеретичке приче“, а данас га ни не стављају у сатиру, а гурају оне који су 

имали све привилегије у оном систему, никакве проблеме, и слабу писменост у односу 

на Ћопића. Па су ту још и они који су задњих тридесет година могли и тоалет папир да 

објављују, и којима су само пристизале паре, а није им фалила ни длака с главе. 

Напротив. Добили су националне пензије. Тако, сатира не даје слободу, њу осваја, или 

одбацује, стваралац. 

 

ТЛ: Откуд толико интересовање за сатиру међу писцима, публиком? 

 

ГК: Откуд вама да постоји „толико интересовање“?! Нисам истраживао, нити читао 

неко истраживање на ту тему, али мислим да се за књижевност занима око двадесет 

процената становништва, ако и толико. И највећи дио тих је орјентисан на много 

рекламирана издања, тзв. бестселере, а најпробранији читаоци су окренути доказаним 

класичним вредностима. Углавном, у оба та усмерења, нема сатире, у смислу, великих 

сатиричара. Ипак, ваш став могу да схватим као релативно велику заинтересованост за 

афоризам, и то онај објављен у тиражним новинама, дакле цензурисани, а та 



заинтересованост долази од темпа живота, неимаштине и површности времена. 

Прочитати „роман на длану“! 

 

ТЛ: Да ли је за сатиру важно само оно што се у њу уноси или је подједнако важно 

и оно што се у њој тражи и налази? 

 

ГК: Могу да сведочим само о себи, и да кажем да уласком у сатиру, уносите себе, а 

да у њој налазите одговор, на основу почетног покрета. Дакле, једнако је важно обоје, 

јер то даје створено. Сем ако у сатиру не улазите са Прокрустовом постељом, па онда 

монтирате нађено, што је случај са сатиром инструментализованом нпр. од политике, 

религије, идеологије... 

 

ТЛ: Зашто је сатира толико важна? 

 

ГК: Није сатира важна, важна су велика дела. Као што није важна филозофија, него 

велика филозофска дела. Али, да би дошли до великих, потребни су просечни да је 

преносе у трајању, е да би стално постојала могућност да се појави „светло на крају 

тунела“. Сатира је важна да се разрачунава са идеологијама, или са мрачним 

идеологијама, пошто људи не могу без идеологије, али нису све баш, толико, штетне. 

 

ТЛ: Објавили сте преко 30 књига разних жанрова (међу којима су најзапаженије 

Најбољи смо, Друже мој, Цинична логика, Опажања), основали сте Међународни 

часопис за сатиру, хумор и карикатуру Носорог (1999. године, електронско издање 

појавило се 2001. године). Колико Вас троши, а колико испуњава рад на књизи, а 

колико на часопису? 

 

ГК: Објављивао сам на разне начине, и у разним условима. Мој најплоднији период, 

поклопио се са мојим најгорим животним периодом. До сада сам објавио 32 књиге, 

разних жанрова и тема. Имам још барем десет рукописа, али да ли ће шта од њих 

стићи до библиотека, и по којег читаоца, тек ће се видети. Стварно сам задовољан 

књигама које сте именовали, али мислим да и у другим жанровима имам тако добрих 

књига, а што се тиче сатире, додао бих објављена дела „Повијест“ и „Разумевање 

речи“. Обе ове књиге су, с моје тачке гледишта, у деловима („Повијест“) или целини 

(„Разумевање...“), онај домет употребе језика, комбинованог са исказаном истином, 

коју сматрам својим врхунцем. Бар досадашњим. Истина, у „Повијести“ су неки 

текстови поново објављени, из претходних књига, али то сам учинио да бих направио 

једну целину, из које је могуће добити увид у моју „сатиричну полемику“. Часопис 

„Носорог“, штампано издање, физички се појавио, као пилот издање, 1999. године, а 

као месечник 2000. године. 

Обе делатности, око књига и часописа, веома ме испуњавају, али ми је рад са 

часописом утолико лакши, што је са њим лакше затворити и финансијску подлошку 

ове културне појаве, док ми је за књиге то било знатно теже, а у последње две године 

немогуће. Ова финансијска цензура, која сад почиње да притиска и часопис и обични 

дио мог живота, прилично је оштра, и врло немилосрдна. Гајим наду, али немам 



никакве потврде њене извесности. Осим тога, замислио сам, бар два, велика књижевна 

пројекта, а то тражи доста времена, а да бисте њега имали, не би требало да имате 

финансијску цензуру. А баш је она на делу. 

 

ТЛ: Носорог објављује домаће и стране писце. Како до њих долазите или како 

они проналазе Вас? 

 

ГК: „Носорог“ иде ка писцима тиме што поштује њихов рад, а они долазе њему, зато 

што су њихове књижевне творевине поштоване и вредноване једино према квалитету. 

 

ТЛ: У часопису се, поред карикатура и афоризама, могу наћи и приче, песме, 

епиграми... Шта је то што захтевате од једног писца, аутора? 

 

ГК: Не захтевам ништа. Аутор се препоручује квалитетом, а форму проналази сам. 

 

ТЛ: До сада је изашло 119 бројева. Ко стоји иза тако обимног посла? Имате ли 

сарадника? 

 

ГК: Изашло је 119 онлајн бројева „Носорога“, а пре, и за време тога, објављена су и 

142 броја штампаног издања овог часописа. Иза овог посла стојим сам, а сараднике 

имам, али за нешто друго.  

 

ТЛ: Сарађујете са многим листовима и часописима, нашли сте се у многим 

зборницима и прегледима афоризама. Шта Вам је од та два драже? На шта сте 

посебно поносни? 

 

ГК: У стварности, у таквој форми (личног слања мојих радова), не сарађујем ни са 

ким, али се десило да, ма колико желе да ме игноришу, прећуте, обезвреде, или ме 

само не схватају, - ако желе нешто да објаве, неки зборник, антологију и слично, ако ме 

прескоче, губе они, јер ће се увек наћи неко да упита: по ком је ово критеријуму, кад 

нема...? 

 

ТЛ: Приредили сте књигу афоризама Кратко – бритко (2007). Колико је то био 

тежак и озбиљан посао? 

 

ГК: Приредио сам „Кратко – бритко“, и још бољу „Невини се највише плаше“ 

(назив по другом делу афоризма Р. Закића). Лако је, јер уживате у квалитету који 

представљате. Ако тога нема, врло је тешко. Но, са књигом „Невини...“ десило се нешто 

изузетно ружно, што не желим да прескочим. Наиме, двојици врло познатих 

београдских сатиричара, које сам сматрао чак и за колегијалне пријатеље, а поготово 

сам мислио да им је књижевни живот вођен радошћу (а не пуким самопромовисањем), 

послао сам 80 примерака (30 + 50), са жељом да они то бесплатно поделе београдским и 

сатиричарима из Србије, који су били заступљени у зборнику. Нити су та двојица 

рекла „Хвала!“ (примили јесу), нити је ико, икад, посведочио да је примио неки од тих 



примерака, нити се икад чуло нешто о тој књизи, тако да оправдано сматрам да су ти 

примерци завршили на смећу! Сматрам ову сцену, описом владајућег београдског 

сатиричног клана. 

 

ТЛ: Шта је по Вама афоризам? 

 

ГК: Свако кратко, а смислено писање. 

 

ТЛ: Да ли Вас је писање афоризама кадгод довело у неприлику? 

 

ГК: Мене је моје писање доводило и довело у велике неприлике, али више у облику 

приче, а кад су њих запазили, можда и моје кратке форме. Тако је, нпр. средином 

деведесетих година, један од заменика уредника у „Ошишаном Јежу“, један коме је 

„недостајало 100 км асфалта“, у поводу једне моје приче (објављене у „Јежу“) желио 

физички да ме нападне (у редакцији), што је спречио уредник карикатуре. Но, то и 

није било толико опасно (гадно јесте, односно: гадљиво), јер је тај, одлазећи из „Јежа“ 

(на боље плаћени посао, а и у „Јеж“ је дошао на „штелу“), рекао познатом Јежевом 

уреднику (не Бојичићу): „Да имам пиштољ, сад бих те убио!“ Мада тај уредник каже да 

нема представе зашто је он то рекао. А ја знам да сам био нападнут због снаге приче, 

као што се то дешавало и пре, и после, и као што се дешава и сада, кад сам једини који 

се декларише као дисидент, у односу на ово, тј. и на националисте и на космополите. 

Ипак, да не испадне да претерујем (око дисидентства), речено важи само у оном малом 

кругу, који сазна, читањем, оно што сам написао. 

 

ТЛ: Које Вас теме окупирају? 

 

ГК: Имам разних тема, али бих могао сажети, за ову прилику, на тему: наласка 

ослонца. 

 

ТЛ: Бојан Богдановић назива Вас „егзистенционалним мислиоцем са задатком“. 

Који је Ваш задатак? 

 

ГК: Лоше је да је Бојан Богдановић у средини од које је већи, а да су мањи од ББ, у 

већим срединама. То умањује могућности ББ-а, а увећава значај мањима од њега. Но 

ствар је таква, па јој Богдановић може бити и захвалан, јер би у већој средини био 

потпуно онемогућен од тих мањих. Ако све троје у његовој дефиницији дајемо исти 

садржај наведеним речима, онда би се дефинисање „задатка“ налазило у претходном 

одговору. 

 

ТЛ: Колико је тешко писати афоризам? 

 

ГК: Исто колико и сваку другу форму. Наиме, ако вам то не иде, не идите ни ви тим 

путем. Нити ћете моћи. 

 



ТЛ: О чему највише водите рачуна док пишете? 

 

ГК: Да ме писање води, а не ја њега. 

 

ТЛ: Какав је данашњи положај афоризма на домаћој сцени? 

 

ГК: Херметичан. Добри и јаки афоризми остају у уском кругу, а лошији и лоши се 

објављују по високотиражним новинама, месечницима, укрштеницама, 

скандинавкама, издањима спортских кладионица... 

 

ТЛ: Сматрате ли да ће једног дана домаћи афористичари успети да, бар на 

нашим просторима, достигну Лецову славу или рецимо, славу Марије фон Ебнер-

Ешенбах? 

 

ГК: Видите, с моје тачке, ту су неке ствари дискутабилне. Прво, не познајем 

књижевни рад фон Ебнер-Ешенбах, а кад сам пробао да је нађем на интернету, нисам 

успио, сем неколико изрека. Слично стоји и са Лецом. Уопште немам представу колико 

је тај писац важан у пољској књижевности, а судећи према незаступљености афоризма 

у Пољској, уопште није утицајан, бар не у том домену. 

Лецова слава је, и на овим просторима, дискутабилна. Несумњиво је да он има 

квалитет, да је посећивао Београд шездесетих година, и да су те његове посете 

подстакле писање афоризама. И ту ситуацију користи једна сатирична групација, 

односно два клана и неколико појединаца, који им гравитирају, да Леца прогласе за 

свог родоначелника. Што, наравно, није истина! Није истина, из два разлога: прво, што 

они желе да њихов афоризам задобије унутрашњу интелектуалност, као Лецов, а они 

то немају. Друго, што су ти који то пласирају, углавном необразовани (а при том и 

лажу), па не увиђају да смо ми неупоредиво ближе, и географски и историјски, извору 

афоризма, него један Пољак. 

Наиме, у европској култури, афоризам се појављује са десет грчких мудраца (број 

мудраца варира од седам па даље, те сам узео овај „округли“), а свој врхунац, до дан-

данас, доживљава у делу Хераклита Мрачног! Тако да између једног доброг пољског 

писца, и једног (од два) најоригиналнија филозофа свих времена, постоји 

непремостиви јаз, али они који нису чули за Хераклита, нису ни могли да имају своју 

ренесансу, у облику утемељења у старогрчкој цивилизацији. Осим грчких, писаних 

форми, и до нас је остало „лаконско изражавање“, а потом су ту изузетно значајне 

„латинске сентенце“. Наравно, значајне су за онога ко је за њих чуо. 

Ствар је много простија, јер је у овом народу био веома развијен облик народне 

књижевности, у форми доскочица, поскочица, пословица. Бар би ови што поцепаше 

груди кунући се у оног скупљача тих умотворина, и склепатора овог језика, требали 

знати, и сигурно знају. А први, јавно и медијски изузетно гласно (било је и пре писаца 

ових форми, но тад није било медија, али сад се упињу да их направе претечама), који 

је доскочицу превео из народне књижевности, у индивидуалну литературу, тиме што 

се знало ко је аутор, био је поп Владо Зечевић, који је рекао: „Крст носим, звездом се 

поносим!“ 



Е, од њега, београдски афористичари, искључиво тенденциозни антикомунисти, 

беже к’о ђаво од крста! 

Ал’ се судбини не може побећи. 

 

 

Март, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Милица Крковић: Моћ маште 
 

 

Моћ маште чудна је, необична и велика ствар. Машта буди чула, проширује видике, 

ослобађа, храбри, додирује умове и срца свакога ко се у њу уплете. Она је главно, ако 

не и најважније, оруђе писаца и приповедача. Како то изгледа упослити машту (и 

пустити јој на вољу) објасниће нам књижевница Милица Крковић која је, упитана 

једном приликом, зашто се (заједно са Зорицом Кубуровић) одлучила на „Чајанку“ 

средом, одговорила: 

„Приповедање је старо колико и сам говор; још од најранијих дана људи су почели 

да певају и гласно сневају, како би се магијски обукли у жељену слику и призвали је у 

стварност, како би трагали за смислом и истином, које илузија свакодневних радњи 

сакрива. Ни данас, кад је писменост постала власништво свих, усмено преношење 

приче није изгубило ама баш ништа од своје магије, јер се при усменом преношењу 

приче успоставља веза између свих присутних. Тек кад се изговори, кад постане 

вибрација, реч преноси своје пуно значење које слушаоци приме, или одбаце, или кроз 

себе промене, тако да слушање мења и усмерава машту приповедача и прича постаје 

дело целог скупа. 

На факултетима за креативно писање учи се и уметност усменог стваралаштва, а 

епска традиција наших простора поставља се као велики узор будућим 

приповедачима. А ми, где смо ми тутнули тај наш наслеђени дар? У успаванке за децу, 

која су довољно мала да нам буде дозвољено да се с њима враћамо себи и да нас нико 

при том не прогласи за неозбиљне. Али прича, поготову бајка, потребнија је 

одраслима који већ исувише верују илузији свакодневних радњи, јер, свака прича је 

потрага за неком истином – што су ликови и слике из приче ближи свету сна који је 

заједнички за сво човечанство, то и потрага стиже све ближе до оне најдубље истине, 

која је човеку дата рођењем, упакована. Добро испричати причу, значи размотати 

један од пакета урођене истине.  

Писци широм света воле да размотавају те пакете заједно са својом публиком и чине 

то, у књижевним клубовима, storytelling центрима (центрима за усмено приповедање), 

на својим промоцијама, за своју публику и са њом. Нас две ћемо мештати и мутити 

виле, змајеве, инжењере, песнике, лепотице, паметнице и ко-зна-кога још заједно са 

свима који буду хтели да заједно са нама плове по токовима прича и радујемо се томе, 

јер ће то бити наш дар граду чије су нас небројене легенде и сећања која смо слушале 

од малена научиле да трагамо за истином маштајући.“ 

 

Кад, где и како читате књигу? 

 

МК: Кад се погледам у огледало и видим да сам сива, сморена и беживотна - што ће 

рећи, да ми је попустио духовно-душевни имунитет и да сам почела да подлежем 

епидемији илузије свакодневног бесмисла – брже-боље са књигом у руци побегнем у 

Свет јасних мисли и тамо ту књигу прочитам „на екс“. Или, једноставно речено - 

читам у било које доба дана и ноћи; код куће, јер сам увек дубоко концентрисана кад 

читам и не остављам књигу док је не завршим. Моји укућани кажу да ми се за то време 



не може прићи, јер направим око себе зид који скоро да може да се додирне. Нове 

књиге никад не „читуцкам“, не прелиставам их у превозу или по чекаоницама; за то 

ми служе новине, часописи, интернет, или књиге које сам већ прочитала. Ако читам 

папирнату књигу увек уз себе имам флуоресцентни фомастер за подвлачење и нотес 

за белешке, али пресрећна сам што постоји електронска књига и много више читам и 

записујем у електронском формату, него на папиру. 

 

Шта Вас у неком делу инспирише: лепота реченице, слике, мисли, поређења 

или...? 

 

МК: Стил. Не постоје велике и мале теме, али постоје велики мајстори стила, којима 

се дивим и учим од њих. Да не буде забуне – добар стил је онај који је функционалан, 

тј. који аутору омогућује да јасно и тачно пренесе то што види. Уметничко дело има 

две карактеристике: истинито је и комуникативно. Добар стил је онај који истину коју 

је аутор спознао успева да преведе на универзални језик. Или, да то сликовитије кажем: 

добар стил је аутомобил у којем порука дела може да се довезе до тешко приступачне 

свести читаоца; и то, по могућству, кабриолет, тако да порука буде што видљивија. Не 

инспирише ме да своју поруку, свог возача, прерушим у неког другог, већ ме 

инспирише да проучавам друге добре машине, како бих могла и ја да доградим своју. 

А возач, онај због ког ту машину правим – па, њега не стварам ја, већ се он рађа и 

развија спонтано, из свега што живим и јесам и он не говори оно што ја хоћу, него оно 

што он зна да јесте. 

 

Шта Вас подстиче: бол, љубав, дешавања у свету око Вас, научна достигнућа...? 

 

МК: Манифестације хармоније, љубави, смисла. Али, ово морам да објасним. 

Све што је лоше, деструктивно, настаје из страха, а страх је последица незнања. Зато 

је немање вере страшна ствар, јер је вера орган који вам омогућује да знате и нешто 

што нисте логички доказали или искусили. Човек без вере је ужасан инвалид, који је 

осуђен на незнање, пошто поима само нешто мало света што може да стане у његову 

личну памет. И мене су, као и већину нас, васпитавали да будем таква, саката, да ми 

моја мала памет буде мера свемира. Каква глупост! Али, ја сам осећала да се налазим у 

једнм страшном затвору, док је напољу безгранични свет, пун светлости, чији сам и ја 

део и да је то страшан злочин и неправда, што седим у затвору. На сву срећу, кључеви 

су ми били надохват руке. Живела сам у огромној породичној библиотеци у којој је 

било свега, а понајмање дечје књижевности. Моја породица се чудила, шта сам то још 

као мало дете налазила у књигама које свакако нисам могла да разумем. И заиста, 

догађаје о којима сам читала често и нисам разумела, али ја на то нисам ни обраћала 

пажљу, јер сам у књигама налазила нешто друго – слике, поруке из тог безграничног 

света светлости, које су толики силни писци преносили, мада одевене у сасвим 

различита руха. Искре тог света су блистале из прича Ханса Кристијана Андерсена 

које сам знала наизуст исто колико и из мудрости Артура Шопенхауера којег, наравно, 

уопште нисам разумела, али сам се била тотално заљубила у њега, јер је на корицама 

књиге коју сам читала био одштампан један од оних улепшаних портрета, на коме 



Шопенхауер изгледа као сам Аполон, овенчан уз то дубоком умношћу, очију упртих у 

истину, док својим оштрим погледом неумољиво сече кроз завесе илузија; као и свака 

заљубљена душа, гутала сам све што је мој принц написао.  

Елем, тако је та библиотека, служећи се разним средствима да ме веже за себе, 

постала свежањ кључева који су ми отварали врата света истине и слободе и ја никад 

нисам ни желела да будем нешто друго, него да и сама постанем један од тих кључева. 

Али какав, и која ћу врата откључавати, то сам дефинитивно схватила тек пре 

неколико година. Испоставило се да је мој најдрагоценији таленат да опазим 

манифестације хармоије, љубави, смисла и тамо где су слабо видљиве и да читаоцима – 

односно слушаоцима - на њих указујем. 

 

Како сте упловили (да Вас цитирам) у „свет свезнајућих прича“? 

 

МК: У тај свет улазим од кад знам за себе. Само што сам дуго веровала како је то 

нешто само за моју употребу, односно да је то таленат нижег реда у односу на моје 

критичке и аналитичке способности. Језиком „свезнајућих прича“ сам први пут у 

јавности проговорила у роману „Мала књига о почетку“. Када сам након његовог 

објављивања почела да добијам позиве да говорим о неким темама које су у њему 

додирнуте – прво такво предавање било је одржано у Удружењу „Филокалија“ и звало 

се „Космичко двојединство и вечна потрага за лепотом“ - одлучила сам да та 

предавања позајмим из „света свезнајућих прича“, тако да, иако у суштини академска, 

звуче као бајка. Захваљујући том експерименту сазнала сам и да имам дар за усмено 

приповедање, те сам набавила литературу и почела да проучавам и учим ту вештину. 

 

Шта је за Вас бајка? 

 

МК: Па, бајка је по дефиницији књижевна врста, краћа прича, у којој се 

натприродно и фантастично преплићу са реалним на такав начин да нема 

супротности. За разлику од предања, које са читаоцем/слушаоцем комуницира на 

нивоу рационалног и опомиње га да се „не хвата у коло са вилама“, јер је онострано 

опасно, већ да се држи свакодневног живота, бајка поседује архетипске елементе и 

преноси истину душе. Бајка је учитељица, која разбија опсену, илузију рационалног и 

подучава законитостима света душе. 

 

Која је основна порука бајке? 

 

МК: Све бајке, све до једне, говоре о истини, слободи и храбрости. Бајке уче људско 

биће како да постане човек. 

 

Шта Вас је и када окренуло бајкама? 

 

МК: Као читалац сам одувек волела бајке и никад нисам престала да их читам. 

Такође сам бесомучно измишљала бајке за своје синове, али нисам их чак ни 

записивала, сем једне, коју сам у наставцима свакодневно слала свом старијем сину док 



је био са обдаништем на летовању, на велику радост васпитачице која је та моја писма 

читала деци пред спавање. Као што сам већ рекла, тек скоро сам схватила да ми управо 

форма бајке омогућује да говорим о хармонији, љубави и смислу/лепоти на начин 

који неће звучати наивно и обезвредити величанственост те три категорије.  

 

Шта је лепше: градити или разграђивати причу? 

 

МК: О, па разграђивати причу је лудо забавно и инспиративно. Пре свега, 

разградња укључује и изградњу, јер се прича руши само зато да би се направила нова. 

При том је све потребно обасјати новим светлом. То је веома, веома забавно. 

 

Може ли се нешто научити на радионицама и у школама писања? Можете ли и 

сами из њих нешто научити или гостујете само из жеље да помогнете другима? 

 

МК: Наравно да може. У целом свету се техника писања учи, једино се у Србији 

мисли да се писац научен рађа. Школе писања су неопходне као и школе сликања, 

свирања... За предавача су корисне колико и за полазнике, јер писац који води једну 

такву школу бива обогаћен идејама и резонима својих полазника. Уосталом, питајте 

Зорицу Кубуровић, она има пуно искуства с тим, ја баш и немам. У мом случају, 

писање је породични занат, јер су ми се отац, тетка, теча, бака и обојица деда бавили 

књижевношћу, што као професори, што као аутори. Рутина коју сам од њих, а преко 

свог оца примила, поготову ми помаже кад радим лектуре. 

 

Који је био главни разлог покретања „Чајанке са змајевима“ у СКЦ-у са 

књижевницом Зорицом Кубуровић? 

 

МК: На једној од промоција Зоричиног рада, пролетос, заподенуле смо разговор 

пред публиком у којем смо спонтано – дакле, не договарајући се претходно – изнеле 

неке од наших најдубљих уверења и побуда везаних за књижевност, а пре свега бајку. 

То у ствари није био разговор, веч исказивање једног мишљења и једног осећања, у два 

гласа. То наше скоро близаначко слагање нас је силно обрадовало, јер смо у дуету 

виђење лепоте која нас подстиче и поруку племенитости за коју се обе залажемо 

пренеле публици снажно и магично, што је сасвим неубичајено за иначе досадне 

књижевне промоције. Тако смо одлучиле да направимо експеримент – да стварамо у 

дуету, служећи се гласом који својом вибрацијом боји слике снажније него што то може 

писана реч, омогућујући публици (али и себи), да види стварање приче.  

 

Да ли је циљ Вашег заједничког приповедања био између осталог и преношење 

племените поруке људима? 

 

МК: Да, то је био главни циљ „Чајанке“. Преношење племените поруке је главни 

циљ и Зоричиног и мог рада уопште. Не само литерарног. 

 



Постоји ли неки договор како ће тећи приповедање или бајке стварате 

спонтано? 

 

МК: Сваки договор би упропастио ствар. Овде није главна ствар била чути причу, 

већ видети процес њеног стварања. 

 

Држали сте школу креативног васпитања. Колико Вам је то искуство помогло у 

приповедању бајки сваке среде у протекла два месеца у СКЦ-у? 

 

МК: Заправо, није уопште. Зорица има обичај да каже како је машта орган и то је 

тачно. У школи креативног васпитања сам учила полазнике, децу и младе људе, да тај 

орган разгибају и „набилдују“ – онако као кад, рецимо, поломите ногу, па после дугог 

лежања треба поново да успоставите функцију некоришћених мишића. Моји часови 

су били као одлазак код физиотерапеута. И код Зорице и код мене тај је орган 

прилично виталан и функционалан и чезне за неким већим оптерећењем. 

 

Да ли Вам је драго што сте направиле овај експеримент? 

 

МК: Итекако! Дивно је што се публици допало; дивно је што смо племениту поруку 

сигурно успеле да пренесемо, јер је након сваке приче публика била озарена, а 

атмосфера топла; дивно је што смо, можда, овим експериментом „пробиле лед“ да се 

мало више пажње удели усменом приповедању. 

 

Зашто сте узеле баш форму бајке? 

 

МК: За бајку смо се одлучиле из више разлога – као прво, обе смо у животу 

прочитале и смислиле већ читаву гомилу бајки, а поготову Зорица која је објавила 

потпуно феноменалне књиге својих бајки и има јасан, препознатљив „бајкотворачки“ 

стил; осим тога, бајка као књижевна форма има веома одређену структуру, нема 

психолошку обраду ликова, поступци и дела се не тумаче и све је могуће, тако да је 

мање захтевно исконструисати је него, на пример, крими причу – а ми смо одлучиле 

да дело смишљамо на лицу места, без икакве претходне припреме, што је значило да 

машта мора да нам ради брзо и да се креће путевима који су јој добро познати. 

 

Да ли мислите да би било боље да се нисте ограничиле на ову књижевну форму? 

 

МК: Као што сте и сами видели, ми смо подстицале и инспирисале једна другу, тако 

да нам је, у ствари, после извесног времена бајка постала тесна и сложиле смо се како 

би баш било забавно да смо дале себи неки тежи задатак. 

 

Усмено приповедање се учи свуда у свету на факултетима. Каква је ситуација 

код нас? 

 



МК: Непостојећа. Усмено приповедање је обавезан предмет на факултетима за 

креативно писање, а на неким од њих може да се изабере као засебна специјализација. 

Код нас такви факултети не постоје. Као што сам већ поменула, кад сам открила да 

имам тај дар да усмено, пред публиком, оживим причу и кад сам одлучила да га 

развијем, сусрела сам се са обимном литературом на ту тему коју сам одмах почела да 

проучавам и са међународним приповедачким удружењима и центрима са којима сам 

се повезала. Међутим, морам одмах да напоменем да ово што смо Зорица и ја урадиле 

није типично усмено приповедање (storytelling), те се нисмо користиле ни 

законитостима тог заната, јер је приповедање, као врста уметности, презентовање већ 

написане приче - она се на лицу места мање или више дорађује, али је већ написана, 

макар у основним цртама. Зорица и ја се публици у СКЦ-у нисмо представиле као 

приповедачице, већ на првом месту као књижевнице. 

 

Магија онога што сте урадиле лежи у томе што сте на лицу места смишљале 

причу. Може ли се и кад ће се та магија поновити? 

 

МК: Наравно да ће се поновити. Не одмах, сад нас две треба да средимо утиске, а 

радимо и друге ствари. Треба и да преслушамо снимке наших прича, да видимо може 

ли од тога да се направи добра књига. Али, обећавам и у своје и у Зоричино име – 

следећи пут сигурно нећемо причати само бајке. 

 

 

Април, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Кери Вон: У фантастици нема граница 
 

 

Волим њену смелост и чињеницу да у фантастици нема граница. Волим што ми дозвољава 

да експериментишем. Све је могуће докле год читаоце могу да убедим у то. 

 

Кери Вон је америчка ауторка рођена 1973. године. Објавила је више од 60 прича у 

часописима научне и епске фантастике, антологијама и интернет магазинима. Добила 

је неколико признања за своја дела, од којих је најзначајнија номинација за награду 

Хуго за причу „Амарилис“. Иста прича је објављена у Лајтспид магазину, где је 

пролашена за најбоље дело научне фантастике 2010. године. 

Светску славу је стекла захваљујући серијалу фантастике о Кити Норвил, који је 

пронашао публику међу љубитељима романтичне прозе. Прва књига серијала добила 

је награду читалаца „Romantic Times“. Кери је рекла да је свака пажња добродошла, 

иако је неочекивана. „Потичем из света епске и научне фантастике, али ме промовишу 

као писца романтичних романа. На неки начин то је као што је Џери Луис популаран 

у Француској.“ 

Иако странац, врло нам блиска америчка списатељица Кери Вон била је почасни 

гост Истракона одржаног у Пазину 2012. године. Који су њени утисци, размишљања о 

Истракону, Хрватској, писању – сазнаћете уколико прочитате редове који следе: 

 

Колико сте имали година када сте почели да се бавите писањем? 

 

 КВ: Имала сам осам година када сам написала своју прву причу. Већина мојих 

раних остварења били су заправо писмени радови за школу, али сам уживала 

стварајући их. 

 

Како се припремате за писање? 

 

 КВ: Размишљам много, сањарим, правим белешке све док слике и радња приче не 

постану довољно јаки и натерају ме да почнем да пишем. 

 

Пишете ли сваки дан? 

 

 КВ: Да, помало, макар то значило да само сређујем и дорађујем претходно 

написано. 

 

Пишете фантастику. Шта је то што вам се допада код фантастике? 

 

 КВ: Волим њену смелост и чињеницу да у фантастици нема граница. Волим што ми 

дозвољава да експериментишем. Све је могуће докле год читаоце могу да убедим у то. 

Омогућава ми да сањарим о свачему. 

 

 



Волите ли митологију? 

 

 КВ: Да – грчка митологија прва ме је увела у свет фантастике. 

 

Шта вам је драже: да пишете за новац или за своју душу? 

 

 КВ: Трик је у томе да спојите та два. Обавезала сам се и склопила уговор да пишем 

романе и трудим се да им прилазим са уживањем. Пишем за своју душу, јер уколико 

нисам задовољна оним што сам написала како могу од другог да очекујем то да буде. 

 

Водите дневник. Зашто? 

 

 КВ: Мисли морам да излијем на папир, јер ми је тако лакше са њима да се изборим. 

Делује терапеутски. 

 

Шта волите да читате? 

 

 КВ: „Све што је добро“ мој је најчешћи и најшири одговор. Волим различите ствари 

– чисту фантазију попут Робин Мекнили и Патриције Мекилип. Добро написане спејс 

опере попут оних које пишу Лоис Мекмастер Бујолд и Џејмс С. А. Кори. Волим и 

класике – Дикенса и Џозефа Конрада. Увек се трудим да читам оне књиге које нисам 

до сада прочитала. 

 

Какве филмове волите? 

 

 КВ: Велики сам љубитељ спектакла, научне и епске фантастике, као и филмова о 

супер херојима. У биоскоп идем да бих се забавила. Међутим, изнервирам се ако прича 

и сценарио нису добри. Дивим се оним фантастичним филмовима који имају добру 

причу, а многи од њих је имају. 

 

Шта нам можете рећи о вашој краткој причи Амарилис (која је била номинована 

за Хуга)? Је ли у питању дистопија или… 

 

 КВ: Није у питању дистопија, али мој уредник не мисли тако. У питању је пост 

апокалиптична прича чија је радња смештена у време након доживљене еколошке 

катастрофе. Желела сам да прикажем људе који успевају, уз помоћ преостале 

технологије и појединих цивилизацијских тековина, да се изборе са апокалипсом. Увек 

ће бити прича са срећним крајем. 

 

Можете ли нам нешто рећи о вашем серијалу о Кити Норвил? Уживате ли 

пишући га? 

 

 КВ: Серијал је посвећен вукодлаку Кити, водитељки радио емисије која се бави 

људима са натприродним моћима и проблемима са којима се сусрећу. Закључно са 



овим летом, написала сам десет романа и једну збирку прича из овог серијала, који се 

објављује већ седам година. Приче су авантуристичке, уз примесу хумора и хорора. 

Бескрајно су забавне за писање. Уживам у томе да видим докле ме неки под жанр може 

одвести. Пишем их, јер ми идеје непрекидно навиру. 

 

Ваше кратке приче објављене су у часопису Свет фантазије и антологијама 

попут: Од крви живимо, Брзи бродови, Црна једра, Ратници… Шта мислите о успеху 

који сте постигли? 

 

 КВ: Доста ми је времена било потребно да о себи почнем да размишљам као о 

успешном писцу. Последњих година имала сам великих проблема да објавим своја 

дела иако су прилично читана тако да и дан данас каткад о себи мислим као о 

просечном писцу. Покушавам да уживам у својим делима, као и у паузама између 

писања. Знам међутим да још нисам достигла свој врхунац. Још увек учим и желим и 

даље да напредујем као писац. Амбициозна сам. Чека ме још много тога што треба да 

урадим. 

 

Били сте почасни гост на Истракону 2012 одржаном у Пазину (Хрватска). Како 

сте се провели? 

 

 КВ: Било је прелепо, забавно, јер је личило на сваку другу конвенцију у Америци на 

којој сам била, са трговцима који продају накит, сувенире и књиге, људима који играју 

игрице или расправљају о озбиљним темама уз кафу и пиће, са забавама и концертима 

и свим другим догађањима. Једино што већину времена нисам разумела шта други 

причају! Моје књиге нису преведене на хрватски, али је неколико кратких прича 

преведено за потребе конвенције – поласкана сам интересовањем које су читаоци 

показали. Радујем се што сам имала прилике да упознам и љубитеље моје прозе који су 

прочитали моје књиге на енглеском. 

 

Да ли је ово био ваш први долазак у Хрватску? Како вам се допало? 

 

 КВ: Да, први пут долазим. Изузетно ми је драго што сам имала неколико слободних 

дана пре конвенције које сам искористила како бих обишла земљу. Природа је, са 

планинама и обалом, прелепа. Као неко ко воли историју, имала сам прилике да 

научим доста тога. Већ сам направила списак ствари које желим да урадим и видим 

кад поново дођем. 

 

Можете ли нам рећи разлику, нешто што сте сами запазили, између Хрватске и 

Америке? 

 

 КВ: Запазила сам много ствари. Стереотипна прича о раздаљини се испоставила као 

тачна – у Америци, посебно на западу где живим, обично возимо и по неколико сати 

како бисмо стигли тамо где смо наумили, тако да ми вожња по Хрватској није тешко 

пала. Друга је разлика у историји - чињеници да људи живе у истим градовима, 



кућама и зградама већ неколико стотина, неколико хиљада година, као што је случај са 

Сплитом или Пулом. То је нешто што се подразумева, не само у Хрватској, већ у целој 

Европи. У Америци постоје старе насеобине – шпанска утврђења и пећине Анасазија 

на пример, које су старе неколико хиљада година. Али оне нису континуинирано 

настањиване, и већина њих је издвојена и данас претворена у музеје. 

 

Имате ли идеју за нови роман? 

 

 КВ: У плану имам око десет романа које желим одмах сада да напишем. Из тог су 

разлога уговори, јер морам да напишем оно за шта сам плаћена. У супротном не 

верујем да бих могла да се одлучим шта да пишем прво. Увек ћу имати превише идеја. 

 

 

Април, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Александар Раковић: Историја рокенрола 
 

 

Уроњен у савремену културу историчар и научни сарадник у Институту за новију 

историју Србије у Београду, Александар Раковић (Београд, 1972), недавно је 

представио своју нову књигу „Рокенрол у Југославији 1956-1968“. Како је текла и 

развијала се ова највећа друштвена и културна револуција прошлог века и од каквог је 

и коликог значаја била сазнаћемо у редовима који следе: 

 

Како сте дошли на идеју да напишете књигу „Рокенрол у Југославији 1956-1968“ 

и планирате ли да се зауставите на 1968. години? 

 

Књига „Рокенрол у Југославији 1956-1968: изазов социјалистичком друштву“ је 

проширена истоимена докторска дисертација коју сам одбранио 18. јануара 2011. на 

Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Након што сам 

магистрирао, мој ментор Љубодраг Димић ми је предложио да као историчар и 

заљубљеник у рокенрол докторирам на теми историје југословенског рокенрола. Први 

пут на Београдском универзитету брањена је докторска дисертација о рокенролу и 

његовим утицајима на југословенску омладину, самим тим и на друштво. Не планирам 

да се зауставим на 1968. години. Следећа три тома ће обухватити време до 2000. године. 

 

Шта је за нашу средину значила појава и развој рокенрола? 

 

Појава рокенрола у Југославији значила је даље продубљивање интересовања 

социјалистичке омладине за западну популарну културу, уз холивудске филмове, џез 

и италијанску музику на првом месту. Савез комуниста Југославије пратио је ове 

омладинске склоности и подржавао је све што се није косило са идеологијом. Партији 

је одговарало да државе Запада уоче такву врсту толеранције, јер је југословенска 

привреда у великој мери зависила од пословне сарадње и помоћи западних земаља. С 

друге стране, рокенрол је донео сламање патријархалних обичаја које је начео џез, 

сексуалне слободе, нову моду у одевању и фризурама. Најпре је кроз феномен 

рокенрола коначно уобличена партијска политика према младима као 

социјалистичкој омладини која негује интересовања за западну популарну културу. 

Југословенски пример је тиме особен у свету и у вези је с државном политиком 

„прозора Западу на Исток и Истоку на Запад“. Таква политика је трајала до распада 

СФРЈ. 

 

Како су наши уметници, а како средина доживљавали рокенрол, а како га 

доживљавају данас? 

 

Високообразовани музички уметници били су огорчени непријатељи прво џеза, а 

потом и рокенрола које су испрва сматрали дилетантском и декадентном музиком. Џез 

је у Југославију стигао између два светска рата, а Музичка омладина Југославије, као 

тумач квалитета омладинских музичких вредности, прихватила га је као уметност тек 



почетком шездесетих. Иако су Савез комуниста Југославије и Савез омладине 

Југославије 1966. године прихватили да је рокенрол званична музика младих, Музичка 

омладина Југославије тек је 1981. признала југословенском рокенролу уметничку 

вредност и тек тада је о њему говорила као о „рокенрол култури“. 

 

На кога су се први југословенски рокери угледали? 

 

У другој половини педесетих на Елвиса Прислија и Била Хејлија, почетком 

шездесетих на Шедоусе, а коју годину касније на Битлсе, Ролингстонсе, Енималсе и 

друге британске бит саставе. 

 

Које су југословенске рок групе биле најважније шездесетих година прошлог 

века? 

 

У Београду Силуете, Елипсе, Искре, Златни дечаци, Црни бисери, Џентлмени, 

Пламених пет. У Загребу Бијеле стријеле, Црвени кораљи, Роботи, Млади, Златни 

акорди, Група 220. Ван ових градова Индекси (Сарајево), Камелеони (Копар), Ми 

(Шибеник). 

 

Где се све излазило у то доба? 

 

Излазило се на чајанке (поподневне игранке) и игранке којих је у Београду било на 

десетине, крајем шездесетих у дискотеке. Затим у биоскопе, преко дана у 

посластичарнице и шетње „штрафтом“, односно корзоом у зависности од града. 

Забављало се и на журевима. Кући се долазило свакако пре поноћи. 

 

Шта је за музичаре значила Гитаријада шездесетих, а шта им значи данас? 

 

Гитаријаде и такмичења вокално-инструменталних састава биле су током 

шездесетих простор за личну афирмацију и освајање друштвених слобода. На већим 

гитаријадама окупљало се и више десетина хиљада посетилаца који су доносили нову 

рокенрол моду – дуге косе младића и мини сукње девојака. Гитаријаде данас нажалост 

немају никакав друштвени значај. 

 

Можете ли нам нешто рећи о југословенским рок сценама педесетих и 

шездесетих? 

 

Иако су загребачки састави били увежбанији и с бољим инструментима, иако је 

загребачки Југотон пружао већу подршку младим саставима од Продукције 

грамофонских плоча Радио-телевизије Београд, мислим да је београдска рокенрол 

сцена била јача од загребачке, јер су је пратиле формиране радио емисије, 

концептуалне телевизијске емисије и бројнија музичка штампа. Друге југословенске 

средине током шездесетих нису могле да се мере с Београдом и Загребом. 

 



Да ли је постојало ривалство између група? 

 

Постојало је ривалство између београдских и загребачких састава, а између 

београдских најпознатије је било оно између Силуета и Елипси. Понекад су састави 

„спотицали“ своје ривале, а начина за то није недостајало и описани су у мојој књизи.  

 

Колико Вам је било потребно да сакупите и обрадите грађу за књигу? 

 

Истраживао сам грађу и писао докторску дисертацију, касније књигу, укупно 

четири и по године. 

 

Шта Вам је било најтеже током рада на књизи? 

 

И као историчар и као рокер уживао сам у истраживању и писању историје 

југословенског рокенрола. Најтеже ми је падао бол у врату и леђима, јер је свакодневно, 

а вишегодишње истраживање архивске и библиотечке грађе тежак физички посао. Но, 

ко жели да се озбиљно бави историјом, мора да буде спреман на такве напоре уз које 

иду и прашњаве руке. 

 

Да ли је књига лако нашла издавача? 

 

Књига је лако нашла издавача. Изузетно сам задовољан како је издавачка кућа 

Архипелаг водила рачуна о мојој књизи. 

 

Да ли Вам се десило да о неком аутору нисте могли да нађете податке, да ли сте 

неког изоставили? 

 

Срећом, где архивска и библиотечка грађа нису могле да допру, досегле су 

информације од савременика тог времена који су још увек с нама. Трудио сам се да 

никог не изоставим и стога сам укрштао информације из архивске грађе, оновремене 

штампе и сећања савременика. 

 

 

Април, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Маурицио Мартинчић – Морис: Координатор СФ конвенције 

Истракон 2012 
 

 

Припрема сваке конвенције, скупа, конференције траје месецима. Мучан, напоран, 

стресан, понекад чак и досадан посао бива награђен гостима попут америчке 

списатељице Кери Вон или предавача Даворина Ходака, Александра Мезга, Давора 

Чорака и многих других - што је био случај са овогодишњим Истраконом 2012 

одржаним у Пазину, самом срцу Истре. 

 

Ове си године био главни координатор Истракона (Пазин, Хрватска). Реци ми 

колико је тешко било организовати и водити овакву конвенцију? 

 

Велики поздрав! Па, дефинитивно бити координатор једне манифестације као што 

је СФ конвенција Истракон врло је одговоран посао и није нимало лак. Потребно је 

мјесецима прије саме конвенције почети са радом, усклађивати програмске визије и 

идеје са реалношћу и финанцијама, много комуницирања и разноразних договора, 

увијек неки хитни проблем који захтјева хитно рјешење, а посла остане и након 

Истракона у виду писања разноразних извјештаја и рјешавања дугова. 

 

Зашто је тема Истракона 2012 била „Апокалипса“? 

 

Тема овогодишњег Истракона произишла је из саме 2012. године, коју је наша 

западњачка цивилизација прогласила апокалиптичком, криво интерпретирајући 

календар Маја, али и због саме симболике броја 13. Наиме, Истракон 2012 се одржавао 

тринаесту годину за редом.  

 

Како је протекло свечано отварање Истракона? 

 

Централни дио свечаног програма увијек је исти, а он је свечана промоција нове 

истраконске збирке кратких СФ&Ф прича. Ове године то је била збирка „Астролаб 

глади“ која садржава 20 прича натјечајем изабраних аутора, а ове године као посебни 

додатак, изван натјечајне конкуренције, збирка садржава и причу Кери Вон: Мир нашег 

времена. Осим саме промоције у свечани програм се трудимо убацити увијек нешто 

ново, а ове године су тако сви посјетитељи могли погледати кратки филмски урадак 

дјечје радионице „Градске књижнице Пазин“ на тему апокалипсе и послушати 

концерт филмске глазбе Пухачког оркестра Фужине. 

 

Ову манифестацију прате сви медији, од новина Гласа Истре, преко Радио Истре 

до НИТ ТВ Пазин. Како се негује дугогодишња сарадња са медијима? 

 

Како каже стара пословица, „Рим није изграђен у једном дану“. Ако се осврнемо на 

тринаестогодишње истраконско искуство с медијима, можемо констатирати да су само 

регионалне новине „Глас Истре“ увијек професионално извјештавале и писале о 



Истракону свих година одржавања. Тек успоставом вишегодишње традиције 

Истракона и други су медији показали интерес за покривање и извјештавање догађаја 

са ове СФ&Ф манифестације. На жалост, опћа ситуација у медијима је таква да 

превладавају сензационализам и жута штампа. На дан спуштања Петфајндера на 

Марс, главна вијест дана била је Бритни Спирс. Желим рећи да би се наша јавност 

заинтересирала за знаност, знанствену-фантастику и фантастику потребно је много 

рада прије свега саме знанствене заједнице, а онда и цјелокупне СФ&Ф сцене на 

нашим просторима. Треба потицати људе да почну размишљати својом главом како би 

изашли из свакодневне сервиране рутине размишљања, а на жалост свеукупни 

напредак на овом пољу иде споро, врло врло споро. 

 

Можеш ли ми рећи нешто више о програму Истракона? Почасни гости били су 

америчка списатељица Кери Вон и Семир Османагић, учесници Борис Швел, 

Давор Хорватић... 

 

Уффф... има тога много. Рецимо само турбо укратко да је у склопу Истракона 2012 

одржано 26 предавања, 4 трибине, 3 радионице, 8 презентација, многобројне игре, 

једна изложба, филмска пројекција, ДЈ вечер и рок концерт. Све то стрпано у 48 сати. 

За све које точно занима што је било на овогодишњем Истракону, позивам да мало 

истраже истраконске веб странице на: www.istrakon.hr. 

 

Истракон практично воде волонтери. Да ли је због тога Истракон то што јесте 

или има ту још нечег? 

 

Истина, Истракон воде и раде волонтери, а показало се да ствари увијек испадну 

боље кад их раде људи који разумију и воле то што раде, него кад нетко ради нешто 

само због пара и профита. Између осталог када бисте професионализирали Истракон, 

цијена одржавања такве манифестације би се енормно подигла. На овај начин 

максимално заједнички рационализирамо трошкове и сналазимо се са финанцијама 

које имамо како би направили што бољи програм. 

 

Зна ли се већ сад тема за наредни Истракон? 

 

Постоје већ сада неки приједлози, али тема за сљедећи Истракон још увијек није 

дефинирана. Вјерујем да ће се о њој одлучити у сљедећим мјесецима, као и изабрати 

нови координатор Истракона за 2013. годину, а онда све испочетка. 

 

Шта даље имате у плану? 

 

Слиједи нам сређивање папирологије и стања у нашем СФ клубу „Албус“ (изборна 

скупштина удруге), затим негдје тијеком августа имамо Фестивал фантастичне 

књижевности за одрадити, а тијеком цијеле године имат ћемо нормалну активност 

клуба са похођењем осталих хрватских СФ конвенција. 

 

http://www.istrakon.hr/


Како ће Пазин учествовати на предстојећем Еурокону који се одржава у Загребу 

од 26-29. априла ове године? 

 

Доста наших чланова најавило је да ће доћи на овогодишњи Сферакон-Еурокон, а 

како сам чуо договорено је да у склопу Еурокона имамо и наш штанд као удруга 

„Албус“ на којем можемо презентирати нас, наш рад, Истру, Истракон и ракију 

медицу ☺ 

 

Планирате ли довести још неке специјалне госте на (наредни) Истракон? 

 

Увијек ми планирамо довести посебне госте, но бојим се да ће то баш као и сваке 

године овисити првенствено о финанцијском прорачуну Истракона 2012. Овдје 

вриједи она стара: „Колико пара, толико музике.“ Не могу сада унапријед ништа 

конкретно најавити, но сигуран сам да Истракон 2013 неће разочарати. 

 

Шта поред Истракона Пазин још може да понуди својим посетиоцима? 

 

Пазин је градић од цца 5000 становника, али је зато врло дуге и богате традиције. 

Смјештен је у самом срцу истарског полуотока, тек тридесетак километара удаљен од 

познатих туристичких центара. Од знаменитости за посјетити треба истакнути 

пазински Каштел који је највећа и најбоље сачувана средњевјековна утврда у Истри, 

затим Пазинску јаму у којој ријека Пазинчица завршава свој надземни ток, те свакако 

треба истакнути оближње мјесто Берам (цца 4км од Пазина) у којем се налази црквица 

св. Марије на Шкриљинах, која у својој унутрашњости крије једно од највриједнијих 

остварења истарског средњевјековног сликарства, фреску Плес мртваца. 

 

 

Април, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Слободан Шкеровић: У знању се може наћи упориште 
 

 

Слободан Шкеровић (1954), сликар, песник, прозаиста, есејиста, члан Удружења 

ликовних уметника Србије (1996) и Удружења књижевника Србије (2008), аутор је 

многих збирки песама (Срца, Индиго, Црна кутија, Загрљена деца…) и есеја (Химера или 

Борг). Разговарали смо са њим о језику, поезији, границама људског ума и разним 

другим темама… 

 

Шта је за Вас језик: алат, ритам, боја, слика, симбол… 

  

Језик је средство и стварност. Без језика, људска стварност била би сасвим другачија. 

Поетски језик је начин којим се открива поредак у тој стварности као и наш лични 

однос према њој. Човек који нема контролу над језиком и не разуме да је у језику 

представа њега самог, не може ни да спозна себе. Једноставно, из онога што говоримо 

види се и ко смо. 

 

Може ли се човекова историја посматрати кроз историју језика? 

  

Језик је аморфна творевина коју чине знакови, а затим се ти знакови организују у 

систем који треба да очува значење. Исто се дешава у историји. Претпоставља се да 

постоји хаос и да га треба уредити. Пошто сваки човек ствара ред на свој начин, 

неминовно је да се то одражава и у људском друштву као и у језику. Постоји сукоб, 

постоје конвенције... Оно што је битно јесте да језик није унапред дат систем, већ се он 

стално мења и треба га схватити као динамичку целину која се може моделовати и, 

што је најважније, изнова стварати. Језик трпи насиље друштвеног система. Упоредите 

језик поезије и правнички језик, на пример. То су две крајности. Поезија никог не 

кажњава... У уметности важи принцип дељења, а у историји принцип дужничког 

ропства. То се итекако види у језику. 

 

Свака криза почиње критиком језика. Зашто? 

  

Криза је процес којим се деконструише догма, протокол, у језику и мишљењу, који 

се устали и који спречава да човек буде радознао и да истражује, да прекорачује 

дозвољено. Језик који није у кризи јесте мртав језик за мртве душе. Криза је довођење 

система у стање распада, а систем искључиво почива на тумачењу, које је језичка 

структура. Због тога политика тежи да оствари монопол над језиком и да цензурише 

све оно што нарушава представу о себи коју непрекидно производи а која јесте она 

сама. 

 

Како се писац бори против пропадања језика? 

  

Пропадање језика почиње оног часа када се нешто не сме рећи. Такав језик стварају 

људи којима није стало ни до какве истине, већ само следе инерцију конвенционалног, 



која служи да се одржи њихова представа о себи као о нечем вечитом и 

непроменљивом. Наравно, пропадање језика на овакав начин исто је што и пропадање 

друштва и личности у њему. Лошим језиком говоре они који немају шта да кажу. Они 

који имају шта да кажу, воде рачуна о томе да језик следи њихову намеру и то је оно 

што највише обнавља и ствара језик. Мислим да је Оскар Вајлд у свом „Доријану Греју“ 

уметнички одговорио на ово питање. 

 

Да ли је човек неодвојив од речи? 

  

Човек је одвојив од речи. Када не би било тако, ко би онда говорио? Машина... Може 

се приметити у коликој мери језик заузима место људи – то су сви они протоколи 

којима се људи служе у политички коректном свету. Такав говор онемогућава 

промишљање и језик постаје неслободан, скраћен и осакаћен, без финесе и 

духовитости. 

 

Има ли мишљења без језика? 

 

Промишљање се одвија изван сфере говора, језиком само покушавамо да 

обликујемо своје искуство у препознатљиве облике којима касније можемо по вољи да 

се служимо. У том смислу, језик је сигнал који означава постојање ума који се објављује. 

 

Шта је за Вас песма, шта поезија, а шта поетски језик? 

  

За мене је песма инструмент којим провоцирам оно неизрециво да се прикаже у 

облику препознатљивом човеку. Поезија је искуство које се унапређује откривањем 

механизама у појавној и непојавној сфери. Поетски језик је различит од говорног језика 

утолико што је он моћ која је способна да ствара овај први. Поетски језик је заправо 

метод којим се обзнањује искуство уз помоћ знакова-речи који чине говорни језик. 

Погрешно је мислити да је поетски језик просто извештавање о мислима и осећањима. 

Он је итекако алатка која уводи ум у област разума и чула и обратно. 

 

Да ли је песма начин да се оде даље од себе или начин да се у себе порине? 

 

И једно и друго значе исто, пошто се кретање у свемиру догађа у свим правцима, а 

не само, како је то код многих владајућа конвенција, праволинијски. Песма мора да 

покаже да су све ствари непосредно повезане међу собом и да не постоји део искуства 

који није умрежен с другим деловима. Песма је увек интерактивни систем који сведочи 

о правом стању ствари. Искуство које поезија саопштава није нанизано по правој 

линији, већ се сви делови преклапају и тако се објављују, као један удар. Због тога је у 

поезији битан набој енергије, много више него речи саме, које се бирају тако да 

пружају што мањи отпор док проводе ту силину, е да се она не би потрошила у 

превише украса и стилских фигура. 

 

 



Има ли добрих учитеља данас (у уметности, књижевности)? 

  

Сигурно да има. Па читава област свевременске уметности је свакоме на 

располагању. Уметници, људи, повезани су заједничким искуством, а начин на који се 

то остварује јесте поетски језик – то јест онај језик којим сâмо искуство говори. Нико не 

може сам све од почетка до краја. У уметности је најважнији референтни систем који 

уметник открива и допуњује својим искуством. Тај референтни систем уметности је 

главна ризница знања, много старија од најстаријих библиотека. 

 

Сваки је писац политички ангажована индивидуа. Зашто? 

  

То је чињеница, јер свако ко нешто ради изван владајућег система због тога буде на 

удару, пошто политика жели да све стави под надзор. Уметник мора добро да познаје 

политичке механизме како не би настрадао или нанео штету другима. Најопасније за 

систем је када неко постоји изван њега, а уметност, као што знамо, стварају уметници, а 

не друштво. 

 

Од чега човек највише пати? 

  

Човек највише пати од незнања. Поезија је само један начин да се открију узроци 

патње. 

 

Како човек као јединка опстаје у мноштву? 

 

Човек уопште не опстаје у мноштву. То је заблуда које сваки песник мора да буде 

свестан. Мноштво не производи поезију, оно производи историју, борбу за опстанак, 

али не и сам опстанак. 

 

Како је могуће постићи јединство човека и света? 

 

Човек у свету не може да опстане, јер је то свет привремених појава. Због тога се 

јединство човека и света остварује на нивоу личног искуства, уколико човек преведе 

свет, то јест живот у своје искуство. У противном, човек остаје на милост и немилост 

догађајима које не разуме. 

 

Шта је човеку теже: да се измири са крајем или бескрајем свемира и зашто? 

Постоји ли апсолутни бескрај? 

 

Човек не може да се помири с коначношћу. Проблем је у томе како превазићи оно 

непостојано у људској природи. Измирење је у томе да се човек не идентификује с 

непостојаним, али оно што је постојано је у области ума, где постоји као знање. У 

знању се може наћи упориште које иначе не постоји у свету, то јест у телу. Читава 

битка којој је поприште човечанство је у вези с тим, од рушења Вавилонске куле, која је 

симбол колективне свести и ризница знања. У данашњем свету влада иста политика 



као и у древно доба, изражена као питање копирајта, које је у суштини отворена 

намера да се спречи да људи стичу знање и да га међусобно „бесплатно“ деле. Та 

акција се састоји у једноставном и једностраном преименовању и превођењу 

суштинског проблема на ниво економског, а економија успоставља непремостиву 

препреку том саучествовању. Због овога сам и рекао да се проблем не може решити у 

мноштву, тј. у друштву. Овај проблем се решава на личном плану и кроз лични однос 

између људи. Наравно, систем то назива – пиратеријом! 

 

Постоје ли границе ума? 

 

По дефиницији, ум је неизмеран. То у пракси значи да се знање увек може стицати. 

Човек који непрестано стиче знање нема разлога да се осећа ускраћеним. Граница 

човечије спознаје је друге природе. Она је условљена формално људским, јер спознаје 

ума преводимо с апстрактног нивоа на конкретни, рецимо на језик или слике, итд. 

Уметност је ту да покаже да се дешава управо то, она је та која помера границу људског 

и мапира област знања. Са стране видљивог и опипљивог света, изрази су људски, али 

с оне стране, у апстрактном, човек је такође апстрактан. Најгоре је ако се поверује да 

човек има капацитет да у себе прими апстрактно, а да при томе остане „обично“ 

људско биће. Уколико је и умно биће, онда је превазишао своја биолошка и друштвена 

ограничења. 

 

Колико је некад човек био близак природи, а колико је то данас? 

 

Због најновијих технолошких постигнућа, граница између природе и технологије је 

у доброј мери избрисана. Човек може да се прилагоди природи, али може и да је у 

потпуности мења. Ни једно ни друго неће произвести идиличну ситуацију. С мог 

становишта, не видим јасну границу између природе и технологије, оне су исто. 

Премоћ човека се постиже на позицији стицања знања о свету. То је оно што многи не 

разумеју и због тога падну под утицај логике природе или технологије и тако, у оба 

случаја, постану жртве механизма који је од њих одвојен. 

 

Писац, сликар, фотограф, скулптор… сви су они уметници, али им је начин 

изражавања другачији. Шта је то што имају заједничко? 

 

Метод је оно што је заједничко. Аналитички метод који омогућује да се свет види у 

саставним деловима, у свом изворном стању. Овај метод показује на који начин се од 

тог расутог и неповезаног мноштва (хаоса) ствара свет тако што се он тумачи. У 

уметности ово тумачење указује на апсурдност фиксације на оно што је непостојано 

као да је заувек дато као нешто чврсто. Уметник тражи динамичко решење које не 

дозвољава да ствари постоје као уображена, замрзнута представа. Насупрот томе је 

тежња да се од свега створи догма, а тамо где влада догма, немогуће је бити креативан. 

Уметност је увек на супротној позицији у односу на утврђени поредак. „Провокација“ 

или „сумња“ основна је уметничка мотивација. 

 



Да ли је уметност вид побуне против сопствене судбине? 

 

Уметност је побуна против поретка, као што је поредак побуна против слободе. 

Деконструкцијом очигледне стварности, уметник показује постојање једне друге 

судбине, оне која се односи према креативном делању. Једно је судбина у животу, а 

друго судбина оног који је у стању да се вине на другу страну. Област апстрактног је de 

facto стање побуне. У тој области нема представљања и то је оно што здрав разум и 

чулно биће не могу да схвате. Ту се дешава енергетски преображај човека и човек од 

крви и меса у њему не може да опстане. Али, то је област ума и онај који себе 

доживљава као осовљеног у уму, има сасвим другачију судбину од оног који покушава 

да се учврсти у својој привремености. 

 

Да ли је уметност, да Вас цитирам, од овога света? 

 

Уметност је дејство ума на свет. Због тога је она место сукоба вечног и непостојаног. 

Уметник је често прогањан или омаловажаван, јер се уметност никако не може 

преварити и поверовати искључиво у материјалне и разменске вредности. Политика 

увек тежи томе да створи своје вечне идоле, а уметници су принуђени да праве 

компромисе, најчешће под економском уценом, и величају оне вредности које су 

супротстављене слободи духа. Мислим да је Платон унео велику забуну, имајући у 

виду уметност која је у функцији система, а то је само примењена уметност. Тврдња да 

уметност имитира стварност није тачна. Уметност једноставно препознаје стварност 

као фиктивну и тако је и третира. То је оно што највише смета, јер је световна власт „од 

Бога“ дата, вечна и непроменљива... У ствари, лако је видети у многим случајевима, да 

је уметност творац света, односно људске ситуације – стиче се такав утисак из простог 

разлога што уметност сагледава право стање и због тога може да „ствара“ или 

„предвиђа“ догађаје, пошто су они последица неумитности коју опажа. 

 

У ком се правцу креће уметност данашњице? 

 

Од кад је Енди Ворхол прогласио сваки људски производ за уметност, уметност је 

под ударом стварности и полако, али сигурно бива протерана из ње. Оно што се 

представља као уметност, само наликује уметности. Управо се ту види да је мимезис 

својство политичког ума који безуспешно имитира оно што је вечно. Треба јасно 

разликовати уметност од оног што је имитира и хоће да заузме њено место. Данашња 

уметност чини исто што и увек – уметник се користи увидом и показује климаве 

темеље свеопште уобразиље. 

 

Како гледате на свет: да ли је он мрачан, сив или… 

 

...или жут! Свет је ипак онакав каквим себе видимо. Човек који се бави собом, у 

смислу да увећава знање, не може да буде депресиван. Они који то не чине, зависе од 

забаве која их скупо кошта. 

 



Допада ми се Ваша дефиниција: „Геније је онај који непрестано учи, спознаје“. 

Зашто је важно усавршавати се? 

 

Једноставно, због тога што је то могуће. Не постоји права граница, али многи се 

понашају као да она постоји. Људи постану задовољни собом и мисле да ће остати на 

тој позицији до које су досегли. Ствар је у томе да уколико престану да уче, почну да 

деградирају. То је неизбежно. Боље је увећавати знање него препустити га забораву. 

 

Како сами проналазите своје место у свету? 

 

Тако што се издвајам из њега колико могу. Сваки уметник то ради, јер је свестан да је 

суочавање са собом – суочавање са светом. То је оно што свет добија од уметника, 

додир, прикључак с оностраним. То је слично као прича о Еросу, који је ту и дела, али 

је невидљив. Психа живи на рачун тога, али, уколико тај однос престане, уколико се 

негира онострано као сила-знање, Психа пропада, дегенерише се. У свету је све то 

помешано. Једни се спасавају, а други срљају у пропаст. Боље име за зло је – незнање. 

 

 

Мај, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Новости на хрватској књижевној СФ сцени: разговор са 

Даворином Хораком 
 

 

Кад неко има вољу и жељу да оствари оно што је замислио, путеви се сами отварају, 

а нове идеје непрестано навиру. Тако се и уредник Сириуса Б Даворин Хорак упустио у 

забавну авантуру покретања новог/старог СФ часописа, а куда ће га све та авантура 

одвести, остаје нам да видимо. 

 

Уредник сте Сириуса Б – нимало захвалан задатак кад се има у виду да 

настављате традицију Сириуса и Футуре. Како Вам се, након четири броја која су 

изашла, чини – јесте ли успели? 

 

Вјерујем да је одређени успјех постигнут самим тиме што је Сириус Б покренут. 

Наиме, спорим умирањем Футуре расла је празнина за објављивањем стране 

продукције, али се и јако сузио простор за домаће уратке. И то се осјетило. Једноставно 

је фалио СФ часопис, јер смо овдје навикли да увијек нешто постоји. Мислим да смо 

након четвртог броја „увјерили“ људе да смо озбиљни и да желимо издржати, иако је 

крајње незахвално стање на „тржишту“. Највише постигнуће сматрам управо 

чињеницом да нам сада људи вјерују, да ћемо опстати. 

 

Који су се аутори, домаћи и страни, нашли на страницама Сириуса Б? 

 

Нека ми то питање буде једна мисаона вјежба; покушат ћу из главе што више, да не 

вирим у садржаје. Дакле, Елисон, Свирски, Прат, Милер, Метисон, Тен, Чан, Докторов, 

Строс, Пауерс, Стил, К. Г. Џонсон, Лаферти, Бомант, Бачигалупи, Вон (то сам преписао 

из сљедећег питања), Хенд, Брјусов, Стоун, Фостер, Томсон, Мекинтош и још неколико, 

сигуран сам. С домаћима тек сада крећемо, јер нам је до сада стизало пуно тога заиста 

лошег, а тек сада добивамо од „озбиљних“ писаца. У четвртом броју објавили смо двије 

приче Дарка Мацана, јер је то био еуроконски број у којем су заступљени сви гости. 

 

У трећем се броју Сириуса Б нашла и прича Амарилис, познате америчке 

списатељице Кери Вон. Можете ли ми нешто више рећи о причи, као и о самој 

сарадњи са ауторком? 

 

Кери је заиста љубазна особа. Једним мејлом смо добили њезину причу која је била 

номинирана за Хуга. Прича је дистопијска, али врло позитивна, тако да се након 

читања човјек не осјећа тешко, безнадно, већ дапаче позитивно. Кери нам је рекла да 

она вјерује како ће, ако дође до апокалипсе, сигурно преживјети неки џепови 

цивилизације у којима ће живот поново кренути и нема разлога да буде лош. Амарилис 

је управо таква прича. 

 

 

 



Испричајте ми нешто више о сјајној идеји за „Причу са задње стране“. 

 

Прича са задње стране ми је пала на памет док сам радио други број Сириуса Б. 

Помислио сам како би било лијепо да имам текст који точно одговара броју страница 

како не би морао увијек нешто прекрајати. Једна мисао за другом и, као професор 

Балтазар, идеја је пала. Зашто не бих направио посебну категорију приче само за 

Сириус Б, дугачке точно онолико колико је једна страница у прелому и ставио је на 

задњу страницу као логичан завршетак часописа. Осим тога, људе је то примамило, јер 

као лако ће написати пишљивих 1500 знакова. Но, учинило им се то пуно теже, јер се 

треба дисциплинирано редуцирати, а опет да текст има кохезију и поанту приче. 

Углавном, људи су идеју прихватили као одличну и добивам занимљиве уратке. 

 

Да ли конкурс за цитат на насловној страни још увек траје? 

 

Да, то је отворено док буде Сириуса Б и сви су позвани да шаљу своје приједлоге. 

 

У плану је и Сириус Б специјал. Ко ће се наћи у овој свешчици? 

 

Сириус Б специјал је у плану и разликује се од Сириуса Б (обичног) по томе што има 

неку тему. Први ће вјеројатно бити један опћенити с једном СФ, једном хорор и једном 

фантази новелом, вјеројатно неких класика, и намијењен је широј публици. Наиме, 

постоји могућност да ће се дистрибуирати уз једне дневне новине, па бисмо хтјели 

нешто што репрезентира жанр у цјелости. У опцији су Мартин, Кинг и Дик. 

 

Можете ли нам открити тајне пројекта Сириус Б Европа? 

 

Могу. Пројект се зове Сириус Б Европа, по Јупитеровом мјесецу, а асоцира на стари 

континент. Ријеч је о европском часопису у којем би се објављивале приче европских 

писаца на енглеском и на изворном језику. Циљ је да се створи један темељ бољем 

познавању европског СФ-а. Ја бих врло радо читао неки мађарски или скандинавски 

СФ, а да не морам чекати да нека британска или америчка кућа то преведе (ако уопће). 

Зато данас боље познам англосаксонски СФ од било којег другог. Била би то 

платформа за европске писце и наше лакше упознавање националних СФ 

књижевности што ми недостаје, а занима ме. Часопис би се осим у тисканом облику, 

дистрибуирао и у електронском, а на путу смо да добијемо и неку потпору. Зато 

мислим да би то чак могло и успјети. 

 

Гостовали сте на Истракону 2012. Каква је била посећеност? Јесте ли задовољни 

интересовањем публике? 

 

Дошао сам на Истракон након готово десет година избивања. Увијек је било нешто 

због чега бих одгодио конвенцију за догодине и вријеме је прошло. Интерес публике за 

Сириус Б био је, рецимо, млак, али то ме не чуди, јер публика на Истракону није 

уобичајено конвенцијска. Истракон је пуно већи догађај за Пазин и привлачи публику 



која није стриктно фандомска. Осим тога, чини ми се да је избивало доста људи, јер су 

штедјели за одлазак на Еурокон у Загреб. Када се томе дода криза која влада, мислим 

да је интерес публике био у складу с могућностима. Но, зато је промоција била 

занимљива. Било је у публици више људи од предавача и када смо на крају направили 

наградну игру било је то пун погодак. Наиме, у публици су очекивали нека питања, а 

ја сам само рекао да си слободно узму узложене примјерке. Неколицина је полако 

кренула, као зомбији, а потом и мало брже, очекујући ваљда да им кажем да сам се 

шалио. Повјеровали су ваљда тек када су имали примјерак Сириуса Б у рукама. 

 

У ком сте виду гостовали на Еурокону одржаном у Загребу ове године? 

 

Спонзорирали смо квиз Бочкотеку и имали промоцију својих издања. Ништа 

посебно, али размишљам о некаквом округлом столу догодине. Требали смо имати 

представљање Сириуса Б Еуропа, али стављени смо у незгодно вријеме, а оно мало 

странаца који су хтјели чути о чему се ради одбио је почетак промоције на хрватском 

језику. Наиме, представљали смо своје планове за будућност и Сириус Б Еуропа требао 

је бити на крају, што је требало бити на енглеском. На жалост нису издржали почетак 

на хрватском, јер смо пуни планова, па није било кратко. 

 

Који су Вам даљи планови? 

 

Одговор се само наставља... Дакле, осим Сириуса Б, Сириуса Б специјал те Сириуса Б 

Еуропа, у плану нам је издавање СФ алманаха. Назвали смо га Титан и први, тврдо 

укоричени зборник би требао изаћи до јесени. Затим желимо направити и стрип 

албум с кратким СФ, Ф и хорор стриповима - Стрип Б. За то ћемо расписати натјечај и 

циљ нам је да буде међународни, а албум ће врло лако могуће бити издан на 

енглеском језику. Детаље ћемо ускоро објавити. У плану је и комплет од десет књига у 

којима бисмо објавили све добитнике Небуле у краткој форми (све осим романа). 

Свака књига би покривала период од пет година и задњу бисмо објавили 2015. године. 

Наравно, настављамо даље и с развојем нашег СФ портала инверзија.нет који ће ускоро 

бити проширен за веб продавницу, радимо на стварању Сириус (Б)оок клуба, 

планирамо конвенцију, радионице писања и лобирамо да коначно неки СФ уђе у 

лектиру... 

 

 

Мај, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Кристоф Вашеј: Мистерија и машта покрећу свет 
 

 

Кад се жеља и воља удруже настају чудесна дела. Прикључе ли се томе срећа, 

таленат и бескрајна глад за знањем и напредовањем, добијамо уметника попут 

Кристофа Вашеја. Монументалност његових дела и маштовитост просто одузимају дах. 

Уроните у његов свет. 

 

Можете ли нам рећи нешто о свом родном граду, одрастању, студијама, разлици 

у животу у Француској и Америци? 

 

 КВ: Одрастао сам у Исоару, градићу у средишњем делу Француске. Пре него што 

сам научио да пишем – већ са четири године – покушавао сам да научим да цртам. Од 

малих сам ногу открио уметничку црту у себи. Фасциниран Тинтином, покушавао сам 

да копирам вињете из књига и тако се заразио и другим стриповима, цртежом и, 

касније, цртаним филмовима и филмовима. Желео сам да постанем илустратор. У то 

време у близини Исоара није било школе која би ми у томе помогла. Није било 

интернета, нико није знао на кога да ме упути. Свет уметности је у то време био више 

окренут савременој уметности него стриповима. По завршеној средњој школи уписао 

сам локалну Школу лепих уметности, у којој није било одељења посвећеног стрипу. 

Желео сам, међутим, да научим бар основе цртања. Убрзо сам схватио да се на такве 

попут мене гледа као на црне овце и осетио сам се изгубљеним. Годину дана касније 

напустио сам Школу. Пробао сам да се упишем у водећу школу стрипа у Француској, 

која се налази у Ангулему. Положио сам, али су животни трошкови били превисоки за 

моје родитеље. У то време ретке су биле стипендије за Школе лепог цртања. 

Тако сам одлучио да упишем историју уметности на Универзитету за књижевност и 

друштвене науке, где сам могао да добијем регуларно образовање, али и да радим 

своје. Много сам научио о античком периоду, средњовековној историји и архитектури. 

Нисам добио диплому, али сам добио нешто много корисније: студије су ми помогле 

да схватим како све што научим могу да користим за развијање сопствене 

креативности; што чиним и дан данас. И поред тога, моји су родитељи били 

забринути за мене, јер нисам успео на пољу уметности, области коју сам сам изабрао. 

Ипак сам, ма колико невероватно то звучало, успео да упознам праве људе у право 

време и пребацио се са стрипа на цртане филмове и филмове. Почео сам са радом у 

Ангулему (да, интересантно, град у којем нисам могао да живим као студент, јер је био 

прескуп, постао је први град у којем сам започео каријеру професионалног 

аниматора), затим сам се преселио у Блоа, па у Париз и најзад се запослио у Дизни 

студију у Монтреалу. 

У то време је цртани филм Краљ лавова зарађивао читаво богатство. Убрзо је сваки 

студио имао своје одељење за анимацију. Било је то друго Златно доба анимације. 

Уметници су лако могли да преговарају о плати у то време. Готово да сам напустио 

Дизни студио када су ми дали бољу понуду, па сам тражио да ме пребаце у студио у 

Бурбанку у Калифорнији. Сада када погледам уназад потпуно је невероватно како су 

се неке ствари десиле у право време. Дизни студио се отворио баш у време кад сам се 



преселио, што ми је омогућило да дођем у Америку. Студио су у међувремену 

затворили и не верујем да ће га поново отварати. Све се савршено одиграло. Никада 

сам не бих успео све то да испланирам. Шта год планирали у животу, неке ствари се 

ипак десе саме од себе. 

А сад, што се тиче разлике између Француске и Америке – има много тога да се 

каже. Да сумирам: Французи нагласак стављају на квалитет живота – слободно време, 

добру храну и забаву у виду културних и интелектуалних активности. Американци 

нагласак стављају на лакоћу живљења – ефективност на свим пољима живота. Често, 

међутим, знају да замене квалитет за квантитет – што може да доведе до контроверзног 

погледа на свет, где је „веће увек боље“. Пошто сам то рекао, морам да додам да сваки 

од ових животних ставова има своје „за“ и „против“. Добро је све док видите у чему је 

разлика. И поред свега, прва ствар у којој изистински уживам сваки пут кад се вратим у 

Француску је – храна. 

 

Радите првенствено позадине. Учествовали сте у стварању Звонара Богородичине 

цркве, Одбеглог мозга, Диносауруса, Херкула, Тарзана, Фантазије 2000, Планете са 

благом… Зашто је позадина толико интересантна? 

 

 КВ: Још као тинејџер сам се, након стрипова, заинтересовао за сликарство. Након 

што сам почео да се бавим анимацијом, цртао сам ликове, неко време радио позадину, 

а потом пожелео да радим са сликама и бојом. Добио сам своју прилику и остао на том 

путу. То ме је на крају и довело до посла уметничког директора. 

 

Радили сте на визуелном развоју и били сте уметнички директор за Дизни 

студио, Дримворкс и Универзал студио још од 1989. године. Можете ли нам рећи 

нешто више о свом раду? 

 

 КВ: Био је то дуг процес учења. Никад заправо не престајете да учите. Од рада у 

оловци до сликања, дигиталних медија и 3Д анимације – алати се стално мењају и 

развијају, а са њима, наравно, и технике и могућности. Оно што у раду на филму 

волим јесте то да је сваки филм различит, сваки има свој сопствени идентитет. А као 

уметнички директор ту сам, између осталог, да помогнем режисеру да пронађе 

визуелни идентитет филма, његов сопствени стил. Понекад режисер зна, а понекад и 

не зна шта жели, па чека да му дам идеју, понудим опције, укажем на визуелне 

могућности. Тако истражујем. Свуда. У историјским књигама, књигама из архитектуре 

и сликарства, у свему што је већ било рађено, а што би помогло режисеру да пронађе 

правац којем тежи. Тада развијам стил базиран на ономе што сам пронашао, све док 

режисер не буде задовољан учинком. 

 

Какав је осећај радити за најбоље? 

 

 КВ: Не размишљам о свом послу на тај начин. Испуњава, наравно, али оно што је 

битно јесте да човек увек даје најбоље што може, да се усавршава, да сам себи буде 

најоштрији критичар. Једино тако може да се развија. Срећем толико много уметника 



који се улење током година и живе од старе славе. Не развијају своју технику, па студио 

не обраћа више пажњу на њих. Заостају и на крају бивају заборављени. Морате бити 

на самом врху. Увек. 

 

Године 2004. постали сте уметнички директор компјутерски анимираног (ЦГ) 

кратког филма у Уметничком студију у Лос Анђелесу, а истим сте се послом 

бавили и на Дизнијевом играном филму Зачарана, као и на компјутерски 

анимираном филму „9“. Да ли је то био тежак посао? 

 

 КВ: Нисам, заправо, желео да постанем уметнички директор. Мислио сам да ће ме 

посао убити, да нећу имати приватан живот. Када сам се прихватио посла схватио сам 

да није толико тежак колико сам мислио, а уз то је и врло забаван. Могао сам да 

износим сопствене идеје, а пошто бих расподелио посао задуженој екипи, схватио сам 

да могу много тога да урадим без да умрем од посла. Пројекти се доста разликују. 

Уживао сам радећи их, али ми надражи ипак остаје филм „9“. Био је то потпуно 

другачији тип анимираног филма, истовремено мрачан и леп, напет, за чије се ликове 

везујете. 

 

Године 2010. номиновани сте за Ени награду у категорији за најбољу уметничку 

продукцију филма „9”. Да ли је награда утицала на Ваш даљи рад? 

 

 КВ: Није заправо. Ени награда није толико популарна међ’ публиком. Може се рећи 

да је попут Оскара, али није позната изван света анимираног филма. Како награду 

додељују колеге аниматори, они који се баве истим послом као и ја, тако је изузетно 

признање мом раду – јер њих је далеко теже импресионирати него обичну публику. 

Тако да, иако награда није утицала на мој даљи рад, пошто се филм визуелно 

разликовао од свега осталог у то време, ипак је високо котирала моје име на листи 

аниматора. 

 

Радили сте и као уметнички продуцент на „Херојима и Монструмима“ и на 

развоју визуелних ефеката у цртаном филму „Подли ја“. Како Вам се допао посао? 

 

 КВ: Нисам дуго радио на цртаном филму „Подли ја“ (свега два месеца). Понудили 

су ми место уметничког директора, али не због мојих квалитета, већ зато што сам 

пореклом Француз. Амерички студио (Илуминејшн Ентертејнмент) имао је своју 

филијалу у Француској (Мекгаф студио). Мислили су да ћу аутоматски прихватити 

понуду да одем у Француску да надгледам радове на филму. Али, како сам неколико 

месеци пре тога дошао из Француске са рада на филму „9“, тако нисам имао никаквих 

жеља да се поново враћам. Тако да сам радио само на почетку цртаног филма, на 

развоју визуелних ефеката и то је било то. Ипак, било је то сјајно искуство. Што се 

посла уметничког продуцента на „Херојима и Монструмима“ тиче, морам да признам 

да сам се сјајно забављао. Био сам за све задужен: дизајн, боје и уметнички правац. Било 

је заиста сјајно истраживати и радити на дизајну, и постепено градити универзум 



цртаног филма. На жалост, јавили су се проблеми око финансија, па је рад на цртаном 

филму одложен у недоглед. 

 

Како сте се осећали кад сте 2011. године освојили Еми награду за компјутерски 

анимирану ТВ серију „Успон Трансформерса“? 

 

 КВ: Кад се човек труди да ради најбоље што може, тада се догоде признања попут 

Еми награде. Осећај је изузетан, наравно. То издваја ваше име и омогућава вам нове 

послове. Означава престиж који вас прати од тог тренутка на даље, јер су готово сви 

чули за Еми награду. Али, она не мења оно што сте, нити утиче на начин на који 

обављате свој посао. 

 

Сликате за своју душу. Можете ли ми рећи нешто више о својим радовима. Да 

ли се продају? 

 

 КВ: Да, покушавам да, поред посла којим се бавим у филмској индустрији, радим и 

за своју душу. Сматрам да је за уметника јако важно да задржи свој идентитет. Волим 

да сликам различите ствари које, на неки начин, везује иста духовна нит. Подједнако 

волим да сликам људске фигуре и пејзаже. Верујем да се духовне нити које се трудим 

да уткам у платно могу видети како на малом (људске фигуре), тако и на великом 

плану (огромни пејзажи). Продао сам готово све своје слике и цртеже. Мало сам 

успорио са радом, због обавеза које сам имао према филмском свету, али му се полако 

враћам. Галерије ми траже нове радове, тако да бих морао да пожурим! ☺ 

 

Сви Ваши радови су искључиво из области фантастике? Зашто? 

 

 КВ: Не бих их сместио у фантастику у њеном изворном смислу – тамнице и змајеви, 

једнорози и виле. У последњих неколико година јавиле су се друге одреднице које су 

ми много драже, попут „имагинарни реализам“ или „савремени имагинарни 

реализам“, који се односи на ствари које не можете видети у свакодневном животу, али 

које постоје у машти, мистерији и мистицизму. Мистерија и машта покрећу свет. 

 

Можете ли ми описати Ваш просечан радни дан? 

 

 КВ: Претпостављам да зависи од тога да ли радим у студију, на некој локацији, или 

код куће. Ако радим рецимо код куће, пошто устанем и доручкујем, завршавам све 

послове који се тичу интернета: обавим коресподенцију са колегама и љубитељима 

мојих радова, стварам нове или потенцијалне контакте, постављам нове радове или 

послове на мрежу, радим интервјуе, одговарам новинарима, итд. Све је то потребно 

како бих остао у контакту са светом. У поподневним часовима покушавам да радим 

(сликам, пројектујем, цртам скице и цртеже, итд). Увек се трудим да имам времена за 

теретану. Кад се вратим, вече може бити ослободно: или гледам филм, настављам са 

радом или се налазим са пријатељима... У питању је рутина, прилично флексибилна 

рутина, што ми апсолутно одговара. 



Шта радите кад не радите? 

 

 КВ: Бавим се спортом, најчешће, гледам филмове, читам, путујем. 

 

Волите да путујете. Зашто? 

 

 КВ: Путовање вам отвара нове видике, обогаћује вашу машту. Што више путујете, 

то ћете се више развијати на пословном плану. Готово истоветан учинак на мене има и 

музика. Одређене песме изазивају у мени специфична осећања која претачем на 

платно. 

 

Шта доносите са путивања? 

 

 КВ: Фотографије углавном, многе од њих посла ради, богатство имагинације о 

којем сам малопре говорио, које проширује ваше видике и утиче на инспирацију. Док 

путујете, не путујете само кроз простор. Захваљујући свим стварима које имају везе са 

културом и историјом једне земље, путујете и кроз време. Мислим да сам се у то 

апсолутно уверио 2008. године када сам први пут путовао у Кину. Богатство историје и 

лепота пејзажа су ме напросто одушевили. 

 

Шта Вас инспирише? 

 

 КВ: Све. Али, као што сам рекао раније, у великој мери су то музика и путовања. 

Инспирацију такође проналазим у квалитетним радовима мојих колега. Свако ме поље 

инспирише и мотивише. 

 

Зашто су по Вама борилачке вештине важне за дух и тело? 

 

 КВ: Много тога би могло да се каже о борилачким вештинама. Свако ко се у њих 

упусти има своје виђење, које зависи од тога шта тражи. За мене је то био пут промена 

и сазревања, паралелан мом уметничком раду. Борилачким вештинама почео сам да се 

бавим као тинејџер, одушевљен Брус Лијем и његовим филмовима, али и 

традиционалном азијском филозофијом. С тим у вези, могу рећи да је интересовање 

било делимично везано и за фантастику. Тада је прерасло у пуку технику 

самоодбране, која је остављала мало или нимало простора за нереално и непотребно. 

Тако сам стекао дисциплину, самоконтролу и одлучност – прави баланс уметничком 

свету. Мислим да сада улазим у нову фазу у којој, након година интензивних вежби (и 

повреда свакаквих врста), како постајем старији, на ствари почињем да гледам на 

други начин: важнији су ми здравље и промишљање које долази са искуством. Баш као 

и кроз уметност, следим неки свој пут. 

 

Мај, 2012. 

 

 



34. Данијел Богдановић: Свака прича има своје захтјеве 
 

 

У чему лежи драж приче и писања, где се све може пронаћи инспирација, имају ли 

цртање и писање ичег заједничког, јесу ли правила наши највећи непријатељи, шта је 

најзабавније у процесу стварања – на ова и многа друга питања одговориће нам писац 

и уметник Данијел Богдановић: 

 

Писањем се, како сами кажете, бавите од малих ногу. Кад сте написали своју 

прву причу? 

 

Кад сам имао мале ноге. Ха-ха, шалим се, иако то и није тако далеко од истине. Не 

могу рећи је ли прича које се најраније сјећам прва коју сам и написао. Вјеројатно је 

прва сувисла прича. Рецимо да сам имао неких 10-11 година. Прича је била чисти 

фантази о краљевићу који се родио у некој пустињи у коју је његова мајка морала 

побјећи, јер су непријатељи напали њезин дворац док је била трудна. Он се иде 

освећивати, јашући на големој птици. Почео сам писати и наставак те приче (очито сам 

већ тада наслутио да сваки прави фантази мора имати барем пет милијуна наставака), 

али, никада ју нисам довршио. 

 

У чему проналазите инспирацију за писање? 

 

Не постоји само један окидач који ми даје инспирацију. Дословно ме све може 

инспирирати. Уобичајене свакодневне сцене (али, још боље ако нису баш уобичајене), 

филм или књига, разговор, нечија изјава, ствар, нетко отвори паштету, а ја у њој видим 

змајеве који картају бриџ, било што. Исто тако, често ми на памет падне нека 

реченица, сама од себе и онда око тога сложим причу. Или још боље, наслов. Ја сам 

наслов-фрик; они су ми јако битни. Мрзим кад нешто што читам има лош (мени лош) 

наслов, увијек се бојим какво ће бити оно што се крије испод њега. Ако се аутор није 

потрудио око наслова, зашто бих очекивао да ће се потрудити око приче? Што, 

наравно, не мора уопће бити истина, али тако ја размишљам. Тако, често ми на памет 

падне некакав наслов, нешто што добро звучи и онда се запитам, што би се могло 

догодити у вези њега? Тако је настала и једна прича за коју сам касније добио награду 

Сфера. Дакле, инспирирати ме може било што. Тко зна, можда се и из овог интервјуа 

изроди нека прича. 

 

Које Вас теме окупирају? 

 

Све. Не волим се ограничавати. Не желим се ограничавати. Зашто бих? Нисам фан 

трпања у ладице. Пишем што год ми падне на памет, ако ме довољно заокупи да тој 

теми посветим толико пажње колико је потребно да бих ју описао у причи. Међутим, 

Давор Шишовић сматра да моје писање спада у „зачудни СФ“, па ако већ морам 

лежати у некој ладици, та ми сасвим паше. Кад пишем о нечему генеричком, нечему о 

чему је већ милијун људи писало, не желим само дати нова имена излизаним ликовима 



и смјестити их на неко излизано мјесто којему ћу само промијенити име. Желим их 

бацити у свијет којега боли грло за правила која је нетко прије мене смислио. Лијепо је 

писати у окружењу које је уређено правилима, ту се осјећаш сигурно. Ја се не волим 

осјећати сигурно кад пишем, а правила сматрам највећим непријатељима, иако сам по 

струци правник. Волим самога себе збуњивати, давати си препреке које можда и нећу 

моћи прескочити, али барем сам се забавио док сам покушавао. Неки аутори то 

узбуђење постижу тако што не осмисле читаву фабулу, него почну писати, ни не 

знајући камо ће их то одвести. Други воле имати све сређено и организирано. Сложе 

читаву причу негдје са стране, а онда ју само „препишу“ и дотјерају у коначан облик. 

Трећи се дрогирају. Ја у 99% случајева знам како ће прича завршити прије него почнем 

писати, али зато не знам како ће тећи, а често не знам ни како доћи до таквог 

завршетка. И управо је то оно најзабавније у цијелом процесу. Покушати превеслати 

самог себе. 

 

Шта је за Вас најважније у причи: ликови, реченица, слика, порука, стил… 

 

Овиси о чему пишем. Да, ликови су јако битни, без добро окарактеризираних 

ликова тешко да прича може функционирати, па имала она и најгенијалнију идеју 

стољећа. Али, опет, што ако је прича таква да нема ликове? Рецимо, нетко напише 

причу о геолошким промјенама на камену, али таквим стилом да те прича заокупља 

свих 850 страница. Дакле, стил је такођер врло битан. Одређени жанрови његују 

одређен стил који им паше и којим се постиже атмосфера каква је потребна да би 

прича оживјела. Ако ћу писати хорор, онда нећу користити метафоре типа, чудовиште 

је изгледало као турбофолк-пјевач у четири ујутро након гаже у крчми тако прљавој да 

мораш обрисати ноге кад излазиш ван. Свака прича има своје захтјеве и ја се трудим 

испунити их. Е сад, колико је то успјешно, о томе суде читатељи (ако их уопће има). 

 

Сматрате ли да без добро осмишљеног негативног јунака нема добре приче? 

 

Појам „негативан јунак“ чини ми се парадоксалан, јер је „јунак“ по дефиницији 

позитиван. Осим ако се не ради о неком тешком песимисту, који, ето, ипак спашава 

ствар на крају. Али, зарад расправе: ако у причи постоји негативан јунак илити 

негативац, онда, наравно, мора бити итекако добро осмишљен да би прича 

функционирала. Али, не само у смислу: желим уништити цијели свијет, јер ме мама 

тукла кад сам био мали. Он мора имати можда и бољу карактеризацију од позитивног 

лика, јер обично негативац, осим ако није патолошки увјетован, уништава нешто, јер 

он сматра да то није позитивно, не само ради самог уништавања. Позитиван јунак, с 

друге стране, понекад си може приуштити и нешто мање комплексну 

карактеризацију, а опет ће бити увјерљив, што је по мени грешка, али догађа се. 

Наиме, често позитиван јунак буде увучен у догађаје без своје воље и онда се мора 

спашавати, а успут се ријеши и негативца. Он не мора имати некакве одређене 

дубокосежне импулсе који га тјерају да чини то што чини, осим потребе за извлачењем 

живе главе, да би функционирао као јунак. Зато је вјеројатно забавније смишљати 

негативца. Али, не видим зашто би прича нужно морала имати антагониста да би 



била добра? Та добар/лош момак поставка нужна је само у филмовима Стивена 

Сигала и ТВ-сапуницама. И, чини ми се, у фантази литератури. Али, понекад је 

занимљиво видјети и како ће се развити прича која нема такву поставу. Пуно ми је 

занимљивије питање може ли прича функционирати без позитивног лика, односно 

лика којега читатељи перципирају као позитивнога? Сигурно има таквих случајева, 

гдје не постоји позитивац, али на памет ми падају само супротни. Осим можда серије 

„Декстер“ која за протагониста има заправо антагониста, али га нитко тако не 

доживљава. 

 

Сматрате ли да негативно покреће свет? 

 

Не бих рекао да га покреће, али да му помаже да се не заустави, то већ могу 

пробавити. 

 

Бавите се и цртањем. Колико су ова два вида изражавања – писање и цртање – 

слични, а колико различити? 

 

Мислим да су доста слични. Мислим да људи који пишу имају боље предиспозиције 

за цртање и обрнуто, иако то не мора вриједити за све. Рецимо, Стивен Кинг каже да 

кад нацрта мачку, мора поред цртежа написати „мачка“ да би људи схватили што 

цртеж представља. А, без обзира вољели ми Кинга или не, не можемо рећи да човјек не 

зна писати. Зато сам сретан што уз писање имам способност и цртати толико сувисло 

да људи око мене могу препознати то што сам нацртао. Док пишем, пред очима ми се 

редају слике које онда покушавам што боље описати. Исто тако, кад цртам, често имам 

цијелу причу у глави у вези цртежа, у вези ликова, радње или што већ цртам. Тако да 

имам срећу, па могу комбинирати обје те ствари, ако ми је баш до тога. 

 

Шта је то што Вам пружа цртеж а шта прича? 

 

Цртеж је чисто визуалан доживљај, њиме могу приказати нешто што никад не бих 

могао тако добро дочарати ријечима. Могу се трудити описивати нешто у детаље, али 

тиме нећу добити да особа која то чита пред собом има исту слику коју сам ја имао док 

сам писао. Вјеројатно такав опис нитко неће ни имати воље прочитати до краја 

(сјетимо се само оних бескрајних описа унутрашњости куће или слично, кроз које смо 

се пробијали читајући одређене писце који су давали све од себе да видимо сваку 

отпалу длаку и свако зрно прашине у углу неке небитне собе кроз коју ниједан јунак у 

књизи неће проћи, али, ето, барем знамо какве су хигијенске навике власника куће), 

али и ако буде имао воље за читањем, сигурно никада неће „видјети“ оно што сам ја 

„видио“ док сам писао. С друге стране, причу коју видим у неком цртежу, најчешће 

видим само ја. Остали виде само цртеж, који си могу интерпретирати и на потпуно 

другачији начин од онога што сам њиме хтио поручити. Али, како сам визуална особа, 

не могу се ограничити само на један облик изражавања. 

 



Појавили сте се у неколико збирки прича (Сами на Свијету, Вампирске приче, 

Загроб, Прича о анђели Новак…). Колико су та искуства значајна за Вас? 

 

На овим земљописним ширинама то је најчешће једини начин да читатељи сазнају 

за неког писца знанствене фантастике. Прво, код нас не постоје литерарни агенти који 

би се бринули да се за нас сазна, па да нас објављују велики издавачи (а, руку на срце, 

не постоје ни велики издавачи), да имамо рекламе на телевизији и да продамо књигу у 

100.000 примјерака, а друго, спекулативна фикција је персона нон грата коју 

главнотоковска публика не сматра уопће књижевношћу, него дјетињастим 

маштаријама асоцијалних гикова. Стога ми је посебно драго што живим у времену кад 

се догађа прави процват различитих медија који објављују такву врсту литературе на 

овим просторима, иако нас се и даље не узима за озбиљно (али, како се све више и 

главнотоковска књижевност не узима за озбиљно, или боље рећи, не узима ју се уопће, 

није да нешто пуно заостајемо за њом; таман кад се изједначимо по броју читатеља, 

читатељи ће престати постојати), јер су писци добили потицај да пишу и пуно су 

мотивиранији него прије десет, петнаест и више година, кад су постојали само један 

или два медија који су објављивали знанствену фантастику. Могао бих рећи и да ми је 

појављивање у свим тим збиркама и добра одскочна даска за даље, али нећу из два 

разлога. Прво, волим обљављивати у тим збиркама, не сматрам да имају само улогу 

одскочне даске, и обљављиват ћу и даље у њима без обзира на евентуални „успјех“. А 

друго: „успјех“ на овим просторима?! 

 

Освојили сте треће место на Истракону 2007, Сферу у неколико наврата (2007, 

2008, 2011)… Колико су награде утицале на Ваш стваралачки рад? 

 

Награде су увијек добар мотиватор. Дају ти до знања да си неке ствари добро 

направио и представљају повратну информацију која иначе често недостаје. Писцу је 

најгоре кад на оно што напише не добије никакве повратне информације. Попљуј ми 

причу ако треба, али немој шутјети. Али, кад добијеш награду за нешто око чега си се 

трудио, то је неуспоредиво лијеп осјећај (добро, вјеројатно је успоредив, али тренутно 

ми ништа не пада на памет с чиме бих га успоредио, што је за једног писца лоша ствар 

☺) и потиче да се и даље трудиш, јер, очито се некоме свиђа оно што си натипкао. А и 

лијепо је на столу видјети комад нечега што ти говори – а јеси добар, ух, што си добар! 

Понекад, кад гледам своје награде, осјећам се као порно-глумац. 

 

Учесник сте Истракона, СФеракона… Колико је важно да један писац учествује 

на оваквим манифестацијама? 

 

Како коме. Знам за неке писце које никад нисам видио на таквим манифестацијама 

(а можда и јесам, али нисам знао да су то они), па опет пишу и објављују. Ја особно 

волим долазити на такве догађаје, у првом реду зато што ту долазе људи сличних 

интереса мојима, а што ће се тешко догодити у месници, нпр. Да дођем у цркву и 

кренем причати о црним рупама, људи би могли стећи криви дојам. На конвенцијама 

и сличним манифестацијама могу говорити о било чему и нитко ме неће чудно 



погледати. И то ми се свиђа. Осим тога, сваки прави СФ-гик воли пуно читати, а гдје 

можеш наћи више СФ књига него на СФ конвенцији? 

 

Који су Вам најдражи (домаћи, страни) Ф и СФ писци? Читате ли класике? 

 

Читам све што ми дође под руку. Наравно, обожавам класике и занимљиво ми је 

видјети како су писци прије двадесет, тридесет, сто година гледали на своју будућност. 

Исто тако ме занима колико ће данашњи писци точно „предвидјети“ будућност, што 

ћу видјети ако поживим још двадесет, тридесет, сто година. Од страних писаца волим 

наравно оне незаобилазне попут Кларка, Дика, Зелазнија, Адамса, Симонса, обоје 

Винегових, Варлија, Кони Вилис, Бујолдица ми је занимљива, Мартин, Гејман, Гавриел 

Кеј, Хајнлајн и хрпа других, могао бих их набрајати још двије странице. Што се тиче 

домаћих Ф и СФ писаца, нећу набрајати поименце, јер их већину особно познајем. 

Али, наравно, има оних које радије читам и оних које мање радо читам. Неки ми пашу, 

неки не, што не говори о њиховој способности, него о мом укусу. Нпр. онај 

Богдановић, њега не могу смислити. 

 

Чиме ћете нас то, на књижевном плану, изненадити у наредном периоду? 

 

Изненадит ћу вас једнократном књигом. То ће бити роман којег ћете моћи 

прочитати само једном, јер свака ријеч коју прочитате, након тога ће се аутоматски 

избрисати, тако да се нећете моћи враћати натраг провјерити нешто што сте већ 

прочитали, него ћете се морати задовољити својом способношћу краткорочног 

памћења. Исто тако, планирам вас изненадити причом о два брата који се не разумију, 

јер причају различитим језицима. Затворени су у истој ћелији у држави чији језик не 

разумије ни један од њих, нити тамничари разумију њих двојицу. Питање је, зна ли 

иједан од њих ишта о разлозима затварања и како ће сазнати, кад нитко никога, 

кврагу, не разумије? Осим тога, за 14 година написат ћу и причу која се догађа у 

будућности, 14 година од данашњег дана. А ако вас ништа од тога не интересира, 

провјеравајте разне жанровске збирке у наредном периоду, сигурно ћете ту и тамо 

пронаћи нешто моје. И, наравно, купите моју збирку прича „Највећа игра у свемиру и 

шире!“ 

 

 

Мај, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Милица Живадиновић: Космичка хармонија 
 

 

Милица Живадиновић дипломирала је на Академији ликовних уметности у Версају 

2001. године, као стипендиста Француске владе. Четири године касније положила је 

мастер на Универзитету у Паризу и уписала докторске студије. Као сликар определила 

се за крајње необичну тему: свемир. Какав је њен доживљај космоса из којег извиремо и 

у који увиремо, какве су њене слике света у којем живимо (у буквалном и пренесеном 

значењу) рећи ће нам сама ауторка. 

 

ХЦ: Колико год речите биле, слике ипак не говоре све. Зашто сте се определили 

за ову врсту уметничког изражавања? 

 

МЖ: За мене је сликарство унутрашња потреба, сила која ме покреће и даје енергију 

неопходну за живот. 

 

ХЦ: Како је текао Ваш развојни пут као уметника? 

 

МЖ: Одувек сам волела да цртам, да се играм са бојама, формама и облицима, 

такође сам уживала да шијем, сликам по одећи, ципелама, завесама, намештају, правим 

накит… Сликарству сам се озбиљно посветила кад сам започела студије на 

Примењеној академији у Београду. Школовање сам наставила у Паризу, граду у којем 

живим већи део године још од 1999. Још за време студија почела сам да излажем своје 

радове, јер сматрам да је за уметника врло важно да се суочи са публиком. Волим ту 

врсту размене са људима и увек желим да чујем мишљење других. Многе идеје рађају 

се управо у тој интеракцији. 

 

ХЦ: Свемир није Ваша једина преокупација. Које Вас то још теме опчињавају? 

 

МЖ: Занима ме свет који ме окружује, онај видљив, онај прикривен, али и онај 

имагинарни. Осећам да се све више окрећем природи која је заправо највећи извор 

инспирације. 

 

ХЦ: Каша из које смо постали никад не мирује. Зар можемо онда говорити о 

космичкој хармонији? 

 

МЖ: Свако биће је космос за себе, најважније је да свако пронађе своју унутрашњу 

хармонију. 

 

ХЦ: Сликате звезде, сазвежђа, планете… О чему размишљате док сликате 

свемир? Путујете ли његовим бескрајем или стојите чврсто на земљи? 

 

МЖ: Поглед у свемир је привлачан, неисцрпан, узбудљив, пун изненађења… Ако 

покушамо да се кроз научно доказане чињенице суочимо са величином свемира, 



схватамо колико је наша планета Земља мала, и колико је човек као јединка заправо 

минијатуран… Треба живети у складу са природом, јер се лепота живота заправо крије 

у малим стварима, зато је потребно одржати чврст ослонац на земљи. 

 

ХЦ: У којој су мери филмови научне фантастике утицали на Ваш стваралачки 

рад? Савремена култура уопште? Ко су Ваши узори? 

 

МЖ: Од раног детињства уживала сам у епизодама „Ратова звезда“, филмовима 

Стенлија Кјубрика, књигама Артура Кларка, прогутала „Соларис“ Станислава Лема. 

Што се сликарства тиче увек сам се дивила мајсторима ренесансе. Међу најомијенијим 

сликарима поменула бих јерменског сликара Ајвазовског, затим Одилон Редона, Ропса, 

Рихтера… 

 

ХЦ: Користите акрил и флуоресцентне боје – што се ретко, ако уопште, среће на 

платну. Шта Вас је привукло овој техници и које Вам она погодности пружа у 

односу на друге? 

 

МЖ: Често мењам технике у зависности од циља који желим да постигнем и 

времена које имам пред собом. Акрил има одређене предности, брзо се суши, што 

омогућује спонтаност и брзи развој слике, али је то у исто време техника која захтева 

велику концентрацију и дозу „виртуозности”. Осим акрилика, служим се и уљаним 

бојама које захтевају пуно стрпљења и велико познавање ове магичне технике. 

 

ХЦ: Члан сте УЛУС-а и Националног удружења лепих уметности Француске. Да 

ли Вам је то и у којој мери помогло да дођете до самосталних изложби, купаца…  

 

МЖ: Сматрам да је за уметника у сваком случају важно да буде део удружења. 

Чланство у удружењу нам омогућава право да учествујемо на многобројним 

конкурсима за самосталне и колективне изложбе. Економска ситуација је данас веома 

тешка, свако се сналази како зна и може. Бити уметник, никада није било лако, а чини 

ми се да је данас поготову тешко… 

 

ХЦ: Као неко ко живи и ради у Паризу имате увид и у нашу сцену, али и у сцене 

у иностранству. Можете ли нам, на основу Вашег искуства, подвући сличности (ако 

их има) и разлике? 

 

МЖ: На савременој ликовној сцени дошло је до извесног презасићења. Често се у 

савременим галеријама по свету наилази на гомилу смећа које је изложено у сред 

предивног простора. Деси се повремено да наиђем и на неко пријатно изненађење, али 

углавном се држим сигурних вредности и више времена проводим по музејима. Код 

нас се све више примају те „нове тенденције“, али срећом још увек има пуно 

талентованих уметника чији радови одишу великом енергијом. 

 

 



ХЦ: Излагали сте у земљи и иностранству (Француска, Италија, Црна Гора). На 

какав су пријем наишли Ваши радови овде, а на какав у иностранству? 

 

МЖ: Углавном сам увек наилазила на леп пријем и заинтересовану публику. Увек 

ми је било посебно драго да излажем у својој земљи где имам пуно пријатеља, а 

изложбе су јако добар повод за окупљања приликом којих увек склопим нека нова, 

интересантна познанства. 

 

ХЦ: Радите у Културном центру Србије у Паризу. Можете ли нам издвојити 

нешто интересантно из овог сегмента Вашег живота? 

 

МЖ: У Културном центру Србије радим већ читаву једну деценију. Задужена сам за 

ликовни програм Културног центра, што је одговоран и изазован посао. Код нас 

постоји велики број талентованих и маштовитих људи. Наша ликовна сцена је 

изузетно богата и треба је на прави начин представити у иностранству. С обзиром на 

економску кризу то није увек најлакши задатак, али се трудимо да са минимумом 

средстава реализујемо квалитетне изложбе, велики број концерата, промоције књига, 

пројекције филмова. Учествујемо на многим међународним манифестацијама и 

интензивно сарађујемо са колегама из других страних културних центара у Паризу. 

 

ХЦ: Стипендиста сте UNESCO-а. То мора да је велика одговорност. 

 

МЖ: Велика је част бити стипендиста UNESCO-а, али као што сте сами рекли то је 

свакако и велика одговорност. Стипендију сам добила за време докторских студија. 

Задовољна сам што сам успела да оправдам поверење и докторску дисертацију 

одбраним уз највишу оцену и честитке жирија. 

 

ХЦ: Зашто сте се за докторску тему определили за „Естетику, науку и 

технологије уметности“? 

 

МЖ: Жеља ми је била да праксу употпуним теоријским знањем. Мој професор 

Паскал Бонафу као и дирекција Универзитета у Паризу имали су пуно разумевања за 

жељу да им прикажем једног од наших најзначајнијих уметника двадесетог века. Дуги 

низ година проучавала сам живот и дело Миће Поповића и тако је настала моја 

докторска дисертација. Тренутно припремам монографију посвећену Мићи Поповићу 

која ће бити објављена 2013. године поводом Мићиног деведесетог рођендана. 

 

ХЦ: У децембру 2011. одржан је Фестивал науке у Београду. Били сте један од 

учесника. Можете ли нам рећи нешто више о томе? 

 

МЖ: Било ми је велико задовољство да учествујем на Фестивалу науке. Користим 

прилику и да се захвалим Наташи Станић која ме је позвала да излажем на овој сјајној 

манифестацији која је и ове године имала великог успеха. Сматрам да је Фестивал 

науке изузетно значајан, колико за децу толико и за одрасле. Док многе феномене које 



смо сувопарно изучавали у школи једноставно нисмо могли да разумемо, учесници 

Фестивала науке успели су да нам науку приближе на интересантан и маштовит 

начин. 

 

ХЦ: Планирате ли нову изложбу? 

 

МЖ: Тренутно радим на новом циклусу слика. Чека ме велики посао који ћу 

приказати на следећој изложби. Обећавам да ћу Вас о свему обавестити кад за то буде 

дошло време… 

 

 

Јун, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Млада списатељица Катарина Брбора: Све овиси о писцу и 

његовој машти 
 

Нове се приче рађају, нови писци стасавају: какве све чари леже у њиховом 

откривању! Како то изгледа бити млад, пун идеја и загрејан за писање, откриће нам 

млада дубровачка списатељица Катарина Брбора која је скренула пажњу јавности на 

себе причама попут Старозавјетна, Аферим, Авалеон и црно перо, Инкубус… 

 

Рођена си у Дубровнику. Испричај нам нешто о твом граду: које су ти омиљене 

улице, паркови, споменици културе и зашто? 

 

Иако тренутно не живим у Дубровнику, као и сви други људи волим свој родни 

град на неки посебан начин. Заправо, једна сам од оних који мисле да је нови дио града 

подједнако лијеп као и стара језгра. А што се тиче омиљених улица и споменика, не 

могу а да не избјегнем клишеј: то је Страдун, Порпорела, Орландов ступ, црква св. 

Влаха. 

 

Да ли је град утицао на тебе као писца? 

 

Да, и то доста. Ми се у Дубровнику кроз основно и средње школовање увијек 

посебно осврћемо на дубровачку повијест и књижевност. Тако да нисам само упућена 

на књижевност и културу као нешто особито вриједно, већ сам често (можда и 

пречесто) инспирирана Градом и његовом повијешћу. Тако се моја стимпанк прича 

догађа на измишљеном простору никад освојене Дубровачке Републике, а обрађена 

бајка о Трноружици је уско повезана с уласком Француза у Град. Ту је и још једна 

апокалиптична прича за коју сам „посудила“ радњу и ликове из Гундулићевог Османа. 

Након ње сам рекла доста. 

 

Каква си искуства стекла уређујући студентски часопис Лапис? 

 

Искрено? Не особита. То су новине које функционирају на једноставан начин и на 

чијем је раду највећи изазов натјерати људе да стварно напишу оно што су обећали. 

 

Кратки аматерски документарац Манијаци који си снимила са колегом Срђаном 

Латерзом приказивао се на Маратону кратког филма и Ревији аматерског филма 

(РАФ). Како је дошло до те сарадње и са којим сте циљем снимили филм? 

 

Срђан и ја смо колеге из средње школе и снимање филма била је његова 

иницијатива. То је уједно и најзабавнији пројект на којем смо икад радили. Иначе, циљ 

је Маратона кратког филма снимити што више кратких филмова, а с обзиром да смо се 

он и ја први пут окушали у монтажи, могли бисмо рећи да је наш циљ био довршити 

тај један филм. Његова права намјена је додуше била насмијати публику кроз два 

интервјуа са студентицама које су препричавале своје сусрете с разним чудацима по 

Загребу. 



Колико је по теби филм као медиј захвалнији од писања и да ли је то уопште 

тако? 

 

Писање више волим и њиме боље владам. Тако да не бих баш била објективна ако 

кажем да је писање захвалнији медиј од филма. С друге стране, чини ми се да и једно и 

друго захтијева једнако много вјештине и рада. 

 

Мислиш ли да је лакше доћи до публике сликом него речју? 

 

Мислим да да. Довољно је да збројите колико људи иде у кино или гледа ТВ, а 

колико њих чита. 

 

Пишеш критике за booksa.hr још од 2008. године, али и за часопис Ријечи. Колико 

те испуњава писање приказа? 

 

Волим писање приказа, јер је то моје мишљење о књизи које ће прочитати и други. 

Можда звучи нарцисоидно, али је у суштини заиста тако. Колико нас прочита добру 

или лошу књигу и онда једва чека да своје дојмове подијели са заинтересиранима? Ја 

само имам срећу да имам гдје и како загњавити пуно више људи. 

 

Објављивала си у UBIQ-у, заступљена си у збиркама Парасвемир (2010) и Приче из 

књижнице (2011), номинована си за награду која се додељује као подстрек младим 

писцима у оквиру европске научно фантастичне конвенције Еурокон, која се ове 

године одржава у Штокхолму - све то за јако кратко време. Чему дугујеш свој успех 

и како на њега гледаш? 

 

Појма немам. Пишем о оному што ме занима, интригира и привлачи. Сматрам да 

иначе пишем доста комерцијално и да ми је стил писања јачи од слагања неке 

задивљујуће радње. Ипак се увијек трудим држати класичне приповједачке структуре: 

увод, заплет, итд. Нисам од оних који експериментирају. Бар не засад. Можда је у томе 

баш тајна, тко зна? Исто тако, рекла бих да је жанровска сцена у Хрватској релативно 

малена и да 'свјеж' глас пуно лакше добије на позорности. 

 

У причама обрађујеш митолошке теме на нов и интересантан начин. Одакле 

црпиш идеје? 

 

Од свукуд. Острашћени сам читатељ од малих ногу и мислим да ми је то разбуктало 

машту као ништа друго у животу. Чак сам изабрала студирати повијест, јер је 

доживљавам као хрпу повезаних прича. 

 

Бавиш се паралелним световима. На који начин? 

 

Паралелни свијет сам градила у својој првој објављеној причи Авалеон и црно перо. 

Радило се о политички изврнутој Еуропи што ми је послужило да набацам пар 



политички не баш коректних фора о Русима, Хрватима и другима. Тако да би се могло 

рећи да је пука забава, прије но ли било што друго паметно, била мој мотив. 

 

Ни хорор ти није стран. Колико је присутан у твојим причама и колико 

доприноси атмосфери? 

 

Хороре јако волим, но у мојим је причама присутан само као равноправно 

заступљен елемент фантастици. Страх, језа и непознато које вреба негдје из мрака су 

по мом мишљењу један од најбољих зачина за жанр. 

 

Окупира те и алтернативна историја. Зашто? 

 

Вјеројатно се ради о професионалној деформацији. Кад годинама читате стручну 

повијесну литературу паралелно с Мартином, Симонсом и другима, резултат није 

нимало изненађујући. 

 

Занимаш се за стимпанк. Можеш ли нам нешто више рећи о том жанру? Колико 

слободе ти он пружа? 

 

Стимпанк је знанствено фантастични поджанр који почива на идеји технолошког 

напретка тамо гдје га није било. Најчешће се ради о стројевима који раде на пару и 

радњи која је смјештена у викторијанску Енглеску. Ако га пак схватите само тако како 

горе пише, онда вам можда и неће пружити доста слободе. Особно га схваћам доста 

„опуштеније“ и чак бих устврдила да је моја прича Аферим стимпанк прича, иако у њој 

нема ни „п“ од паре. Била сам толико слободна да Турцима поклоним нуклеарно 

оружје и задужим их за отварање црне рупе у Истамбулу. А све то у 17. столећу. 

 

Опробала си се и у бајкама. Шта је по теби бајка и како изгледа писати је у 

односу на причу? Сматраш ли да бајка спутава писца или јој се у данашње време 

све више померају границе? 

 

Моје су бајке заправо обраде бајки браће Грим смјештене на хрватски простор и 

повијест. Било ми их је лакше писати него приче, јер ми се чини како захтијевају мање 

рационализације од обичне приче. Можда се ради само о мом дојму, али ми је из истог 

разлога било и занимљивије писати бајку која је заправо већ одавно испричана. А да ли 

спутавају писца? Ништа више но нека друга форма одређена својим правилима. Исто 

бих рекла и за помицање границе: све овиси о писцу и његовој машти. 

 

Писала си о вампирима у причи Инкубус. Како те и колико опчињавају ова 

митолошка бића? Јеси ли захваљујући овој причи постала прва добитница награде 

(резиденцијалне стипендије) „Јуре Грандо“, коју додељују „Пут у средиште земље“, 

општина Тињан и ресторан Данијели? 

 

Вампири су ми се свиђали и прије опће помаме која се догодила са Сумраком. У исто 

су вријеме и људи и звијери гоњење нагоном да преживе паразитирајући на властитој 



врсти. Тешко да ишта у свијету фантастике може бити занимљивије од њих, барем што 

се тиче мене. Мислим да нас људе иначе највише интригира оно с друге стране, оно 

што, рецимо то пјеснички, припада ноћи. Што се тиче награде, мислим да је увјет за 

њу био хорор елемент у причама, више него сами вампири као главни ликови. Код 

мене се, ето, поклопило и једно и друго. 

 

Колико је био плодан боравак у срцу Истре? Да ли се родила идеја за неку нову 

причу? 

 

За вријеме мог боравка у Кринги, у Пазину се одржавао Истракон којем сам 

присуствовала први пут. То је највеселија конвенција на којој сам досад била, а имали 

смо и Вампирску ноћ у Кринги на којој сам била гост. На жалост, осим самог Пазина и 

Кринге нисам посјетила друга мјеста, но надам се да једном хоћу. Родила се цијела 

хрпа идеја које су понајвише плод слушања разних предавања на Истракону. А и 

писало се колико се могло. 

 

Била си гост књижевне вечери организоване у Кринги 22. марта ове године. 

Како је протекло вече? Да ли је било контакта са публиком? 

 

Вечер је била врло занимљива. Ја сам причала, други су слушали. Шалим се, било је 

заиста супер. Ту се нашао и начелник опћине Тињан који је за нас послије отворио 

Музеј Јуре Грандо којег смо тако ексклузивно обишли у пола ноћи. 

 

Само пет дана касније гостовала си и у Пазинској кући за писце. Колико се 

разликују та два гостовања, колико су била посећена и колико уопште, по теби, 

гостовања ове врсте значе једном младом писцу? 

 

Гостовање у Кући за писце је било друкчије утолико што се на њему појавило пуно 

мање људи. Иначе, оба гостовања је водио Давор Шишовић који некако увијек погоди 

права питања, тако да се ја распричам и послије мислим како је било супер. А како је 

стварно било, најбоље зна публика. Књижевне вечери, трибине и гостовања, мислим, 

значе сваком писцу, јер показују да је нетко заинтересиран за ваш рад што је лијепо 

знати и након двије и након десет година писања. 

 

Нових прича сигурно има. Чиме ћеш то наградити наше стрпљење у данима 

који следе? 

 

Писат ћу још нешто фантазија. Најавила сам у Кринги једну некромансерску причу, 

јер се још досад нисам позабавила магијом и чаробњацима како спада. Послије би на 

ред дошле и СФ приче које иначе не пишем, осим ако не рачунамо излете у стимпанк. 

Но ваља пробати и то. 

 

Јун, 2012. 

 



37. Писац Ед Барол: Макар се радило и о краткој форми, треба 

уложити максималан труд 
 

 

Као и при обављању сваког другог посла и у писању се мора бити упоран, истрајан, 

темељан, одговоран... Без рада и труда, без темељних и озбиљних припрема, без 

преправки и исправки рукописа - успех изостаје. Како се носи са стваралачким 

кризама, свакодневним изазовима у писању, проблемима у издаваштву, откриће вам 

Ед Барол, хрватски НФ писац. 

 

Ваша прва љубав су стрипови. Које сте стрипове читали као мали? 

 

Све које би ми дошли под руку. Дјед ми је био кондуктер на жељезници и скупљао 

је за мене марљиво стрипове које би људи остављали по влаковима. Наравно стрипови 

су ми били закон негдје до 10 године, кад сам открио да су књиге ипак посебна 

димензија. Иако сам их радо читао и касније. Ипак, један стрип ми је увијек остао 

нешто посебно. Алан Форд. У мојој генерацији смо људе дијелили на оне који га 

обожавају и оне који га не схваћају. Средине заправо није ни било. И никад се нисам 

спријатељио с неким а да није био љубитељ тог стрипа, јер он је дефинирао и врсту 

хумора и опћенито свјетоназор неке особе. 

 

Јесу ли стрипови утицали на Ваш књижевни укус? 

 

Мислим да нису. СФ-у ме, као жанру у којем сам код куће, привукла форма 

петпарачког романа и кратке приче. Прво у Пери Родан циклусу у Њемачкој, а онда у 

Сириусу, којег сам почео читати још у основној школи. 

 

Који су Ваши најдражи писци? 

 

У жанру су то Стивен Кинг и Ден Симонс. И Бујолдица. Али волим и многе друге. 

Харуки Мураками, Артуро Перез-Реверте, Мајкл Уелбек, Џо Несбо, само су дио писаца 

који су на мене оставили утисак у овом миленију. 

 

Ко је од њих и како утицао на Ваше стваралаштво? 

 

У СФ-у сам се највише дивио Лоис Макмастер Буџолд. Њено писање сигурно није 

узор који ће се подучавати у школама писања. Нема ту онога чему се критичари диве. 

Али све њене књиге о Мајлсу Воркосигану сам прочитао у даху и сваку сам прочитао 

више пута. Кад би једном читатељи то исто рекли за неки мој роман била би то за мене 

највећа похвала коју могу добити. 

 

 

 



Осамдесетих година сте се први пут окушали у писању. Зашто сте одустали тада 

и шта Вас је, двадесет година касније, натерало да се опробате поново? 

 

Нисам знао како писати. Имати идеју и разрадити је у глави једна је ствар. То ми 

никад није био проблем. Ставити то на папир је нешто друго. Тек у тридесетима сам 

одлучио покушати поново и кренуо се учити писању, проучавајући како и на који 

начин то други раде. Чисто да остварим своју давнашњу жељу. А данас су рачунала и 

интернет од велике помоћи, било да је неизмјерно лакше писати на типковници него 

на писаћој машини, било да је много лакше направити истраживање за неку причу и 

доћи до жељених података. 

 

Чему највише поклањате пажње при осмишљавању приче: ликовима, радњи, 

стилу, заплету, атмосфери… 

 

Детаљима. И у послу и у писању детаљи су од пресудне важности. Ситне ствари које 

ће лику, атмосфери и самој причи дати вјеродостојност и дах животности. 

 

О чему највише волите да пишете? 

 

О људима. СФ не би требао бити жанр који се бави само будућношћу и оним што 

нам доноси, него и људима који ће ту будућност живјети и на које ће она утјецати, 

било да је то нешто далеко или оно што нас чека већ практично сутра, што би се рекло 

иза угла. Како ће оно што нас чека утјецати на животе ликова мојих прича, то је оно о 

чему волим писати. 

 

У чему проналазите инспирацију? 

 

Инспирација извире из свега око нас. Само треба поставити оно питање, што ако? И 

онда кренути постављати и друга питања, зашто, тко, због чега, што након тога, и 

развијати радњу и ликове. Наравно, понекад зна бити тешко, а ту прије свега мислим 

на тематске натјечаје кад се мора писати о заданој теми у одређеном року.  

 

Може ли се данас живети од писања? 

 

Не вјерујем да се могло и јучер, а камоли данас. При том мислим на све мању 

тиражу књига и све мање читатеља. Никад нисам мислио да ће ми писање донијети 

нешто материјално, нити да ће ми то постати занимање. У Хрватској се свакако не 

може живјети само од писања, а од СФ-а се не може зарадити готово ништа. То је, на 

крају баладе, ипак само хоби. 

 

Имате ли увек подједнако снаге, воље и времена за писање? 

 

Ма какви. Александар Жиљак је једном рекао да је ентузијазам оно што покреће СФ 

писце, али и да је он ограниченог трајања. И био је потпуно у праву. У почетку ми је 



жеља била да објавим бар једну причу. Па онда ајмо још понеку. Па хајде да ми успије 

објавити неку и у иноземству. Па бар једну у Америци. Па да освојим бар једну 

награду. А сад ми је некако све теже наћи мотив. Рачунао сам да би било лијепо 

објавити једно 50 прича, али и то ће ускоро, јер сам их већ објавио четрдесесетак. Наћи 

снагу и вољу је сад пуно теже него наћи вријеме. 

 

Пишете ли у миру радне собе или… 

 

Од прошле године чак и имам радну собу, али и даље типкам у кухињи на пулту 

између судопера и пећнице, као и прије кад смо живјели у малом станчићу. На истом 

старом лаптопу. А скице и дијелове прича исписујем на папир оловком гдје год 

стигнем, онако како ми дођу, под увјетом да имам времена за то. 

 

Сматрате ли да свака прича мора да носи неку поруку? 

 

Не нужно, иако је добро ако је има. Ако је читатељ на крају задовољан и сматра да 

није улудо утрошио вријеме, мени доста. 

 

Какав однос треба писац да има према читаоцу? 

 

Писац би морао бити свјестан да је међусобно разумијевање нешто што је 

искључиво његова одговорност. Ако читатељ није схватио што је писац хтио рећи, 

онда је кривња на писцу и никаква накнадна објашњења ту не помажу. А у СФ-у, по 

мом суду, читатељи су прилично интелигентни, не може им се продати било што. 

Поготово у хард СФ-у какав ја пишем, треба добро познавати материју, направити 

домаћи рад, односно истраживања. Макар се радило и о краткој форми, треба 

уложити максималан труд. 

 

Какав став треба писац да има према критици? 

 

С критиком се нисам често сусретао, барем не с оном професионалном. Мало људи 

чита домаћи СФ, још мање га коментира. Иако би критика требала, и јесте, бити 

нешто пожељно, нешто што ће писцу показати иде ли у правом смјеру. 

 

Колико значе манифестације попут Истракона, СФеракона, Рикона једном 

писцу? Колико је важно да на њима учествује? 

 

Некако сам стекао утисак да је ту већа интеракција писаца, издавача и уредника 

него што се остварује контакт са публиком. Књижевност ту није у првом плану. 

Читатеља је на жалост мало, златно доба кад је Сириус излазио у десетцима тисућа 

примјерака и кад су у њему равноправно учествовали домаћи аутори, давно је иза нас. 

Виц да више људи пише СФ него што га чита и није далеко од стварности. Конови 

писцима служе за исто оно што и свим другим посјетитељима. За забаву и дружење. 



Мени особно су драги и због тога што живим у провинцији, па су ми то и прилике за 

дружења с људима које иначе немам често прилику видјети. 

 

Зашто су књижевни конкурси важни за једног писца? 

 

Просто зато јер, у ситуацији кад је немогуће објавити збирку или роман без потпора 

разних фондова, омогућују писцима да оно што напишу и објаве. 

 

Учествујете ли на књижевним конкурсима у региону? 

 

С тим се баш не могу похвалити. У Хрватској су то углавном стандардне годишње 

збирке за које редовито нешто напишем. Ево сад је у тијеку конкурс Лазара Комарчића 

и Аномалије, али један од увјета је да су радови на српском језику. Нитко на овдашњем 

форуму није знао одговор искључује ли то сродне језике. Мислим да би сурадња 

између СФ удруга у региону требала бити боља, овако често нити не знамо што се 

збива у сусједству осим ако сами стално не сурфамо у потрази за новостима. 

 

Спремате ли штогод ново? 

 

Скице за приче се углавном гомилају. На жалост пишем све мање, тешко је наћи 

мотивацију. Ипак, волио бих једном завршити бар неки од романа који сам започео. 

План ми је био ставити га у електронским облицима на располагање свима који га 

желе читати. Бесплатно наравно, јер и да успијем објавити нешто у папирнатом 

облику биле би то ситне накладе, мало би то људи прочитало, а ионако не бих зарадио 

ништа. А кад се све зброји, од писања СФ-а нема новца, славе још и мање, па су 

читатељи највећа награда за уложени труд. 

 

 

Јун, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Срећу чине мале ствари 
 

 

Интервју је разговор, надоградња (оба учесника), прилика да завирите у свет онога 

коме се дивите, кога цените, читате, слушате... прилика да откријете оно чувено 

„између редова“. Приступајући сваком интервјуу очекујете далеко више од пуких 

одговора на питања, али никад неће престати да ме изненађује лепота стварања, чин 

давања и предавања који се дешава у тих неколико страница питања и одговора. 

Управо том чаролијом афористичар Јово Николић учинио је овај разговор правом 

малом ризницом блага. 

 

Шта је по Вама сатира? 

 

ЈН: Сатира је смисао сваког бесмисла. Она можде да буде и ово и оно. Када је ово, 

непријатно је нама, а када је оно, непријатно је и нама и њима. Када се моћник 

препозна у сатири, писцу је потребна идентификација. Сатиричар гризе носеће уже 

моста од немила до недрага. Онај који гризе добија по зубима, а недостатак зуба је 

доказ да смо их показивали и кад треба и кад не треба. 

 

Колику слободу даје сатира? 

 

ЈН: Сатира даје онолику слободу колику и има. Боље речено, она је слободна као и 

народ: не држе је ни за шта. Узалуд прелиставам часописе и новине тражећи сатиру. 

Нема је чак ни у рубрици „посљедњи поздрав“. То је доказ да и сатиричари и 

уредници настоје да буду слободни. Први да пишу без предрасуда, а други да не 

објављују написано. Некад је сатира боцкала, а данас њу боду дајући јој инфузију. 

Писци покушавају да је оздраве, настојећи да сачувају своје здравље.  

 

Да ли је сатира увек и нужно политичка? 

 

ЈН: Сатира није увјек нужно политичка, али је политика нужно сатирична. У њој су 

нужде и гдје треба и гдје не треба. Што је политика чистија, то је прљавије оно што 

треба чистити. Сатиричари реагују спонтано, они су увијек на терену гдје су 

најпотребнији. 

 

Да ли се слажете са мишљењем Ериха Коша да је „сатира оружје бораца, али не и 

победника“? 

 

ЈН: Сатиричар мора да буде оригиналан. Зато се често не слаже ни са сопственим 

мишљењем, а камоли са туђим. Он никога не тапше по рамену: јуриша на вјетрењаче у 

борби против вјетропира. То је борац којег мобилише савјест оних који је немају. 

Побједници не пишу сатиру, већ оно што је предмет сатире. 

 

 



Треба ли сатиричар да се шали и на сопствени рачун? 

 

ЈН: Сатиричар је хумориста који се уозбиљио да би био на нивоу ситуације, 

односно, свједок који је видио да је враг однио шалу. Он прави рачун без крчмара, а 

кад дотични дође – шали се на тај рачун. Кад му понестане снаге да иде далеко, 

сатиричар се окрене самом себи. Зато се често шали на сопствени рачун, једино се, у 

подсвијести, не слаже са онима који мисле исто као он. 

 

Како се мењају прилике око нас тако се мења објект и циљ сатире. Сматрате ли 

то добрим? 

 

ЈН: Прилике се мијењају, само су шансе за бољитак непромијењене. Сатира користи 

прилике захваљујући неприликама. Објекти сатире су субјекти који нису објективни. 

Многе од њих ћемо памтити по добрима која су нам нанијели. То је добро за сатиру, а 

зло за опште добро. 

 

Шта је за књижевност важније: позитиван или негативан писац, или позитиван 

или негативан јунак? 

 

ЈН: За књижевност су подједнако важни и један и други. Да ли је писац позитиван 

или негативан, зависи колико је био присутан или одсутан. Читаоци су они који 

биљеже плусеве или минусеве и сваки писац има своју читалачку публику. Некима су 

читаоци њихови јунаци, тј. они који успију разумјети оно што је написано. Многи 

читају само сопствене књиге и диве се аутору, јер неко мора и то. И дефинитивно, има 

и оних који дају важан допринос књижевности апстинирајући од конкретних одговора 

на постављена питања. 

 
Шта је за Вас афоризам? 

 

ЈН: Афоризам је краткоћа свега што нам се одужило, изнесено мишљење оног који 

се не бави уносним послом. Ко нишани афоризмом, гађа с неба па у ребра. Шта је 

добар афоризам, видјећете чим га будем написао. 

 

Шта Вас инспирише на писање афоризама? 

 

ЈН: Стварност која је нестварна, средина на периферији, систем који је запао у лоше 

друштво, окружење у окружењу, мостови који спајају оне што се бацају са њих, они 

који се праве паметни да би дошли на власт како би могли, касније, да се праве луди, 

опозиција која не може да има ни власт над собом, а камоли над народом, сиромашни 

духом - обогаћени материјом, држава у држави у којој нема државе, они који нису јако 

слаби него су слабо јаки, органи реда и хаоса, незаборавне побједе које би најбоље 

било заборавити… 

 

 



На шта највише обраћате пажњу кад пишете афоризам? 

 

ЈН: Највише пазим да не нагазим оне који су ми за петама, јер то не мирише на 

добро. Мисли које су ме снашле настојим да бацим на папир који гужвам док не 

постигну компактност. Након тога их бацам даље. Ако вам се одговор чини 

несувислим, то је зато што је и он згужван и што оно главно у њему не можете да 

видите. 

 

Да ли сте имали неприлика због тога што пишете афоризме? 

 

ЈН: Са вођама, политичарима, полицајцима, локалним моћницима, 

медиокритетима, појединцима који су сујетни, неодговорни, неаргументовани, 

нецивилизовани и изопачени у сваком погледу – увијек сам имао неприлика кад 

пишем афоризме. Да их сами не стварају, не би ни били предмет сатире. Моје главне 

неприлике су како да афоризми буду прилични, квалитетни, садржајни, језгровити, 

мисаоно широки, да не иду у баналност, неукус, тривијалност, а да се ликови из њих 

препознају. Нисам позиван ни на какаве информативне разговоре, јер су примијетили 

да причам сам са собом, а то је за све душебрижнике најјачи аргумент и информација. 

 

Објавили сте неколико збирки афоризама, увршћени сте у преко двадесет 

антологија и зборника, освојили сте многобројне награде… Како гледате на свој 

успех? 

 

ЈН: Кад се све добро организује, успјеси дођу спонтано. На њих се никад не осврћем 

да се не бих сударио са онима који ми раде иза леђа и онима који ми излазе у сусрет. 

Ни невиђени успјеси не би били оно што јесу када бисмо их боље погледали. Међутим, 

ако гледаш широм отворених очију, могу да ти их затворе за трен ока. Лично искуство 

ми говори: велики успјеси су доказ да срећу чине мале ствари. 

 

Приредили сте антологију афоризама Босне и Херцеговине „Протести мождане 

масе“. Колико је то био захтеван посао? Какво задовољство доносио улога 

приређивача, а какво улога писца? 

 

ЈН: То је био исцрпан и комплексан посао. На почетку антологије пише да су у њој 

сви заступљени: једни у редовима, други између њих, а на крају да она нема свршетак, 

јер приређивач са толиким писцима није могао да изађе на крај. Улога приређивача 

дала ми је могућност да приредим изненађење себи и читаоцима толиким бројем 

добрих аутора, а улога писца да напишем оно што се приређивачу допада. 

 

Члан сте Београдског афористичарског круга, као и уметничког савета Сатира 

Фест. Колико су Вам те позиције помогле у стваралачком раду? 

 

ЈН: Стваралачки рад ми је помогао да формирам респектабилан опус и да се нађем 

у таквом друштву. Члан Београдског афористичарског круга се постаје по заслузи, на 



основу квалитета рада у сатиричној књижевности. Захвалан сам онима који су то 

примијетили и дали ми могућност и обавезу да се још више исказујем и радим на 

популаризацији кратке сатиричне форме. За ову форму сам се опредијелио из 

практичних разлога. Пошто нас скраћују свугдје и на сваком мјесту, мисија 

афористичара је да продужава скраћено.  

 

Када сте и из ког разлога покренули интернет страницу „На првом сте мјесту“? 

 

ЈН: Интернет страница покренута је прије три године, као један од начина да се 

популарише афоризам као књижевна врста. Многи посјетиоци сајта дали су позитивно 

мишљење о садржајима презентираним на његовим страницама. У суштини, то је 

ауторски сајт, али и други имају прилику да објаве оно што је квалитетно, 

интересантно и пријемчиво за шири круг читалаца, што се може видјети и по броју 

посјета из свих земаља свијета. 

 

Имате ли у плану нову збирку афоризама? 

 

ЈН: Нова збирка афоризама је у прелому и појавиће се ускоро. Њен назив је „Дух 

материје“, издавач је Агора из Зрењанина. Књига је настала у периоду од 2007-2011. 

године. 

 

Када би Вам млади аутори тражили савет, који би то савет био? 

 

ЈН: Тражите савјет од оних које цијените. И они то исто чине, само са више искуства. 

 

 

Јун, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Акупунктура духа 
 

 

Отрови се пакују у мале бочице, баш као и афоризми. Отровне, лековите стрелице 

бацају јунаци савременог друштва, они који су довољно мудри да виде, довољно смели 

да закључе и довољно храбри да иступе и кажу своје мишљење. Један од тих бораца је 

и афористичар Драгутин Карло Минић. 

 

Која су основна својства сатире? 

 

ДКМ: Акупунктура духа. Боли, али је лековита. 

 

Чиме се сатира храни? 

 

ДКМ: Политичким ђубретом. 

 

Коме се и са каквим циљем обраћа сатиричар? 

 

ДКМ: Народу, оном писменом, и полуписменим тајкунима и политичарима. 

 

Шта мислите о нашој „славној“ прошлост, „срећној“ садашњости и „светлој“ 

будућности? 

 

ДКМ: „Славна“ прошлост не да садашњости да има будућност. 

 

Када за сатиричара настају прави проблеми: пре, током или након објављивања 

збирке? 

 

Чим скочи у тај вир. 

 

И хумор је критика живота. У чему се он разликује од сатире? 

 

Кад се публика смеје, то је хумор. Кад се публика уозбиљи, то је сатира. 

 

Сатиру директно или индиректно подстиче друштвено стање, политички 

протести… Застарева ли сатира? 

 

ДКМ: Сатира је као вино, не застарева, већ се оплемењује. 

 

Може ли се сатира „оптужити“ да је једнолична? 

 

ДКМ: Може. Не пише хвалоспеве власти. 

 

 



Како Ви доживљавате афоризам? 

 

Као роман без сувишних речи. 

 

Шта Вам је најбитније при писању афоризма, чему поклањате највећу пажњу? 

 

ДКМ: Највећу пажњу поклањам афоризму. 

 

Како настају Ваши афоризми: у трену, након дугог промишљања или… 

 

У трену, који траје данима. 

 

Дешава ли се понекад да Вам „побегне“ мисао?  

 

ДКМ: Побегне, али се покајнички врати. 

 

Шта Вам се највише допада на гостовањима по Србији? 

 

ДКМ: Публика и роштиљ. 

 

Колико је учествовање на књижевним вечерима важно за једног писца? 

 

ДКМ: Веома. Једино тада читалац мора да размишља и аплаудира. 

 

Како се постаје велики мајстор кратке форме? 

 

Кад победиш у себи малог мајстора дуге форме. 

 

Имате иза себе једанаест збирки афоризама и прича, превођени сте, заступљени 

у домаћим и страним антологијама… Које Вам је дело, који успех, најдражи? 

 

ДКМ: Све су ми награде као деца, како се обично каже, а од књига можда сатирични 

путопис „Националистичка географија“, јер тог жанра готово и нема. 

 

Радили сте и као уредник Ошишаног јежа и Политике (Сатирикон). И то је у неку 

руку стваралачки посао: креирате укус публике, утичете на развој, усмеравате како 

млађе тако и старије генерација писаца. Чиме се руководите при одабиру 

афоризама: његовом актуелношћу, квалитетом, довитљивошћу… 

 

ДКМ: Сва три елемнта подједнако. 

 

Освојили сте многе домаће и међународне награде и признања (Златна кацига, 

Радоје Домановић, Вибова награда, Златни јеж, Драгиша Кашиковић; Алеко, Вуко 

Безаровић…). Јесу ли оне утицале на Ваше даље стваралаштво? 

 



ДКМ: Пошто сам добитник баш свих награда за сатиру, пишем у нади да ће се 

основати још нека награда. 

 

Писац стално ствара. На чему тренутно радите? 

 

ДКМ: Две књиге су у питању: приче „Мала ревизија историје света“ и збирка 

афоризама „Карлов угао“. Радим такође на преживљавању. 

 

 

Јун, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Афористичар Александар Чотрић: Афоризам је скраћена 

прича, прича је продужени афоризам 
 

 

Да су за успех потребни таленат, челична воља и упорност сведочи и пример једног 

од наших најпознатијих и најуспешнијих афористичара Александра Чотрића. Кад је и 

како почео са писањем, шта га мучи, а шта инспирише, откриће вам редови који следе. 

 

Шта је основна одлика сатире? 

 

Сатира би требало да буде на високом уметничком и естетском нивоу, да 

је критична према друштвеним проблемима и да не говори директно, већ 

коришћењем стилских фигура. За овај књижевни жанр неопходна је и ауторова 

храброст. Сатира мора да садржи и хумор, јер „чаша меда иште чашу жучи, смијешане 

најлакше се пију“. 

 

Како Ви гледате на сатиру? 

 

Сатира је за мене више од књижевности и уметности. Постала је мој начин живота, 

однос према свету и морални принцип. Сатира ми помаже да останем у металној 

кондицији и да увек задржим критичку дистанцу према свему што ме окружује. 

Сатира је код нас неоправдано запостављена од књижевне критике, медија, издавача и 

других колега писаца. Међутим, верујем да ће кад-тад наши савремени сатиричари 

добити заслужену сатисфакцију и да ће многи признати да је то већ годинама најбољи 

део српске књижевности. Штавише, у свету су та признања српским сатиричарима 

значајнија и бројнија, него у нашој земљи. Уосталом, и Домановић је праву славу 

стекао много после своје смрти. А и тада је свака власт тврдила да се Домановићеве 

сатире не односе на њих, већ на неку другу власт. 

 

Мора ли сатира увек да буде свесна свога циља? 

 

Сатира је уметност у којој има политике, таман колико је потребно, односно као 

зачина у јелу. Ако је више, или мање, онда је, као јело, бљутава. Због тога циљ сатире 

није промена власти или директно мешање у политику. Сатира је књижевни жанр и 

зато је њена сврха да живот чини смисленијим, мало лепшим и угоднијим, а свет мало 

бољим местом за живот. Додуше, афоризам, сатира и, уопште, критика могу да 

промене свет. Због написаног, аутора могу да пошаљу на онај свет. 

 

Да ли је главни циљ сатире само критика друштвене нарави или може да 

буде и критика људског карактера? 

 

Сатира је критика и једног и другог. Домановић је најбољи пример, јер његове 

најуспелије сатире нису само критика вођа, управљача, министара и полицајаца, већ и 



рајинског менталитета народа, раширеног лицемерја, конвертирства… И наши 

савремени најуспешнији сатиричари следе овај принцип. 

 

Шта добија, а шта губи писац пишући сатиру? 

 

Пишући сатиру добијамо моралну сатисфакцију, духовно олакшање, у складу са 

библијским – „рекох и спасих своју душу“. Можемо да добијемо чир на желуцу, 

неразумевање средине, позиве од суда и полиције… А као што видите, ништа не 

губимо! 

 

Колико је лако угушити критику? 

 

За време Милошевића афоризми су били најубојитији облик критике тог 

поретка. Афоризми су се тада коментарисали, истицали на транспарентима 

демонстраната, писали као графити по зидовима градова. Сада се то променило и 

афоризам нема више тај жестоки критички набој, али зато је постао суптилнији, 

мисаонији, књижевнији... 

Сада пишемо о знатно ширем кругу тема. Постоје и љубавни и афоризми за децу, и 

афоризми о култури и спорту. У нашој јавности влада велико интересовање за ову 

кратку форму. Књижевне вечери на којима читамо афоризме изузетно су посећене. 

Међутим, у штампи се посвећује неадекватан простор сатири. Изузетак су, од дневних 

новина, „Новости“ и „Политика“, и „Крагујевачке новине“ од седмичних. Постоје на 

срећу, на интернету „Етна“, „Шипак“ и „Носорог“… То је све! Премало за врло обимну 

и квалитетну сатиричарску продукцију. Скоро је невероватно да је у једнопартијском 

комунистичком систему било простора за Душка Радовића, Минимакса, Надреалисте, 

Индексовце, а сада у електронским медијима нема сатире. Постоје на комерцијалним 

телевизијама неке назови хумористичке емисије које су сурогат, замена за прави, 

ауторски, убојити и оригинални хумор и сатиру. То што се тамо приказује јесу бајати 

вицеви, вулгарности, баналности, псовке, хумор „на прву лопту“, често врло увредљив 

за читаве народе. 

 

Да ли је критика корисно упозорење? 

 

За мудре људе јесте. Неписмени, али врло мудри кнез Милош Обреновић страховао 

је за своју власт када се народ ућути, није бринуо када је народ гунђао и критиковао. 

Савремени властодршци брину да намире своје чланове, коалиционе партнере, лидере 

опозиције, прваке медија, политичке аналитичаре, тајкуне... Једино су заборавили на 

народ... Докле год буде власти, биће и сатире. Када је промењен режим краља 

Александра Обреновића, питали су Домановића о чему ће писати: „Остали смо ми 

исти“, одговорио је Радоје. 

Мени су после 5. октобра 2000. године неке колеге у Удружењу књижевника Србије 

казале да ми афористичари нећемо после одласка с власти Слободана Милошевића 

имати о чему да пишемо. Рекао сам, отишао је један властодржац, дошло је 18 нових, 



мислећи на лидере тадашњег ДОС-а. Имаћемо осамнаест пута више посла. И тако је, 

заиста, и било! 

Никола Пашић био је мудар политичар и државник и зато је читао само опозиционе 

новине. Данашњи политичари и када би хтели, не би могли тако да поступају, јер 

опозиционих новина нема. Истина је да сада све може слободно да се каже или 

изговори, али нигде не може да се објави. 

Да се и нашалим - слобода мишљења је гарантована уставом. Зар то није довољно? 

Афористичар је борац за слободу мишљења и слободу речи. Најважније је да 

сатиричар буде слободан од свог унутрашњег цензора. 

 

Шта је за Вас афоризам? 

 

Одговорићу афоризмима из моје најновије збирке „Померање памети“, коју је 

објавила издавачку кућа „Агора”: 

 

Афоризам је досетка до које се долази после дугог размишљања. 

 

Афоризам је трагикомедија у једној реченици. 

 

Афоризам је тона тежине у паковању од једног грама.  

 

Афоризам је оно што би свако од нас могао да каже. 

Када би имао талента, духовитости и храбрости. 

 

Афоризам је најсличнији животу. 

Кратак је. 

 

Добар афоризам може да разуме свако, али не може да напише свако. 

 

Афористичари убеђују у две речи. 

 

Шта Вас највише привлачи афоризму? 

 

То што је афоризам нешто најкраће и најефектиније што је људски ум до сада 

створио. 

 

Када сте и како почели да пишете афоризме? 

 

Први афоризам написао сам као средњошколац Економске школе, са седамнаест 

година, док сам живео у селу Јадранска Лешница код Лознице и гласи: „Дошла је зима. 

Све је замрзнуто, осим цена”. Са ове дистанце и није нешто посебно, али, ако се узме у 

обзир да је први, онда није ни лош. До сада сам написао више десетина хиљада 

афоризама. Пишем их више од четврт века. Нису, наравно, сви заслужили да буду 

објављени у часописима и збиркама. У мојим збиркама налази се око три и по хиљаде 



афоризама. Најдражи ми је онај афоризам који још нисам написао. То ме, заправо, и 

покреће да их свакога дана пишем, а све у нади да ћу написати најбољи. А афоризме 

пишем зато што не могу све да их запамтим. 

 

Имате ли увек подједнако времена и снаге за писање? 

 

Немам. Понекад прође много времена, а да ништа не напишем, али и тада 

размишљам и „ловим“ идеје. Најважније је за писца да за њега нема опуштања и 

тоталног одмора. А када имамо времена, онда је једноставније да то запишемо. 

Последњих година почео сам да са собом носим и бележницу, па прибележим идеје и 

концепте за афоризме и приче. Жао ми је што немам више времена, али и када сам у 

временском шкрипцу знају да настану најбољи радови, јер морам до одређеног рока да 

напишем колумну или рубрику. Добро је имати обавезу такве врсте, јер нас „тера“ да 

напишемо сваке седмице, или месеца афоризме и приче које, иначе, због интертности 

не бисмо урадили. Пуних 13 година писао сам колумну „Пета колона“ у 

петнаестодневном часопису „Српска реч“ и за то време написао сам 60 хиљада 

афоризама и коментара, од којих су многи ушли у моје збирке. 

Већ две године пишем колумну у листу „Моцарт Спорт“ која се зове „Дриблинг 

духа“ и у којој седмично објављујем по десетак афоризама на тему спорта, клађења, 

навијача, хулигана... Од ових изабраних афоризама, такође ће настати збирка. 

 

Када најчешће пишете: ноћу, у путу, јутром… 

 

Посланик сам и много времена проводим у скупштинској сали, али немогуће је 

писати за време седница Скупштине Србије, јер је велика конкуренција. Има пуно 

афористичара у покушају. Али оно што се тамо чује јесу полуфабрикати, афоризми у 

зачетку. Запишем, наравно, неке идеје, скице и концепте, али онда то мора да се 

уобличи и доради у потпуном миру и концентрацији. Често ми афоризми навиру када 

легнем да спавам. И онда морам да устанем, упалим светло и запишем их, јер у 

противном их заборавим до јутра. Тако да је у мојем случају често вече паметније од 

јутра. Још ми се није догодило да сањам афоризме. Али сањам да их једном сањам. 

 

У чему проналазите инспирацију? 

 

Буквлано у свему око мене и у мени. Још је латински песник и сатиричар Децим 

Јуније Јувенал који је живео у Нероново време, у првом веку нове ере, написао да је 

„сатиру тешко не писати”. Немам томе шта да додам, а камоли да одузмем. Свако 

време има свог Јувенала, али, нажалост, и Нерона. 

 

Бавите се и писањем сатиричне приче. Шта Вам срцу више лежи: афоризам 

или сатирична прича? 

 

Афоризме пишем од 1984. године, а приче од 2003. Афоризам је за мене, 

понекад, скраћена прича, а прича је продужени афоризам. Волим подједнако обе 



форме, с тим да мислим да у причи морам још да напредујем, а то ћу постићи читањем 

свега доброг написаног у овој области, како у Србији, тако и у свету. 

 

Објавили сте три збирке сатиричних прича и осам збирки афоризама. Како 

је текао њихов пут? 

 

Прву збирку афоризама објавио сам 1993. године, под насловом „Даћемо ми вама 

демократију“. Протекло је девет година од мојих почетака, до настанка прве збирке. 

Зато саветујем и млађим колегама да буду стрпљиви и не журе са објављивањем 

збирке. Она настаје тако што се годинама редовно исписују афоризми, а онда се уз 

помоћ колега изаберу они најбољи. Од те прве збирке на сваке четири године 

објављујем нову збирку афоризама. Прву збирку прича објавио сам три године пошто 

је настала моја прва прича. Најважније је бити посвећен писању, стварању новог, а све 

остало долази само по себи. Не би требало размишљати о појављивању у медијима, 

наградама, учешћу на фестивалима... Све је то само логичан след онога што је аутор 

написао у својим збиркама. 

 

Приредили сте антологију српског афоризма за децу „Раздељак“ и зборник 

афоризама „Дриблинг духа“. Колико је то био напоран посао и колико Вас је 

испунио? 

 

На овим књигама радио сам по две године. Био је то захтеван посао, али 

истовремено и врло занимљив. На жалост, више времена ми је требало да се договорим 

са издавачима, лекторима, правницима, штампарима, коректорима, илустраторима, 

спонзорима, него што ми је требало да радим на читању и приређивању. 

„Раздељак” је објављен у марту ове године и објавио га је Завод за уџбенике. Књига 

је већ представљена у Бечу и Темишвару, али не и у Србији, јер за то, изгледа, код нас 

не постоји интерес ни у једној школи. Афоризам за децу је потпуно запостављен 

књижевни жанр. Младима се у школама, у лектирама и уџбеницима нуде песме, 

приче, бајке, басне… али не и афоризми. Настојаћу то да променим. 

„Дриблинг духа” сам завршио пре неколико месеци, предао сам га издавачу 

„Моцарт Спорту” и очекујем да крене ускоро у штампу. У обе књиге заступљено је по 

седамдесетак аутора из целог региона. 

 

Афоризми су Вам уврштени у антологије објављене у Румунији, Бугарској, 

Македонији, Пољској, САД, Русији, Аустрији, Немачкој… Како гледате на свој 

успех? 

 

То није само мој успех, већ свих српских сатиричара и припадника Београдског 

афористичарског круга. У свету су наши афоризми постали познати, захваљујући 

преводима Горана Мракића, Валериуа Бутулескуа, Лучијана Алексиуа и Дана 

Костинаша на румунски језик, Ганча Савова на бугарски, Дагмаре Луковић и Олге 

Лалић Кровицке на пољски, Јована Гагића, Владимира Шојхера и Југославке Катић на 

руски, Срђана Дошљака, Џејмса Гирија и Бориса Митића на енглески, Волфганга 



Ешкера, Мила Дора, Златка Красног и Ђорђа Димитријевића на немачки, Франција 

Чеча и Миљенке Витезовић на словеначки, Васила Толевског на македонски… 

Написао сам да су код нас за мисли писаца резервисане последње странице новина 

и штампане су ситним словима. Истовремено, за глупости политичара резерисане су 

насловне стране. Парадокс је да велики број дневних новина у Србији уопште нема 

рубрике за културу. Тако, када нас афористичаре објаве у светским антологијама 

мислилаца, у Русији, САД или Пољској, са Аристотелом, Волтером, Достојевским и 

Ничеом, то за наше новине није вест. Вест је, зато, све што изјави један градоначелник, 

познат по реченици да му од свих познатих композитора једино Бетовен није свирао 

на увце, јер је био мали када је познати композитор умро. А дужна пажња придаје се и 

изјави другог политичара из Чачка који је „одвалио“ да су песме Саманте Фокс - 

музика његове младости. Узглед, он је од ове, назови певачице, много познатије као 

фото-модела, старији „само“ 15 година. 

 

Члан сте Удружења књижевника Србије и Београдског афористичарског круга. 

Колико Вам је то помогло у писању/објављивању? 

 

Почео сам да објављујем још 1985. године у скоро свим новинама и часописима у 

бившој Југославији који су публиковали сатиру, тако да чланство у УКС-у и БАК-у није 

имало никаквог утицаја ни на моје писање, нити на објављивање. Поносан сам што сам 

у чланству ових удружења, јер доприносе афирмацији наше културе, литературе, 

сатире и афористике. Увек је лакше када истомишљеници и колеге раде заједно. Али 

писање је индивидуалан посао и тражи да се аутор осами. Београдски афористичарски 

круг постоји неформално више од 25 година, а име му је наденуо садашњи министар 

културе, а тада књижевни критичар и писац Предраг Марковић. 

Пре пет година одлучили смо да БАК и формално региструјемо. На оснивачкој 

скупштини били су присутни наши истакнути афористичари – Витомир Теофиловић, 

Милан Бештић, Бојан Љубеновић, Александар Баљак, Александар Чотрић, Слободан 

Симић, Милутин Млађеновић, Ђорђе Оташевић, Бане Јовановић, Душан Пуача, Весна 

Денчић, Зоран С. Станојевић, Александар Новаковић и Ненад Вучетић. Сасвим је 

логично било да Баљак и званично постане „primus inter pares” (први међу једнакима). 

БАК, међутим, не окупља само афористичаре из Београда, већ из целе Србије, као и 

других држава. У његовим чланству су и колеге из Новог Сада, Ужица, Панчева, 

Крагујевца, као и из БиХ, Македоније... Од оснивања организатори смо међународног 

фестивала „Сатира феста“, који се сваке године у октобру одржава у Београду и који 

окупља све најбоље сатиричаре из Србије и региона. 

 

Добитник сте Велике плакете Деветог међународног фестивала хумора и сатире 

„Бијељина 2012“, да се осврнем само на последње признање. Утичу ли награде на 

писца, како и колико? 

 

Драго ми је због ове награде, јер је Фестивал у Бијељини, захваљујући оснивачу 

Груји Лери, постао место окупљања врло квалитетних аутора из више земаља. У 

Бијељини сваке године састане се више од двадесетак учесника и 500 посетилаца, а 



медији Републике Српске и БиХ придају изузетно велики значај „самиту на врху” 

хумориста и сатиричара у Семберији. Веома је значајно што сваке године учествују и 

млади ствараоци, тако да је то за њих подстрек да наставе да пишу сатиру. 

Признања видим као подстицај за будући рад, доказ да то што аутор ствара вреди и 

да би требало да настави. Признања значе само ако их додељује непристрасни жири, 

искључиво на основу дела, а не по другим критеријумима. Зато су ми најдраже 

награде на конкурсима на којима сам афоризме и приче слао под шифром, а таквих је 

90 одсто. 

Посебно ми значи признање „Доситејево перо“, за збирку афоризама за децу 

„Својеглава књига“, јер сам ову награду добио 2011. године од жирија састављеног од 

250 ученика из десетак београдских основних школа. Деца су непоткупљиве судије. 

Малишани су искрена публика и вредновали су искључиво књигу. Они су читали 

књиге много аутора, оцењивали их и моја им се свидела. 

 

Када се осврнете данас на свој успех – има ли нешто што још нисте постигли? 

 

Иако пишем већ четврт века, мислим да сам почетник и да морам још много тога и 

да прочитам и научим, наравно, и да створим. Радујем се када пишем и верујем да ћу 

имати воље, снаге, одлучности и инспирације за писање у будућности. Желим да 

објавим и тематски другачије збирке афоризама, пре свега, на тему мушко-женских 

односа и о спорту. На таквим збиркама тренутно радим, а припремам и нову збирку 

афоризама за децу. Већ сам усталио ритам да на четири године објавим збирку 

сатиричних афоризама, а у том циклусу настане и збирка сатиричних прича. 

 

 

Јун, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Радивоје Бојичић: Гледај да се бавиш сатиром, а види шта ћеш 

с њом 
 

 

Радивоје Бојичић, књижевник и сатиричар, рођен је 1949. у Иванграду (данас 

Беране), у Црној Гори. Главни је уредник најстаријег и сада јединог српског 

хумористичко-сатиричног листа „Ошишани јеж“. Објавио је неколико романа, збирки 

афоризама и сатиричних прича, потписао многе телевизијске драме… Која су његова 

размишљања о сатири и афоризму открио нам је у интервјуу који следи. 

 

Ко све и како служи сатири? 

 

Мало је слугу сатире. 

Они који би требало да јој служе, господаре њоме. 

Данас сатира служи својим господарима да се домогну националне пензијице, неке 

наградице, било какве привилегијице. 

Када се маргиналци баве сатиром, нормално је што ће им се сатира придружити на 

маргини. 

 

За сатиру се каже да је уметност виђења. Како сатиричар „вежба око“? 

 

Гледај да се бавиш сатиром, а види шта ћеш с њом. 

 

Колико је хипербола значајна за сатиру? 

 

Одговорио бих на ово питање, али не бих да претерујем. 

 

Циљ сатире је поправљање друштва, рекао је Данијел Дефо. Колико је сатира у 

стању то да уради? 

 

Данијел Дефо? Да ли је то онај што је писао о Робинзону Крусоу? Па, кад је знао 

циљ сатире, зашто тај циљ себи није поставио у Србији, једином пустом острву које 

нема море. И зашто Дефо није натерао свог бродоломног Робинзона да са женским 

Петком успостави расну, верску, националну, полну и сваку другу равноправност? 

 

Колико сатира узима, а колико даје сатиричару? 

 

Сатира је некад тражила целог човека. Данас се за њу не даје ни средњи прст. 

 

Да ли је политика наша судбина? 

 

На то питање ни Нострадамус не би могао да одговори. 

 

 



Колико је сатире потребно да се измени друштво? 

 

Сатира не може да измени ни весело друшто у ћошку. 

 

Да ли је сатира једини књижевни род који још вреди писати? 

 

Много би било када бисмо сатиру прогласили књижевним родом, без обзира у 

колико смо блиском роду са њом. 

 

Шта је за Вас афоризам? 

 

То је брбљивост која стаје у једну реченицу. 

 

Шта кратка форма дарује афоризму? 

 

Дубок садржај. 

 

Да ли би афоризам изгубио на јачини да је дужа књижевна форма? 

 

Кад је афоризам слаб, почне да губи на јачини већ у првом слову. 

 

Да ли се савремени афоризам, како каже Лихтенберг „дави у сопственом салу“? 

И зашто до тога долази? 

 

Па, кад се измере наслаге холестерола у савременој српској афористици, онда је 

Лихтенбергова дијагноза скуп симптома који управо владају овдашњом сатиричном 

сценом. 

 

Ужива ли афоризам веће слободе у односу на друге књижевне облике? 

 

Ужива. И то иде дотле да су неки афоризми потпуно књижевно изобличени. 

 

Постоји ли суревњивост међу афористичарима? 

 

Наравно. Нарочито сам пакостан на афористичаре под чијим потписом налазим 

своје афоризме. 

 

Да ли сте Ви лично имали проблема због писања афоризама? 

 

Јесам, а неки баш ништа нису ваљали. 

 

Колики утицај има афористичар на друштво? 

 

Афористичар утиче на друштво само ако непрекидно досађује. 

 



Који би био Ваш савет генерацијама које долазе? 

 

Нека долазе што пре. Ни ја више не могу сам. 

 

 

Јул, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Жељко Обреновић: Стварање и уметност чине живот лепшим 
 

 

Жељко Обреновић рођен је 1982. године у Ваљеву. Дипломирао је на катедри за 

српску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Поред писања, бави се 

стрипом и музиком. Објављује филмске и књижевне приказе (Градина, Pressing, Frenzy 

Spark…) и приче (Трећи трг, Емитор, Trash, Арт Анима, Helly Cherry...). Увек је у потрази 

за новом причом. 

 

Која је основна дужност писца? 

 

Основна дужност писца је да да све од себе. Да се потруди и напише књигу какву би 

он сам желео да прочита и да не дозволи да му било шта стане на пут док то чини. 

Заборавите на то шта ће рећи околина, шта ће рећи било ко, једино о коме би требало 

да бринете сте ви сами. Односно шта вам ваше унутрашње „ја“ говори да је исправно. 

Само тако можете да напишете књигу коју ће неко пожелети да прочита. Надам се да 

сам ја у томе успео у „Талогу“. 

 

Да ли једино у раду и активности лежи смисао живота? 

 

Стварање, и уметност уопште, чини живот лепшим. Лично не могу да га замислим 

без тога. За мене је увек било нешто, без обзира да ли је то музика, стрип, или 

књижевност. 

 

Када сте и како почели да се бавите писањем? 

 

На неки начин сам то одувек радио. Још као клинац писао сам нинџа романе. Затим 

сам писао сценарије за стрипове које сам цртао, па разне приче. Све је то дошло некако 

спонтано и не могу тачно да одредим тренутак кад сам себи рекао: „Знаш шта, ти ћеш 

од сада бити писац“. Једноставно су неке ствари дошле на своје место. Све оно што сам 

прочитао, сви филмови које сам погледао. Дошло је до акумулације и осећао сам 

потребу да те идеје избацим из себе. Прво је дошао „Српски психо“, а сад је ту „Талог“. 

 

Од кога сте се учили писању?  

 

Само и искључиво од добрих писаца, без обзира да ли су писали романе, стрипове 

или филмове-серије. Добро писање се осети на километар. Чак ћете и ток шоу 

препознати ако је добро скриптован, јер данас изгледа да само људи у обичном говору 

не користе сценарио, а и то је дискутабилно. Изнова и изнова читам/гледам ствари за 

које сматрам да су ремек-дела и сваки пут кад им се вратим, научим нешто ново. А 

онда седнем и пишем. Нема бољег савета који бих дао младом писцу. Писци пишу. 

Тачка. 

 

 



Који су писци на Вас извршили највећи утицај и зашто? 

 

Пуно их је. Рецимо, Стивен Кинг, јер уме да створи убедљиве ликове и убедљив 

мизансцен, а књиге су му различите упркос неким мотивима који се непрестано 

понављају. Затим, Брајан К. Вон у стрипу, јер ме је пуно научио о динамици 

приповедања, о шетању кроз временске токове, о дијалогу и томе како озбиљно 

писање може да буде и те како забавно. Дејмон Линделоф на ТВ-у, јер нам је упркос 

свим манама које „Изгубљени“ (Lost) има, подарио серију о којој се и даље прича, иако 

је серија одавно окончана. Такође, доказ је да можете да будете добри чак иако не 

удовољите свима. Волим Мајкла Шејбона, Џејмса Елроја и Кормака Макартија. Ако сам 

у „Талогу“ дотакао делић њихове генијалности, ја сам задовољан. 

 

Колико је дуг пут од мисли до њеног остварења на папиру, а колико од рукописа 

до романа? 

 

Јако, јако дуг. Те мисли које писац формира у глави, ма колико биле уредне и 

систематичне, кад почну да се претачу у речи на папиру, брзо почну да се мењају, јер 

схватиш да су то две потпуно различите ствари: мисли и речи. Мисли су нешто 

интимно, чему нико други нема приступ, па самим тим не морају ни да буду 

савршене. Речи на папиру су већ нешто што други могу да виде, па се самим тим ниво 

аутокритичности повећава. Тако би барем требало да буде. А готов роман је тек прича 

за себе. Тако је барем било са „Талогом“, даље ћемо видети. 

 

Бирају ли писци теме или теме бирају њих? 

 

Вероватно је одговор негде на пола пута. Идеје су свуда око нас, није у томе 

проблем. Питање је само колико сте способни да их видите. А чак је још битније то 

колико сте способни да од њих нешто направите. Пре неки дан сам прочитао сјајан 

синоспис за роман „Преживели“ (The Leftovers): неколико милиона људи је одједном 

нестало. Нико не зна како и где. Роман се бави онима који су остали и како се они носе 

са чињеницом да су им ближњи нестали без трага. Нисам прочитао роман, па не знам 

шта се дешава. Али мозак већ почиње да тражи начин на који бих ја то решио, чиме 

бих се бавио итд. Мислим да би тако требало приступати и писању сопствених романа. 

Играјте се идејама и разматрајте разне аспекте. 

 

Какав однос писац треба да има према читаоцу? 

 

Не би требало да га потцењује. Писци често узимају читаоце за наивне и 

упрошћавају романе како би „просечни читаоци“ схватили о чему се ту ради. Велика 

грешка. То доказују многи сјајни бестселери који су све само не једноставни за читање. 

Док сам писао „Талог“, настојао сам да напишем интелигентну књигу за 

интелигентног читаоца, што не значи да роман није за широку циљну групу. 

Напротив. Само, ко буде желео, видеће даље и више од осталих. Али ни они који траже 

само забаву неће бити разочарани. 



 

Зашто је битан ритам у причи/роману? 

 

Битан је као и у животу. Ако десет дана седите у месту, па негде нагло одете, можда 

ће вам тамо бити лепо, али ће вам после бити жао што и оних претходних дана нисте 

негде ишли. Тако је и са литературом, она би требало да вас сваком реченицом води на 

ново путовање на којем вам неће бити досадно и са ког ћете се вратити другачији. 

Читаоци ми кажу да су „Талог“ прочитали у даху. Надам се да то значи да има добар 

ритам. 

 

Какви су били Ваши почеци? Који су Вам најдражи успеси? 

 

Почетака има пуно (смех), али драго ми је, сад кад погледам уназад, што су неке 

теме и мотиви који су ми били битни у раном периоду живота и стварања и даље ту, 

само су сад, наравно, на вишем нивоу. Још док сам уз стрипове учио да читам, сусрео 

сам се са мешањем разних жанрова, са лепотом спонтаног проповедања и мислим да је 

то некако заувек остало са мном. Сваки дан кад напишем нешто ново – то је највећи 

успех. А свака објављена реченица којом сам задовољан је следећи највећи успех. Има и 

оних мање апстрактних, као што је, рецимо, награда Академије уметности коју сам 

недавно добио за кратку причу Музеј ђубрета (http://zeljko-

obrenovic.blogspot.com/2012/06/nagrada-u-potrazi-za-novom-pricom.html), затим превод 

„Српског психа“ на пољски језик и, наравно, мој нови роман „Талог“. 

 

Реците ми нешто више о роману Српски психо који сте написали са Александром 

Илићем. Како је текла Ваша сарадња? Да ли је било тешко уклопити ваше стилове? 

На какав је пријем наишао роман код публике? 

 

Роман је прошао више него добро. Продао се у одличном тиражу и публика је била 

презадовољна. Чак и данас ми се често неко јави и каже да је недавно прочитао роман 

и да је одушевљен. Није било тешко уклопити стилове, јер кад се једном формира глас 

протагонисте, све је лако. 

 

Написали сте и роман Талог. Колико се он разликује од првенца и колико Вам је 

било теже (односно лакше) да радите на њему? 

 

Мислим да је најбоље да читаоци сами просуде како се и на који начин „Талог“ и 

„Српски психо“ разликују. Мени је само битно да уоче корак напред, јер то је сваком 

аутору највећа похвала. Било га је лакше написати, јер сам сад вештији као писац, али 

уједно и теже, јер се жели више, а ту је и тај синдром другог романа и великих 

очекивања. 

 

 

 

http://zeljko-obrenovic.blogspot.com/2012/06/nagrada-u-potrazi-za-novom-pricom.html
http://zeljko-obrenovic.blogspot.com/2012/06/nagrada-u-potrazi-za-novom-pricom.html


Ваше су љубави, поред писања и књижевности, стрип и музика. Који су Вам 

омиљени стрипови и зашто? 

 

Има их много. Бендисов Daredevil и Alias, Миларов Ultimates, Вонов Ex Machina, 

Аронов Scalped, Муров From Hell, Watchmen итд. Све су то различити стрипови које спаја 

једино то што су сјајно написани и што, кад зароните у њих, не желите да се прича 

оконча. Мислим да је такав спој визуелне и писане уметности нешто најсавршеније, јер 

како кажу: „Слика вреди хиљаду речи“. А у стрипу имате и слику и хиљаду речи. Па 

ви видите. Од новијих стрипова религиозно пратим: Sweet Tooth, American Vampire, 

Morning Glories, Chew, Locke&Key... Мислим да сам у „Талог“ успео да уградим нешто од 

сведености и компресованости стрипа. Људи који познају и стрип и прозу кажу да сам 

успео. Хвала им. 

 

Које музичке правце пратите? Утиче ли музика на Ваше стваралаштво? 

 

Углавном волим алтернативни рок-метал: Tool, A Perfect Circle, Pain of Salvation. 

Али редовно скидам све што ми неко препоручи и отворен сам за нове ствари. Ових 

дана слушам Florence&the Machine. Музика свакако утиче на писање, мада не могу да 

слушам музику док стварам – омета ме. Али наравно, музика је нешто најближе 

поезији у савременој култури. Са Мирком Луковићем, фронтменом бенда Rare, радим 

на песми која представља неку врсту аудитивног трејлера за „Талог“. Претпостављам 

да ће људи ускоро моћи да чују шта смо урадили. 

 

Као неко ко се (између осталог) бави писањем књижевних критика сигурно 

доста тога прочитате током године. Каква је књижевна продукција данас? Шта би 

ваљало мењати? 

 

Трудим се да прочитам барем роман недељно и углавном читам англосаксонске 

писце у оригиналу. Не мислим да би било шта требало мењати, јер је пуно одличних 

писаца, све више је аутора који су отворени за нове ствари и мешање жанрова, све 

више је утицаја ТВ-а, филма, стрипа, видео игрица. Што се мене тиче – никада није 

било боље. Само нека потраје. 

 

Радите ли на нечем новом? 

 

Да. Тренутно пишем нови роман, а радим и на неколико стрип албума са разним 

цртачима. Надам се да ће се нешто од тога ускоро појавити. 

 

 

Јул, 2012. 

 

 

 

 



43. Ненад Вучковић: Природа је ненадмашни стваралац 
 

 

Аутор Еколошко-уметничког пројекта „Аријаднина нит“, Ненад Вучковић сматра 

да смо сви део природе и да као такви морамо да се боримо за њено очување, 

уметници можда и више него други људи. Скроман какав јесте, уметност и природу 

ставља испред себе, а то поручује и другим људима. 

 

Како сте дошли на идеју да покренете Еколошко-уметнички пројекат 

„Аријаднина нит“ ? Када је и како покренут пројекат? 

 

У пролеће 2008. године нашли смо се моја два пријатеља - Марко Симовић, сликар 

из Чачка, Драгољуб Јовичић, сликар и књижевник из Београда и ја - и некако заједно 

дошли на идеју да бисмо могли да направимо еколошку акцију. Повод је био Марков 

долазак у Београд (дошао је на скуп Еколошких удружења Србије). После састанка нас 

тројица смо отишли на обалу Дунава - на Ушће и сакупљали пластичне флаше које је 

река наплавила. На десетак флаша смо написали еколошке поруке и поставили их у 

низу на шеталишту. То је била пр(а)ва еколошка-уметничка инсталација. После тога, 

из самог рада са људима и материјалом саме од себе откривале су се нове идеје, и тако 

је остало до данас. 

 

Зашто баш „Аријаднина нит“? 

 

Пројекат се зове Аријаднина нит по старогрчком миту о Аријадни, Тезеју, 

Минотауру и лавиринту. Укратко: Минотаур је живео у лавиринту и узимао намет од 

становника острва у живим људима. Многи су покушавали да га убију, али су страдали 

изгубљени у лавиринту. Тек је Тезеј успео, јер је могао да нађе пут - са клубетом конца, 

како га је саветовала Аријадна. Класичне вредности су темељ европске и светске 

цивилизације, како за уметност тако и за културу, а екологија је култура понашања и 

живљења. Интересантно је да се у оваквим причама (као што је мит о Аријадни), 

појављују одговори на питања која ће бити постављена тек много касније - у данашњем 

времену. То је можда зато што оне говоре о динамици енергија које формирају 

понашање и односе између људи, а то је увек исто. 

 

Који је циљ пројекта? 

 

Ако бисмо имали вагу на чијем се једном тасу налази све оно добро што нам се 

догађа, а на другом тасу лоше, циљ пројекта је да повуче мало, колико се то може, да 

казаљка превагне на добро. 

 

 

 

 



Пројекат подржава Министарство за заштиту животне средине Републике 

Србије. У чему се састоји њихова помоћ? 

 

Куцали смо на сва врата, све смо звали. Министарство за заштиту животне средине, 

Министарство просвете, Министарство за омладину и спорт и Министарство културе 

дали су само формално подршку. Већа сарадња остварена је са Градским 

секретаријатом за заштиту животне средине – остварене су корисне везе, савети и сл. 

Највише помоћи је дошло од Градске управе Београда, Градског зеленила и Градске 

чистоће - помоћи у материјалу и ангажовању радника и технике. Сарађивали смо са 

многим установама културе (Музеј савремене уметности, Етнографски музеј, Музеј 

града Београда, Музеј краља Петра I, ДКЦ Мајдан…) и више јавних предузећа, 

основних и средњих школа. Пројекат за сада није добио новчану помоћ од НВО-а, а 

остварили смо сарадњу са већим бројем НВО-а у области екологије. Идеја је да не 

чекамо новчану помоћ, већ да радимо онолико колико смо у стању, без новца. Наравно 

да то утиче на комфор, обим и резултате рада. Ипак то радимо мирне савести, јер 

знамо да смо урадили шта смо могли. 

 

Пројекат се организује преко Удружења ликовних уметника Србије. На који је 

начин оно помогло? 

 

Као нацији, Србима је одувек било актуелно питање слоге. Сви морамо да радимо 

на томе да поштујемо једни друге и искрено сарађујемо. То је приличан изазов. Ако се 

енергија не троши непотребно или погрешно, може се постићи и више и боље. УЛУС 

је у више прилика подржао пројекат у тренуцима када је то било најпотребније и то су 

ти драгоцени примери који показују „шта се све може кад се мале руке сложе“. 

 

Ко су били досадашњи учесници пројекта? 

 

У пројекту је до сада учествовало 45 уметника (сликари, вајари, песници, музичари). 

Сви уметници до сада су учествовали волонтерски, без накнаде, мада је у плану да, 

када у пројекту будемо располагали новцем, њихов рад буде плаћен. Такође 

учествовало је и око 150 волонтера, углавном омладина, деца, њихови родитељи и 

наставници... Њихово учешће је нарочит понос пројекта, јер се тако остварује идеја о 

креативности као колективном чину и активној публици, што се сада и на светској 

уметничкој сцени може приметити као нов квалитет. Активна публика - 

учесници/волонтери су степен више од публике - они директно учествују у настанку 

уметничког дела. Уколико стварање уметничког дела доноси аутору осећај 

задовољства и испуњења (а сваки уметник из свог искуства зна да је то тачно), онда 

цела група људи која учествује у постављању уметничке инсталације дели осећај 

успеха и задовољства због оствареног дела, као и задовољство због пажње која се 

посвећује њиховом раду. Учешће много људи у стварању уметничког дела и 

задовољство које тај рад доноси је важно и као противтежа потрошачком менталитету. 

Ако смо у стању да на младе генерације преносимо своје добре особине, тако да то за 

њих буде позитивно искуство, тиме ћемо их сигурно заштитити од лоших појава. 



Млади људи који су остварили позитивно искуство у сарадњи на заштити природе 

сигуран су гарант добре будућности за планету Земљу. Онај ко је једном научио како 

да чува и чисти, неће више прљати и уништавати. 

 

Где сте све до сада гостовали са пројектом? 

 

Гостовали смо једним предавањем у Суботици, у организацији ISIC међународне 

студентске организације. Циљ пројекта је, првенствено, стварање прилика за 

заједнички рад, јер се тиме непосредно успоставља контакт међу људима. Ипак не 

одричемо се ни других видова јавног представљања као што су изложбе, предавања, 

интервјуи у медијима, филмови, интернет итд. 

 

Реците ми нешто више о акцијама постављања инсталација на Калемегдану, 

Бранковом мосту, Ушћу… 

 

Свака акција је прича за себе. Заједничко им је да прво иде много телефонских 

позива, електронских писама, адреса и подсетника, састанака у разним институцијама, 

молби, дозвола, дописа, летака... Много је позваних... Добра припрема много значи. 

Када дође дан за акцију све треба да буде спремно - добра припрема нас носи кроз 

акцију као што талас носи сурфера. Све што се догађа је јединствено, не може се 

зауставити ни вратити. Добра концентрација значи пратити догађаје, искористити све 

могућности, документовати, и тражити наговештаје нових догађаја, јер се кроз рад 

стварају искуства и идеје за нове акције. Не треба да припремом и планирањем 

ограничавамо догађаје, често се деси да стварност далеко надмаши наша очекивања. 

 

Како је изгледала акција чишћења Великог ратног острва? 

 

То је била прва већа акција. Као што је обично на сваком почетку, човек добије мало 

више среће. Одазвали су се млади људи и резултат рада петнаест људи видело је 150 

хиљада људи, за један дан, а то је оставило неки утисак на град. 

 

Испричајте нам како је текла акција „Ток добрих вредности“? 

 

Ту су утисци још свежи, када се још мало слегну бићу у стању да их пренесем. 

Прошетајте десном обалом (дуж тока Саве и Дунава, од Аде Циганлије до Аде Хује), 

радови ће још неко време бити тамо. Акција ће се наставити. 

 

Шта је за Вас уметност? 

 

Мени је значајно оно што је Момо Капор написао у књизи „Успомене једног 

цртача“, где уметнике пореди са трагачима за златом... Мало ко од њих се обогати 

(чешће се обогате наследници). Врло блиска томе је и идеја коју је Пауло Коељо изнео у 

роману „Алхемичар“: и ту се све врти око злата за које се мора ићи далеко, кроз 

авантуру, да би се коначно нашло тамо одакле се пошло. То потврђује и Раде 



Марковић у свом Уводу за изложбу „Београдски салон 2012“ (овај текст може се наћи 

на блогу http://ekoartproject.blogspot.com). Пројекат Аријаднина нит има за циљ да 

уметност представи као колективни феномен. Уметност настаје и постоји у 

интеракцији аутора-дела-публике. Стваралачки рад у јавном окружењу омогућује да 

се одвија непосредна интеракција између уметника, публике и дела. Утицаји се крећу 

у свим смеровима. Најбоље је када престане да буде важно ко је аутор, шта је дело, и 

где је публика - тада постоји само жива уметност као флуид којег су сви присутни 

свесни. То се очитава на лицима у виду осмеха. Тада свако од нас и сви заједно 

може(мо) да доживи(мо) - целину у најпотпунијем смислу, и свој положај у томе - као 

посматрач, оно што се посматра и само посматрање истовремено, као обод и осовина 

точка и само окретање истовремено, као аплауз једне исте руке. Многи драгоцени 

одговори дати су на питање шта је у ствари уметност. Ипак та загонетка и даље стоји 

пред сваким ко у себи осећа потребу да се суочи са њом (и каже му „реци пријатељ и 

уђи“). 

Скочи жаба у воду, 

звук воде.  

И ово је одговор на питање шта је уметност. 

 

Какав однос човек треба да има према уметности, а какав према природи? 

 

Рад ствара нове идеје, а то је нит, Аријаднина нит. Дакле, прво ћемо покушати да 

ухватимо нит, а онда идемо тамо где нас она води. Како препознати водећи принцип? 

У грчком миту о Аријадни, водећи принцип је дала љубав. Искуство заједничког 

стварања уметничког дела је ток који се појавио прилично давно - са Јосефом Бојсом, а 

ипак, тек треба да доживи свој пуни развој. Ми смо део тог тока. Екологија подразумева 

пажњу и бригу према природи. Изграђивање правилног односа према природи може 

се постићи само бављењем природом. Тај уложени труд се вишеструко исплати, јер 

мудрост, склад и унутрашњи ред који природа поседује на неки тајни начин преноси 

се и на онога који се у то упусти. Природа је ненадмашни стваралац, лепеза боја и 

облика, фонтана инспирације. Једно дрво је сложенији и складнији систем од свих 

човекових остварења. Зато пред делима природе морамо имати поштовања. Све оно 

што је лепо, чисто и моћно око нас у природи, треба да схватимо као наше сопствено, 

јер - на крају ми смо (људи) затворен систем баш са тиме - са природом. 

 

Зашто појединац треба да се бори за очување природе? 

 

Треба да схватимо да чувајући природу у ствари чувамо сами себе. Човек је отворен 

систем, све енергије и супстанце које пролазе кроз животну средину теку и кроз човека 

који је део те средине. Уколико је средина загађена споља, загађено је и човеково тело 

изнутра. Посматрајући наше реке, наше улице града, зграде и пијаце можемо 

закључити како изгледају наши крвни судови, нерви, тетиве, зглобови... Човек је 

затворен систем са животном средином у којој борави. Због тога је битна екологија, јер 

нам показује начин како можемо постићи бољи квалитет свога живота и здравља. А 

екологија почиње у људској свести - то је култура поштовања природе и култура 

http://ekoartproject.blogspot.com/


склада човека и природе. Налажење тог склада на једном ширем (цивилизацијском) 

плану неопходан је услов за превазилажење долазећих проблема човечанства - 

пренасељеност, загађење, недостатак чисте воде и хране, изумирање флоре и фауне, 

промена климе... 

 

Да ли појединац може да донесе промену у друштву? 

 

Да, то су могли Буда, Христ и Мухамед... За нас обичне људе боље је да се држимо 

онога што је Шри Чинмој рекао: „Не покушавај да промениш свет, нећеш успети. 

Покушај да волиш свет, и гле, свет се променио, потпуно променио.“ Такође и: „Хоћеш 

да поправиш свет? Најпре измени себе.“ Наш драги професор Ликовне поетике на 

Факултету ликовних уметности, Љуба Глигоријевић, нам је рекао једну врло важну 

ствар: ако осетите да нешто у вама изазива јаке емотивне реакције, без обзира шта и без 

обзира да ли су позитивне или негативне, томе треба да посветите више пажње, јер у 

томе лежи велика снага; тај набој треба да преточите у уметничко дело. Код мене 

небрига и загађеност изазива таква осећања и трудим се да пратим професоров савет, а 

наравно и савете Шри Чинмоја. 

 

За Вас је свет место чуда… 

 

Да, бављење уметношћу дало ми је увид у то. Ако упоредимо само колико су наша 

људска, макар и највећа уметничка постигнућа мала у поређењу, рецимо, са једним 

цветом. Да ли је неко од уметника у стању да направи само један цвет? Најбоље што 

можемо је да га насликамо, извајамо, фотографишемо, опевамо и сл. Ако смо тога 

свесни схватићемо каквим смо чудом окружени (штавише, каквог смо чуда учесници-

актери). 

 

Који су Вам даљи планови? 

 

Када се човек пење на планину он испред себе види мали део пута - до првог 

гребена. Али према нагибу сигурно зна у ком правцу се креће - према горе тј. према 

врху планине. Тако су и планови краткорочни, али је усмерење стабилно. Крајем лета 

настављамо акцију „Ток добрих вредности“. Затим се спрема учешће на Јасењој 

изложби УЛУС-а у Павиљону Цвијета Зузорић са инсталацијом под називом „Камила 

кроз ушицу игле“; учешће у пројекту „Мисија комуникације“, учешће у пројекту 

„100.000 песника за промене“, учешће на Green Screen Festu са филмом и радионицом 

за основце и једна еколошко-уметничка инсталација у Парку пријатељства на Ушћу. 

Такође, спрема се и пројекат сепарације и рециклаже кућног смећа у блоковима на 

Новом Београду. А на зиму, кад падне снег - скулптуре од снега испред Конака 

кнегиње Љубице... 

 

 

Август, 2012. 

 



44. Игор Браца Дамњановић ДИБ: Афоризам је одисеја мисли 
 

 

Игор Браца Дамњановић ДИБ рођен је 1989. године у Београду. Пише афоризме, 

песме, приче, драме, епиграме, есеје, бави се фото-монтажом. Своје радове је 

објављивао и објављује у: „Јежу“, „Вечерњим новостима“, „Етни“, „Носорогу“, 

„Жикишону“, „На првом сте мјесту“, „Helly Cherry“... 

 

Шта је горе: насиље из незнања или насиље због знаног? 

 

Болно је то што је у нашој држави насиље, зло, глупост... горе, на самом врху 

лествице, а што је парадокс дотакли смо само дно (само?! А, ми бисмо још нешто?!). 

Презирем сваку врсту насиља; и из незнања и због знаног (боље је ово због знаног, онда 

барем знаш да је твоје дело неко приметио) и ако треба пребићу вас како бих вам то 

доказао. 

 

Да ли људи од сатире очекују само да их забави? 

 

Нажалост да. Кажем нажалост, јер људи заправо не схватају шта је нпр. 

афористичар хтео да каже, па онда преправљају афоризам или га тумаче буквално. 

Иако је афоризам кратак, читање између редова траје много дуже. Управо је то драж 

афоризма. Циљ сатире је свакако да исмеје све мане које има човек, али она углавном 

са собом доноси и поуку, што ретко ко разуме. То је као са леком. Људи су чули да тај и 

тај лек лечи од те и те болести, набаве га, попију, али не читају упутство о мерама 

опреза и индикацијама (остатак се може чути на телевизији). Значи, сатира није 

намењена само за једнократну употребу, она се конзумира свакога дана у умереним 

дозама, са обавезним читањем упутства за употребу. Људи, заправо од сатире очекују 

да их избави. Пружили су руку спаса, а добили шипак! Од нас су добили 

хумористично/сатирични часопис који ће их свакако забавити.  

 

Да ли сатира баш зато што је оштра и горка – лечи? 

 

Сатира не лечи, сатира учи! Да би сатиру разумео мораш бити добар ђак. Нажалост, 

у Скупштини нам седе све сами понављачи.  

 

Колико афоризам мора да буде црн и отрован да би имао ефекта? 

 

Ма колико био црн, они нас и даље бело гледају. 

 

Шта је по Вама афоризам? 

 

Афоризам користим када желим мало да причам, а много да кажем. Ево неколико 

мојих афоризама о афоризму: 

 



Афоризам је намерна грешка у корацима. 

 

Афоризам је амбасадор сатире. 

 

Афоризам је рафал мозга. 

 

Афоризам је гелер мисли. 

 

Афоризам је врисак у себи. 

 

Афоризам у књижевности је министар без портфеља. 

 

Афоризам је говор без речи. 

 

Афоризам је минут ћутања. 

 

Афоризам је нокаут речју. 

  ... 

Афоризам је одисеја мисли. Моји афоризми нон-стоп лутају, пливају по мору и од 

мене зависи да ли ћу их извући на обалу или ћу их потопити, односно да ли ћу их 

записати или не. Али ту се одисеја не завршава. Афоризам који преживи буру и стигне 

до обале, очекује нова стрепња, тј. како ће бити прихваћен на тој обали. Да ли ће на 

острву умрети или ће га људи, у овом случају читаоци прихватити и да ли ће он 

живети дуго или ће остати да умре сам. Значи, веома је битно да мој афоризам исплива 

на обалу где има много људи. Неки ће га обићи, а неки ће га сигурно спасити и 

прихватити. 

 

Шта чини добар афоризам? 

 

Добар афоризам мора да буде мали, ал' јак! 

 

Како и када у Вашој радионици настају афоризми? 

 

Афоризми настају свуда и у свако време. У тоалету: „Пророк је гледао у шољу. 

Прорекао нам је да ћемо се заглибити до гуше“; испред огледала: „Верујем у себе. Кад 

се погледам у огледало, ја се прекрстим“; у превозу: „Ја сам од оних људи који беже од 

проблема. Нарочито у аутобусима ГСП-а“; у кафани: „Када изађем из Скадарлије, све 

ми крене низбрдо“ итд. 

 

Чему највише поклањате пажње пишући афоризме? 

 

Код мене је све гратис, па тако и пажњу поклањам. Пишући и размишљајући о 

афоризму најпре мислим на себе, тј. да мени буде смешан, па и поучан, а затим широј 

читалачкој публици. 



Покренули сте iнтернет магазин за хумор и сатиру „Шипак“ - са којим циљем? 

 

На самом старту сам имао циљ. Идеја је била да се пружи шанса, не само 

неафирмисаним, већ и професионалним ауторима који у то време скоро да нису 

имали где да објављују. И од првог априла 2011. године људи сваког првог у месецу 

добијају шипак. Што се мене тиче, циљ је испуњен. За ових скоро годину и по дана 

постојања, за нас пише и црта велики број сарадника и из месеца у месец (мада неки 

пишу и по сунцу), тај број расте. Читамо се широм света (а и шире). Имамо дојаву да 

нас читају и они што су пали с Марса. Стигли смо до циља, али нећемо се зауставити 

на томе. 

 

Објављујете и кратке приче. Колико се, по Вама, разликује писање афоризама од 

писања прича? 

 

Пишем и кратке (озбиљне) и оне „неозбиљне“ (хумореске) приче. Што се ових 

првих тиче, веома су озбиљне, чак, често и са трагичним крајем и никако се не могу 

поредити са афоризмом, док су ове друге сличне афоризму, само су дуже. Оне настају 

од краја. Прво се смишља јак крај у виду афоризма, а онда се око њега распреда прича. 

 

Шта Вас инспирише? 

 

Људска глупост, злоба, безобразлук... 

 

Који су писци највише утицали на Вас и Ваше стваралаштво? 

 

Узора или узорку немам, не само у писању, већ уопште. Трудим се да будем 

оригиналан. А, да би човек био оригиналан, мора много да чита. Да би човек био 

оригиналан мора да буде сав свој. Ја нажалост, више нисам сав свој. Мало сам и њен.  

 

Са причом „Шах не играју коњи“ освојили сте награду за најсмешнију причу 

„НЕТ књижаре“. Шта награде значе једном писцу? 

 

Што би рекао Иво или неки други Андрић: „Награде човеку продужују живот“. 

Награда за писца је и када неко прочита његово дело, јер данас је више оних који пишу 

од оних који читају. 

 

Бавите се и писањем поезије... 

 

Мало ја њом, мало она са мном. Све ово чиме се бавим гледам као доколицу, као 

убијање времена („Оптужиће ме за геноцид. Убијам време.“) и одмор од живота. Поред 

поезије бавим се и другим врстама уметности. Па тако прелазим из једне врсте у другу: 

са песме на причу, са приче на афоризам, са афоризма на драму... 

 



У Вашој биографији стоји да имате пет књига у рукопису. Можете ли ми рећи 

нешто више о њима и зашто су још увек у рукопису? 

 

Неки би рекли: нема се времена, а време је новац. Ти рукописи су спаковани и 

„бачени“ у неки ћошак. Чекају својих пет минута (а, мој сат је одавно стао), да им се 

поново вратим и прелистам их. Књиге ће сигурно бити штампане чим нестане тоалет-

папира, то ће бити прави доказ да хартија трпи све. 

 

Шта се ново „кује“ у Вашој радионици? 

 

Шта се кује, то ће да се чује. Ако не ускоро, онда кад-тад. Много пројеката, како на 

приватном, тако и на „Шипковом“ плану.  

 

Изабрани афоризми Игора Браце Дамњановића ДИБ-а: 

 

Да би писао басне, 

мораш добро да познајеш људе. 

 

Мој комшија политичар не поштује предизборну тишину. 

Пустио је радио. 

 

Гробље је школа живота. 

 

Најјачи је онај који уме да победи самог себе. 

 

Остао сам без речи. 

Био сам на гласању. 

 

Дао сам им глас. 

Сад блејим на бироу. 

 

Када је најављен наступ поп певача, 

атеисти су се разбежали. 

 

Мала, прави си Нерон – 

запалила си ме! 

 

Ја немам папагаја, 

ја немам папагаја, 

ја немам папагаја. 

 

Она је желела озбиљну везу, 

али сам ја имао лош iнтернет. 

 



После избора морате да ћутите. 

Дали сте глас. 

 

Ко преживи, 

боље нек' се убије. 

 

 

Август, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Горана Дружета: Истракон 
 

 

Истракон је конвенција (научне) фантастике коју традиционално организује 

пазински НФ клуб „Албус“. Тродневни програм обилује предавањима о научно 

популарним темама, о историји НФ у књижевности и на филму, представљају се нова 

жанровска издања домаћих аутора, као и годишња истраконска збирка кратких НФ&Ф 

прича, нуди се низ забавних игара, квизова и др. На Истракону се представљају и 

многа удружења која његују фантастику као жанр из целе Хрватске и земаља у 

окружењу. А како се све то организује, уклапа, изводи, координира... рећи ће нам 

Горана Дружета: 

 

Организација једне манифестације велика је и озбиљна ствар. Била си један од 

организатора/координатора на овогодишњем, тринаестом по реду, Истракону 2012 

одржаном у Пазину. Можеш ли нам рећи нешто више о томе? 

 

Можда најприје да разјасним разлику између појмова координатор и организатор, 

онако како их ми користимо кад припремамо Истракон. Координатор је ове године 

био Морис, и његов је посао био имати на уму све аспекте организације, координирати 

људе, пазити да се сви послови обављају како треба. Уједно је он и осмислио тему и 

концепт, те програм цијеле конвенције. Е сад, координатор и сви остали који 

припремају конвенцију и нешто раде за вријеме одржавања су организатори. Ту 

спадам и ја, а ове године сам била задужена за контакт с излагачима, удругама и 

дијелом медија, организацију изложбено-продајних штандова, организацију изложбе и 

вођење и реализацију свечаног програма. Мој дио истраконских обавеза био је утолико 

захвалан што за већину ствари није захтијевао моју физичку присутност (осим за 

вођење свечаног програма), па се доста једноставно уклопио у захтјеве мог посла. 

Већину ствари договарала сам преко е-мејла и телефона, у слободно вријеме и морам 

напоменути да су људи који долазе на Истракон, од гостију па до медија, стварно 

сусретљиви и флексибилни, тако да ми је и то олакшало посао. 

Иначе, екипа која ради Истракон већ је толико уходана да сваки тим практички 

одради све припреме за свој дио посла потпуно самостално. И стварно је то једно 

велико кракато, али доброћудно чудовиште с пуно глава, које понекад ни не знају 

колико их у ствари има на том тијелу које се зове Истракон. ☺ Послови које треба 

обавити имају јако широк распон, од бирократских захтјева (као што је само 

пријављивање јавног скупа), основних логистичких претпоставки (резервација 

простора за жељени термин), па до оних најмањих детаља као што су одређивање 

артикала које треба наручити за шанк, уређење простора, пописивање свих који имају 

право на бесплатну акредитацију, итд. А између свега тога су захтјевни послови 

осмишљавања програма, позивања предавача и гостију, договарања смјештаја, слагање 

сатнице, израда програма, оспособљавање спаваонице, и многе друге битне ствари. 

 

 

 



Зашто сте за тему овогодишњег Истракона одабрали Апокалипсу? 

  

Па, све се поклопило у том смјеру. Тринаести Истракон и 2012. година као крај 

свијета по неким интерпретацијама календара Маја. Тему заиста није требало дуго 

тражити, чак супротно – она се сама јавила. Била је логични избор, али не само због 

симболике броја тринаест или календара Маја, већ и због глобалне слике овог свијета 

који се налази у једном тешком раздобљу свеопће кризе – еколошке, економске, 

друштвене, етичке и духовне. Мислим да сви осјећамо да свијет галопира према точки 

кулминације. Један од сценарија могућег развоја догађаја је свакако Апокалипса, крај 

једног свијета. Истракон се, као једна, између осталог, информативна и едукативна 

манифестација, потрудио понудити и различите одговоре на питања као што су: „Је 

ли крах неминован?“, „Је ли крах уједно и крај свега или пријелаз из садашњег циклуса 

развоја у сљедећи?“, „Што слиједи након краха?“. Све у свему, апокалипса је јако 

привлачна тема (колико год то можда звучало контрадикторно), али и особна, јер се, у 

коначници, дотиче једног од највећих страхова човјечанства опћенито, али и 

индивидуално – интимног страха од смрти. 

 

Како је изгледало свечано отварање овогодишњег Истракона? 

 

Свечано отварање ми је било изненађење, јер нисам могла долазити на састанке 

организације због посла. Тако да сам била двоструко импресионирана на дан 

отварања! Углавном, отварање је било осмишљено као игроказ у којем долазе четири 

јахача Апокалипсе и уништавају човјечанство. Они пролазе кроз људе те доносе 

болест, глад, рат, лудило и смрт, док их лажни вођа заводи обећањима славе, напретка 

и богатства. На врхунцу говора лажног вође појављује се млада дјевојка благог и 

мирног погледа, огрнута смеђим огртачем и оборужана једним неугледним дрвеним 

штапом, која исцјељује људе. Четири јахача је покушавају напасти, али им не успијева, 

јер је око ње некаква невидљива, непробојна баријера. На крају, поражени, бјеже, а 

спаситељица човјечанства одлази по главну гошћу како би се пререзала врпца и 

отворио Истракон. 

Мени особно, овогодишње отварање Истракона, било је најупечатљивије, јер су 

глумци који су судјеловали испричали причу и пренијели поруку. Коликогод та прича 

била једноставна и лако разумљива, опет је доста тога остављено свима присутнима на 

интерпретацију и то ми се посебно свидјело. Тако сам, на примјер, чула међу публиком 

расправе о томе што је представљала дјевојка која се појавила на крају, неки су 

мислили да је симболизирала снагу љубави, неки, због штапа, да је представљала 

мудрост. Али, на крају свега, вјерујем да је главна порука успјешно пренијета, а та је да 

је сваки крај уједно и почетак нечег новог и непознатог, те да наша настојања могу 

утјецати на то хоће ли ново раздобље донијети бољитак или штету. 

 

 

 

 



Ти си водила свечани програм, одржан у великој дворани Спомен дома. Ко је све 

учествовао у свечаном програму и како његова реализација изгледа „иза кулиса“? 

 

Имала сам ту срећу да је главна точка програма, наступ Пухачког оркестра 

„Фужине“, била договорена много мјесеци унапријед, тако да се све остало ријешавало 

у ходу. Што се тиче оркестра, главну улогу су ту одиграле Маја Блажевић, једна од 

чланица оркестра (и добра пријатељица Мартине Хрељак, једне организаторице), која 

се у ствари сама понудила да ће договорити концерт. Захваљујући њима двјема, 

остварили смо јако успјешну сурадњу на обострано задовољство. Имали смо још 

приказивање кратког филма Градске књижнице (и ту су се водитељице саме јавиле да 

би судјеловале у програму), који је урадак дјеце и волонтера који судјелују у 

програмима књижнице. Овај пут су се бавили могућим разлозима смака свијета, 

истражујући записана пророчанства и властите мисли, те су нас на свој непосредан, 

дјечји начин подсјетили да смо у ствари сами одговорни за оно што се дешава у 

свијету. Ту је још било и представљање збирке „Астролаб глади“ и аутора чије су 

приче уврштене у збирку, што је већ очекивано професионално одрадио Давор 

Шишовић, уредник збирке. А све остало (техничку страну приче – озвучење, свијетла, 

тко ће гдје стајати, гдје улазити и излазити с позорнице, тонску пробу), морам 

признати, договорили смо и одрадили неких сат времена прије одржавања свечаног 

програма. Било је доста… интензивно. ☺ 

 

Реци ми нешто више о самом програму. Ко су били почасни гости, ко учесници... 

 

Почасна гошћа ове године била је америчка списатељица Кер Вон, популарна 

ауторица серије романа о вукодлачици Кити. Уз њу, имали смо многе домаће 

знанственике и једну знанственицу из Швицарске, Мари-Луиз Хеузер. Од наших 

знанственика, предавачи су били: токсиколог, Фрањо Плавшић, др Давор Чорак, 

физичари Владимир Паар и Петар Перван, и други, а сваке године у програму 

судјелује Корадо Корлевић, који је на неки начин постао наш „кућни“ предавач с 

обзиром да увијек одржи најмање једно занимљиво предавање. Једно доста 

бомбастично име с обзиром на цијелу причу о пирамидама у Босни које смо такођер 

угостили као предавача био је Семир Сам Османагић. 

У задње вријеме ослањамо се и на др Давора Хорватића, који је јако ентузијастичан 

и настоји обогатити наш програм са што више (свог) доприноса. Лани смо га 

исциједили са неких пет наступа у три дана, па се ове године опаметио и мало смањио 

интензитет. ☺ Али морам га истакнути овдје и зато што је одржао два бесплатна 

предавања у петак ујутро у школи гдје радим, за ученике средње и основне школе. 

Мислим да то није мала ствар. Осим знанственика, имали смо и писце који су 

објављени у збирци, али и оне који су одржали предавања, удруге које су судјеловале у 

програму, представљањем или играма које су организирале, и многи други. 

 

 

 



Истракон се великим делом, да не кажем у потпуности, ослања на волонтерски 

рад. Ко су волонтери? 

  

Што се тиче конкретног рада, Истракон се у потпуности ослања на волонтеризам. 

Нитко од организатора Истракона не прима никакав хонорар у смислу сатнице. 

Једини трошкови који се надокнађују су путни трошкови, трошак телефонских позива 

и материјала који се евентуално набављају за конвенцију. Истраконски волонтери су 

стварно шаролико друштво, има нас од средњошколаца до људи који имају и преко 20 

година радног стажа. И што се наших интереса и приватних живота тиче, стварно се 

може пронаћи свега: електричаре и техничаре који читају знанствену фантастику и 

фантастику, имамо полицијског инспектора који зна ваљда сву могућу литерарну НФ 

продукцију, још коју годину па дипломираног етномузиколога који на Истракону 

ради на шанку, студенте свих могућих подручја, заштитаре, инжењере… Нема смисла 

даље набрајати, иако би то био један интересантан попис. И то је оно што мене 

увесељава сваке године, те различитости које нестају када треба направити још један 

Истракон и кад сви постајемо колеге с једним циљем, да одрадимо још једну добру 

конвенцију и да се забавимо и изгуштамо тај заједнички интерес за НФ и фантастику. 

 

Ко још и на који начин подржава Истракон? 

 

То су наши спонзори и покровитељи, нпр. Министарство културе, Град Пазин, 

Жупанија, многе твртке које помажу новчаним или материјалним донацијама, школе 

које посуђују техничку опрему и ученике који желе волонтирати, медији који нас сваке 

године прате (Радио Истра, Радио Пазин, Глас Истре, НИТ ТВ, и други). 

 

Који су вам планови за наредну годину? 

 

Ово ће бити најкраћи одговор у овом интервјуу. ☺ Не знам, тј. треба чекати сљедећи 

састанак Удруге како би се почело планирати за сљедећи Истракон. 

 

Знате ли већ унапред тему за следећи Истракон? 

 

Конкретно не, али с обзиром да се углавном измјењује једна тема из подручја 

знанствене фантастике и једна из арене фантастике, сљедећа тема би требало бити 

везана за фантастику. 

 

Хоће ли Пазин учествовати на Еурокону који се одржава у Загребу (26-29. априла 

2012)? 

 

Хоће, идемо организирано, неколико нас, представити Истракон и Удругу Албус. 

То ће бити скромна презентација путем штанда с лецима, плакатима, истраконским 

збиркама и пројекцијом фотографија с Истракона. Осим тога, на забави у суботу 

увечер имат ћемо и мали гастро штанд с традиционалним истарским колачима и 

пићем. 



Имате ли у плану специјалне госте за наредни Истракон? 

 

Колико ми је познато, још не. 

 

Шта још, поред Истракона, Пазин има да понуди посетиоцима? 

 

Па, овиси што кога занима. Дефинитивно постоји шаролика понуда, поготово у 

љетним мјесецима. Мислим да је нагласак на културној понуди, поготово у задњих 

десетак година. Тако, нпр. имамо ТрадИнЕтно фестивал који се бави истраживањем 

етно глазбе у регији и у свијету, када су организиране радионице кроз цијели тједан, а 

сваку вечер се одржавају концерти глазбеника из цијелог свијета. Затим Фестивал 

фантастичне књижевности, фестивал Седам дана стварања у коловозу, тијеком којег су 

такођер организиране радионице из свих подручја умјетности (филм, графика, 

фотографија, казалиште, писање, глазба…), те такођер има и вечерњи програм сваки 

дан. Од осталих манифестација које привлаче пуно људи ту су Дани меда, кад се 

представљају пчелари и медари из цијеле Истре и Хрватске, али и остали понуђачи 

природних домаћих производа, па традиционална фешта звана Рим, изникла из 

старог вјерског благдана, концерти, представе… Без свих тих догађања, Пазин је један 

лијепи мали градић средишње Истре на необичном положају у удолини окруженој 

брдима, у којему се спајају утјецаји Медитерана и средишње Еуропе (поготово 

аустроугарске архитектуре). У Пазину постоји један од најочуванијих каштела у Истри 

који се писмено први пут спомиње у 10. стољећу, а тај каштел стоји изнад Јаме, 

геолошког феномена. Ради се о спиљи и понору у који тече ријека Пазинчица. Због 

тога је поглед на Каштел и остале зграде на рубу понора, с моста изнад Јаме прилично 

импресиван. Пазин има и добро обиљежене и одржаване пјешачке стазе које пролазе 

кроз повијесно значајна мјеста, мјеста гдје се може попити добра кава и добро се 

најести за мало новца, подугачку пјешачку зону и незамисливу климу (у истом дану 

може бити међу најхладнијим и најтоплијим градовима у Хрватској). ☺ 

 

 

Септембар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Вид Вукасовић: Космичко право 
 

 

Сви смо чули за астронауте и њихове летове у космос, знамо доста тога о 

истраживању свемира, неки можда чак и прате научне емисије које се баве питањем 

постанка и ширења свемира, али да ли знамо да постоји космичко право и како је оно 

регулисано? Овим поводом разговарамо са доктором међународног права Видом 

Вукасовићем: 

 

„Првим кораком човека у космос почео је процес стварања космичког права“ 

(Обрад Рачић). Када је и како оно регулисано, докле се данас стигло у развоју 

космичког права у свету и код нас?  

 

ВВ: Космичко право регулише људске активности у космосу и оно данас, више од 

пола века после лансирања првог вештачког сателита, представља једну нову 

специјализовану грану права. Закључени су значајни међународни уговори и основане 

институције које треба да координирају међународну сарадњу на овом пољу, а правна 

регулатива се развила и у оквиру регионалних организација и на националном плану 

појединих држава. 

 

Дипломирали сте и магистрирали на Правном факултету у Београду, завршили 

сте студије космичког и ваздухопловног права у Канади и докторирали на 

Правном факултету у Београду. У чему лежи корен Вашег интересовања према 

овој, више него интересантној, области? 

 

ВВ: На првом месту то је спознаја да истраживање и коришћење космичког 

пространства чини нужним и стварање адекватних правних норми и институција, 

односно развој нове специјализоване гране права. Значајну улогу је играло и моје 

интересовање за развој науке и технологије уопште, а посебно ваздухопловства и 

космонаутике.  

 

Како су изгледале студије, а како живот у Канади? 

 

ВВ: Студије у Монтреалу (Мек Гил универзитет) остале су ми као најлепша 

успомена. Одлично организована настава комбинована са решавањем практичних 

случајева, нова познанства, пракса у главној међународној организацији у области 

цивилне авијације (ICAO) чије је седиште у Монтреалу, одлични услови за учење и 

истраживачки рад, сама атмосфера у Монтреалу, који је комбинација француског и 

англосаксонског духа… 

 

 

 

 



Ваша докторска дисертација имала је за тему утицај научнотехнолошког развоја 

на међународно право. Којим сте се питањима највише бавили? 

 

ВВ: Основна идеја била је истраживање деловања значајних продора у науци и 

технологији на развој међународног права уопште, а посебно његових 

специјализованих грана, укључујући ту и космичко и с њим уско повезано 

ваздухопловно право. Обрадио сам, поред поменуте две области, и нуклеарну 

енергију, телекомуникације и заштиту животне средине. У свакој од ових области нови 

продори су стварали и потребу за правним регулисањем, како на међународном тако 

и на националном плану појединих држава. Неки од продора доводили су до правих 

преокрета у међународном праву. На пример, лансирање првог Спутника бацило је 

сасвим ново светло на појам државног суверенитета. Још од времена римског права 

важило је, наиме, правило да су државе суверене не само на земљи већ и у ваздушном 

простору, без ограничења висине тог простора. Због развоја космонаутике, државе су 

прихватиле ново правило, по коме се њихов суверенитет не протеже и на космички 

простор. 

 

Као неко ко довољно добро познаје величину свемира – какав однос имате 

према човеку, односно месту које он у свемиру заузима? 

 

ВВ: Нема сумње да је, захваљући развоју космонаутике, учињен велики напредак у 

проучавању свемира, па самим тим и у схватању положаја који човек у свемиру 

заузима. Астрономија и астрофизика су, на пример, посебно, захваљујући лансирају 

телескопа у орбиту и слању истраживачких уређаја на друга небеска тела, доживеле 

прави преокрет, па је слика коју данас имамо о свемиру из основа друкчија од оне из 

предкосмичке ере. Поред тога, и наша слика о планети Земљи се битно изменила 

захваљујући посматрању из космоса. Ипак у неким стварима се није наставио онај брзи 

напредак из шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Сем боравка у орбити и 

одласка на Месец (при чему је убрзо после првих одлазака слање људи на Месец 

прекинуто из необјашњивих разлога), није успостављена стална база на Месецу, нити 

се озбиљније кренуло ка слању људи на Марс и друге планете. 

 

Човечанство је дакле и поред досадашњих великих успеха, још увек недовољно 

развило поједине аспекте истраживања космоса. 

 

ВВ: Да. На пример, још увек није успостављена ни одбрана од могућег пада већих 

метеора и астероида на земљу. 

 

Игра ли машта велику улогу у науци? 

 

ВВ: Многи велики научници били су и маштари, ослањали се на интуицију и 

писали поред научних радова и књижевна дела, укључујући ту и научну фантастику, 

бавили се музиком и разним другим уметностима, проучавали филозофију, теологију 

и друге области људске спознаје. 



Реците нам шта је по дефиницији космички простор? 

 

ВВ: Космос је несхватљиво велики и још увек далеко од тога да буде објашњен. Још 

увек се воде расправе о његовом настанку и његовој природи и постоје најразличитије 

хипотезе, често дијаметрално супротне. Са становишта космичког права, то је простор 

изнад области суверенитета земаља, дакле укупан простор, укључујући ту и небеска 

тела, на који се односе норме космичког права. 

 

Наведите нам пар идеја које су битно утицале на развој космонаутике. 

 

ВВ: Исцрпан одговор на ово питање захтевао би доста простора. Ипак, навешћу неке 

од значајнијих примера. То су: даљинско управљање бежичним путем, чије је темеље 

поставио Никола Тесла, развој телескопа и других уређаја за осматрање, развој 

авијације који је непосредно довео и до појаве надатмосферских летелица, трка у 

наоружању која је довела, поред осталог, до развоја ракетне технологије и 

телекомуникација, практично коришћење сателита, развој нових материјала итд. 

Обично се продор у космос повезује превасходно са слањем уређаја и људи. Међутим, 

први продор у космос извршен је уствари слањем радио (експерименти Николе Тесле 

још крајем 19. века), светлосних и других сигнала. Има аутора који сматрају да је 

почетак истраживања космоса означио почетак нове ере, космизације човечанства. 

Погледе одувек упућиване ка звездама, заменили су покушаји да се на небо и оде. 

 

Ко је дао први наговештај о могућности стварања космичког права? 

 

ВВ: Космичко право је настало из ваздухопловног, које је почело да се развија још у 

18. веку, после првих летова балоном. Прво спомињање космичког права учинио је 

белгијски аутор Е. Лод (Лауде) још 1910. године, у једном свом чланку посвећеном 

ваздухопловном праву. Прво дело посвећено искључиво космичком праву написао је 

чешки аутор Владимир Мандл, још 1932. године. Прави преокрет се, међутим, догодио 

лансирајем првог Спутника 1957. године, после чега је уследила права поплава 

литературе која се искључиво или делом односила на космичко право. 

 

Убрзан развој технике и науке након Другог светског рата има, између осталог за 

последицу и оживљавање интересовања за проблематику космичког права. У чему 

се то интересовање очитовало? 

 

ВВ: Радило се о неколико кључних питања у вези са коришћењем космичке 

технологије. На првом месту се радило о већ споменутом простирању државног 

суверенитета. Друго значајно питање била је с једне стране безбедност људи на земљи 

(опасност од пада космичких летелица и других лансираних објеката, опасност од 

уношења опасних микроорганизама са других небеских тела итд.), а са друге стране 

космонаута. Веза са разоружањем била је врло важна, односно потреба да се подвргне 

контроли коришћење космонаутике у војне сврхе, а посебно да се забране нуклеарне 

пробе у космичком пространству и на небеским телима. Тако је први значајан 



међународни уговор који се односи на космос био Уговор о забрани експеримената 

нуклеарним оружјем у атмосфери, космосу и под водом из 1963. године. 

 

На шта се односи Уговор о космосу? 

 

ВВ: Уговор о начелима која регулишу делатност држава на истраживању и 

коришћењу космоса, укључујући Месец и друга небеска тела (познат по скраћеном 

називу као „Уговор о космосу”) закључен је 1967. године. и представља основни 

уговорни документ којим се регулише међународна сарадња у овој области. 

 

Да ли је сачињен Кодекс за делатности у космосу? 

 

ВВ: Не као један документ. Поред поменутог Уговора о космосу, који уз остало 

садржи и основна начела сарадње у области, и уговора о забрани нуклеарних 

експеримената, постоји читав низ других уговора. Притом је посебно значајна богата 

пракса у сарадњи главних учесника у развоју космонаутике, а на првом месту САД, 

Русије и Европске уније. Чињеница да се ради о релативно развијеној грани права не 

значи да су сва питања решена и да се неће наставити са усвајањем нових правила и 

даљом дорадом постојећих, укључујући ту изналажење одговора на новоискрсле 

проблеме. Како, на пример, регулисати односе са ванземаљцима, ако се са њима 

успостави контакт, шта ако нека земља у будућности оснује своју базу на неком 

небеском телу, како решити спор око коришћења неких ограничених ресурса у 

космосу итд. 

 

Како је по космичком праву регулисано коришћење Месеца и других небеских 

тела? И како је регулисано питање власништва над небеским телима? 

 

ВВ: Уговором о космосу прописује се непротезање националног суверенитета на 

космос и небеска тела, укључујући ту и Месец. Коришћење је ограничено и начелом 

коришћења и истраживања у мирољубиве сврхе. Како ће се ствар одвијати у пракси 

остаје да се види кад нека земља, или вероватније група земаља, успостави прву сталну 

базу на неком небеском телу. Такође је интересантно и питање како ће бити у пракси 

регулисано учешће приватног капитала у коришћењу космоса. 

 

Која су основна начела космичког права? 

 

ВВ: Поред већ споменутих начела коришћења и истраживања у мирољубиве сврхе и 

непротезања националног суверенитета на космос и небеска тела, укључујући ту и 

Месец, треба још споменути и начело забране штетних активности у космосу, начело 

узајамне помоћи и начело одговорности за штету. 

 

Ко се код нас први бавио питањем космичког права? 

 



ВВ: Колико ми је познато, први аутор који се у бившој Југославији бавио овом темом 

био је Душан Јанићијевић, који је 1956. године у „Међународној политици” објавио 

чланак „Надваздушни простор и ОУН”. У пионире у овој области код нас спада и 

Михајло Смирнов, који 1962. године објављује „Светску библиографију 

астронаутичког права”. Два поменута наслова показују да се код нас лутало и када је 

реч о називу нове гране права, да би почетком седамдесетих година превагнуо назив 

космичко право. 

 

Иза развоја науке и истраживања космоса стоје велики војни и економски 

интереси. Како Ви на то гледате? 

 

ВВ: Иза свих области науке и технике стоје велики војни и економски интереси. 

Ракетна технологија развила се пре свега у оквиру трке у наоружању током Другог 

светског рата (сетимо се немачке ракете Фау 2) и после њега, током хладног рата. 

Слично је било и са другим областима, на пример са нуклеарном енергијом и 

ваздухопловством. Због тога је мир у свету предуслов за коришћење неких од тековина 

развоја науке и технологје у мирнодопске сврхе. 

 

У чему све данас вештачки Земљини сателити налазе примену? 

 

ВВ: Пре свега у телекомуникацијама и осматрању (даљинској детекцији) самог 

космоса (при чему посебно место имају телескопи у орбити), али и површине земље из 

космоса. Помоћу сателита прате се атмосферске прилике, врше геолошка и 

археолошка истраживања, управља саобраћајем, прикупљају обавештајни подаци итд, 

итд. Овде треба додати да је досад лансиран у космос велики број сателита и других 

уређаја при чему се и даље налазе у орбити, поред активних сателита и других уређаја 

(на пример, телескопа Хабл и Међународне космичке станице) и неактивни сателити и 

разни отпаци (космички отпад). 

 

До чега су све и до чега ће све, по Вашем мишљењу, довести космички 

програми? 

 

ВВ: И даље ће се наставити са свим начинима коришћења космичке технологије које 

сам већ поменуо с тим што ће, поред садашњих главних актера, све већу улогу играти 

и Кина и неке друге земље. Од већих подухвата предвиђа се стварање система за 

одбрану од пада астероида и других опасности из космоса. Наставиће се даље 

истраживање планета и других тела у нашем сунчевом систему и ван њега, при чему је 

посебно занимљива потрага за животом, пре свега на Марсу и Јупитеровом сателиту 

Европа. У нешто даљој будућности може се очекивати слање људи на Марс и 

успостављање сталних насеобина на Месецу, а касније и на Марсу и другим небеским 

телима. Притом увек постоји опасност да космос и поред начела унетих у Уговор о 

космосу постане поприште војних сукоба, уколико и иначе нестабилни међународни 

односи крену у неповољном правцу. 

 



„Ера истраживања и коришћења космоса је почела и остаће као једна од трајних 

преокупација човека“ (Обрад Рачић). Верујете ли у то? У ком смислу 

преокупација? 

 

ВВ: Верујем да ће тако бити. Шта ће се догађати у даљој будућности можемо само да 

нагађамо. Могу се у космонаутици, као и у науци уопште, очекивати пре или касније 

велики продори. Најзад, озбиљније истраживање космоса није замисливо без развоја 

међузвезданог погона (лета бржег од светлости), ствар коју су давно формулисали 

писци научне фантастике. За сада се о таквом погону говори само у теорији и још увек 

се поставља питање да ли је он уопште могућ. 

 

У чему све лежи корист од истраживања космоса? 

 

ВВ: Тешко је набројати све користи од истраживања космоса. То је на првом месту 

ширење знања како о космосу тако и о Земљи, али такође и примена многих 

техничких иновација до којих је довело истраживање космоса (телекомуникације, нови 

материјали, навигација итд.). Развој космонаутике је, поред осталог, и предуслов за 

стварање система одбране планете Земље од опасности које вребају из космоса, почев 

од могућег пада астероида, преко сунчевог и других зрачења. Не треба, притом, 

заборавити да сваки продор у науци и техници има и тамну страну, почев од употребе 

у војне и друге непријатељске сврхе, преко штете коју може да изазове пад сателита и 

других уређаја лансираних у космос на Земљу, па све до могућих непријатељских 

сусрета са ванземаљцима, доношења опасних микроорганизама на земљу итд. 

 

Утиче ли на друге области човековог живота истраживање космоса? Утиче ли на 

књижевност, уметност, филм; и како? 

 

ВВ: Како да не. Поједини писци и други уметници, а посебно филмски ствараоци су 

у великој мери инспирисани космосом. Космосом се не баве само природњаци, већ и 

припадници друштвених наука, на пример, филозофи и теолози. 

 

Какву улогу у истраживању космоса имају мале, неразвијене земље? 

 

ВВ: Може се говорити о активном и пасивном учешћу. Оне могу да учествују у 

космичким програмима активно преко међународних организација или преко 

појединих пројеката, а такође могу да се укључе у производњу неких делова - учешће у 

креирању софтвера и сл. Кад је реч о самом учешчу у даљем развоју међународног 

космичког права, оне могу у оквиру међународних конференција да учествују у 

изради нацрта појединих уговорних инструмената, могу да учествују у раду 

међународних институција итд. Кад је реч о пасивном коришћењу, несумњиво да све 

мале и сиромашне земље имају неке непосредне или посредне користи од космичке 

технологије, на пример у телекомуникацијама, ГПС систему, прикупљању 

метеоролошких и других података, изнајмљивањем сателита у разне сврхе итд. Најзад, 

могуће је да се аранжман о учешћу њихових астронаута у раду Међународне космичке 



станице и у другим пројектима постигне преко међународних организација којима 

припадају или директно са земљама које врше лансирања космичких летелица. 

 

Да ли се истраживање космоса током година успорило или је једноставно 

изгубило на сензационализму? 

 

ВВ: Неочекивано се успорило, из више разлога, што посебно важи за прекид слања 

посада на Месец и одлагање и самог почетка припрема мисије за Марс и друге планете 

Соларног система. 

 

Могу ли се (и треба ли) поставити границе до које треба ићи у разматрању 

правних проблема истраживања и коришћења космоса? 

 

ВВ: Нема граница. Развој космичког права прати развој космонаутике, а како ће се 

она у даљој будућности развијати, можемо само да нагађамо. 

 

Какав правни статус ужива ваздушни омотач Земље, а какав онај изван (изнад) 

њега? 

 

ВВ: Битна је разлика. Ваздушни омотач потпада под суверенитет појединх земаља, 

или је, ако се налази над отвореним морем или над територијама са посебним статусом 

(као на пример Антарктик), регулисан посебним међународним уговорима. Простор 

изнад њега регулишу норме космичког права. 

 

Може ли човек да живи у космичком простору? 

 

ВВ: Људи већ бораве у космичком простору (на Међународној космичкој станици) и 

вероватно ће то у све већој мери чинити и у будућности. Већ је почео да се развија и 

космички туризам. У будућности би требало да се успоставе сталне насеобине на 

Месецу, Марсу и др. Када ће се то догодити зависи од више фактора, а вероватно ће се 

спровести као међународни пројекат. 

 

Даје ли космичко право, и може ли уопште да дâ одговор на питање постоји ли 

живот на другим планетама? 

 

ВВ: Космичко право оставља могућност постојања живота на другим планетама и 

њиховим природним сателитима, на пример на Јупитеровом месецу Европа. Притом 

треба увек имати на уму да је огромна разлика између налажења неких примитивних 

облика живота, највероватније микрорганизама, што ће се вероватно догодити у не 

тако далекој будућности и налажење сложенијих организама. Најинтересантије 

питање је шта ће се догодити у случају контакта са интелигентим бићима у космосу. 

Да ли ће доћи до сарадње или до непријатељства. 

 



Шта све регулише космичко право: спасавање космонаута у случају несреће, 

телекомуникације посредством вештачких Земљиних сателита, одговорност за 

штету проузроковану делатношћу у космосу, начело слободе истраживања и 

коришћења космоса… 

 

ВВ: Све што сте поменули и још многе друге ствари. Притом треба увек имати на 

уму да се ради о процесима на више нивоа, почев од универзалног (на пример, Уговор 

о космосу којем су приступиле многе земље), преко регионалних аранжмана, правног 

регулисања у оквиру интеграција (на пример, Европске уније), до билатералног (на 

пример, руско америчка сарадња, сарадња Русије и Казахстана итд). 

 

Да ли је могуће мирољубиво коришћење космоса? 

 

ВВ: То је једно од основних начела унетих у Уговор о космосу и оно се добрим делом 

поштује. 

 

Колико напора улаже Србија у истраживање космоса? У развој космичког 

права? 

 

ВВ: Врло мало, али нема сумње да се и код нас у великој мери користе многе 

тековине настале захваљујући истраживању и коришћењу космоса, на пример у 

телекомуникацијама, даљинском осматрању Земље из космоса, саобраћају итд. 

 

Колико смо близу да, зашто да не, пошаљемо нашег човека у свемир? Не 

мислим, при том, на комерцијалне летове. 

 

ВВ: То реално долази у обзир једино у оквиру сарадње са космичким силама или у 

оквиру појединих међународних организација. Како сада стоје ствари, највероватније 

ће то бити неки космички туриста нашег порекла. 

 

Шта све заокупља човека који се бави космичким правом? 

 

ВВ: Мислим да смо највећи број питања већ додирнули. Увек треба имати на уму 

практичну страну коришћења космичке технологије и потребу да се она правно 

регулише, односно да право прати развој истраживња и коришћења космоса и 

изналази одговарајућа правна решења. Притом се увек поставља и питање практичне 

примене постојећих правила космичког права, даље побољшање тих правила, 

унапређење међународне сарадње и оснивање одговарајућих институција. 

Усклађивање са сродним гранама права (посебно са ваздухопловним и правом 

телекомуникација), усклађивање националних прописа са међународним, а посебно са 

правом организација којима поједине земље припадају или желе да припададају (на 

пример, с правом ЕУ) итд. 

 

Септембар, 2012. 



47. Лаза Лазић, Пут ка смислу 
 

 

Достићи смисао није ни лак ни једноставан задатак. Многи од нас се изгубе у 

потрази за смислом, неки ни не осете да су се изгубили, а само га ретки досегну. Да је 

цео наш живот пут, трагање за смислом потврђују редови који следе: 

  

Дуго сте присутни на нашој књижевној сцени. Каква је била некад, а каква је 

данас? 

 

ЛЛ: Књижевна сцена (како ви кажете) није споредан проблем за писца. Писац би 

највише волео да она не постоји. Истинском писцу, песнику који пише из личне 

потребе и тако се потпуно посвећује свом уметничком изразу, по објављеној књизи која 

је пала на сто, књижевна сцена постаје права мора. Треба објавити књигу, и то се мора, 

затим се треба суочити са свим оним што прати писца или његову књигу. Критика, 

тренутно стање културе, друштвени обичаји, текуће стање вредности, књижевне 

зависти, јагма за успехом и тако даље, укратко, сад песник има посла с тврдим стањем 

ствари изван њега. Спољњи свет за песника је туђ терен, на којем се он сналази тешко. 

Изузев, наравно, оних писаца, којима је спољни успех на првом месту, а вредност 

њиховог сопственог дела споредан. Књижевне прилике се брзо мењају, онако како се 

мења друштво и свет. Књижевно дело претендује на дугачко трајање, што је мера 

његове вредности. На неки начин ово све је увек исто! Можда је некад то било боље, 

али то је илузија. Песник је увек у тешком положају. Ако мислите на живост у погледу 

интересовања публике за књижевност, мислим да је сада боље, јер се за добре ствари 

занимају људи, нарочито млади, по својој личној потреби, а не по морању. Више је 

слободе, то је увек боље. 

 

Колико се положај издавача променио у односу на данас? 

 

ЛЛ: Промена је битна. Ја сам почео да објављујем, и дуго сам био уредник у великим 

издавачким предузећима, давно, а онда је све било државно. Држава (комитети) давала 

је новац доста издашно, према својим политичким, и културним наравно, потребама, а 

издавачи су га трошили производећи књиге. Каткад много књига, каткад по цени врло 

приступачној. Није било привредног рачуна. Сад је обрнуто. Сва предузећа су у 

рукама приватног предузимача. Тај легално тражи пре свега зараду. Како је наступила 

криза у привреди, која је сва у новцу, издавачима је јако тешко, јер се, у међувремену 

наше тржиште физички смањило, као и куповна моћ људи. Издавач мора да буде и 

вешт привредник, и велики познавалац светског издаваштва и актуелних књижевних 

вредности, а и љубитељ поезије, прозе и науке, као и ентузијаста, да би пословао и 

профитабилно и културно у исти мах. Положај издавача је данас тежак. 

 

 

 

 



Шта је за Вас било од већег значаја: изаћи у периодици или објавити књигу, 

збирку песама, књигу за децу? 

 

ЛЛ: У светској култури, одвајкада, књига је све. Велику улогу играју и одиграли су и 

добри књижевни часописи. Ја сам присталица књиге и сматрам да ће књига увек 

живети. Данашња електронска средства такође су добра и нужна, због масовности, 

приступачности медију. Али књига ће остати заувек. Она је и култни предмет, а не 

само информациони објект. И као предмет, књига је непосредна човекова веза са 

целим светом у времену и простору, у уму и души. Без интелектуалности појединца и 

друштва у целини, не би било света хуманости. Интелектуално је у књигама и одатле 

делује. Ко не чита, тај се не образује и не може бити образован, тај интелектуално, а и 

емотивно, не живи као пун човек. Књига је уз то на првом месту и образовања и 

васпитања и профињавања дечјег ума и сензибилитета. Објављивао сам књиге и много 

сарађивао и са радиом и са новинама, часописима, листовима. Данашњи велики 

листови који су изоставили своје литерарне прилоге и странице за децу погрешили су 

веома и према себи и према култури и према деци највише! Ја се и данас радујем 

сваком ретку каквог мог написа у новинама и часописима, ја то волим. 

 

Писали сте стихове, прозу, есеје, радио игре, драмске текстове... Која Вам је 

најдража књижевна врста? 

 

ЛЛ: Не знам. Ја сам песник. Највише држим до лирике и њоме се највише бавим. 

Затим, есеј, смислени оглед је ствар најбоља, и с највишим захтевом. Поезија је дар, есеј 

је и дар и знање, мисао. Кратки запис је такође модерна форма, прегнантан израз 

мисли или осећања, запажање. Роман се данас одржао као најважнија врста. Ја се 

нерадо у то упуштам. Нисам епски тип. Роман је аргатлук. Више волим приповетке, 

новеле, највиша врста је можда кратка прича? Али, знате, кад питате некога шта 

највише воли од посла који ради, то вам је помало збуњујуће, као кад мало дете питају: 

кога више волиш, тату или маму? То је сурово. Ја волим сву моју децу подједнако. 

 

Шта је по Вама теже: писати за децу или одрасле? 

 

ЛЛ: Писање сâмо искључује питање тежине, а мислим и рад уопште. Питање је у 

томе шта желите, шта хоћете, шта можете, шта знате да сте у стању да урадите добро, 

макар колико вас то коштало. Тајни свеобухватни ентузијазам, порив, унутрашња 

снага, то је мистериозни мотив који човека наведе да се ухвати у коштац с најсмелијим 

задатком и да га изврши. Лично не осећам тежину мог рада као тежину. А што се тиче 

такозване књижевности за децу, она је генерално подцењена захваљујући самозваним 

теоретичарима, професорима и рђавим песницима – који су књижевност за децу 

тривијализовали и учинили да је она постала (упркос историји српске књижевности) 

омаловажена, издвојен род, ствар ниже врсте. Књижевност је интегрална. Нема 

инфериорних књижевних родова, има инфериорних писаца. 

 



Бавили сте се превођењем с француског, енглеског, руског, мађарског, чешког, 

русинског, румунског... По чему се рад на превођењу разликује од рада на ауторској 

збирци песама? 

 

ЛЛ: Као што је познато, превођење са страних језика је посао са највишим захтевом. 

То се не може без дара, знања, стрпљења, љубави, познавања кулуре и језика са којег 

преводите. То је, дакле, и битно другачије од личног стваралачког момента. Превођење 

захтева много времена. Превођење се, разуме се, не врши аутоматски, реч на реч. Мора 

се поштовати дух страног језика, а пре тога дух матерњег језика! Никад нисам 

преводио систематски, него некако ad hoc. Шта ми се свидело и кад бих решио да 

покушам да то пренесем на мој језик. Па се накупило. Имам необјављених песама из 

разних књижевности цело брдо. Мада сам до сада објавио три књиге препева и нешто 

прозе. Највећа сметња у препевавању је личност песника чијег дела сте се дочепали. 

Сваки песник је личност. Ући у другу личност није могуће без љубави. Превођење би 

требало, и јесте, посао љубави. Морате осетити нечији дах, близу, врло близу свог даха, 

то се без извесне суптилности не може. Затим човек мора да има страст према читању. 

Превођење је врста продубљеног читања. Превођење је и енигматика. Кад се све то 

сложи, у преводу добијате неку врсту осредње копије. Оригинал остаје оригинал. Али 

може, ако је добро урађена, ваша песма из друге руке да буде налик оригиналу. То има 

непроцењиву културну вредност! Нико не може да зна тако добро стране језике да би 

могао да чита велике песнике у оригиналу. Ипак, наша српска култура одгајила је 

велик број бриљантних преводилаца. Многи од њих су мој узор. Мислим да су моји 

преводи поштено урађени и да доприносе и доживљају и познавању културе и 

уметности страних књижевних језика којима сам у нашој књижевности служио. 

 

Освојили сте многе награде. Како су оне утицале на Ваше стваралаштво? 

 

ЛЛ: Ако се неколико часних људи и познавалаца сложи око тога да вам треба одати 

признаје, ви то морате поштовати и смерно се захвалити. Иначе за наградама не 

тежим. У нашој култури данас имамо неколико стотина књижевних награда! Такође 

имамо код писаца врло развијену тежњу да се посвете добијању тих награда, неки су у 

томе прави колекционари. То обесмишљава књижевност, не, то пружа негативну 

слику о нашој култури. Књижевна награда ме обрадује, али ме мало и збуни. Ко сам ја? 

 

За себе кажете да сте били и остали човек по страни. Зашто? 

 

ЛЛ: То је нарав, лична особина. Моје васпитање је, можда, мало ригорозно, мало 

спартанско. Не волим да сам у центру пажње, али сам зато велики и непоткупљиви 

посматрач. Видим и знам. Глупо је штрчати, нарочито у смислу наметања. А затим, у 

такмичењу у средини без правила о такмичењу, не учествујем. Центри моћи који, 

разни, и те како постоје у нас, нису ме звали на учлањење. Бити члан Моћних, данас 

писцима не смета, неки од њих чак срљају у центре моћи да би учествовали у дељењу 

мрвица. Не. Ја сам самотњак. И сносим консеквенце. 

 



Шта је за Вас природа? 

 

ЛЛ: Природу уочавате врло брзо после рођења. Заправо, одмах после мајке, која је 

прва природа у којој боравите, запажате средину у коју сте бачени, у којој морате да се 

осамосталите. Природа је дакле први елемент у који сте уроњени и који морате 

усвојити са што мање болног контраста и сукоба. Природа није безлична, безопасна. 

Напротив, природа је сурова. Али ви убрзо уочавате оно што природу краси као 

доминантно. Доминантно је оно што је лепо – што је најпре својом лепотом 

супротстављено опозиту, злу и демону. Убачени сте у рај земаљски, који вас 

оспособљава да после побеђујете најгоре тамне ствари. Светлост, дрвеће, воће, трава, 

небо, звезде, пролећни дах, милота зиме и милион ствари које потичу од природе 

фасцинирају вас, васпитају као хуманог човека који је такође леп и припада тој 

природи. Зато волим природу. Свако ко ослушкује језик, долази до великих одговора 

на најдубља питања. На пример: шта је лепо? Одговор: оно што је природно. Ту вам 

језик каже да је доброта главни садржај света, а то се односи и на васиону и на човека. 

Сваки човек и свако дело је позитивно, ако је природно. Дакле, у свету живим 

обожавајући дрвеће, шуме, животиње, водопаде, промену годишњих доба, милосрдна 

дела, несебичност, дарежљивост, умност... зато што су природни. С овим осећањем у 

души посматрате звездано небо (које се у Београду не види), посматрате природна 

понашања добрих и умних људи и то вас прожима сигурношћу и позива на дело. 

 

Зашто нас, по Вама, небо толико опчињава? 

 

ЛЛ: По образовању сам филозоф, али волим и природне науке, поготову 

космологију. Прича о томе је веома обимна, краја нема. Мислим да је небо први позив 

наше чежње за свесмислом. Зато људи кажу да је Бог на небу. Небо је први корак и у 

науци и у техници и у мудрости, на небу је први путоказ човековог спајања са 

Универзумом. 

 

Сваки од наших живота води се по некој истини. Која је истина водила Вас кроз 

живот? 

 

ЛЛ: Данашњи људи имају обичај да разговор о вишим темама називају патетичним. 

Мислим да без усхићеног говора (а уметност је, можда, по дефиницији, усхићен говор), 

нема истине. Људи су насели тривијалном, човечанство се упрљало. Дневни живот 

човека је баналан, лош. Мене је, ако желите да добијете једноставан одговор, водила 

истина да је човек узвишено биће, створено по личности Ствараоца. Моја идеја водиља је 

потреба да се човек врати свом извору, свом обличју и мери, да збаци са себе прљавштину и да 

поправи увелико покварен свет. Човек осећа потребу за том чистотом, и он може да се 

ослободи, препороди и спасе. 

 

 

 

 



Које су то светске, космичке истине? Мислим на седам стубова смисла постојања, 

на Седам Влашића… 

 

ЛЛ: Има их, као у случају античких мудраца, више од седам. То су: природа, језик, 

људскост, рад, храброст, небо и Бог. Овде је, многи ће приметити, изостављена љубав. 

А љубав је космичка истина број 1. Само, она је обухватна. Као што каже Шекспир: 

квинтесенција. Наиме, античко схватање је за елементе држало четири ствари: воду, 

ватру, земљу и ваздух. То су четири елемента, а пети је есенција, суштина, свесуштина, 

esentiaquinta – елеменат који то све обухвата. То је смисао ствари. А смисао свега је љубав. 

 

„Треба ценити разум, али човек располаже и другим даровима“, рекли сте 

промишљајући у Седам Влашића. Који су то дарови? 

 

ЛЛ: Још увек у човечанству доминира позитивизам. То је мудрост постојећих ствари, 

дакле реализам, или материјализам. Ми смо још у добу сцијентифизма, технике, која 

баш и није тако разумна. Дар јесте Разум на првом месту, по Декарту. Али по Паскалу, 

то је Душа. Човеков дар није само разум, него и вера. Данас су запостављени и осећања 

и наслућења и прозорљивост и чудо, и све оно што није опипљиво и експериментом 

потврдиво. Савремена наука, међутим чак и у најспецијалнијим својим областима 

улази у одступање од материјалног. Способности душе, осећајност, екстрасензорне 

ствари, већи део мистеријских истина, добрим делом езотерија – нису празноверице, 

презрени идеализам и лаж, него истине које међу људима налазе, дарују и красе оне 

који су и те дарове примили и њима располажу. 

 

Зашто је Важно тренирати ум? И како се то ум тренира? 

 

ЛЛ: То је речено реторски. Намерно и иронично употребљен је спортски израз, 

пошто спортски језик, за разлику од других, наш свет најбоље разуме. Ум се 

оспособљује, као и многе друге ствари, сталном употребом. Употреби свој ум! Позната 

је латинска изрека за уметнике: Nulla dies sine linea (Ниједан дан без црте). Ниједан дан 

нека ти не прође без потеза четкицом, пером, длетом. Тренинг је стални рад. Смишљен 

стални рад. Ђак нека учи, сваки дан. Тркач нека трчи. Сликар нека слика. Писац нека 

пише. Стално. 

 

Где по Вама лежи корен земље, а где човека? 

 

ЛЛ: Оба корена су у Небу.  

 

Шта је за Вас језик, приповедање? 

 

ЛЛ: Људи би, евентуално, могли елементарно да комуницирају и без језика. Мада, 

сумњам. Мислим да је језик први орган ума. Народни, то јест у случају Срба, то је 

уједно, по Вуку, и књижевни језик. Међутим – стварима је нужно неговање, све живо, а 

језик је жив организам, језик је као племенита ружа, цвет, жив организам којем треба 



неговање. Књижевни језик је кодекс, граматички, правописни језик, језик 

кодифициран ради усклађивања израза. По мени, постоје три врсте једног језика, 

рецимио нашег, и оне су у смислу људском, демократском, животном, равноправне 

врсте. Први је језик граматички, књижевни, с датим прописом и законима. Он је језик 

књижевности - кад се обогати језичким тотумом, дакле литерарно оплемењен сваким 

говором који постоји и који писац уме да употреби, а да не наруши свој израз. Посебни 

језик имају званичне установе, то је службени, чиновнички језик, језик политике, који 

лако прима новотарије и модерне варваризме, а врхунац му је новоговор, нов израз 

бирократије, публицистике, фразирања. Трећи језик је текући говорни језик људи, 

народа, пун грешака и приовинцијализама, дијалектима проткан, локални, често какав 

арго, ужи језик племена или породице итд. Он се одликује одступањима од правила, 

али је често изражајнији, сочнији, цветнији и истинскији од два поменута језичка 

идиома. Језик је за мене бит, смисао. Црпем га из свих извора, култивишем га радом. 

Од људи и од књига, од личног карактера и укуса, од других људи, од образовања и 

наклоности, од талента и сврхе, од много чега зависи свачији језик. Језик песника је 

строго лични свој, исцизелиран, нарочит језик, али разумљив за најшири круг 

читалаца.  

 

И данас се бавите писањем. На чему тренутно радите? 

 

ЛЛ: Завршавам збирку песама. Радим помало на записима. У многоме је то у Божјим 

рукама. Пошто се уздам, мислим да ће ускоро бити новости. 

 

Може ли се данас живети од писања? 

 

ЛЛ: Генерално не. Можда само неколицина писаца чије су књиге доживеле и 

комерцијални успех може једно време да живи без других прихода. Не, данас у Србији 

добар, признати писац не може да живи од писања. Да нема други некакав прихиод, 

што се писања тиче умро би од глади. 

 

У припреми је збирка есеја Звездане магле. Можете ли нам нешто више рећи о 

њој? Хоће ли бити и треће књиге есеја? 

 

ЛЛ: Поменута књига је у штампи. По форми слична је Шуму лишћа. За даље, не знам 

баш. 

 

И поред тога што је све написао, писац увек има још нешто да каже. Шта је то 

што још нисте рекли?  

 

ЛЛ: Да сам рекао све, био бих велики изузетак, урадио бих немогуће. Велики, можда 

највећи део мене остаће у мени. То тако и треба да буде. Писац није врећа кукуруза па 

да се истресе пред свет до последњег зрна. Писац стиче премного златних зрна са неба 

и са земље сваки дан, сваки час, да би све то могло да стане у џак једног живота, или да 

се истресе до краја. 



 

Јесте ли након свих ових година достигли свој смисао? 

 

ЛЛ: Дакле, није могло да прође без питања на које не знам да одговорим! Кад 

помислим да јесам, видим да сам и ја једноставно самозадовољни роб сујете. Кад 

помислим да нисам, долазим у потресну ситуацију да се као грешник запитам – зашто 

ли сам живео? 

 

 

Септембар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Лаза Лазић: Уметност је једна од главних снага које 

надвладавају бесмисао 
 

 

Повод за овај, други по реду, интервју са нашим познатим песником Лазом Лазићем, 

је ауторова збирка песама „Фантазмагорија у сутон”. Интервју се није, као што ћете 

уосталом и сами то ускоро открити, држао унапред „задате теме“, већ је пре замишљен 

као „доказ“ да песник никад није све рекао, да увек има још нешто (много тога) да се 

каже... 

 

ТЛ: Може ли се живот назвати фантазмагоријом? 

 

ЛЛ: У крајњем случају, како је у неким уметничким, поетским делима, у сликарству, 

музици и у књижевности и приказан (Буш, Бројгел, Данте, По, Лист, Вагнер итд.) – 

живот се каткад и узима и приказује као ужасно сновиђење, мòра, било као алегорија, 

било као одломак мита, апстракција или апокалипса, страшна сплетеност постојећих и 

непостојећих ликова, тонова, звукова, боја, дисхармонија, и односа, у необичним 

линијама, перспективама, дубинама и атмосферама, каткад и у чистом галиматијасу... 

Све то треба да предочи хаос. Закони саме уметности, човекова тежња за складом, 

смислом и дисциплином – постижу да се форме ове страшне слике, често панорамског 

вида, великом снагом духа дисциплинују естетски. Уметност је једна од главних снага 

које надвладавају бесмисао. И то реални бесмисао, живот. 

 

ТЛ: Шта је за Вас фантастика? 

 

ЛЛ: Деветнаести и двадесети век су коначно оформили и развили нови књижевни 

род: научну фантастику. Али фантастична дела, нарочито књижевна, постојала су 

одувек. Узмите само неке појединости митова, западних и источних култура... Узмите 

Овидијеве Метаморфозе или читаву фамилију радова о непостојећим, односно 

конструисаним животињама, рецимо наш Фисиолог, најзад нарочито народне и писане 

бајке и приповетке. Елеменат фантастичног присутан је у уметности непрекидно, од 

најдревнијих митова до најмодернијег филма. Фантаз је био брат Морфејев, они 

оличавају необичност, зачудност, зебњу и раскош надстварног, машту, присилну, 

неконтролисану машту сна, и делатну, свесну машту стваралачког човека, која увек 

проширује област реалног. 

 

ТЛ: Какво место фантастика има у Вашем животу? 

 

ЛЛ: Разуме се, ту се ради о поетској машти. Свака култура уноси веома разнолике и 

обимне наслаге маште у човекову свест, заправо у дубоке слојеве свести. 

Претпостављам да се један део ту већ налази, продужен самом лозом, човековим 

наслеђем, а други непрекидно надиру споља из разних извора. Живот није тако 

умивен, чист, гладак и правилно компонована ствар, како се то представља у школи и 

код доброжелатељних васпитача. Живот је безобличан, крвав, немилосрдан и 



незамисливо грозан. Наравно, није он увек и потпуно такав. Напротив. Живот, сваки 

живот садржи и оно лепо и добро, благодатно. Заправо, те позитивне области живота 

су, у неку руку још фантастичније, снажније и дојмљивије од оних непријатних делова 

у трезору једне душе. Све зависи од снаге подстицаја: кад ће се шта у човеку 

пробудити и шта ће јаче обузети човекову реалност и његову предузимљивост, његов 

дар и одлучност... Известан виши сензибилитет и дубље интересовање за суштине 

постојања, као и конзумација делова огромне културе, читање, па онда само 

учествовање у животу, жеђ за сусретима прве врсте, у мени је пробудила можда и 

вишак маште. Најзад, владање распиривањем маште до зачудних облика је и један од 

тајних поступака при самом писању. 

 

ТЛ: Зашто је машта важна у животу појединца? 

 

ЛЛ: Немаштовити људи су инвалиди духа. Они су лишени једног дела сопствене 

среће. Машта у деце мора ненаметљиво да се буди, и брани, али не путем страха и не 

присиљавањем на необичности. Напротив, добро васпитани малишани прво стичу 

финесу за естетично, у најсрећнијем случају за музику, за поетски ритам, звук и 

значење склада. Уједно с тим она морају научити истину о животу. Живот нимало није 

лак, ни једностран, ни углађен. Постоје чудовишта, и те каква! Постоји беда, 

сиромаштво. То су истински Змајеви и Караконџуле. Данашњи цртани филмови и 

компјутерске игрице не подстичу машту, напротив. Они само евентуално развијају 

моторику, такмичарски нагон, а својим обиљем заправо неутрализују имагинацију! 

Углађен, умивен, заштићен појединац, размажен, неверујући млади човек, сведен у 

колотечину артифицијелне стварности, плен је зала чешће, него дечак или девојчица 

са широким културним и животним видиком – ови врло рано сазнају за симболику 

живота, подсвести, сна, за усхићење заиста необичним, а знају и за злонамерност људи 

као таквих. Мање се плаше ако више маштају и дознају сами, без лажних средстава за 

узбуђивање... Бујна фантазија доприноси богатству личности. 

 

ТЛ: Бира ли човек уметност или уметност одабира човека? 

 

ЛЛ: У човеку, ако није у раном детињству био жртва тешких траума, у човеку који 

неометано мисли, постоји огроман трезор стеченог и урођеног блага. Зависно од тога 

какав је подстицајни механизам у појединца, каква је човек личност (а увек је сложена), 

издвоје се жеље, намере, наклоности, истакну се таленти, укуси – дарови. Они су, 

наравно, испочетка нејасни. Ако се, међутим, јави неки снажнији порив, и ако га 

личност свесно или инстинктивно одабере, онда је трасиран његов пут и начин 

одабира. Човек је слободна воља. Али, култура се учи. С друге стране су, увек, сметње. 

Ако имате избор и довољно културе да схватите снагу оног што вас позива и нуди вам 

се, онда ви бирате и живот сам. Човек сâм је претежујућа одредница свог сопственог 

живота. Познавање сопствених моћи увек је јаче од свих могућих препрека. Ми бирамо 

уметност, ако смо јој дорасли. Ако нисмо, а упињемо се да будемо уметници, онда је 

она изабрала нас да нас уништи. 



ТЛ: Сваки се уметник изражава на свој начин: путем оловке, четкице, 

фотоапарата, глине, камена… Колико се ти видови изражавања разликују, а у којој 

су мери слични? 

 

ЛЛ: Уметности се разликују технички, у врсти. То само указује на богатство 

изражајне моћи човека. Уметност је свака у суштини иста. Балет је леп и узбудљив баш 

колико и неки лирски сонет, класична скулптура колико и бајка за децу. (Једном сам у 

Пешти гледао Чудесног мандарина Беле Бартока приређеног као марионетска игра у 

Позоришту лутака! То је био један од најјачих мојих уметничких доживљаја!) Богатство 

могућности и облика је чак и у оквиру једне уметности толико различито да свака 

врста дозвољава, нуди и изазива нове изражајне начине, да је разлика, разноцветност 

једне те исте уметности и у истом добу и у времену, од старих мајстора до модерног 

израза, велика, и то богатство је такође нешто што нас прожима радошћу и усхићењем. 

 

ТЛ: Колико је љубав важна у животу? Она је животна чињеница, у томе се 

слажемо, али реците ми нешто више о љубави. Како Ви на њу гледате из 

субјективног, а како из објективног угла? 

 

ЛЛ: Постоји само један угао гледања у том смислу: љубав је основа живота. Ствар не 

споредна и успутна, љубав је свеобухватни појам не само човека него и Космоса у 

целини. Ма колико се о љубави говорило у уметности, транспонирано, сублимирано, 

узвишено, интимно, артифицијелно, сентиментално, карикатурално – не треба се 

варати, љубав је најјаче и најсјајније, најтачније и најприближније приказана, 

објашњена, у уметности, рецимо у поезији. Наравно да је љубав животна ствар, њена 

истина, доживљеност и реалност само је у животу, између две људске личности које 

бивају њом прожете. Човек и жена не могу без љубави, ма шта иначе мислили и 

доживљавали сами, јер је љубав у свакој ћелији човека. Иво Андрић је рекао да, по 

његовом мишљењу, уметник треба да се бави претежно или искључиво највишим 

стварима. Сва добра уметничка дела, иако се и не баве само љубављу, на неки начин су 

прожета њоме! Фантазија, фантазмагорија, у нашем свету, у стварности и сновима, 

мучи се, бакће се унутар човека, бори се са злим силама противним човеку, којима 

машта даје страшне ликове. Ти страшни ликови у светској књижевности и ликовној 

уметности, у веровањима и религијама, јесу тамне, ужасне, искривљене представе, 

слике, збивања, сподобе и активитети који су усмерени првенствено против љубави! 

Као људи који су најсензибилније личности у својој врсти, песници су имали, описали 

или измаштали своје велике љубави и кроз њих показали своју људскост најснажније. 

Ако у неког песника нема љубавних песама, нема у њега песама уопште. 

 

ТЛ: Морам се опет дотаћи неба. Многи од нас, како сами кажете, у небу налазе 

повод за маштање. Зашто? 

 

ЛЛ: Свет је реалан. Или, бар, велика већина људи верује у ту реалност. Међутим, 

основна реалност није на земљи, у стварима међу којима живимо и којима смо 

окружени. Сва истина је увек у вишем становишту. То више становиште, издигнуто 



изнад тривијалних, сумњивих, приземних видика, то је реалност, и то називамо 

„небом”. Небо представља и извор маште. Милиони начина и вештачких средстава 

којима је засут човек на земљи, не садрже и не пружају толики степен маштовитости, 

фантазије, блиставости простора, смисла и величине, колико садржи небо, кад се у 

њега загледамо целом душом. „Небо” није само ваздушни и стратосферски простор 

изнад Земље, етар, само природа, као физис, небо се налази у сваком цвету и у сваком 

човеку, ако се на прави начин у њих удубимо. Небо је у свакој светињи, у сваком 

пејсажу, у свакој мртвој природи, у сваком детету. Ако неког загрлимо свом својом 

душом, физички и духом, претвара се он у небо које има више значења од 

Александријске библиотеке, више осећајности од Вертера и више информација од 

интернета. Светом и човеком владају не физичке силе, не страшни обухват Васионе, 

него закони тога неба које је и изнад човека и у човеку. 

 

ТЛ: Зашто, да Вас цитирам, хладно небо увиђавности нема? 

 

ЛЛ: То је управо опозит описаном принципу: небо, свет и човек без љубави. То је 

страх човека пред зверима из најлуђих фантазмагорија свих митологија, религија и 

историја човечанства. Страх је невидљив као, махом, и ђаво. Изнад стиснуте психе 

фрустрираног, уплашеног, неуротизованог, забринутог човека данашњице, стоји 

испражњено небо. Страх од огромности простора, који је пандан клаустрофобији, 

пред скученим човеком, остављеним и изгубљеним у претећем свету данашњице, 

јавља се као пустош која нема милости. 

 

ТЛ: Како то човек разговара са природом? 

 

ЛЛ: Отуђеном човеку који мисли да је природа нешто биолошко, физичко, 

геолошко, који је завршио лоше школе и не чита, који се сакрио у велике мутљаге 

приземних интереса и у материјалне идеале, природа је само неко мало шире место за 

излет, на којем тај човек, скоро демонстративно, износи из аутомобила храну, пиће, 

радио и роштиље и наставља да живи као сваки дан, нејасно му је и страно кад чује да 

неко „разговара с природом”. Човек, пак, разговарајући с природом, разговара управо 

са самим собом, јер и човек је природа, само што јој је, у највећем броју случајева, 

окренуо леђа. Или се, и не знајући, окренуо против ње. Уништавајући природу, човек 

уништава себе, и зато је тај дијалог неразумљив. Морате се удубити у себе, бар за часак 

постати скромни, смирени, смерни, одбацити глупачку надменост. Чућете гласове 

природе и ваша душа ће им својом радошћу одговорити. То је разговор. 

 

ТЛ: Какав је Ваш однос према Богу? 

 

ЛЛ: Бог се може, у разговору, узети и као сукус Света, згуснути појам за све што 

постоји, филозофски речено, за Биће. Биће није случајна, залудна ствар, настала 

узгредно, њега не може објаснити генеза развоја некакве, било какве космогоније. Биће 

није у времену. (Зато се каже да је Бог вечит). Али и ту бисмо погрешили, јер је Бог Биће 

са Смислом. Ја верујем у начелни смисао, мислим да је нихилизам глупост, зато што је 



очигледно да ми постојимо. Постојање без смисла није могуће, чак ни по 

биологистичким, антрополошким, материјалистичким, атеистичким теоријама, јер 

свако зрнце померања у такозваној теорији порекла човека, у теорији развоја, 

еволуције, дарвинизма, сваки и најмањи процес опстанка ту је објашњен детаљним 

разлозима, узроцима, околностима, дакле сврховито, рационално, тј. смислено. Само 

што победа смисленијег у дарвинизму није тачна, јер сви знамо да у борби за опстанак 

не побеђује увек боље, него, напротив, у тој борби, Добро немилосрдно страда и веома 

често бива угушено. Божји свет је свет Добра и лепоте, свет смислене еденске природе 

и свет слободног, милосрдног и градитељског човека, човека љубави. Иако имам 

оштре замерке клерикализму цркава, мој однос према Богу је и религиозног карактера. 

И по традицији и по васпитању, осећам се и сматрам се чланом Православне цркве. 

Мој Бог је мој живот, мој пут и моја истина. 

 

ТЛ: Да ли је човек увек свестан свог Ја? 

 

ЛЛ: То је веома компликовано питање, не само научне психологије. Књижевност 

одвајкада приказује људе, често типове, код којих је ја хипертрофирано до страшних 

размера, саможивости, себичности, самољубивости, уображености, неосетљивости за 

друге, одсуства сваког алтруизма, шкртости, завидљивости и егоманијаштва. Човек је 

друштвено биће, живи с другима. Врста се продужује кроз другог, потиче од другог, 

живи с другим. Појам ближњег један је од најсветијих појмова. Неублажено ја, ја које 

није сведено на скромност, права је невоља. Ја је склоно нестабилности, у неурозама и у 

психозама ја се деформише, каткад се удваја, мултиплицира, каткад се смешта у другу, 

артифицијелну, умишљену личност, каткад у неку звер, ствар итд. Али знам да ви не 

мислите на деформације. Ви свакако мислите на личност, на свест одговорне, здраве 

особе. Данас свет притиска личност, пошто је човек неусаглашен са светом и са другим 

људима, с друштвима, с културом итд. Затим, данас се масовно користе средства 

(опијати, дроге) која девиирају стања личности, те слабе и личност као такву. 

Заглупљени људи, људи под великим утицајем других особа, колосалних квази идеја 

итд, не располажу својим ја на прави, нормалан начин. Ако посматрамо часног, 

здравог, нормалног - физички, психички и етички - човека, мислим да човек без 

велике невоље може као јака личност, на својим ногама, имати, без несигурности, 

страха и дволичности, у свакој ситуацији велико поуздање у себе, своје ја. Окружени 

смо варкама, наш свет је, текући свет, скоро једном целом својом половином 

артифицијелан. У погледу односа са стварношћу, човек такође има погрешну 

представу о стварности. Стварност је и она истина до које нисмо још дошли. Ја је на 

муци. Ја је истина појединца, и у свету оно је апсолутно несналажљиво без ослањања 

на ти, на другог. 

 

ТЛ: Зашто нам је самоћа толико битна? 

 

ЛЛ: Постоје две врсте самоће. Самоћа као отуђеност од људи и самоћа као 

неопходно стање ради концентрације, усредсређења сопствених сила усмерених на 

сазнање (читање, учење), одмор и стваралаштво... Питање самоће је увелико и питање 



лично, ствар карактера, темперамента, склоности, фобија, интелигенције, воље, 

потреба итд. За уметника, дуги часови контемплације нека су врста неопходне хране, 

акумулација специфичних енергија. Данас је питање самоће и питање реакције на 

усвојен живот у маси, с масом, кроз масу. Масом се лако манипулише, као што је маса и 

претежно извор негативитета, уравниловке, упросечавања, галаме, просташтва, 

одсуства осетљивости, културе, тананости, мислим да у маси претеже нижи ниво 

човекове природе, његових осећања и деловања. Зато је самоћа стваралачка, интимна, 

приватна, неопходна, у одређеној мери, сваком човеку. Здрава усамљеност је 

благотворна, лек. Сваки писац, на пример, зна да се приликом писања у ствари налази 

у великој заједници свих писаца који су икад писали! Тишина је једна од благодети 

самоће. Тишина помаже да се човек приближи себи и да спозна самога себе. 

 

ТЛ: Где је смештен корен човекове стрепње? 

 

ЛЛ: Корен човекове стрепње је г р е х. Библија је дала симболичну слику греха и 

испаштања. Пошто су сви људи грешни, после нестанка прееденског основног човека, 

слободног и целовитог човека Златног доба, у наслеђу се преноси наша стрепња од 

света, у који човек ступа неспреман и с неком врстом проклетства. Проклетства врсте. 

То је страх. Страх и дрхтање. Сублимирано кроз културу, ово осећање стрепње је негде 

дефинисано као трагизам људског постојања, то осећање су први открили Хелени. У 

основи, човек није лишен и не може се до краја лишити анксиозности. Човек је дат да 

испашта све дотле, док не призна себи и другоме своје грехове, евентуално теже 

преступе, зле стране своје личности, рђаве намере итд. Док се од тога не очисти 

признањем и покајањем, не може да се смири. Наука, зачудо, има потпуно идентичан 

резултат анализе човекове стрепње као и религијски мит (који је у ствари много 

старији од оформљених религија човечанства). Психологија, психоанализа, такође 

сматра да је анксиозност, неуротички синдром, заправо вечито постојећа грижа савести. 

Ова општа појава лечи се само индивидуално, а при том се у помоћ позивају подсвест и 

колективно несвесно. Затим, стрепња и страх имају и позитиван значај – указивање на 

могућност, на потребу корекције човекових виталних грешака... Многи страхови и 

стрепње, лепа књижевност то боље приказује него наука, сасвим су фантомског 

порекла, дакле узроци стрепње су врло често, можда и најчешће, непостојећи, или 

сасвим банални, или ништавни, неважни. Неурозе и психозе играју велику улогу у 

животу стваралаца. Али правилности ту нема, сва уопштавања о страховима и 

стрепњама модерног човека, па и песника, потпуно су несигурна. 

 

ТЛ: И нећеш наћи ту утеху, но једино у оном што је изван времена, а није смрт, 

рекли сте у Фантазмагорији. У чему то човек налази утеху? 

 

ЛЛ: Утеха се увек тражи, то је самоодбрана. Тражење утехе нека је врста присилног 

положаја, познатог у медицини. Ако вас боли нога, ви тежите да је држите или сместите 

тако да бол који осећате буде најмањи. Утеха која долази споља, сведочи вам о људској 

солидарности, милосрђу, саучешћу. Бива вам лакше. Има међутим стања, и то без 

афекта, која тешко могу да нађу утеху, има болова који трају. Песник у овом стиху 



алудира да нам утеха не може бити ништа земаљско, него само нека висока вредност, 

нешто што је трајније од бола, трајање бола је привремено, јер ће минути или ће га кад-

тад прекинути смрт. 

 

ТЛ: Кажете да је Биће ипак вечно. Како? 

 

ЛЛ: Као што знате, филозофија, као и многа лична схватања мудраца, садржи о 

томе различита мишљења. Савремена физика сматра, углавном, да је смрт васионе 

неминовна, јер све има крај. Филозофија смрти васионе можда је чак и доминантна у 

данашњем добу. Сматрам међутим, и писао сам о томе, да је крај нечег што је 

(просторновременски) бескрајно – contradictio in adjecto (противречност код придева). 

Ако васиона има крај, онда треба одговорити (јасно, а не изврдавањем), шта је иза ње, 

макар то било ништа. Космички нихилизам је глупост, то не кажем ја, то кажу готово 

сви велики филозофи и западни и источни, јер Биће обухвата и ништа. Ништа је у 

оквиру бића (за цитирање доказа немамо места, симптоматичан је на пример Хегел, а и 

нирвана такође обухвата и стварни и идеални свет у потпуности, чак и маја се односи 

на то да лажност, неадекватност спољног изгледа ствари обухвата – у односу на дубоку 

стварност − и такав ентитет какав је ништа). Бесконачност је логична. Бог је логичан, 

такво му је и име – Логос. Бескрај није теже разумети него тачку. Потпуност и склад 

света свих димензија, коликогод их постоји, и ентитет који нема димензије... Поезија по 

својој природи егзистира потпуно у таквим категоријама једне специјалне стварности. 

 

ТЛ: Зашто је незадовољство тајни код Ваше душе? 

 

ЛЛ: То је наведено ван контекста... Песник говори и о недостацима сопствене 

личности. Самокритички. Уверен сам да је незадовољство, увек, негативно. Потпуни 

човек је суштински задовољан човек. Постоје и у реалном као и у имагинарном свету 

међусобни утицаји. Такозване интеракције. Песник каже да тајна тежи да буде 

откривена, као што и незнање тежи да остане без самопорицања. Душа присваја, као 

невина, потпуне парадоксе. Без тога, песништва не би било. 

 

ТЛ: Који су делови града обележили Ваш живот? Који Вам део Београда буди 

најлепше успомене? 

 

ЛЛ: Мени је Београд други завичај. Као велики шетач, познајем сваки његов кут. 

Пратио сам његов развој са великим задовољством. Срећом, постојала је, родила се у 

своје време, од почетка храбра, велика, и просторно одлична идеја Новог Београда (у 

чијој сам почетној изградњи и ја учествовао, 1949. године). Ја сам човек равнице, 

ширине, неоштећене природе, али човек сам велеграда такође! У европским 

градовима, од којих неке обожавам, осећао сам се увек као потпуно свој – у Паризу, у 

Прагу нарочито, у Бечу и Будимпешти потпуно, као код куће... У Москви мало мање, 

чак и у Санкт Петербургу, којем и Европа много дугује, Русија је тако велика да је 

кораком не можеш измерити... У највећим градовима има највише демократије. 

Провинција је ситничава, смем то рећи као провинцијалац пореклом. Велики градови 



судбина су човечанства на Земљи, али велики градови и нису нешто што је настало 

сад, у Новом веку. Постојали су увек, то се зна. Супротно народњачком уверењу, град 

је за људе. Село је само лоша имитација града. Градови нису настали од села, оно што 

је сеоско у Граду, не ваља... Београд сам заволео великом љубављу, али постепено. И ја 

сам дошао Балканском улицом. У Београду, педесетих година прошлог века рођена је 

наша новија, савремена књижевност. Ја сам у томе учествовао. Студентски књижевни 

клуб, Редакција „Младости”, „Млада култура” у згради из које се иселио Информбиро, 

Француска улица 7, Ивин и Будин клуб књижевника, Политикин клуб, 

Четрдесетпетица на Филозофском факултету, Шуматовац, Липа, Атеље 212, БИГЗ са 

гигантском штампаријом, Старо Сајмиште са сликарима, мојим пријатељима, Земун са 

Чедом Б. и Мишом И. Б, кафана код Шарана, Код три листа дувана, где сам седео са 

Васком, Градска кафана са Стевом, Коларац са Г. П... Успомене моје не бих могао 

набројати. Шетње са мојом женом Јеленом, кафана Шехер... У новије време... (просто 

не бих желео да откривам моје најличније ствари)... постоји место на Ушћу, један брод 

кафана, код малог Ратног острва, то је једно од мојих места... Клупа крај дечјег парка у 

Норвешкој улици, код новог Бежанијског гробља... И најтајнији мој један кафе, заправо 

луксузни ресторан: на почетку бескрајне улице Пожешке, у прелепом данас готово 

засебном граду на Бановом Брду... 

 

ТЛ: Мислите ли да је град још једна „особа“ коју човек упознаје у животу, која 

може да има пресудан утицај на једну личност? 

 

ЛЛ: Ви сте то, ето, већ дефинисали и то је тачно. Много сам путовао. Можда бих за 

неки други живот изабрао Барселону, да у њој живим, јер обожавам Шпанију, сушту 

супротност мом темпераменту и мом менталитету... Али у овом граду, где сам сад, 

Београду, више сам него задовољан. Овде ћу остати. Београд, између осталог, има 

најчистији ваздух, чистији од свих градова које сам споменуо... 

 

ТЛ: Како је овај град утицао на Вас? Како сте му се „одужили“ за инспирацију 

коју Вам је пружио? 

 

ЛЛ: Ја сам израстао у Београду, мада сам добар пртљаг понео из Сомбора. Ни једном 

од ова два наша културна града, које осећам потпуно лично - знам им пулс, мане и 

врлине, знам њихова страдања, која сам и сâм доживео, познајем њихов понос – ни 

једном се нисам довољно одужио! У признањима с њихове стране вазда сам прескакан, 

што само показује да се око тога нисам ни трудио. И то ми није тако важно. Увек ми је 

било важно да објавим књиге које сам написао. Учинио сам то: песме, прозу, есеје, 

препеве, записе, књиге за децу... Песник оставља своје животно дело целом народу. 

Добре књиге су и споменици језику. Ја се осећам мирно, осећам се лепо. Како се 

будући нараштаји буду односили према књигама писаца свог народа, према својој 

сопственој баштини, тако ће им и бити. 

 

ТЛ: Мало мање смо говорили о самој Вашој књизи „Фантазмагорија у сутон”, 

мало више о другим основним, или пратећим, стварима, које су, кад је реч о 



поезији, неопходне. Ова Ваша књига је доста обимна, кад се ради о збиркама 

песама, оне су по неком правилу увек некако тануцке. 

 

ЛЛ: Надам се да не мислите на вредност! И ја сам објавио неколико тануцких збирки 

песама. С једне стране елеганција песничке свеске није у њеној дебљини, с друге 

стране, ви знате: и обим једног литерарног дела, макар то биле лирске импресије или 

хаику, не зависи од њеног физичког обима. Ја сам Фантазмагорију замислио и мало 

успорено, тако као да седим на високом брегу речне обале, на неком бајроновском 

месту (рецимо као изванредан брег над Тисом код Титела) и у маглен, таман сутонски 

час посматрам даљину, мој живот. Низови једне од друге одвојених песама, песама од 

којих се свака може узети као самостална, представљају, упркос или у контрасту са 

чудовиштима (митским чудовиштима која оличавају не одређено зло једног времена, 

него вечиту гадост која жели да се наметне животу, и завршетку живота и његовом 

почетку), суочен са хаосом, обичним и необичним сећањима и осећањима), упркос 

мноштву и симболичних и спољњих зала, извесну снагу мојег сопственог негативног 

бића које се преиспитује. Зашто сам уопште живео? Без велике филозофске 

заснованости, јер смем да кажем да су моје песме пре свега поезија, лирика, без великог 

мудровања, ја на известан широк начин описујем тачке, сцене, осећања, чак и цела 

збитија мог живота, уносећи у реалитет (јер се, надам се, види да су све сцене и сва 

осећања истинити), уносим, дакле, лирски, поетски начин размишљања и виђења света 

који је у мене доминантан, без обзира што се, као у овом тексту, служим културним 

асоцијацијама. Хтео сам да начиним у целини заправо једно широко платно, једну 

алегорију која би се односила на мој сопствени живот, дату у вечерњем расположењу, 

иза којег се, у финалу, појављује голубица, као симбол духа, продужетка, као симбол 

зоре. Све је то једноставно. Просто је. Али стихови сами заправо не описују ништа – 

они су лирика, поетско ткиво, песма, тако како наш језик има синоним за песму која се 

пева (музика), песму која се пише (лирика или еп) и песму која је склад који се живи 

(живот). Највише сам желео да постигнем непретенциозно, широко певање о 

осећањима и искушењима која сам проживео, а која (изузев неколико слика 

чудовишта), нису ништа спектакуларно, само су фон, подлога, као што је туга подлога 

радости. 

 

ТЛ: Успели сте! Мислим да би се о свакој од Ваших песама у овој књизи могло 

подробно разговарати. Али сматрам да читање поезије није академска анализа која 

се руководи прописима уметности, умећа, заната, литерарне моде... Читање је као 

дисање. Као шетња, као... 

 

ЛЛ: И ја мислим да је тако. Не могу ја да саветујем како моју, или неку другу књигу 

уосталом, треба читати! Мој дух, мој замах, моје знање и осећање иде ка томе спонтано, 

песник ствара текст који пре свега треба њему самом, треба да буде с врлинама или 

састојцима, или у целини, то што је он хтео. Отворено: песме морају да се свиде самом 

песнику који их је написао, иначе неће ваљати. Како ће их који читалац (читаоци су 

исто тако посебне личности, као и стваралац), како ће их читалац примити, то је можда 



још већа тајна од оне која се отвара као амбис пред нама кад се запитамо: како ми то 

пишемо. И зашто? И чему? 

 

ТЛ: Уметност не одговара на та питања, ако смем да кажем. То није њен посао. 

Задржимо се на констатацији да је уметност – и стварање и примање – одиста тајна. 

Али то је тајна која нам, у срећном случају, пуни душу, подиже нас и оплемењује. 

Ви сте учинили своје. Ко жели нека удише дах мирисних вртова којима сте ходали 

и саучествује са стрепњама услед Ваших фантазмагорија. А ко хоће, нека размишља 

и нека слободно суди, и то је дозвољено. 

 

ЛЛ: Тачно. Захваљујем Вам, Тамара, срдачно на разговору, на труду и на пажњи коју 

сте ми указали. 

 

 

Октобар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Предраг Пеђа Филиповић: Масажа је путовање до средишта 

душе 
 

 

Постоје различите врсте љубави: прва, највећа, платонска, родитељска, 

младалачка… Разлике постоје и код начина на који се воли: дубоко, искрено, жестоко, 

предано, стидљиво... Али да ли сте знали да постоји и тактилна врста љубави, звана 

масажа? 

 

Поклони себи додир 

  

Кад осетиш бол 

и немир покрене хиљаде трнаца кроз твоје тело, 

када те обузме туга  

и неки се камен спусти међ’ Твоје груди, 

краде ваздух и као хоботница стеже гркљан, 

не да ти да дишеш... Поклони себи додир! 

Дођи да угушени ток твојих течности вратимо у чисту реку, 

да сваки делић твог згрченог тела, 

пробудимо њеном снагом, 

снагом воље, лепих мисли, снагом додира  

и снагом чисте љубави! 

Желим да те подсетим на све лепоте где си био, 

на плишане меде, пурпурне заласке сунца и најдивнија свитања. 

Желим да осетиш мирис тек покошене траве, 

мирис мора и бескрајну лепоту природе од које си саздан. 

Богатство земље, племенитост метала, 

топлину ватре, чистину воде и снагу дрвета. 

Поклони себи додир! 

Уживај у топлини мојих дланова, 

опијен мирисима цветова, трава и слатког воћа. 

Желим да затворених очију јасно видиш најдивније пејзаже 

а слух нека ти опчине божанствене арије. 

Ослобођен невидљивих стега, осети слободу облака  

и подари свом бићу да дише дубоко. 

Поклони себи додир! 

 

Валентина Чолић 

 

Корени онога што смо као личност данас леже у нашој најранијој младости. 

Сигурна сам да би многи волели да знају одакле потиче Ваше интересовање за 

масажу? 

 



ПФ: Као и већина младих размишљао сам о својој професионалној оријентацији, о 

лепој будућности и пољу у којем бих могао себе потпуно да отворим и посветим му 

се.... Афинитети су се котрљали као бисери нанизани у ниску, производећи неки 

посебан, мени драг звук којег се и данас сећам. Прелиставајући странице живота, 

ишчитавам стално присутну потребу да се посветим човеку. Са ове временске 

дистанце, јасно могу да је дефинишем као потребу за спознајом самога себе, људске 

душе и живљења лепоте... 

Мешале су се боје на платну интересовања, од студија глуме, преко психологије, 

медицине са тенденцијом специјализације естетске хирургије; што у то време није 

било баш тако популарно, до идеја да упишем теологију или се посветим кулинарству 

и кроз мирисе и укусе оплеменим свој живот и живот других људи... С обзиром на то 

да сам похађао и музичку школу и свирао виолончело и музика је била једно од поља 

које ме је заводило и нагнало да зароним у њене дубине... 

Међутим, уписао сам студије физиотерапије на Вишој медицинској школи у 

Београду врло амбициозно и посвећено, осећајући да је то само почетак рада на себи. У 

то време мој отац, који на жалост већ пар година није у овој димензији живљења, 

оболео је од тешког облика дискус херније, завршио на тешкој операцији и дуго време 

рехабилитације проводио по различитим бањама Србије и Црне Горе. Свака моја 

посета њему била је нека нова лекција из области у коју сам се отиснуо. Међу 

многобројним терапијама и масажа је заузимала своје значајно место. Била је 

различита, шаренолика, често технички брзо одрађена. 

Са друге стране, у току самих студија мало је времена било посвећено овој краљици 

превентиве, што ме је збуњивало. Дефинисана као механичка енергија која применом 

низа покрета доводи до промена у организму у топлотну енергију уз низ ефеката, била 

ми је страна и недовољна. Питао сам се: а где је ту душа, где је ту додир као 

најискренији и примарнији облик комуникације, где је ту лепота и посвећеност сваком 

човеку на начин на који његов сензибилитет и живот траже, где су ту музика, мириси, 

дисање, вибрација коже... 

Био сам један од најбољих студената Више медицинске школе, дипломирао сам са 

просечном оценом 9,83... Нека ми не замере неки моји професори, али и сама 

презентација масаже у то време била је механотерапија, која ипак више приличи 

средњем кадру, а ми смо регрутовани у елитнију причу кинезитерапије, физикалне 

медицине, спорта... Мени није било јасно, зашто све наведено не може да се испреплете 

на најсофистициранији начин... На жалост неких мојих професора, које изузетно 

ценим, раширио сам једра и отиснуо се на узбуркану пучину истраживања уметности 

додира, иако су они све наде полагали у мене да ћу се посветити „тежим“ и 

„озбиљнијим“ областима као што су кинезиологија и кинезитерапија. Иначе сам 

искрени заљубљеник и у ове гране моје лепе примарне струке. 

 

Један сте од првих, ако не и први који је 1989. године отворио Школу за 

мануелну масажу „Професионал“. Како сте дошли на ту идеју? 

 

ПФ: Двадесет осми мај 1989. године изузетан је дан у мом животу. Тада сам кренуо са 

предавањима у АД „Ђуро Салај“, у првој конципираној школи масаже на просторима 



тадашње Југославије. Двадесеттрогодишњак испред групе студената који су били 

жељни да једримо пучином заједно и истражујемо. Жеља за новим сазнањима бивала је 

из дана у дан све интензивнија и рад на себи никада није престао. 

Пријатељи који се баве бројевима, звездама, кажу: баш је тако требало бити, то је твој 

задатак и живиш га баш како треба, то си ти... Не знам да ли је то био срећан сплет 

околности, карма, награда, задатак, углавном, нађох се на одабраном путу са гомилом 

лекција. Након кратког времена у спокоју, закуца на врата рат у мојој земљи, нашој 

лепој Југи... Опет, са ове дистанце схватам, Универзум ми је предложио и ја сам 

оберучке прихватио најлепши пут. Помоћи човеку да се опусти, препозна стрес и 

одагна га, научити како помоћи ближњем, како бити човек и неговати саосећајност и 

каналисати љубав, како непрекидно радити на себи… 

 

Дуго је времена прошло од оснивања школе. Проблема је сигурно било? 

 

ПФ: Проблем сам давних дана преточио у термин „искушење“ и задатак који треба 

решити. Свакако их је било, али у односу на лепоту и бумеранг који се враћа путањом 

слања, остали су само на задацима који су успешно решени и нису оставили посебне 

записе у књизи живота и стварања. 

 

Преко 30.000 полазника прошло је Вашу школу. Какав је осећај бити одговоран 

за толики број Професионалаца? 

 

ПФ: Стајати пред толиким бројем људи, за сво ово време, људима који те пажљиво 

слушају, поштују и са поверењем ти се предају - испред мене првенствено поставља 

одговорност и задатак сталног учења, спознаје самога себе, брушења сопствених 

неравнина. Од првог дана био сам свестан да комуницирам са микроуниверзумима, да 

свако од мојих студената има свој живот, сан, успоне и падове, сигурности и 

несигурности, жеље, своју основу: породичну, социјалну, емотивну, рационалну, 

енергију са којом долази... 

Толико идентитета и живота испред мене, толико очију упртих у мене, у руке, 

толико ушију које слушају, разумеју или не, толико очекивања... Но, опет, осврнућу се 

на чињеницу да искуство у комуникацији са толико људских, слојевитих душа, начин 

на који размишљам, излази из области квантитативног... Неважно, могло их је бити и 

десет, сто пута, хиљаду пута мање, али они су мени указали поверење и одабрали да 

им будем учитељ... Ми људи огледала смо једни другима... Све су то заиста дивни 

људи, различитих струка, са другојачијим интересовањима и делањима... Замислите, 

колико сам ја тек различит и колико ћу тек од њих научити, суочавајући се са 

сопственим одразом у огледалу… 

 

Какав је осећај предавати? 

 

ПФ: Бити учитељ, по мом мишљењу, непроцењив је дар од Универзума, али и терен 

на којем не можете фалсификовати себе, своја осећања, своју природу. Ако сте искрени 

и поштени првенствено према себи, руке, уши, очи ученика су широм отворене... Од 



првог дана учитељског рада инсистирам на томе да ми моји студенти, моја деца - како 

их од милоште зовем - не персирају... Не пријају ми те говорне и социјалне дистанце, 

квази форме поштовања, посебно зато што је додир наш примарни језик 

комуникације. 

Оно што је много важније, и на чему инсистирам је освестити себе, свој потенцијал, 

своју вибрацију, своју боју, своје каскаде душе и њих живети. Не желим нити имам 

егоцентричну потребу да моји студенти копирају мене, већ да освесте своју лепоту и 

њу кроз масажу дарују свету. У неким индијским ведама пише: „Учитељ је светионик 

на путу спознаје.“ Јасно је, ако нема довољно горива у вашој лампи, каква ћете бити 

светлост. Зато, бити учитељ значи - непрестано бити ученик. 

 

Мора ли се бити талентован за масажу или је довољно волети посао? 

 

ПФ: Масажа је уметност вајања тела, путовање у средиште душе. Не знам да ли бих 

могао да је дефинишем као посао, свакако да је и тако могуће у номенклатури 

занимања... Масажа је посебан вид комуникације који изискује да волите људе и 

посветите им се… С обзиром да је њен основни језик додир, јасно је да ту нема 

глуматања. Када поставите руке на нечије тело свака реч је сувишна, руке говоре, кроз 

њих цури енергија, мисао, жеља, циљ, знање, мир, посвећеност… Свакако да свака 

уметност изискује таленат, али и прегалачки рад и учење, истраживање. 

 

Шта је за Вас масажа? 

 

ПФ: Масажа је љубав, лепота, самоспознаја, мир и свест о „сада и овде“... Иако 

базирана на комуникацији са телом или „хаљином“ коју добијамо генетиком, 

рођењем, географским одредиштем, путешествије је до најскривенијих садржаја 

ковчега душе. Поставим руке на рамена лепоте зване човек, на међулопатични део, 

стопала, скалп... и не замишљам и не умишљам да сам продужена рука бога, већ човек 

од крви и меса који те иницира да зарониш у себе и освестиш: зашто бол, зашто 

неправилно дисање, где се склупчао страх и због чега, како би разумео свој бес и 

назвао тугу правим именом када те заблокира бол у грудима... Масажа је дефинитивно 

путовање до средишта душе... и краљица превентиве, очувања здравља... 

 

С обзиром да се ради о додиру, о директном контакту између физиотерапеута и 

клијента, шта је то што физиотерапеут осећа док ради? 

 

ПФ: У свему, па и у масажи, осети се та компатибилност бића, енергије... Понекад 

дате све од себе, а сва врата остану затворена, сваки додир остане на нивоу коже, не 

пролази ни дубље ни даље... што не значи да ће следећи пут бити истоветно... Терапеут 

осети човека, вибрацију, напетост, немир, сигурност и несигурност... Осети и бол ако 

се посвети... Дисање толико тога открива... Може да осети и забринутост. Зависи од 

човека... 

 

 



Да ли је напорно масирати? 

 

ПФ: Уколико масажу доживите као сирову технику, број ограничених покрета, биће 

напорна... После извесног времена зглобови ће почети да боле, отичу, леђа ће 

упозоравати на опасност и напетошћу сигнализирати да нешто не чините како треба... 

Ако се препустите и прво и основно волите да масирате, тежином тела покрете радите 

вођени инспиративном музиком, ослушкујете биће које вам верује и са поверењем вам 

се препушта до хармоније ума, душе и тела, након масаже бићете још испуњенији 

енергијом и зрачити интензивније лепотом. 

 

Какве све врсте масажа постоје: у четири руке, вулканским камењем, шиацу...? 

Која је од њих Вама најдража? 

 

ПФ: Постоје небројене врсте масажа. Долазе из разних традиција и култура... Готово 

свака има неку своју филозофију и постамент, али и године рођења... Волим 

холистичке масаже... Осетити човека и искомбиновати технике, бити алхемичар у 

лабораторији уља, мириса, звукова... Не ограничавати се на време трајања, како то 

комерцијала налаже... Посветити се... 

 

Да ли физиотерапеут мора да буде стабилна, задовољна личност да би могао да 

масира? 

 

ПФ: Терапеут треба да буде личност, да носи мир у себи и њега исијава, да носи 

поверење и чистоту душе, воли човека, живот, носи у себи животну радост и 

оптимизам. 

 

Шта тачно физиотерапеут преноси клијенту? 

 

ПФ: Поставивши руке на тело клијента, терапеут прво преноси мисао. Она треба да 

буде јасна и чиста, каналисана, са циљем да помогне, разуме, опусти, обезболи, 

регенерише... Мисао је семе делања... Терапеут треба да буде присутан сада и овде и 

посвећен... 

 

Већ дуги низ година бавите се хуманитарним радом. Реците ми нешто више о 

томе. 

 

ПФ: На ово питање ћу Вам одговорити само као подстрек другима да помогну, не да 

бих се хвалио и скупљао ловорике - добра дела говоре сама за себе. Ваљда емпатија иде 

из дома, долази путем васпитања, социјалног окружења... У оно ратно време, када су се 

људи можда више ослушкивали и припомагали, него сада, организовао сам своју 

екипу, првенствено добрих људи, а онда могу да кажем и својих студената, како бисмо 

масирали рањенике у Институту за ортопедску протетику „Рудо“ у Београду и то смо 

са љубављу годинама чинили сваке суботе, како бисмо им олакшали рехабилитацију, 

били уз њих... 



Замислите како је остати без руку, ногу у својој петој, петнаестој, двадесетпетој и 

свакој години живота... и бити далеко од породице, опростити се са запаљеним 

огњиштем... Након завршених студија глуме, мој колега са класе Мирослав Николић и 

ја иницирали смо хуманитарно извођење представе „Знате ли Млечни пут“ по готово 

свим градовима Србије, како бисмо прикупили школски материјал за децу на Космету 

у селу Гојбуља... Колико смо се само радовали, а тек када смо отишли на Светог Саву 

2001. године код њих и радост им у очима видели... Током двехиљадитих сав сам се 

посветио помоћи једном удружењу за слепе и слабовиде и учествовао у обогаћењу 

аудиобиблиотеке - са великом љубављу заиста... Има тога још, срце је пуно, а жеља да 

иницијатива траје непресушна... 

 

Отворили сте први Центар за масажу код нас 2005. године. Да ли сте задовољни 

како Центар расте и напредује? 

 

ПФ: Године 2005. отворио сам први ауторизовани центар за масажу „Професионал“ 

у Београду... Требало је да прође 17 година едукаторског рада док се нисам осетио 

потпуно сигурним у себе и спознао да је дошао прави тренутак. Захваљујући изузетној 

екипи, могу да кажем, првенствено мојих пријатеља, па тек онда их назвати колегама, 

мојим студентима, задовољан сам како послујемо и напредујемо. Првенствено зато што 

се поштујемо и волимо, и што свако ко нам укаже поверење и реши да буде наш 

клијент, осети управо ту хармонију. 

 

Креирали сте велнес концепт у бањама широм Србије. Можете ли нам нешто 

више рећи о велнес и спа концепту који се захваљујући Вама све више шири 

нашом лепом земљом. 

 

ПФ: Велнес и спа концепт „Професионал“ креативно је дело вишегодишњег рада и 

искуства и обједињује у себи источњачке и западњачке технике које треба да помогну 

савременом човеку да очува свој мир и унутрашњу хармонију, да инвестира у здраву 

будућност препознавши лепоту садашњег тренутка и препусти јој се. 

Имао сам ту част да ми водећи људи и колеге из Специјалне болнице Бања 

Ковиљача и Рибарска бања укажу изузетно поверење и препусте ми да осмислим 

велнес и спа концепт, поставим га на ноге и извршим едукацију драгих колега. Поред 

ауторског концепта, креирао сам им и заштитне велнес марке: „Краљичину снагу“ и 

„третман Рибарска бања“, на које сам посебно поносан. 

Давних дана едуковао сам колеге у Пролом бањи и Врњачкој бањи. Почаствован сам 

тиме што се мој велнес и спа концепт на задовољство и терапеута и клијената, поред 

поменутих бања, примењује и у храму тајландске масаже у Београду „Jai Thai“, у спа 

центру „Супермакет“ у Београду, као и у градском фитнес спа центру „Corpore“, као и 

у хотелу „Медитеран“ у Бечићима са посебно креираном првом ЦГ велнес марком коју 

сам назвао „Медитеран-Монтенегро масажа“. 

 



Добитник сте награде Велнес (2007. године) за едукацију и иновативне концепте 

масажа, и Velnes award (2010. године) као дизајнер велнес концепта. Шта за Вас 

значе те награде? 

 

ПФ: Награде свакако пријају, и поручују потврду и признање раду, али и обавезују: 

треба ићи даље и непрестано радити на себи. Ја сам, ето, прву званичну награду добио 

после 19 година рада и захвалан сам наравно... Међутим, моје највеће награде и успех 

су ангажмани и резултати који постижу моји студенти када крену са радом, као и 

инсистирање послодаваца да имају завршену Школу масаже „Професионал“, као и 

задовољство клијената и пацијената који уживају у велнес и спа концепту по бањама и 

институцијама које сам споменуо. 

 

Ви сте свестрана личност. Бавите се глумом (представе „Три сестре“, „Знате ли 

Млечни пут“, ТВ новела „Јелена“), певате (имате иза себе неколико ЦД издања), 

били сте радио водитељ (најпознатија и најслушанија, колико знам, била је Ваша 

емисија „Планета љубави“, емитована 1996-2001. године), физиотерапеут. Како те 

професије међусобно утичу једна на другу? 

 

ПФ: Не знам да ли бих могао да их назовем професијама или бих напросто могао да 

кажем – да, то сам ја. Сматрам да, ако нам је дат таленат, треба да га живимо и 

каналишемо. С обзиром да је дат као лепота живљења и усмерен ка људској души, 

грехота га је пустити да копни. У овом гостовању на планети Земљи подаримо једни 

другима најлепше са пуним срцем. 

 

Ко су све били гости Ваших радио емисија? 

 

ПФ: У радио и ТВ форми емисије „Планета љубави“ гости су били сви они који су 

својим делима потврдили да су житељи истоимене планете... Апсолутно није било 

важно да ли су јавно експонирани, познати, мање познати, млади и привлачни или 

зрели, искусни и лепи садржајношћу, песници, кувари, глумци, родитељи, васпитачи, 

балетски играчи, политичари, аутомеханичари, кафе куварице... Једно је сигурно, сви 

су били добри људи, и то је била карта за путешествије... Што су кроз дела потврдили. 

Неизмерно сам срећан што сам имао ту привилегију да их упознам и на поверењу које 

су ми указали гостовањем, као и подршци, нади и вери да планету љубави можемо 

очувати и неговати је... 

 

Свака од наведених професија захтева љубав према човеку. Љубав Вам је много 

важна у животу. Можемо ли рећи да живите за љубав? 

 

ПФ: Да, живим и љубав и за љубав... Она је основни покретач и семе засејано на 

плодно тле за већину дивних људи које познајем и за мене такође. 

 

 

 

 



Шта је то што током сваког курса масаже саветујете своје полазнике? 

 

ПФ: Често им цитирам стихове нашег вољеног Мике Антића, из „Бесмртне песме“, 

посебно сегмент: 

„… и живи али сасвим! 

Широко жваћи ваздух и престижи ветар и птице, 

Јер свака вечност је кратка...“ 

 

 

Октобар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Десимир Д. Ивановић: Клиринг 
 

 

Програм школе Клиринга, коју је покренула Агенција за лични развој, 

комуникацију и саветовање „Дијада“ (регистрована у Зајечару 1993. године) усвојила је 

Европска клиринг асоцијација, са седиштем у Женеви, на годишњој скупштини 

одржаној 30. октобра 1996. године. Легитимитет Школе и тренерски статус 

Руководиоца обуке признао је, две године раније, оснивач методе Чарлс Бернер, 8. 

децембра 1994. године. Али, шта је заправо клиринг, које су његове одлике и методе, 

коме је намењен и зашто? На ова и многа друга питања одговориће нам наш 

саговорник и руководилац обуке Десимир Д. Ивановић. 

 

Шта се подразумева под нашим метафизичким здрављем? 

 

У клирингу говоримо о менталном и емоционалном здрављу. Радимо на 

прочишћавању и растерећивању на ова два нивоа. Такође, у мањој мери се бавимо и 

телом, с обзиром на његову повезаност са овим деловима човековог бића, и потребу за 

остваривањем „унутрашње демократије“ између та три сегмента: тела, емоција и ума. 

Интегрисаност и хармонија ова три нивоа ће свакако утицати на отвореност и 

повећани сензибилитет за неке суптилније слојеве више реалности, које можемо 

назвати „интуицијом“ или, како Ви кажете, метафизичким здрављем. У слободно-

зидарском приступу та позиција је дефинисана овако: „Ја нисам ни глупи 

материјалиста, ни затуцани верник“, и у основи говори о човековој потреби за 

„комуникацијом“ и хармонизацијом на једном дубљем и ширем „холистичком“ плану. 

По моме разумевању, отвореност и тежња за напредовањем у том правцу би се могла 

назвати „метафизичким здрављем“.  

 

Клиринг је шири од психотерапије? 

 

Зависи од тога како тумачимо појам психотерапије, и ако под њиме подразумевамо 

само разрешење унутрашње дезинтегрисаности, проузроковане животним траумама и 

неразрешеним конфликтима, односно праксом са дисфукционалним и 

проблематичним категоријама људи, онда је Клиринг шири од таквог приступа, јер се 

бави и функционалним и успешним људима (пословном елитом), односно подручјем 

развоја способности и тренингом животних и пословних вештина. 

 

Психотерапија још није заживела као струка код нас. Зашто? 

 

У многим областима друштвеног и професионалног живота и праксе у нашој земљи 

говори се о потреби усаглашавања са европским критеријумима, па то исто важи и за 

ову област. У Европи, психотерапија је самостална и слободна професија која је 

организована преко појединачних школа, психотерапијских модела, и 

професионалних синдиката. У Србији, она је још увек под јаким монополом 

психијатријске и психолошке бранше, и појединци се њоме баве као својом споредном 



и допунском делатношћу, често без икаквог практичног тренинга и легалног 

утемељења у некој од постојећих психотерапијских модела. При томе, треба рећи да је 

Европска асоцијација за психотерапију (ЕАП, Беч) и основана са циљем да се 

психотерапија као делатност сачува и заштити од неодговорних лекара и психолога, 

који нису имали лично искуство, ни сат тренинга у психотерапијским школама. Стање 

је сада нешто можда боље него пре двадесетак година, али се то споро мења, јер не 

треба заборавити да психотерапија није практично ни постојала у претходном 

социјалистичком друштвеном систему. 

 

Дипломирани сте инжењер. Како се уклапају Клиринг и инжењерство? 

 

Моје академско образовање из инжињерства није најважнија област из мог 

целокупног образовања. Ипак, и у тој области, моја специјализација била је 

организација рада, док је моја подспецијалност била, и још увек јесте: тренинг људских 

ресурса, а Клиринг се и те како у то уклапа, односно принципи и алати клиринга 

налазе у тој области своју пуну примену. Такође, на другој страни, осамнаестогодишње 

инжењерско искуство рада у великој фирми и на одговорним радним пројектима 

многоструко је позитивно утицало на моје тридесетогодишње искуство практичара и 

тренера Клиринга. 

 

Клиринг се бави менталним, емоционалним, телесним аспектом и интуицијом. 

Који је циљ Клиринга? 

 

У најкраћем, укупна реализација: животна и професионална оствареност у свим 

битним областима. Постићи максимум за себе, за своју породицу, за ширу заједницу. 

Бити јунак у свом времену. Симболично, одиграти своју партију шаха на најбољи 

могући начин – повлачити стално најбоље потезе. У нашој домаћој литератури, 

пример тога можете пронаћи у неколико првих страница „Мемоара“ Проте-Матеје 

Ненадовића. 

 

Како се путем Клиринга упознаје индивидуа? 

 

Под појмом Индивидуа у Клирингу подразумевамо сам Центар неке особе, 

појединца. Оно што та особа у својој бити јесте, сама свесност, централни део који се 

одликује способношћу за јасноћом и доношењем одлука. Путем Клиринга 

оснажујемо тај део, тако што га ослобађамо и растерећујемо од нагомиланог и 

контаминирајућег менталног и емоционалног материјала, који је човек током живота 

несвесно присвојио и са којим се поистоветио. 

 

Како Клиринг може да помогне појединцу? 

 

Па, управо тако, што му омогућава да приступи и свесно прегледа своје унутрашње 

садржаје и да се ослободи и растерети оних штетних и патолошких, које је несвесно 

присвојио. Дакле, тако што му враћа унутрашњу слободу да може слободно да бира и 



одлучује о својој судбини (уместо да буде условљен старим патолошким образацима) и 

да успоставља здравије и функционалне везе и односе са другим људима. 

 

Како се успоставља однос са клијентом? 

 

У Клирингу, особа која долази на сесије није „пацијент“ већ клијент – корисник 

услуга, који се са Практичарем налази у једном равноправном односу, који је 

регулисан доследним и јасним стручним и етичким нормама. Успостављање контакта 

и радне алијансе, једног функционалног и емпатичког односа, основа је која нужно 

мора да се успостави, јер представља незамењиву основу и „услов свих услова“ за 

остваривање напредовања у раду. Не постоји рецепт за „како?“ То је управо оно што је 

сваки психотерапеут стекао као своју базичну способност, а која је резултат његовог 

личног рада на себи самоме и професионалног тренинга у Школи клиринга, и то је 

нешто што се не може научити из књига или на предавањима, и што заправо 

представља демаркациону линију између обуке из психотерапије и студија 

психологије и психијатрије на другој страни. 

 

Да ли Клиринг може свакоме да помогне? 

 

Тешко је пронаћи особу која не би могла да оствари конкретне и вишеструке 

добити од Клиринга. 

У смислу психотерапије, посебно се препоручује особама за чије тегобе се на 

физичком плану још не могу открити било какве патолошке промене, а такође и као 

паралелна или пратећа терапија код многобројних психосоматских обољења. Клиринг 

се препоручује и особама које имају комуникационе проблеме са људима из своје 

околине или су оптерећени разним тегобама менталне природе. Исто тако, и особама 

које су емоционално „искључене“ и „закочене“, тј. људима који су у свакодневном 

животу постали емоционално хладни и неосетљиви или се пак налазе у непрестаној 

борби са својим осећањима. Затим, онима који пате од стида и гриже савести, као и 

људима коју су укљештени у сопствене круте ставове, због којих нису у стању да нађу 

излаз из, за њих, тренутно или хронично неподношљиве ситуације. 

У смислу личног, професионалног развоја и подучавања, Клиринг се препоручује 

свима онима који желе да постигну више у свом животу, било да се ради о личним, 

породичним, пословним или другим циљевима. 

 

Који је највећи проблем западног човека? 

 

Усамљеност. Зато и наслов моје друге књиге, из области Клиринга, гласи „Од 

усамљености до односа.“ Прва књига носи наслов „Да ли сам ја нормалан?“ Обе књиге 

је објавила издавачка кућа „Метафизика“. 

 

 

 

 



Како можемо у овој средини подржавати поштен, озбиљан рад? 

 

Бити поштен и озбиљан у раду значи тежити да се достигне највиши 

професионални домет и одржи стандарни ниво у неком послу, у овом случају 

пружања услуге помоћи другима. Ако се овим послом бавите као самосталном 

делатношћу и имате намеру да живите од тог посла, онда је то и услов опстанка, јер 

једино тако можете обезбедити подршку од корисника ваших услуга, па и од ширег 

окружења. Ситуација је другачија ако своју основну егзистенцију имате обезбеђену из 

неког другог извора, а овим послом се бавите у интересу хобија или допунске зараде. 

Из позиције опстанка то изгледа комотнија ситуација, али из позиције 

професионалности то је ипак аматерска позиција, и налази се на нижем ниовоу 

професионалних стандарда, те је самим тиме и мање озбиљна и мање поштена. 

 

Како разбити дезинформисаност? 

 

На два начина. Прво што ћемо сами више радити на „едукацији тржишта“ односно 

бити активнији у изношењу истина и стварности из ове области, и друго, што се 

нећемо превише оптерећивати и губити енергију и време на дезинформације. 

Временом, а то још у овој средини није случај, људи ће стећи више знања и искуства из 

ове материје и моћи ће пажљивије и одговорније да врше селекцију и бирају оно што 

одговара њиховим интересима и потребама. 

 

Како се одређује права помоћ? 

 

Први корак у пружању помоћи јесте усмерити пажњу на клијента, подстаћи његову 

комуникацију и слушати га. Наш први циљ јесте да упознамо како функционише 

његов ментални и емоционални систем. Наш други циљ јесте да утврдимо шта не 

функционише, где су грешке, тамна и залеђена места у том систему. Наш трећи 

задатак јесте да видимо како можемо да помогнемо клијенту да уочене недостатке 

коригује. Клиринг даје предност субјективној реалности клијента, коју практичар 

Клиринга настоји да разуме и помогне клијенту да боље функционише у реалности 

сопственог система, уместо да га посматра, процењује, дијагностицира, саветује и 

преправља на основу личних или „објективних научних“ критеријума. 

 

Како знамо да смо напредовали кроз метод Клиринга? 

 

Технике рада и технолошки приступ у Клирингу и Коучинг моделу заснованом на 

њему, упрошћено и систематизовано могу да се представе у пет категорија или нивоа. 

Прва два нивоа („-1“ и „1“) баве се порастом клијентове комуникационе способности и 

коришћењем вербалних и телесних техника, којима се постиже боље представљање 

себе, растерећује се од појединих садржаја и емоционалних оптерећења, отвара 

поједине игнорисане и занемарене аспекте сопствене животне реалности и долази до 

увида и пораста разумевања. 



Са напредовањем на другом нивоу („2“), бавимо се циљевима и проблемима, када 

могу јасније да се сагледају и дефинишу, као и проблемима и препрекама које стоје на 

путу њиховог остваривања. Пораст јасноће и ослобађање пажње, која је била хронично 

везана за неке од проблема, јесте индикатор напредовања на овом нивоу рада. 

Проблеми се надаље трансформишу у пројекте, који се онда обично реализују по 

систему „корак по корак“ – праћен тренингом неопходних способности и 

култивисањем самодисциплине и бољим газдовањем своје животне енергије. 

У наставку рада (ниво „3“) клијент се суочава са стидом и осећајем кривице – гриже 

савести. Док се на почетку рада обично налазио у позицији жртве, кривио околину и 

био несвестан сопственог дела одговорности, клијент сада почиње да открива своју 

умешаност у настајање проблема, те напредује тако што, постепено, култивише 

сопствену етику у понашању са другима и развија виши ступањ одговорности за своје 

поступке. 

На четвртом нивоу („4“) клијент се хвата у коштац са фиксираним ставовима, 

крутим цртама личности и својим затрованим и деструктивним животним сценаријем. 

У Клирингу, овај аспект рада је теоретски и оперативно веома добро развијен, те 

буквално представља технолошки пробој на пољу психотерапије и тренинга 

способности. Све у свему, резимирано, напредовање кроз метод Клиринга јесте процес 

кретања од дезинтеграције ка интеграцији и уцеловљењу, као што то каже Бела 

Хамваш: „Ниси ти споља осуђен на проклетство. Ти сам себе држиш у проклетству. Све 

зависи од тебе. Свака душа се рађа цела и своју целину не може изгубити. Буди 

паметан. Поврати своју целовитост.“ 

 

Како процењујете са киме можете да радите? 

 

Обично се на почетку са заинтересованом особом обави један Уводни интервју, 

током којег се установе стварни циљеви заинтересоване особе. Практичар тада 

процењује да ли је у стању да помогне, или ће је упутити неком другом. 

 

Како улазите у људски ум? 

 

Укратко: слушањем, постављањем питања, вођењем клијента у складу са његовим 

интересовањем и испољеним индикаторима (евидентирањем емоционалног набоја на 

одређене области). 

 

Како се из угла Клиринга посматра људски ум? 

 

Према Клирингу, ум се састоји из четри дела. Први је Его или „лажно Ја“, други је 

Меморија, трећи део зовемо Централни анализатор, и четврти је онај који смо већ 

споменули на почетку: Индивидуа, право Ја или Доносилац одлука. 

 

 

 

 



Самореализација и Клиринг? 

 

Једноставно, Клиринг треба да олакша и омогући самореализацију појединца у 

свим битним сегментима. То се остварује тако што сама Индивудуа постаје јача, Его 

отворенији и флексибилнији, Меморија растерећена од трауматских и затрованих 

садржаја, па сходно томе Централни анализатор може да у сада и овде увек понуди 

најмудрије решење, често и уз помоћ Интуиције, те тако човеково право Ја лако и брзо 

доноси праве одлуке. 

 

Ви сте пионир код нас у овом послу. Да ли је судбина пионира да буде 

несхваћен? 

 

Судбина пионира је да буде усамљен и његов задатак и циљ јесте да то што краће 

траје. Пионир мора бити добар технички познавалац своје области и истовремено 

добар комуникатор, како се не би осећао несхваћеним. Такође, треба да буде истрајан 

и стрпљив, јер је природно да људи буду сумњичави према свему што је ново и страно. 

Са друге стране, то је привилегија и задовољство. 

 

Које све сегменте обухвата обука Клиринга? 

 

Као и свака психотерапијска обука, и школа Клиринга има три дела: Теорија, Лични 

рад, Тренинг и касније обавезна супервизија. 

 

Нагласак је на личном раду са клијентом. Зашто? 

 

Пракса Клиринга је у правом смислу те речи једна врста занатске обуке, која има за 

циљ да учесник обуке, пре свега, на себи лично искуси све добробити тог рада, а затим 

да их теоретски схвати и разуме, и да буде трениран како би могао да лично искуство 

и стечено знање примењује на другима. То се најбоље постиже тиме што се током 

обуке учесник свакодневно, наизменично, налази и у улози клијента и у улози 

практичара. 

 

Зашто кажете да је Клиринг као скенер? 

 

Због тога што су технике које употребљавамо током рада комуникациони алати, уз 

помоћ којих улазимо у унутрашњост клијентовог ума и вршимо истраживање његовог 

унутрашњег простора. Током тога, слично скенеру, уочавамо одређене „туморе“ у 

виду залеђених емоција, неиспоручених комуникација, проблема, стида, гриже 

савести, фиксираних ставова... и, у наставку рада омогућавамо клијенту да се тога 

растерети. 

 

 

 

 



Које су све поруке Клиринга: Свако је јунак свог времена, Вуци потезе сада… 

 

Клиринг ставља нагласак на свесност, на неопходност уочавања и суочавања са 

променама, које су или прилике или проблеми, као и на донешење правовремених и 

добрих одлука. Такође, Клиринг потенцира важност наших међусобних односа, 

нарочито са блиским људима, али и генерално. Свесност и међусобни односи са 

другима су у тесној вези, због тога што се ниво свесности најбрже развија кроз 

разумевање и квалитетне односе са другима. 

 

 

Новембар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. Нешто дише у мојој торти, антологија кратких прича страве 
 

 

Недавно је на интернету осванула антологија кратких, новогодишњих прича страве 

„Нешто дише у мојој торти“ коју потписују домаћи и страни млади аутори: Милка 

Кнежевић-Ивашковић, Борис Мишић, Горан Сегединац, Игор Иванишевић, Ивица 

Миларић, Стеван Шарчевић и други. Колико се међу виртуелним корицама ове 

антологије нашло добрих, а колико лоших прича, ко је дошао на идеју да се антологија 

састави, како је идеја спроведена до краја... само су нека питања која смо поставили 

нашем саговорнику писцу, Стевану Шарчевићу. 

 

ХЦ: Ко је и како дошао на идеју да се састави антологија кратких, новогодишњих 

прича страве? 

  

СШ: Пројекат „Нешто дише у мојој торти“ има своју предисторију дугу неких шест 

месеци. Све је почело од Борисове идеје да се окупи нас неколико пријатеља и да 

напишемо збирку фантастичних прича са тематиком Војводине. Наизглед једноставан 

задатак, али се показао тврдим орахом. Иако смо и тај пројекат довели до финала 

укључујући приче, илустрације и насловну страну, заглавили смо код пласирања. У 

међувремену, Горан је дошао на идеју да заобиђемо издаваче и пред нову годину 

направимо збирку прича страве са тематиком новогодишње ноћи коју бисмо 

бесплатно делили у е-формату. 

  

ХЦ: Ко је и како вршио одабир прича? 

  

СШ: Нико. Функционишемо по принципу комуне. Све приложене приче су 

прихваћене, с тим да су неке од њих доживеле огромне измене због примедби које су 

остали чланови екипе на њих имали. 

 

ХЦ: Кад је фантастика у питању, како је изгледала књижевна сцена некад (код 

нас и у региону), а како изгледа данас? 

  

СШ: Књижевна сцена је постала изузетно живахна, чему је много допринела и 

широка употреба интернета. Постоји много нет локација на којима се објављују приче 

неафирмисаних аутора, које се читају и коментаришу, дакле у већој или мањој мери 

доспевају до публике. Морам признати да сам ту нашао и нека изузетна остварења, 

најчешће под надимком, или од мени потпуно непознатог аутора. Чак и без тога 

штампа се много нових књига. У Србији је у овом веку одштампано преко 10.000 

оригиналних, новонаписаних домаћих дела (романа и збирки прича). По правилу 

великих бројева овде има невиђено много ђубрета, али по истом правилу из 

квантитета се на крају увек изроди квалитет. 

 



ХЦ: Књижевна сцена се променила неколико година уназад. Стасали су неки 

нови писци. Како су и колико писци који су ушли у ову антологију томе 

допринели? 

 

СШ: Књижевна сцена је узбудљивија него икад. То, наравно, не мора да значи да је 

тренд позитиван и најбоље би било када би се публика изјаснила о томе. Писци, 

заступљени у овој антологији тек стасавају, па је прерано говорити о њиховом 

доприносу тим променама. Ја у сваком случају нисам особа која би то могла да 

процени. 

 

ХЦ: Са којим сте се све проблемима сусретали током рада на антологији? 

 

СШ: У самом старту од десет учесника половина се повукла. То нас је нагнало да 

проширимо списак учесника на још неколико људи који сада чине „чврсто језгро“ 

екипе. После вишемесечног жестоког посла, не само на писању, него и на међусобној 

контроли, дизајну, илустрацијама, прелому и свему осталом, најзад смо понудили своје 

чедо издавачима. Били смо убеђени да ће нас заједнички наступ учинити занимљивим, 

посебно ако се узме у обзир да смо у својим редовима имали и два прилично позната 

имена. Шипак! Поновила се прича коју је свако од нас понаособ већ небројено пута 

прошао. Никог није интересовао рукопис. Одрапили би нам цену за услугу и ту би се 

сви преговори завршавали. Што је још горе, негде успут пројекат је проваљен, па смо 

проглашени опасном спрегом која једно другом пише рецензије и тајно припрема 

аутономашке списе. Не само да нам збирка није објављена, већ смо дошли и на глас као 

побуњеници и завереници. У међувремену све смо више западали у замку 

„напаљености“. Желели смо да буде „нешто“. Нешто на шта можемо да будемо 

поносни. Реално, све су нам „шеме“ тонуле: разни контакти су дали разне одговоре, а 

издавању нисмо били ближи. Најзад смо почели да размишљамо о самофинансирању 

издања и мало је фалило да се окренемо задовољавању сопственог ега. Да имамо 

„књигу“. Да се похвалимо родбини, да нам неко напише „рецензију“, коју исто тако 

нико неће читати. 

 

ХЦ: Које Ф, НФ и Х теме највише занимају ауторе који су се нашли у антологији? 

О чему најрадије пишу? 

 

СШ: Генерално, урбана фантастика и хорор, додао бих и постапокалипсу. Мада, 

никад се не зна шта ће ком аутору следеће да падне на памет. 

 

ХЦ: Које писце воле да читају аутори заступљени у антологији? Ко је и како 

утицао на њихово стваралаштво? 

 

СШ: Борис обожава Кинга, Милкини омиљени писци су Букати, Кинг и Баркер, 

Горан чита Поа, Лавкрафта, Баркера и Бодлера, Игор као узоре наводи Поа, Баркера, 

Агату Кристи, Самјуела Бекета, али и Дејвида Линча. Андреа највише чита хороре и 

трилере и омиљени писци су јој Стевен Кинг, Ен Рајс, Ерик ван Лустбадер и Б.Д. 



Бенедикт, а на Сашу је много утицао Тери Прачет. Што се мене тиче то су Легвинова, 

Лавркрафт и Гибсон. Међутим, ја бих раздвојио оно што сам читао од утицаја на моје 

стваралаштво. У ствари, далеко највећи утицај на мене као писца (ох, како ово 

уображено звучи) имао је Радмило Анђелковић. Одавно знам за његово име и многа 

сам његова дела читао, али није то било оно што бих назвао утицајем. Од тренутка 

када је први пут приметио моје радове, Радмило је почео да ме усмерава у писању и 

сада већ слободно могу рећи да ми је био и остао својеврсни ментор. Ето, то је био 

пресудан утицај на моје стваралаштво. 

 

ХЦ: Имали сте завидан број посета на интернет страници http://bit.ly/RB2nZ1, 

преко 800... Како је публика примила антологију? 

 

СШ: Колико год човек веровао у своје дело, успех га сваки пут изненади. 

Посматрано језиком бројки успех је био чудесан. Првог дана имали смо преко 800 

преузимања збирке, следећег смо дебело пребацили „тираж“ од хиљаду примерака и 

најзад смо се усталили на постојаном ритму од стотинак преузимања дневно. Темпо 

пристизања лајкова на фејсбуку је такође био фрапантан. Преко 300 лајкова у првих 

недељу дана! Лидија Беатовић је то описала као „феномен који је подигао толико 

прашине да се на њему загрцну и кактуси“. 

Са реакцијама на саме приче ствари стоје мало другачије. Негде су хваљене, а негде 

попљуване. Најозбиљније примедбе односиле су се на недостатак „уредничке руке“ и 

рецензије, што и јесте било очекивано, јер уредника и рецезента нисмо ни имали. 

Солидарно смо одиграли све улоге, искрено говорећи не баш најбоље припремљени, 

па примедбе о аматеризму заиста стоје. 

Радмило Анђелковић ми је једном рекао да је објавити причу у истом рангу као и 

скинути гаће у јавности. Свако има право да те исмеје и попљује. Дакле, ми смо гаће 

скинули и збирка је заживела свој живот. У тренутку кад смо наше писаније ставили на 

увид јавности, својина над делом прешла је у посед читаоца и критичара, како 

признатих, тако и самозваних. Стиснули смо зубе и прегрмели оно лоше и искрено се 

обрадовали свакој похвали. 

Мој омиљени јунак, Џек Спароу, кад га укебају Енглези лепо саслуша литанију како 

има компас који не показује север, пиштољ без набоја и зарђали мач, те је најкукавнији 

гусар за којег је командант одреда икада чуо. Међутим, он мртав 'ладан одговара: „Али 

чули сте за мене, зар не?“ 

Тако и ми, свој смо циљ постигли. Поента свега је била промоција, а циљ допрети до 

што ширег читалачког круга. Са жанровском збирком прича, широј публици потпуно 

непознатих аутора, заинтересовали смо неочекивано велики број људи да се послужи 

„Тортом“ и то на тржишту које бије глас да се до бесвести читају искључиво 

рекламирани аутори, више естрадне личности него ствараоци. Неафирмисани аутор, 

ма колико квалитетан био, нема могућност да му књига доспе до великог броја људи. 

 

 

 

 



ХЦ: Има ли још увек неоткривене грађе за писце? 

 

СШ: Ха, ха, ха, постоји тврдња да су све приче већ испричане, само треба наћи 

начин да се оне испричају на други начин. Дакле грађа постоји, све што треба 

учинити је декомпоновати древна здања и начинити нове монументалне споменике. 

 

ХЦ: Имате ли сличних планова за следећу годину? 

 

СШ: У плану нам је пласирање још једне збирке, оне коју смо првобитно 

припремили под називом „В-збирка, фантастика из равнице“. Да ли ће то бити нека 

варијанта слична диверзији са „Тортом“, или ће проћи кроз уобичајену процедуру са 

профи лектором и уредником и наћи се укоричена на полици са ценом, мање је 

важно. Доказали смо да је могуће направити књижевни догађај чак и када се заобиђу 

велики издавачи. Моје лично мишљење је да је једино важно да наставимо да пишемо, 

дружимо се и добро се осећамо због тога. Добре воље за будуће пројекте не недостаје. 

 

 

Децембар, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Наташа Станић: Светлећа душа свемира 
 

 

Неке ствари у животу најчешће узимамо здраво за готово: воду, ваздух, храну, 

технолошки напредак, Земљу, свемир, звезде... Не размишљамо како су свемир, звезде, 

комете, маглине и црне рупе, и колико дуго, настајале, колико су велике, шире ли се 

или нестају... 

Одговоре на нека од ових питања даће нам наша саговорница, магистар 

астрофизике Наташа Станић, носилац и координатор неколико пројеката 

(„Мултидисциплинарна истраживања“, „Универзум виђен очима Земље“, 

„Модернизација рада Београдског планетаријума у 2008”, „Први мобилни 

планетаријум у Србији”, „Свест о Универзуму“) и потпредседник (2008-2010) и 

председник (2007-2008) Националног организационог одбора за Међународну годину 

астрономије 2009, која иза себе има неколико књига („На хоризонту догађаја“, 

„Астролагија“, „Звездани градови“), а у плану још најмање толико. 

Морам да додам још и то да је ова неуморна и незаустављива дама била и управник 

Народне опсерваторије и планетаријума у Београду 2004-2009, а тренутно ради као 

предавач у Планетаријуму (на Калемегдану) и као наставник физике у О.Ш. „Кнез 

Сима Марковић“ у Барајеву. 

 

НС: Пре него што одговорим на питања, даћу једно важно упозорење читаоцима: 

моји одговори биће само путокази за тражење нових одговора, и постављање нових 

питања... Историја астрономије почела је онда када је човек први пут погледао у 

звездано небо и запитао се: „Шта се то горе дешава?“ И дан данас, научници испред 

екрана суперкомпјутера и савремених телескопа, постављају исто то питање. Још увек 

смо у лавиринту истраживања свемира, још увек тумарамо тражећи Аријаднину нит, 

али желим да што боље и верније илуструјем (линкујем) оне делове лавиринта кроз 

које нас воде постављена питања... 

 

Шта је то Универзум? 

 

НС: Све што нас окружује, док смо мали, зовемо природом. Временом, како наше 

знање напредује схватамо да се наши видици шире много даље од наше зграде, улице, 

нашег дворишта, града, континента... Наша планета је само трунка прашине у 

Сунчевом систему. Сунчев систем је једна од триста милијарди звезда у нашој 

галаксији, Млечном путу. Млечни пут, уз галаксију у Андромеди и још четрдесетак 

патуљастих галаксија образује Локално јато галаксија. Локално јато галаксија, са 

великим бројем других јата припада Локалном суперјату смештеном у Девици. 

Универзум чине простор, време, материја и енергија. Видљиви део Универзума 

саткан је од мреже суперјата галаксија која, према проценама, садржи око двеста 

милијарди галаксија. Ту мрежу волим да зовем „светлећа душа свемира“, пошто 

обухвата сву видљиву материју. Ту је, наравно, присутна и невидљива, тамна материја 

која на видљиву материју делује привлачном гравитационом силом, па се због тога 

може наслутити где је све скривена.  



Када је и како настао свемир? 

 

НС: Најтеже је одговорити на најједноставнија питања, а питање настанка свемира 

предмет је проучавања великог броја научника широм света, од старих Грка до данас. 

Све данашње теорије о настанку свемира, ма колико се разликовале у другим 

детаљима и претпоставкама, сагласне су по питању тога да је морало бити Великог 

праска. Свемир је, дакле, настао пре око 13.7 милијарди година у експлозији коју 

зовемо Велики прасак (Биг Банг). Из невероватно мале запремине (замислимо да је то 

нека микро-микросфера пречника р = 10-33 цм, што је мање од најмање честице коју 

данас познајемо), огромне густине (р = 10185 г/цм3, сетите се да је густина воде р = 1 

г/цм3) и температуре (Т > 1032 К) настају простор, време, материја и енергија. 

При самом настанку нашег Универзума све силе које данас делују у природи 

(гравитациона, електромагнетна, јака нуклеарна и слаба нуклеарна сила) биле су 

уједињене у једну супер силу, али јако кратко време (т = 10-43 с). Почетни услови који су 

довели до праска, нису познати. Разјашњавањем тих почетних услова, тј. како је настао 

свемир, како је дошло до формирања првих честица и масе уопште, како се даље 

развијао, усложњавао, и по којим законима се понашао свемир, баве се многобројне 

космолошке теорије и гране физике (квантна физика, општа теорија релативности, 

теорија супер струна, квантна гравитација, и друге). 

Космологија је наука која проучава све што је било, све што сада јесте и све што ће 

икада бити, тј. Универзум у целини, од почетка до краја. Оно што нам је познато, а то 

су последице експлозије, проучавамо путем експеримената у ЛХЦ-у (Large Hadron 

Collider – велики сударач честица високих енергија, у Женеви) и астрономских 

података које добијамо помоћу великог броја детектора на Земљи и у орбити, на свим 

таласним дужинама (у микроталасној, радио, инфрацрвеној, видљивој, 

ултраљубичастој, рендгенској и гама области електромагнетног спектра зрачења). 

 

Да ли ће се свемир ширити у недоглед? 

 

НС: Неће. Најновија истраживања, добијена на основу посматрања звезда које 

ескплодирају у веома удаљеним галаксијама, говоре да се свемир све брже шири и да 

ће, због последица тог убрзаног ширења, за око двадесет до тридесет пет милијарди 

година доћи до пуцања свемира, тј. до распада простора, времена, материје и енергије. 

Ова истраживања започета су још 1994. године на Харвардском универзитету у САД (у 

тиму који је оформио Брајан Шмит) и на опсерваторији Серо Тололо у Чилеу (у тиму 

који је оформио Николас Суцеф). 

Астроном Адам Рис, још 1998. године, први даје објашњење убрзаног ширења 

свемира, користећи чувени Хаблов закон ширења свемира (постављен још 1929. 

године) који гласи: што је галаксија на већој удаљености од нас, њена брзина 

удаљавања од нас је већа. Научници Саул Перлмутер, Брајан Шмит и Адам Рис 

добили су Нобелову награду за физику 2011. године за откриће убрзаног ширења 

свемира, док су Анро Пензијас и Роберт Вилсон добили Нобелову награду за физику 

1978. године за откриће зрачења на таласној дужини од 7.35 мм (у области 

микроталаса), које представља ехо Великог праска, почетне експлозије. 



Ако подесите свој ТВ пријемник између два канала, видећете онај познати „снег који 

шушти“ – то је зрачење потекло из доба када је свемир био стар око 300.000 година – 

дакле, старо је више од 13 300 000 000 година! 

 

Да ли је свемир коначан или бесконачан? 

 

НС: Свемир има почетак, а откриће убрзаног ширења наговештава и његов 

физички крај, што значи да има ограничен животни век. Као и откриће Великог 

Праска, и ово откриће убрзаног ширења свемира, које ће за неколико десетина 

милијарди година проузроковати „велико распадање“ (распад самог простора, тј. 

пуцања балона, ако свемир замислимо као балон), једно је од највећих открића у науци 

свих времена. 

Није нимало случајно то што је комитет за доделу Нобелове награде за физику у 

2011. години одлучио да управо за откриће убрзаног ширења свемира на основу 

посматрања супернова у удаљеним галаксијама награди истраживаче који су вршили 

обраду посматрања и анализирали последице до којих доводе најновији посматрачки 

резултати. Награђени научници су Сол Перлмутер, Брајан Шмит и Адам Рис. 

Брајан Шмит је још давне 1994. године на Харварду формирао тим научника који је 

имао задатак да се бави посматрањем звезда које експлодирају (те звезде познате су под 

називом „супернове“) на великим црвеним помацима (у галаксијама чија је брзина 

удаљавања од нас толико велика да су основне линије зрачења у спектрима тих 

галаксија померене ка црвеном делу спектра, тј. ка већим таласним дужинама). Адам 

Рис први пут објашњава појам убрзаног ширења свемира 1998. године. У тумачењу 

најновијих посматрања и теоријских разматрања будућности свемира која из 

посматрања произлазе, Шмиту, Рису и неколицини астронома са опсерваторије Серо 

Тололо у Чилеу убрзо се прикључује велики број астронома из читавог света... 

 

Како настаје светлост? 

 

НС: Зачудићете се на које све начине може да настане светлост! Прво што ми пада 

на памет јесте прелазак електрона са вишег на нижи ниво унутар атома, што доводи до 

емитовања одређеног „пакета“ енергије, тј. до емитовања фотона (честице која носи тај 

„пакетић“ енергије). Замислите фотоне различитих таласних дужина као 

новогодишње пакете у којима је само чиста (позитивна, наравно) енергија. Што је већи 

пакет енергије (највеће пакете енергије носе фотони које зовемо гама зраци), то има 

мању таласну дужину зрачења, а већу фреквенцију зрачења. И обрнуто – што је мањи 

пакет енергије, то је већа таласна дужина таласа којим се преноси та енергија, а већа 

његова фреквенција (код микроталаса и радио таласа највећа је таласна дужина). 

Таласне дужине зрачења које може да опази (детектује) људско око припадају области 

од 390 нанометара до 700 нанометара и такво зрачење називамо видљивим делом 

електромагнетног спектра, светлост. Људско око је најосетљивије на таласној дужини 

од 555 нм, што одговара зеленој боји (http://science.howstuffworks.com/light13.htm). 

Погледајте одакле нам долази Сунчева светлост захваљујући којој се сваког јутра 

http://science.howstuffworks.com/light13.htm


видимо у огледалу, захваљујући којој уопште видимо свет који нас окружује 

(http://www.youtube.com/watch?v=--V1nNO9bow). 

У Сунчевом језгру фузијом два атома водоника настаје један атом хелијума (овај 

процес догађа се у језгрима свих звезда, дакле он је најважнији процес који доводи до 

тога да ноћу видимо прелепо звездано небо). Као последица овог процеса настаје 

фотон (честица светлости која носи енергију која одговара таласним дужинама 

видљивог дела електромагнетног спектра), и ослобађа се додатна енергија. Таквих 

фотона је небројено много, исто онолико колико је фузионих процеса у језгру Сунца 

(или неке друге звезде). 

Густина Сунчевог језгра (или неке друге звезде) огромна је, велика количина 

материје сабијена у малој запремини. Због тога се ови фотони велики број пута 

сударају како међу собом, тако и са атомима водоника, па њихова путања личи на 

путању пијаног човека, или хаотичну путању Браунове честице. Због тог сударања, 

један просечан фотон од Сунчевог језгра до Сунчеве површине (јединог видљивог 

слоја Сунца, фотосфере) путује, у просеку, више десетина хиљада година. Сликовито 

речено: од језгра до фотосфере, пут од око 600.000 км пропутује за десетак хиљада 

година. Са површине Сунца (из фотосфере) ти фотони се емитују и даље слободно 

путују кроз простор, равномерно у свим правцима. Један мали део тих фотона стигне 

до Земље, прешавши пут од 150 000 000 км за свега 8.3 минута!!! 

Светлост може настати и у другим физичким процесима осим у фузији и преласку 

електрона са вишег на нижи ниво у атому: фосфоресценција, флуоресценција, 

катодолуминисценција (захваљујући овом процесу ствара се светлост унутар 

телевизијских и компјутерских екрана), сцинтилација, биолуминисецнција, итд... 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Light). 

 

Зашто је небо плаво, а зашто црно? 

 

НС: Небо је плаво зато што је здраво, рече ми моја ћерка Лана (7 година) једног 

пролећног јутра на путу до школе. Када сам мало боље размислила о томе, схватила 

сам да се управо тим речима, укратко, може објаснити плаветнило неба. Земљин 

ваздушни омотач састављен је од мешавине гасова. Највише има азота (78%), затим 

кисеоника (21%), угљен диоксида (0.037%) и осталих хемијских елемената 0.9%). 

Светлост са Сунца (са фотосфере) стиже до Земље (најпре пролази кроз мезосферу, 

па стратосферу, и на крају кроз тропосферу). При проласку светлости кроз атмосферу 

Земље долази до процеса апсорпције (упијања), рефракције (преламања светлости при 

кретању из ређих слојева горње атмосфере у гушће слојеве ближе површини планете) 

и расејања. Састав Земљине атмосфере је такав да се фотони којима одговара таласна 

дужина светлости плаве боје, највише расејавају (распршују) у атмосфери, тј. мањи 

број плавих фотона стигне до површине Земље, јер остају расејани у атмосфери 

(раштркани по њој на све стране). Због тога видимо плаво небо над нама. 

Састав Месечеве, веома ретке атмосфере потпуно је другачији. Астронаути који су 

били на Месецу видели су на небу, усред дана, поред Сунца, тј. око Сунца, небо црне 

боје, украшено сјајним звездама. 

http://www.youtube.com/watch?v=--V1nNO9bow
http://en.wikipedia.org/wiki/Light


Дакле, небеско плаветнило је, искључиво, привилегија становника планете Земље. 

На Марсу је атмосфера скоро сто пута ређа него на Земљи, а на Венери је скоро сто 

пута гушћа... Са Венерине паклене површине (са температурама од око 500 °Ц) не би 

било могуће видети ништа даље од атмосфере, па ни Сунце. Са Марса би се видело 

небо, са неком другом бојом као доминантном и Сунце значајно мањег привидног 

пречника него са Земље. 

 

Ко све насељава свемир? 

 

НС: Кад питате „КО“, вероватно мислите на жива бића? Ако је тако, за сада не 

постоје никакви конкретни докази да нека друга жива бића деле са нама ово огромно 

космичко беспуће. Светлећа душа свемира, међутим, чврсто сам уверена у то, 

изнедрила је још неког осим нас. Не знам, дакле, ко све насељава свемир, али верујем 

да постоје некакви облици живота далеко ван Земље и ван Сунчевог система. Нама 

суседна планета, Марс, детаљно се истражује још од средине шездесетих година 

прошлог века. На њу је послато укупно 44 мисије до сада. Марс има веома слабу 

атмосферу, око сто пута ређу од Земљине. Брајан Цокс, описује у ББЦ-ом серијалу 

постојање метана у Марсовој атмосфери 

(http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb). 

Титан, други по величини сателит у Сунчевом систему, кружи око Сатурна. Састоји 

се од залеђене воде и стена, и једини је до сада познат сателит који има густу 

атмосферу. У његовој атмосфери има азота (сетимо се да азот чини око 70% Земљине 

атмосфере!), на њему дувају ветрови и падају кише, а његова површина веома је 

слична Земљиној – има дина, река, језера и мора од течног метана и етана. Присутан је 

и органски смог обогаћен азотом... Циклус кружења метана на Титану подсећа на 

циклус кружења воде на Земљи... Откривене су и планине, вулкани, што инспирише 

научнике да планирају нове мисије које ће нам открити више појединости о Титану 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Titan_(moon)#Future_missions). 

Астробиологија је мултидисциплинарна наука која истражује услове за настанак 

живота на небеским телима у Сунчевом систему и ван њега. На Универзитету 

Станфорд, у САД, међу студентима, астробиологија омиљен је предмет (а коме не би 

био, са савременим начинима излагања теорија о ванземаљском животу, најновијим 

истраживањима и представљањем могућности за укључење студената у нове пројекте 

који су планирани у будућности). Проверите и сами зашто... Завирите, слободно, у 

наставни план и програм који се бави астробиологијом 

(http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb). 

 

Има ли (звезданих) градова у свемиру? 

 

НС: Свемир је саткан од звезданих градова, по најновијим прорачунима, има их око 

двеста милијарди. Звездани градови су светлећа душа свемира. Сва видљива материја 

сконцентрисана је у њима (тј. галаксијама). Детаљнија прича о груписању галаксија у 

јата и суперјата налази се у одговору на 15. питање. 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb
http://en.wikipedia.org/wiki/Titan_%28moon%29#Future_missions
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qyxfb


Шта је то звездана енергија? 

 

НС: Звездана енергија је енергија која настаје у језгрима звезда, у термонуклеарним 

реакцијама, као што је, на пример, фузија (када се два или више атомских језгара 

сударају путујући огромним брзинама: тако долази до формирања новог типа 

атомског језгра и ослобађања велике количине, „вишка“ енергије). Поменуте реакције 

догађају се на огромним температурама, које износе око петнаест милиона степени, и 

више. Из области језгра, настали „вишак“ енергије честица коју зовемо фотон преноси 

даље, кроз омотач звезданог језгра, до површине звезде. Због велике густине, 

температуре и великог броја наелектрисаних честица, јонизованих атома и молекула, 

гас у звездама налази се у стању плазме, тј. у IV агрегатном стању. Како је плазма густа, 

фотони (носиоци, тј. „пакетићи“ енергије) сударају се са осталим честицама у плазми, 

па њихова путања изгледа као прилично хаотична изломљена линија. У питању 

везаном за светлост поменута је путања једног фотона од језгра до површине Сунца... 

Звездану енергију не можемо поистоветити са светлошћу, пошто звезде зраче и у 

другим областима електромагнетног спектра: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum. На пример – вреле и младе 

звезде највише зраче ултраљубичасте зраке, протозвезде (звезде у настајању) зраче 

инфрацрвене зраке, звезде које експлодирају емитују гама зраке, који носе разарајућу 

количину енергије по живи свет на Земљи (срећом, у близини Сунчевог система, на 

око педесетак светлосних година, нема звезда у критичној фази еволуције које би 

експлодирале и емитовале ове зраке)... 

Изучавајући звездане спектре (звездану светлост пропустимо кроз инструмент који 

се зове спектрометар, који ради на принципу преламања светлости, попут призме), 

можемо добити све најважније особине једне звезде – температуру, густину, притисак, 

удаљеност, хемијски састав и старост. Управо је према класификацији звезданог 

спектра извршена подела звезда на класе (спектралне класе): О, Б, А, Ф, Г, К, М, при 

чему су звезде О класе најврелије, а оне из класе М најхладније. Сунце је, на пример, 

звезда класе Г, као и најближа звезда Сунчевом систему, Алфа Кентаури А. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Star_spectrum). 

 

Како гледамо звезде? 

 

НС: Поглед у звездано небо један је од најлепших призора у природи. Голим оком 

можемо да видимо највише око три хиљаде звезда, са северне Земљине полулопте, 

отприлике исто толико се може видети и са јужне хемисфере. Све звезде које видимо 

припадају Млечном путу, нашем звезданом граду, тј. нашој галаксији. Процењује се да 

у нашој галаксији има укупно око триста милијарди звезда, што значи да у ведрој 

звезданој ноћи (ако сте далеко од светлосног загађења градова и уличних светиљки), 

видимо само мали део нашег звезданог града, као што и са прозора вашег стана или 

куће, не можете у целини сагледати град или насеље у којем живите, него видите оно 

што вам је најближе, и што није заклоњено другим зградама или дрвећем. 

Први човек који звезде није гледао само голим оком, већ направом од система 

сочива, дурбином, био је Галилео Галилеј. Данац, Ханс Липерхеј, радећи у радионици 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_spectrum


са сочивима 1608. године, приметио је да ако на одређеном растојању постави два 

сочива, објекти иза сочива постају ближи него што стварно јесу и тако дошао до изума 

који зовемо дурбин, телескоп (теле, што на грчком значи даљина, и скопе, скопео, што 

значи гледати). Данац је дао неколико идеја за примену свог открића, а као главну 

примену предложио је употребу дурбина у раду, у војне сврхе. Галилео, који је за мање 

од месец дана направио сопствени телескоп, одмах пошто је до њега стигла вест о 

новом изуму у Данској, имао је далеко боље идеје за употребу нове справе – гледање 

небеских тела. 

Галилејева посматрања телескопом, која је почео систематски да организује и 

записује, обележила су почетак ере модерне астрономије – телескопске ере. Осим тога, 

Галилејева открића довела су до технолошке револуције и коренитих промена у 

развоју научне мисли. 

Која су то открића која су заувек променила свет? То су: четири Јупитерова сателита 

– Ио, Европа, Ганимед и Калиста, за које је Галилео на основу редовних посматрања 

закључио да обилазе око Јупитера, и на основу тога закључио да Земља не може бити 

центар васионе, нити центар Сунчевог система, потврдивши Коперникову (тј. изворно 

Аристархову) идеју да Земља са другим планетама обилази око Сунца. Открио је да 

планета Венера има мене, попут Месеца, пеге на Сунцу, док је Млечни пут „разложио“ 

на звезде (уперивши телескоп у магличасти део на небу који зовемо Кумова слама, или 

Млечни пут, и видео да се на том месту налази велики број звезда)... 

Историја развоја телескопа од Галилеја, тј. од 1609. године до данас, препуна је 

имена људи, универзитета и организација које конструишу нове телескопе – на Земљи 

и у орбити око Земље. Тако данас постоје, оптички телескопи (пријемници за зрачење 

звезда и других објеката у видљивом делу електромагнетног спектра), инфрацрвени 

телескопи, радио-телескопи, гама-телескопи, утраљубичасти телескопи, рендгенски 

телескопи... Земљина атмосфера пропушта светлост и радио-таласе, тако да 

пријемници зрачења из других делова спектра морају да буду изнесени изван 

атмосфере (http://en.wikipedia.org/wiki/Telescopes)... 

 

Како се звезде рађају, а како умиру? 

 

НС: Простор између звезда испуњава међузвездана материја која је веома ретка, 

густине мање од 1 честице по центиметру кубном. У простору између звезда постоје и 

молекуларни облаци, где је густина око сто пута већа од међузвездане материје. 

Процес рађања звезда почиње у најхладнијим деловима ових облака, где владају 

температуре испод -260 °Ц (свега десетак Келвина). На ниским температурама 

молекули водоника (који чине 90% од укупног броја честица у свемиру, па тако и у 

молекуларним облацима) споро се крећу тако да се „лепе један на други“, што 

повећава густину. Повећавањем густине повећава се и температура облака и у једном 

тренутку догађа се такозвани колапс – када се од згуснутих делова молекуларног 

облака формирају сфере плазме – усијаног гаса од којих настају звезде 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation#Interstellar_clouds). У Млечном путу има 

око 6.000 молекуларних облака. Један молекуларни облак може да има масу од 100.000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telescopes
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation#Interstellar_clouds


до 6.000.000 пута већу од Сунца, а димензије могу да му буду стотинак пречника 

Сунчевог система, тј. стотинак светлосних година, и веће. 

Док звезда живи, у њеном језгру одиграва се нуклеарна фузија водоника у хелијум, 

при чему се ослобађа огромна количина енергије (коју носе фотони). Ову енергију 

зовемо „енергија зрачења“. Енергија зрачења ствара одређен притисак зрачења који је 

усмерен од језгра ка површини звезде и који је супротног смера од гравитационог 

притиска који тежи да читаву масу звезде сабије у центар. Притисак зрачења и 

гравитациони притисак изједначени су и докле год су они у равнотежи, звезда је 

стабилна. 

Када у језгру престане фузија (сав водоник се фузијом претворио у хелијум, тј. 

истрошио се), онда нема ни зрачења, ни притиска зрачења. Тада гравитација сабија 

звезду ка центру, без ичега што би могло да јој се супротстави. Током тог сабијања, 

делови око језгра звезде бивају сабијени и толико загрејани да у њима почињу 

термонуклеарне реакције у којима се ствара енергија која надувава, шири звезду. У 

самом језгру, међутим, гравитација односи апсолутну победу и сабија постојећу масу 

језгра до белог патуљка (ако је целокупна маса звезде при рађању била 0.8-8 маса 

Сунца), или неутронске звезде (ако је маса звезде 8-25 маса Сунца) или до црне рупе 

(ако је маса звезде била већа од 25 маса Сунца). 

Умирање звезда веома је сложен процес. Најважнији фактор који одређује дужину 

живота једне звезде, као што смо видели, јесте маса. Масивније звезде (О, Б класе) имају 

најкраћи животни век (О3 класе звезда, на пример, живе неколико милиона година), 

док најхладније и најмање масивне звезде (М7 класе) живе најдуже (до хиљаду 

милијарди година). Детаље о еволуцији звезда и условима под којима настају црне 

рупе, неутронске звезде и бели патуљци, погледајте овде: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_evolution. 

 

Као и у бајкама, и у свемиру постоје дивови и патуљци... 

 

НС: Бели патуљци су остаци умрлих звезда чија је просечна маса била од 0.8 до 8 

маса Сунца. Такве звезде постају црвени џинови када се сав водоник у језгру претвори 

у хелијум (као што је описано у одговору на претходно питање). Црвени џинови се 

расплињавају, пречник звезде се све више и више повећава, тако да се на крају читава 

звезда (осим језгра од којег је настао бели патуљак) расплине у међузвездани простор и 

претвори у тзв. планетарну маглину. Планетарне маглине су расплинуте, умрле 

звезде, никакве везе њихово име нема са планетама. 

Црвени суперџинови настају од веома масивних звезда и у њима се јављају 

страховито брзе термонуклеарне реакције у омотачу око звезданог језгра које доводе до 

снажних, бурних експлозија у којима се звезда потпуно распада (осим језгра од којег 

настаје неутронска звезда или црна рупа). Ове експлозије супернова представљају 

најјаче експлозије у свемиру. У тренутку експлозије, звезда ослобађа огромну 

количину енергије тако да њен сјај надјачава сјај стотинак милијарди других звезда са 

којима је живела у истој галаксији. 

Процес експлозије супернова најважнији је процес у свемиру, пошто се управо у 

овом процесу стварају сви хемијски елементи који улазе у састав наших тела, планете 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_evolution


Земље, и свега што нас на овој планети окружује: гвожђа у нашој крви, калцијума у 

костима, магнезијума, калијума, натријума, кисеоника, угљеника (на бази угљеника су 

све живе ћелије). Водоник и хелијум настали су око 300.000 година после Великог 

праска. У том почетном саставу свемира било је десет пута више водоника него 

хелијума, и тај однос броја честица и данас је заступљен. Укупан састав видљиве 

материје је следећи: <90% водоник, <9% хелијум и <1% чине сви други хемијски 

елементи (који настају у експлозијама супернова). 

 

Шта су то маглине, а шта двојне, вишеструке звезде, звездана јата? 

 

НС: У доба познатог ловца на комете, Шарла Месијеа 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier), астрономи су маглинама називали све 

објекте на небу који нису били планете, звезде или комете. Месије је направио каталог 

од 110 маглина (данас познат као каталог Месијеових објеката) како их не би мешао са 

кометама. 

Хабл је почетком 20. века открио први објекат ван наше галаксије - променљиве 

звезде, цефеиде, чија се удаљеност могла израчунати из периода промене сјаја - које је 

проучавао и закључио да припадају другом звезданом граду (галаксији у Андромеди). 

Тако се сада за велики број маглина из првобитног Месијеовог каталога зна да су 

галаксије. Маглине данас астрономи деле на емисионе (оне које емитују светлост) и 

апсорпционе (оне које упијају светлост). Емисионе маглине су велики молекуларни 

облаци у чијем су се средишту већ родиле звезде. Младе звезде зраче велику количину 

ултраљубичастог зрачења које загрева и јонизује облак око тек рођених звезда, тако да 

сам облак почиње да светли (http://en.wikipedia.org/wiki/Emission_nebula)... 

Двојне звезде су звезде које живе у пару, круже око заједничког центра масе система. 

Велики број звезда су у ствари двојне звезде. Примери двојних звезда су Сиријус, 

Капела и друге... Пример троструке звезде је најближа звезда Сунчевом систему, Алфа 

Кентаури, удаљена 4.3 светлосне године од нас. Северњача је петострука звезда, 

удаљена 434 светлосне године од Земље (http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris). Она је 

значајна за оријентацију у простору, пошто се налази врло близу осе Земљине 

ротације... Додатни, можда и већи значај, Северњача, Поларис, има као најближа 

променљива звезда типа Цефеида. Њене физичке карактеристике и детаљи њених 

промена сјаја допринеће бољем разумевању скала растојања које се базирају на 

особинама цефеида. 

 

Какве све галаксије постоје? 

 

НС: Галаксије, ти огромни звездани градови од неколико до више стотина 

милијарди звезда, могу се према облику поделити на спиралне, пречкасте спиралне, 

елиптичне и неправилне галаксије. Ову визуалну поделу галаксија увео је Едвин Пауел 

Хабл, на основу великог броја посматраних галаксија. 

Према врсти зрачења могу се поделити на активне и неактивне. Активне галаксије 

представљају најјаче изворе зрачења у свемиру. Оне се према разликама у количини, 

саставу и особинама тог зрачења (говоримо о електромагнетном зрачењу које обухвата 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Messier
http://en.wikipedia.org/wiki/Emission_nebula
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris


читав електромагнетни спектар, од гама зрака до микроталаса) деле на квазаре (радио-

гласне и радио-тихе квазаре), блазаре, радио-галаксије, Сејфертове галаксије типа 1 и 2, 

БЛ Лац објекте, Линер-е и „starburst“ галаксије 

(https://www.google.rs/search?q=active+galactic+nuclei&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source

=univ&sa=X&ei=2fz5UO_bI8Xnswb1_4F4&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1238&bih=934)... 

 

Постоји ли јато галаксија? 

 

НС: Јато галаксија је скуп галаксија. У јату може бити од неколико десетина до 

неколико хиљада галаксија. Наша галаксија, Млечни пут, припада Локалној групи 

галаксија, једном малом јату у којем има око четрдесетак чланова. Највећи члан је 

Андромедина галаксија (М31), такође спирална галаксија, само много већа и масивнија 

од наше. Тренутно се неколико малих галаксија судара са нашом, а недавно је 

откривена и прва вансоларна планета како кружи око звезде која припада галаксији 

која пролази кроз нашу (http://www.wired.com/wiredscience/2010/11/exoplanet-

different-galaxy/). 

Наша Локална група галаксија, са великим бројем других јата чини суперјато 

галаксија у Девици (Virgo supercluster). Свемир се састоји од мреже суперјата галаксија 

између којих се налазе такозване празнине (voids). У књизи посвећеној звезданим 

градовима, галаксијама, ову мрежу називам светлећом душом свемира, јер се готово сви 

извори зрачења у свемиру налазе унутар ове мреже... 

 

Каква још постоје небеска тела? 

 

НС: Сунчев систем једно је двориште које је толико велико да би светлост, путујући 

са краја на крај тог дворишта потрошила читаву једну Земаљску годину, 365 дана, како 

би га претрчала (иако трчи највећом могућом брзином у свемиру, 300.000 км/с). У том 

дворишту бораве следећи становници: главне планете Сунчевог система (Меркур, 

Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун); патуљасте планете (Церес, 

једина патуљаста планета у астероидном појасу, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Ерис: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planets); мале планете (астероиди у астероидном 

појасу између Марса и Јупитера), сателити и комете. Не заборавите да 99% укупне масе 

Сунчевог система чини маса Сунца, све остало, укључујући и Земљу, само је прашина 

преостала из првобитног молекуларног облака из којег је настало Сунце 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System). 

Ван Сунчевог система постоје друге звезде, друге галаксије, али мислим да смо у 

овом тексу споменули све врсте небеских тела. 

 

Где је наше место у универзуму? 

 

НС: Наша адреса, прецизно написана, гласи: Земља. Сунчев систем. Локални 

међузвездани облак, Локални мехур. Орион-Лабуд спирални крак. Спирална галаксија 

Млечни пут. Локално јато галаксија. Локално суперјато галаксија у Девици (у сазвежђу 

Девице). Космичко ткиво – светлећа душа свемира, саткана од суперјата галаксија. 

https://www.google.rs/search?q=active+galactic+nuclei&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=2fz5UO_bI8Xnswb1_4F4&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1238&bih=934
https://www.google.rs/search?q=active+galactic+nuclei&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=2fz5UO_bI8Xnswb1_4F4&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1238&bih=934
http://www.wired.com/wiredscience/2010/11/exoplanet-different-galaxy/
http://www.wired.com/wiredscience/2010/11/exoplanet-different-galaxy/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_planets
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System


Шта је то тамна материја? 

 

НС: Тамна материја је материја која не одашиље ни једну познату врсту зрачења, 

али има гравитациони утицај на видљиву материју 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter). Тамна материја чини значајан проценат у 

укупном саставу свемира (23%), док тамна енергија убедљиво влада (73%). Светлећој 

души свемира, целокупној видљивој материји сконцентрисаној у суперјатима 

галаксија, галаксијама и звездама, преостаје разочаравајуће мали проценат од укупног 

састава свемира, 4%. 

 

Шта су то црне рупе и да ли су вечне? 

 

НС: Црне рупе настају у експлозијама супернова. Оне су толико густе, да 

гравитација у њиховој близини не дозвољава чак ни честицама светлости (носиоцима 

енергије), фотонима, да побегну од њеног утицаја. У близини црних рупа простор је 

скоро бесконачно закривљен, ка црној рупи. Било који објекат у свемиру делимично 

закривљује простор око себе. Што је већа маса објекта, веће је то закривљење простора, 

тако да због те закривљености, тј. масе, односно гравитационе привлачне силе, ништа 

не може да побегне од црне рупе (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_holes). 

Око црне рупе постоји математички дефинисана област, облика сфере (тј. лопте), 

која се зове хоризонт догађаја, граница са које нема повратка. Нико не зна какви 

услови владају унутар црне рупе. Али, како су саме црне рупе састављене од веома 

густе материје која има одређену температуру, може се, како тврди Хокинг, очекивати 

да оне могу да испаравају, ако им је температура већа од температуре околине. 

Просечна температура свемира тренутно износи 2.7 Келвина, а свемир се због 

убрзаног ширења све више хлади... 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Black_holes#Evaporation). 

 

Зашто су заслужни Хабл и Хјумасон? 

 

НС: Прича о Хаблу и Хјумасону једна је од најзанимљивијих животних прича из 

историје астрономије коју сам прочитала. Едвин Пауел Хабл као дете волео је да чита 

научну фантастику. Завршио је право на универзитету у Чикагу, али је упамћен по 

великом броју револуционарних открића у астрономији. Док је још био на 

универзитету, радио је у лабораторији код Роберта Миликена, великог физичара, 

добитника Нобелове награде за физику. Вратио се на Чикашки универзитет да 

студира астрономију и убрзо након доктората регрутован је за конструкцију 

Хукеровог телескопа на Маунт Вилсон опсерваторији. 

Његова открића говоре да је он заиста један од највећих научника свих времена: 

открио је да постоје галаксије ван Млечног пута (тако је свету отворио врата 

вангалактичких простора и био пионир тзв. вангалактичке астрономије); израчунао је 

удаљеност до Андромедине маглине (тек касније улази у употребу термин галаксија), 

извршио је посматрање и класификацију великог броја галаксија (на спиралне, 

пречкасте спиралне, елиптичне и неправилне галаксије), и открио ширење свемира. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_holes
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_holes#Evaporation


Ширење свемира открио је прецизно анализирајући спектре далеких галаксија, 

мерећи црвени помак у спектру водоника. Главни асистент у добијању спектара 

велике резолуције био му је Милтон Хјумасон. 

Хјумасон није имао формално образовање до своје четрнаесте године. Пошто је 

волео планину, посебно Маунт Вилсон, постао је водич мазги које су преносиле опрему 

за изградњу новог телескопа на врху планине. Убрзо је почео да волонтира као ноћни 

асистент на опсерваторији, а Џорж Елери Хејл га, препознајући велики таленат, убрзо 

и званично заводи као службеника опсерваторије. Био је веома педантан посматрач и 

заслужан је за велики број снимљених спектара веома слабих галаксија које је снимао 

као Хаблов асистент. На основу његовог посматрачког материјала, Хабл је дошао до 

открића чувеног Хабловог закона, тј. закона о ширењу свемира 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Humason). 

 

Који су још научници заслужни за развој астрономије? 

 

НС: Читава књига може да се напише о научницима, мислиоцима, који су 

допринели не само развоју астрономије, већ својим открићима заувек променили свет. 

Стивен Хокинг је написао једну такву књигу која обухвата историју науке од 15. до 20. 

века, „На плећима дивова“, где је писао о Копернику, Гелилеју, Кеплеру, Њутну и 

Ајнштајну. 

Што се мог личног утиска тиче, још у старој Грчкој појавили су се велики мислиоци 

чије учење је имало утицај на развој европске културе и читаве западне цивилизације: 

Талес, Анаксимен, Анаксимандар, Сократ, Питагора, Аристарх, Аристотел... 

Из новијег доба, поред научника – дивова из Хокингове књиге, поменула бих Тиха 

Брахеа, Пикерингов харем (више десетина талентованих и посвећених жена радило је 

на класификацији фото-плоча са снимцима звезданих спектара, а из тих истраживања 

произашла је савремена спектрална класификација звезда, веома значајна за звездану 

еволуцију, https://www.cfa.harvard.edu/~jshaw/pick.html), Вилијема и Каролину 

Хершел, Хенријету Ливит, Хабла и Хјумасона, Радефорда, Бора, Паулија, Планка, 

Шредингера, Хајзенберга... 

 

Ко су значајнији астрономи код нас? 

 

НС: Поред свих познатих људи који су се бавили астрономијом, а живели су и 

радили у Србији, као што су Милутин Миланковић (грађевински инжењер, далеко 

познатији као астроном и климатолог), Ђорђе Станојевић (објавио је неколико радова 

из астрофизике који представљају прве научне радове из астрономије код Срба, 

проучавао је природу светлости, фотографију у боји, а постао је познат по томе што је 

увео прво електрично осветљење, и изградио прве хидроелектране у Србији), Милорад 

Б. Протић (познат по открићу седам малих планета: Београд, Тито, Југославија, Србија, 

Симонида, Тесла, Мишковић) и други; данас бих навела два млада научника који живе 

и раде у нашој земљи, а то су: др Милан М. Ћирковић из Београда 

(http://mcirkovic.aob.rs/CV.pdf) и др Тијана Продановић из Новог Сада 

(http://www.astronomija.co.rs/biografije/1653-ko-je-ko-tijana-prodanovi.html)... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humason
https://www.cfa.harvard.edu/~jshaw/pick.html
http://mcirkovic.aob.rs/CV.pdf
http://www.astronomija.co.rs/biografije/1653-ko-je-ko-tijana-prodanovi.html)


Њих издвајам не само по великом броју озбиљних научних истраживања и 

објављених научних радова, већ и по томе што су докторирали на престижним 

универзитетима у САД и вратили се у Србију, као врхунски научници. Начин на који 

ово двоје младих доктора астрофизичких наука промовишу и популаризују 

астрономију међу припадницима свих генерација, у медијима, на факултетима (пре 

свега на Природно-математичком факултету у Новом Саду, где су обоје професори) и 

јавним трибинама, открива њихову невероватну посвећеност, љубав и страст према 

науци. Недавно је др Ћирковић у једној школи у Оксфорду одржао предавање из 

области астробиологије, о потрази за животом „негде другде у свемиру“, погледајте 

прилог: http://www.youtube.com/watch?v=2aLex-21myo. 

 

Која је за Вас најинтересантнија област астрономије? 

 

НС: Свака област астрономије, као што сте прочитали (и видели) у овом интервјуу 

представља лавиринт за себе, лавиринт у лавиринту... Ако сте сачували светлосне 

мрвице са почетка текста, оне вам могу обасјати пут на повратку у свакодневни живот, 

или вам могу послужити као звездани путокази за даља истраживања... Али ако се 

присетите чињенице да светлећа материја чини само 4% од укупног састава свемира 

(23% је тамна материја, а 73% тамна енергија), можда ћете боље видети (спознати) 

свемир - ако зажмурите? Покушајте, и јавите шта сте открили... 

 

 

Фебруар, 2013. 
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53. Александар Новаковић: Ритам живота 
 

 

Посао новинара понекад је више него лак, поготово када пред собом имамо 

свестрану особу – интервјуи се тада сами пишу. За Александра Новаковића многи су 

чули. Због његових одличних афоризама Матица Српска направила је изузетак 1998. 

године и у едицији „Првенац“ објавила његову збирку Пиј Сократе, држава части. 

Дипломирани историчар и драматург, Александар Новаковић пише драме, афоризме, 

песме и приче, али је истовремено, како сам каже и „музички соло-трип гитариста и 

писац“. Свирао је у ауторским бендовима „South Park Team“ и „Скрибомани“. 

Тренутно свира у „Видимо се у теретани“. 

 

Шта за тебе представља музика? 

 

За мене је музика, а пре свега мислим на рок музику, радост стварања и 

препознавања. Она је и ритам живота и говор улице и филозофија и чиста 

метафизика. Не знам како да је опишем, али мени, рок је сажимање свих уметности у 

једној. И, оно што је посебно занимљиво за мене, иде оном танком границом између 

популарне уметности и елитне уметности. И, често може бити и једно и друго. 

Нарочито ако погледате рад људи као што су Џон Кејл, Скот Вокер, Дејвид Бови, Joy 

Division, али и Нил Јанг, Clash, Ник Кејв, Леонард Коен, Том Вејтс. И, наравно, у тој 

уметности која је за мене више од три акорда, можете наћи и велике политичке, 

друштвене поруке, праву ангажованост. Колико мења свет, то је друга ствар али – 

треба се борити. 

 

 Како доживљаваш музику? 

  

Мислим да је доживљавам дубље него већина људи. Ритам, мелодија, то јесте битно, 

али ми значи много и текст, и порука, и оно што се чује у позадини, необични звукови, 

крчање, мистериозне теме и, наравно, оно ново у свакој песми, знаш, да не буде 

предвидиво, да ме изненади. Можда је то због тога што се и ја бавим музиком, па јој 

самим тим прилазим више аналитички. Али, то не значи да не пуштам да ме обузме и 

да не зароним у њу. Мрзим површан однос према рокенролу. Обично се мисли да су 

рокери полујуродиви, тупави мамлази који, ето, само имају талента. Мада међу њима 

има итекако образованог, начитаног и, једноставно, уметничког света. Али, то се 

мисли и за „озбиљне“ уметнике. Међу којима има битанги, пробисвета и хохштаплера 

колико волиш. Па, да ли је то тачно? Правило је исто, као и за све друге ствари у 

животу – некад јесте – некад није. 

 

Како настају твоја писана, а како музичка дела? 

 

Мислим да нема неког општег правила осим једног: рад. Записуј идеје, на парчету 

папира, у фајлу, играј се, комбинуј целине. Мој мобилни телефон трпи због моје 

музике – свако мало на њему снимим неки риф или целу песму. После разрађујем, 



поредим, гледам текстове песама – нешто одбацим, нешто се надовеже. Некад песма 

настане за 15 дана, а некад за 15 месеци. Нема правила. Исто је и са неком причом или 

драмом. И мораш да будеш оштар према себи, да одбациш много тога и оставиш једну 

од десет песама, што често радим. Не смеш да зарђаш и не смеш да се понављаш. То је 

поента – да ти је забавно и да се трансформишеш, никад на једном месту, увек 

другачији. Ја сам иначе миран момак, прилично конвенционалног имиџа који не 

мењам последњих десет година. Појавно ми није битно. Скидање до голе коже, 

шминка, дуга коса, чирокане – свака вам част али, то је већ било и има свој контекст и 

снагу, а ја не желим да фолирам људе. Промене које се одвијају у твојој глави су много 

битније. 

 

Да ли те музика инспририше на писање и обрнуто? 

 

Па, Лу Рид, један од мојих омиљених рокера, рекао је да је његов живот спасио 

рокенрол и ја исто мислим за себе. Не могу да пишем, а да не слушам музику. Нисам 

могао ни да спремам испите на факсу без добре дозе рок музике. Дакле, рок на мене 

утиче као енергетско гориво за писање. С друге стране, писање утиче на моју рок 

визуру тако што стихове пишем мало комплексније, нема оног попастичног „ти њу 

волиш, а она тебе не воли и ти као патиш, а све ће бити у реду“. Али, истовремено, 

капирам да не могу да идем стазама Т. С. Елиота ако желим да напишем песму коју 

свако може да разуме. Дакле, буди паметан, али не и интелектуални сноб. То је моје 

мерило и у року и другде. 

 

Под чијим утицајем компонујеш музику? 

 

Па, људи које сам до сад навео плус групе Thin White Rope, Talking Heads, Yo La 

Tengo, Cake, Јан Дјури и The Blockheads, Tindersticks, Pixies, The Smiths, The Stooges, 

Happy Mondays, Television, Arcade Fire и гомила других које немам простора да 

наведем утицали су на мене. Али, никад их нисам копирао. Рецимо овако: свако од нас 

који се бави музиком нека је врста филтера и кроз нас пролази сва та силна енергија 

људи који су стварали пре нас или су тренутно актуелни. Кад се и шта закачило у овом 

филтеру, а шта је отишло – то не знам. Али, опседнут сам само једном ствари – не сме 

да личи на оне пре тебе. Ствари снимам минималистички, ја сам „one man band“ и, 

због стиске с временом и с новцем, то радим релативно брзо. 

 

Два си албума снимио до сада: „Живот више не станује овде” и „А како би било 

да…“ (студио „Баукова соба“, 2012). Какву музику ствараш, компонујеш, пишеш? 

 

То су албуми снимљени тако да звуче помало интимно (снимани су у соби, на крају 

крајева) и застрашујуће истовремено. Мислим да одражавају моју другу страну, 

тамнију, али не у смислу да сам подсвесно неки криминалац који жели да се туче и 

узима дрогу. Више човек који је свестан да тама постоји, да се налази у срцима људи и 

да влада светом. И, у складу с тим, песме су често огорчене, протестне и панкоидне, 

готик, психоделичне, блуз и Бога питај шта још. И то је једна од ствари која се понавља 



– свака песма је у другом стилу. Пишем на српском и на енглеском, а имам и једну 

песму на ирском гелику. И био сам све и свашта – и „Скрибоман“ и Billy Pilgrim и Alex 

Brutalis. Чак сам измислио виртуелни сатирични бенд Дилдо Зеке и снимио пар 

песама под овим псеудонимом. Сад сам Алек Новак и то је најближе, али истовремено 

и довољно далеко од писца Александра Новаковића. 

 

Уследиле су свирке... Каква искуства носиш из клубова „Жица“ и 

„Подморница“? 

 

Искуства су, до сад је било шест свирки (додајем: зграда „Inex film“; „Blue Moon“, два 

пута „Жица“ и два пута „Помдорница“), занимљива у најмању руку. Наступао сам 

тако са Дамјаном Јовановићем и Андријом Бабовићем 4. марта на „Скривеном 

underground фестивалу“ у „Подморници“, свирао као предгрупа велшке солисткиње 

Ефе Супертрамп у „Жици“ и имао соло свирке, и могу рећи да се осећам доста добро. 

Сви људи с којима сам сарађивао су били коректни, комуникативни, без неке 

суревњивости. Добра атмосфера солидарних андерграундера - јер, ретки су клубови 

који ће удомити кантаутора. С тим сам се на свој начин и раније упознао кад сам 

свирао са бендовима „South Park Team“ и „Скрибомани“. Да будемо искрени, нисам 

наступао пред великом публиком али, ако будем упоран, та публика ће доћи. Тек сам 

почео са соло свиркама. Први албум ми се појавио у августу, а други у новембру. Треба 

времена. Али ево вести: појавио сам се малкице и у иноземству на следећим радио 

станицама: http://theshend.podomatic.com/; 

http://www.londonburningradio.com/2013/01/alek-novak-kako-bi-bilo-da-release-

date.html. 

 

Поред музике, бавиш се и писањем афоризама, драмских текстова, прича... Да ли 

ти све подједнако лако (и добро) иде или...? 

 

Не бих да се хвалим али – да. Постоји само једно правило – у којој си фази. Дакле, 

некад дође једно - некад друго, али нечег ће већ бити. Како то долази и одлази нисам 

схватио до дана данашњег али, боље да о томе много и не бистрим и користим оно 

што имам. Или, као што каже песма: „All of my life I tried so hard, doing my best with 

what I have“. 

 

Једна од најлепших песама објављена у збирци „Јунаци урбане беде“ 

(Траблмејкер, 2008), по мом скромном мишљењу, управо је твоја „Безгрешно зачеће 

мајке Србије“, која више наликује причи. Волиш ли да експериментишеш са 

поезијом? 

 

Хвала на комплименту. Код мене има поетске прозе и прозне поезије и чега све не. 

Волим да се играм с речима, да напишем озбиљну интелектуалну песму и залепим 

масну уличну псовку на крају, да разбијем реч на слогове, пародирам, изврнем 

пирамиду од текста. Мада, више стварно и не знам како се експериментише у поезији. 

У року имаш акорде, па удри. Знам да не бих слемовао, јер то данас многи раде. Свака 

http://theshend.podomatic.com/


им част, али ја не бих баш због тога. Уф, ко зна, можда сам више за рок поезију? Било 

како било, песме су ту и објавићу их ускоро, до краја године. 

 

Добитник си награде „Јосип Кулунџић“ за изузетан успех на пољу драматургије 

2004. године. Реци ми нешто више о томе, као и о драмама које потписујеш 

(„Систем“, „Зуби“, „Аладинова чаробна лампа“, „Наш човјек“, „Матријошка“). 

 

Ако изузмемо „Аладина“, луткарски комад за децу који је некако апартан, остале 

драме немају ама баш ништа заједничко. „Наш човјек“ - ту је само једна целина моја – 

„Sex vikend“ и то је социјална, животна ситуација. „Зуби“ су сурови експресионизам. 

„Систем“ - егзистенцијализам. „Матријошка“ – бајковити меланж жанрова. Можда је 

оно што је битно у њима и представља основну заједничку нит – питање слободе и 

избора. И, то питање постављам и у музици (не само то, али и њега) и другде. 

 

Како је и у ком виду дошло до сарадње са Радио Београдом? 

 

Врло једноставно – пре цирка 20 година однео сам неке своје драмске минијатуре у 

Радио Београд и допале су се уредницима. Наставио сам да их засипам својим 

писанијима, да шаљем на конкурсе и сл. и резултат је десетак драмских и 

документарних радијских форми и две награде. Морам да кажем да сам, као и све 

остало у животу, морао да учим путем покушаја и погрешака и будем ужасно, ужасно 

упоран. Радио ти с једне стране даје слободу да пошаљеш људе у свемир али, постави 

себи питање, шта ће тамо радити и како ће се то чути? 

 

Потписујеш две збирке афоризама „Пиј Сократе, држава части“ (1998) и „Неће 

моћи“ (2006), али и роман „Глечер“ (2007) и историјску студију „Како је Тито 

разбијао „Тикве““ (2005). Реци ми нешто више о свом прозном стваралаштву: шта 

те инспирише, шта покреће, на шта највише обраћаш пажњу док пишеш, ствараш 

ли уз музику... 

 

Додајем списку „Сломљено словенско огледало“ – театролошку студију и „Мало ли 

је?“ (2011) збирку састављену од сатиричне прозе и поезије. Плус романе: „Келтска 

прича“ (награда „Мали Немо“), „Два у једном“ и „Вођа“ (ВБЗ награда). Да, ти романи 

су стварани уз музику, а плејлиста не би много објаснила – док сам стварао „Келтску 

причу“ нисам слушао келтску музику, већ Kaiser Chiefs и Gang of Four а уз „Вођу“, 

смештеног у Србији 1914. године, The Specials. Волим, искрено, приче које нису 

линеарне, нису мејнстрим, нису на прву лопту, некад су и компликоване, бизарне. 

Битно је да нису досадне. Да ли је то крими, историјски роман, епска фантастика - то је 

мање битно. 

 

Заступљен си у више домаћих и страних зборника, прегледа, енциклопедија и 

антологија; добитник си многих награда за драматургију, приче, афоризме и радио 

драме: Златна кацига (1997), Вибова награда (2001), друга награда Радио Београда за 

радио-драму (2003), да споменем тек неке од њих. Како гледаш на свој успех? 

 



„Here comes my Chinese rugg, here comes the ZOO, here comes succes” да цитирам 

групу The Stooges. Знаш, то је као и све остало што нам се сервира – на папиру изгледа 

сјајно. Или подношљиво. Рецимо, узмеш, израчунаш у име Завода за статистику, 

видиш да просечна српска породица може да изгура потрошачку корпу. А у пракси су 

голи к’о пиштољ и гладују. Тако је и са мојим успехом. Шта год да урадим, у очима 

многих, ја сам још неки младац, још почињем, морам да се доказујем и будем бољи, 

изнова и изнова и изнова. И то много бољи од оних који имају везе. И то само да би 

неко рекао: „Новаковић? Звучи ми познато…” Да ли сам уморан од тога? Да, али и 

даље гурам. Ето, то је мој успех. 

 

Редитељ си и сценариста краткометражног филма „Get up you lazy bastard!“ 

Можеш ли ми рећи нешто више о томе: како је настао, како је снимљен, зашто 

филм, и зашто филм кратког метра... 

 

Ово ме још нико није питао и драго ми је због тога. То сам снимио још у 

Међународном културном центру, у време кад сам желео да покренем андерграунд 

фестивал. Беше то 2006. године. Дакле, идеја је била да ја снимим нешто јевтино, брзо и 

онда га презентујем и подстакнем друге да крену мојим путем. Урађено је потпуно 

бизарно, у split-screen техници, са одличном челисткињом која је компоновала музику 

коју смо „залепили” на мој снимак. Окачићу га ових дана на нет па ћу послати линк. 

Иначе, ово снимање је било увод у оно што ће уследити – моје снимање гомилице 

спотова за време Алек Новак и пре њега Billy Pilgrim фазе. Можете их наћи на Јутјубу. 

 

Имаш још једно изненађење за наше читаоце: аутор си сценарија за цртане ТВ 

серије „Бебице“ и „Пароброд Србија“ (РТС 1, сезона 2003/2004). Како је настала ова 

цртана серија? Шта ти је донело већег задовољства, проблема, изазова: рад на 

цртаној серији или рад на краткометражном филму? 

 

Мени је увек најлакше да радим са самим собом. Али, овај рад, на серијама, био је 

екстремно забаван. Морам рећи да сам тада, по први пут, почео да размишљам у 

другом правцу, а то је – није битно ким се бавиш и кога критикујеш од политичара, већ 

да ли је критика реклама за њега или представља кампању против њега. Дакле, многи 

који су критиковани могу да буду и поласкани, па сам се, наравно, трудио да ударам и 

лево и десно, што сам и радио. Мада, ја имам један „проблем“ у перцепцији: код мене 

нема „симпатичних негативаца“ како их често у „Блицу“ слика Марко Сомборац. Ја их 

приказујем онаквим какви јесу – као Кораксове карикатуре. Мислим да нисам 

народски хумориста и да нисам за такав тип серије. Зато могу да функционишем само 

у серијама као што је „Пароброд Србија“, али од мене никад нећете видети „Рођака са 

села“ и хвала Богу на томе! 

 

 

 



Недавно си покренуо „Афирматор“, електронски часопис за уметност и 

друштвена питања, и окупио сјајну екипу младих уредника... Коме је часопис 

окренут и какви се текстови у њему могу наћи? 

 

Покретач нисам само ја, већ пре свега Предраг Милојевић и Владимир Булатовић- 

Бучи. Јесам неки глодур и уредник пар рубрика, али сам, у суштини, један од 

равноправних. Људи који пишу су сјајни и пишу волонтерски, притом не мислим само 

на уреднике, већ и на сараднике који нам шаљу своје текстове из свих земаља екс YU 

познатијих као „Регион“. Имамо десетак рубрика и оне обухватају све области 

уметности – од визуелних, прозе, поезије до поп-културе. У то име смо отворили и 

bandcamp страницу „Афирматоров Rockstream“. Ништа мање значајне су и рубрике 

„синдикат“ и „политика“ у којима се бавимо најзначајнијим дешавањима у друштву и 

социјалним питањима, угроженим правима људи и то оним егзистенцијалним. Дакле, 

овај часопис јесте за све и свако ће сигурно наћи нешто што ће му одговарати, ако га 

занимају уметност и друштвена питања. 

  

У припреми је зборник радова објављених у „Афирматору“ током прошле 

године. О каквим је текстовима реч? Како је конципиран зборник? Можемо ли 

очекивати да ће се наставити са оваквом праксом и у годинама које долазе? 

 

Концепција зборника је јасна: најбољи текстови у последњих годину дана ће се, 

разврстани по рубрикама и појавити у „Афирматору“. Дакле, то је зборник за 2012. 

годину и очекујемо да то наставимо убудуће и, чак, штампамо најбоље од поезије или 

прозе или критике за одређену годину као посебно издање. Очекујемо лепу 

промоцију, добар одјек и више пажње медија. 

 

Чини ми се да тренутно радиш на новом роману? Можеш ли нам открити о чему 

је реч и да ли нам још нешто спремаш у својој магичној радионици? 

 

Да, радим. Заправо, већ је написан. Овај пут је у питању трилер с политичко – 

књижевном подлогом и везан је за Србију данас. Планирам да објавим прву збирку 

песама с обзиром да никако да дође на ред, а имам избор – најбоље у последњих 15 

година. Материјал за нови албум је такође спреман. Можда ће за почетак бити ЕП. На 

неке ствари чекам одговор па, да их не урекнем. Али, мислим да је ово сасвим довољно 

за почетак године. Или није? 

 

 

Март, 2013. 

 

 

 

 

 

 



54. Бојан Брукнер: Враћам шта ми је дато. Онако како знам 
 

 

Сви волимо да летимо. Једни у мислима, други кроз музику, боју, покрет... Некима 

то лакше полази за руком, неки се муче више него други. Неки просто клизе кроз 

ваздух, други се боре против ваздушних струја... Како лете они који имају најшира 

крила, откриће нам свестрани млади уметник, писац и музичар Бојан Брукнер. 

 

„Данашњи љубитељи музике су прави љубимци судбине“, написао је Гљеб 

Анфилов 1966. године. Да ли исто може да се каже за данашње љубитеље музике, и 

ако не - зашто? 

 

Свако ко заиста воли музику, добија један пар крила на дар, која може да употреби 

кад год пожели у свом животу. На теби је да ли ћеш летети у сузама или у екстази, сам 

или у друштву. Такође је небитан жанр музике, јер ако музику заиста волиш, она ће ти 

пружити све што треба да ти пружи. Тако да је мој одговор: „Да“, мислим да су прави 

љубитељи музике привилеговани у одређеном смислу. С друге стране, они којима 

музика служи да би попунили празнине у разговору и сексу, или им је само неопходна 

да не изгледају глупо док ђипају у клубу... мислим да они пропуштају нешто. То нешто 

можда њима није ни битно, али факат је да остају ускраћени за једно искуство, које је 

мени непроцењиво. 

 

Како је изгледао Ваш први сусрет са музиком? 

 

Отац је брату и мени пред спавање причао приче уз акустичну гитару. И певао је по 

мало. И то је остало. Дуго нисам могао да заспим без музике, једино што је у каснијим 

годинама улогу ћалета преузео један касетофон који сам пуштао испод ћебета. 

 

Шта је по Вама музика? 

 

Рупа. У њу први пут уђеш ако приметиш Белог зеца који гледа на сат и касни. 

 

Како доживљавате музику? 

 

Као игру. Али је важно да ту игру заиста схватиш као што је дете схвата. Значи врло 

озбиљно. Али и да никад не заборавиш да је у питању игра. 

 

На шта се највише ослањате приликом компоновања? 

 

Ја нисам композитор. Стефан Симић је тај који доноси ноте у Hashish Club. Ипак, 

допушта ми да те ноте померам и бојим, али у већини случајева чајанка је већ спремна 

кад сиђем доле. Он је Луди шеширџија. 

 

 



Ко су били Ваши учитељи у музици, а ко у писању? 

 

Музика ме је научила највише о музици, а књиге и писци о писању. 

 

На који Вас начин испуњава музика, а на који начин писање? 

 

Када слушам и читам, тада ме обогаћује и инспирише све то. Кад снимам и пишем, 

тада ме све то ослобађа. Значи инпут и aутпут. Враћам шта ми је дато. Онако како 

знам. 

 

Да ли је наш живот данас богатији и пунији (квалитетније) музике него што је 

био некад? 

 

Јесте. Из просте чињенице што данас имамо све оно што се до данас створило. Ја 

сада могу да слушам најновији пројекат најновијег експериманталног уметника који 

свира на звону од бицикла, али и најлегендарнији албум најлегендарнијег бенда. На 

мени је да бирам и копам да бих нашао оно што тражим. 

 

Како замишљате музику будућности? 

 

С обзиром да је сада све фузија свега другог, капирам да ће да се ствари у једном 

моменту померити назад ка једноставности. Мада... ко зна? 

 

По тексту Милана Б. Поповића снимили сте спот и одличну песму „Живац“ 

(http://www.timemachinemusic.org/2013/03/drugi-album-grupe-hashish-club-ugledao-

svetlo-dana/) за албум „Fireworks in Pregress“. Како је дошло до сарадње са нашим 

познатим младим песником, критичарем и новинаром? 

 

Милан и ја смо се упознали на улици. Он је раније чуо моје речи и понудио ми своје 

заузврат. Тако сам добио његову прву збирку поезије. Од тада смо се виђали сваки пут 

када би неко од нас имао шта да да оном другом. И једног дана он ми је дао „Живац“. 

Неколико месеци касније ја сам му га вратио као песму Hashish Clubа. Сигуран сам да 

ћемо се још виђати, јер мислим да и он и ја излaзимо богатији из сваког нашег сусрета, 

ма колико они ретки били. 

 

Иза себе имате роман „Хашиш клуб“ (2011), чија је радња смештена у Београд 

1999. године. Зашто „Хашиш клуб“ и да ли је случајно што роман и Ваша група 

носе исто име? 

 

Није. Из књиге је и настала идеја за музички пројекат. А и роман и група су 

инспирисани правим Хашиш клубом. А Хашиш клуб је, за оне који то не знају, био 

тајно друштво највећих уметника Француске с краја 18. века. Његови чланови су били 

Бодлер, Балзак, Виктор Иго, Александар Дима и многи други. Налазили су се једном 

месечно у неком хотелу, том приликом узимали тајну смесу са хашишом и... Е тај „и“ 

део - мене је фасцинирао. Шта се дешавало кад у једну собу сместиш такве умове под 

http://www.timemachinemusic.org/2013/03/drugi-album-grupe-hashish-club-ugledao-svetlo-dana/
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тим околностима. Какве су идеје тада настајале, какве су се приче причале, како су се 

те вечери завршавале? И зато Хашиш клуб. Ајде да видимо шта ће се десити када 

спојимо разне креативне људе у ту једну собу. Зато на нашем пројекту учествује толико 

разноврсних људи, од песника и музичара, до видео уметника и сликара. То је, у 

суштини, идеја овог нашег Хашиш клуба. 

 

Бомбардовање није најомиљенија тема, ни за разговор, а камоли за књигу. Тај 

период нашег живота прећуткујемо, заборављамо, бришемо... Да ли је то разлог 

што сте радњу романа сместили у Србију 1999. године? 

 

Не. Ја сам писао тај роман када сам отишао у иностранство. Роман је био начин да 

будем поново са људима које волим, али и да испричам причу коју нико други око 

мене тада није ни могао да схвати, чак и да је покушао. Хтео сам да пишем о томе како 

смо ми одрасли у то што јесмо, иако нисам ни био сигуран шта смо то постали. 

Приметићеш да причам у множини, јер тако ту причу и доживљавам, а мислим да ми 

је та „множина“ много значила тамо где сам био. Осим тога, те експлозије су биле 

зајебана сценографија за драму коју сам желео да изведем. 

 

Крајем прошле године освојили сте прву награду за најбољу кратку причу на 

конкурсу Народне библиотеке Бор (http://biblioteka-bor.org.rs/2012/10/konkurs-za-

najboЉu-kratku-pricu-nagrade-za-2012/). Какав је Ваш став према наградама: сматрате 

ли да охрабрују или обавезују аутора? 

 

То је једина награда коју сам освојио, тако да заиста нисам компететан да причам о 

томе. Ја мислим да је лепо када је твој рад признат, али да то не треба да буде и повод 

за рад. 

 

Какве приче/романе волите да читате? 

 

Оне који ме изненаде. Ако још има мало бунта, па и оног најневинијег, ја сам 

срећан. 

 

На шта обраћате пажњу приликом читања, а на шта приликом писања? 

 

Приликом читања највише обраћам пажњу на причу. Приликом писања на речи. 

Ваљда зато што знам причу, али не и како да је испричам. 

 

Шта је за Вас писање? 

 

Потреба. 
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Какав је положај младог аутора у нашем друштву данас? 

 

Положај сваког искреног човека у нашем друштву је угрожен. Положај сваког 

другачијег је бољи и има више перспективе. Небитно да ли је тај човек аутор или било 

шта друго. 

 

Да ли је младом, неафирмисаном писцу данас лакше или теже да се пробије на 

тржишту? 

 

Не знам. Никад нисам био неафирмисани писац у неком другом времену. 

 

Сматрате ли да је књижевна понуда данас боља или лошија у односу на, рецимо, 

период пре бомбардовања? 

 

Мислим да свако време има сјајне ствараоце. И увек је било више лошијих, а мање 

оних добрих. Ствар је у њуху и за чим заправо трагаш. 

 

Када бисте морали да бирате између музике и писања, шта бисте изабрали и 

зашто? 

 

Писање, јер ми за то треба само папир, оловка и све што се у мени налази. А те 

ствари су увек на дохват руке. 

 

 

Март, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Андрија Сагић: Музика, филозофија живота 
 

 

Музика је наш најприснији сапутник, наш највернији пријатељ: дели наше страхове, 

поразе, љубави, стремљења, образује нас, усмерава, растерећује, (об)радује... Када 

кажемо музика, мислимо на савремену, диско, ретро, евергрин... Али, да неко свира, и 

још боље - склада средњовековну музику, то ретко долази до наших ушију. Стога глас 

данас дајемо великом познаваоцу и изучаваоцу средњовековне музике Андрији 

Сагићу. 

 

„Музика даје душу универзуму, крила уму, лет машти, шарм и радост животу 

око нас“ (Платон). Шта Вама даје музика? 

 

Најпре, драго ми је што овај разговор почињемо Платоном, који је међу првима 

схватио значај музике у образовању душе. Ако дозволите да појасним антички смисао 

појма „музика“: који је, у то време, обухватао све области муза (отуда и назив „музика“) 

као што су музицирање, песништво, рапсодство, једном речју, обухватала је област 

духа и била је најбољи „инструмент“ естетског и моралног образовања човека. Мени, 

лично, музика је све ово дала, а надам се да сам успео да пренесем ту радост стварања и 

несебичности људима, како из моје непосредне околине тако и публици. 

 

Шта за Вас представља музика? 

 

Филозофију живота. Искреност, несебичност и непосредност. Непосредност, најпре, 

према природи и самом себи. Како је увидео, такође један велики филозоф и „отац“ 

средњовековне музике, Боеције, музиком се може најбоље спознати свет око себе. Сав 

данашњи свет, такав какав је, може се протумачити музиком. Све је представа, бука и 

прегршт лажних митова око нас. Музика, данас, у свом појмовном одређењу више не 

постоји. Гомила мејнстрим „певаљки“ и „певача“, сулудих бендова, плагијата, звезда и 

звездица, толико праваца у „музици“ се намножило да је све сведено на апсурд. Тако да 

се не може више причати о музици. Нпр. мера „музичке“ снаге је децибел, што је 

такође мера нивоа буке, у супермаркету се пушта одређена „музика“ како би се 

повећала потрошња, концерти више личе на новогодишњи вашар, хитови се праве 

сезонски, и тако унедоглед. Само да напоменем да ово није неки жал за прошлим 

временима, старим вредностима или гнев, ово је само мој начин да ствари и појаве 

назовем правим именом. 

 

Да ли по Вашем мишљењу музика исцељује? 

 

Наравно! Музика, најпре, делује несвесно и најлакше може успоставити хармонију 

душе, само уколико се човек довољно отвори, ако на време схвати предрасуде које су 

дубоко у њему укорењене и којих, углавном, сам човек није свестан. Мени је успело. 

 

 



Да ли је музика најбољи и најлакши вид комуникације? 

 

Свакако. Узмите било какав инструмент и засвирајте од срца, како год, обрадоваћете 

неког. Средство комуникације је емоција, а она нема језик као баријеру. Навешћу 

пример из средњовековне праксе у цркви, када су преузимане мелодије из народа, 

мало уређене текстом на језику који су само образовани разумели. Тако уређене 

поруке разумели су сви. 

 

Зашто сте се определили за средњовековну музику? 

 

Определила је она мене. У разним фазама живота прошао сам кроз многе музичке 

жанрове и једноставно смо се нашли. Једноставна (на први поглед), елегантна, луцидна 

и неодољива. 

 

Шта се све мора имати у виду пре него што се приступи свирању средњовековне 

музике? 

 

Након првог, интуитивног контакта са овом музиком, почео сам да истражујем 

епоху, најпре филозофе, па одређене музичке збирке, естетику епохе, уметност, 

свакодневни живот. Да би се неко бавио музиком Средњег века, мора да схвати 

контекст времена у којем је она настајала. Поруке су биле вишезначне, ако су писане 

песме, нпр. посвећене Девици Марији, као у збирци „Cantigas de Santa Maria“ из 13. 

века, коју је сакупио и неке написао шпански краљ Алфонсо X „Мудри“. Ова збирка 

описује чуда која је Богородица учинила како би спасила душе многих грешника, од 

просјака до краља, украшена је прекрасним минијатурама, и свака у себи носи неку 

поуку о добром животу, а испевана је уз прелепе мелодије које су и данас веома 

пријемчиве. Све ово се мора имати на уму када се припрема само једна песма. Да се 

анализира стих, повеже са неким догађајем који су се неретко поклапали са песмом, 

погледа минијатура, одреди инструментаријум, и штим, који мора бити из епохе, а 

најбитније је одсвирати и испевати од срца, без помисли о свом великом ауторству. 

Многи музичари Средњег века нису имали свест о свом великом ауторству и 

екслузивности, чак се већина није ни потписивала. Ово је, можда, и најважније да се 

схвати када се свира и пева ова музика. А може се применти и на било коју уметност, 

чак и данас. 

 

Колико је за модерног, савременог човека тешко да свира музику која се свирала 

у Средњем веку? 

 

Савремен човек је научен да је социјални егоиста, индивидуа без премца, дакле 

немогуће. Мада, на срећу, нису сви такви. Сам звучни амбијент данашњице је 

неупоредиво бучнији, улица, превоз, медији, кућни апарати... Слух је „мало“ отупео. 

Време је данас брже, информације су тренутне, много мелодија је прошло кроз нас. У 

Средњем веку мера за време била је дан, од сванућа до повечерја. Најјачи звук било је 

црквено звоно. Ево једне занимљиве илустрације, многи су се плашили 



средњовековног Париза, јер је бука, која је долазила иза зидина града, била велика у 

односу на тишину изван. Не може неко ко интензивно слуша техно, хип хоп или било 

шта из садашњег контекста да интерпретира музику Средњег века, јер би свакако, 

несвесно, унео део те атмосфере, чак је и класичарима тешко да се прилагоде начину 

интерпретације ове музике, јер полазе од много млађих и потпуно другачијих стилова. 

У суштини није толико тешко ако се неко одлучи за ову врсту музике, важна је најпре 

искреност. 

 

Како сте дошли на идеју да оснујете ансамбл „Ludus Musikus“ и коју музику 

ансамбл изводи? 

 

Пре десетак година почео сам да свирам музику Средњег века, ренесансе и барока у 

ансамблу за рану музику „Joculatores Slavenses“ школе „Јосип Славенски“, на одсеку за 

рану музику, који је уведен захваљујући члановима ансамбла „Ренесанс“. Музика, стил 

и начин интерпретације ове три епохе је потпуно различит, тако да сам, временом, 

дошао на идеју да оснујем ансамбл који ће интерпретирати музику Средњег века. То је 

епоха која је трајала 1000 година, веома је уметнички богата и различита. У свету је већ 

устаљена пракса да се формирају специјализовани ансамбли за одређену епоху, и 

постоји доста ансамбала који изводе само средњовековну музику. Циљ овог ансамбла 

није само представљање западне музике Средњег века, већ и музике овог нашег, 

балканског, поднебља што је тек један велики истраживачки изазов. Сваки програм се 

прави наменски за амбијент у којем се изводи, поставља тему коју обрађује и открива 

поједине сегменте свакодневице. У ансамблу су такође и Каролина Бетер, блок флаута, 

која је завршила једну од најбољих светских школа за блок флауту у Хагу у Холандији 

и Александар Дотлић на трзачким инструментима који је усавршио арапски стил 

свирања на уту, арапској лаути. 

 

Интересује Вас како италијанска Арс нова, тако и арапска музика. Како се оне 

уклапају у (Ваш) савремени свет и савремену музику коју пратите? 

 

Једноставно. Арс Нова као уметничка круна Средњег века у којој су стварали Данте, 

Бокачо, Ландини, Машо, тада је настала сјајна политичка сатира „Роман де Фаувел“ – 

коњ којег су крунисали и којем се додворавају великодостојници, богата је врло 

интелигентним врцавостима. То је један начин на који се може посматрати апсурдност 

садашњости. Арапска музика заједно са музиком Византије некако успоставља 

емотивну хармонију. Елемент који повезује савремену музику, Арс Нову и арапску 

јесте микро свет музике. Микро-ритмика и микро-тоналност као музички феномен све 

је интересантнија савременим композиторима (Џон Кејџ, Хери Парч). Наравно, 

средњовековна музика изводила се у Питагорином штиму, који се разликује од 

данашњег, темперованог система. Данашња музика звучи раштимовано по Питагори, 

који је, при том, и најприроднији систем. 

 

 

 



Коју музику слушате и како она утиче на Ваш стваралачки рад? 

 

Углавном слушам средњовековну музику највише, арапску, византијску, Френка 

Запу и понеког савременог композитора. Добро је чути више различитих тумачења 

неких средњовековних игара, кантига, мотета, балата... упоредити верзије, бити у току 

савремених збивања у свету ране музике. Основ мог стваралачког рада је Средњи век. 

Запа, на пример, био је сјајан средњовековни лакрдијаш савременог доба. Целокупан 

његов рад једнак је виспрености лакрдијаша, веома интелигентног духа. Проналазим и 

препознајем неке елементе из средњовековне епохе и дан данас. Инспирацију налазим, 

такође, и у дадаизму и флуксусу који имају сјајан однос према музици. 

 

Реците ми нешто више о ансамблу за експерименталну музику „Рој трешања“. 

 

Кренуо бих од назива, који је део првог стиха насталог у многoбројним музичким 

дружењима. Да цитирам: 

„Ево га иде Рој трешања 

оће да опраши пчеле. 

Кукуруз је лагано кренуо из њиве 

путем ка граници.“  

(А. С.) 

Постојао је један број људи који су своје слободно време проводили свирајући. Било 

је ту прегршт инструмената, од ручно прављених доклавира, једна креативна 

могућност истраживања сопсвеног израза и уклапања. Временом се четворо нас 

уклопило у целину и кренуло у правцу извођења. То су Александра Бенгин (чело, 

удараљке); Томислав Мар(и)јановић (кавал, кларинет, виола, ћура, тамбурица....) и 

Саша Томасовић – бамби (дрон-гитара, удараљке). Основ свег истраживања јесте да 

„музика ствара, а ми само интерпретирамо“. Најбитније је слушање и усклађивање. 

Ансамбл постоји већ пет година, на жалост, није имао много прилика да јавно подели 

свој рад. Снимљени су сати материјала од којег је направљен и албум, који би ускоро 

требало да се појави у неком формату, било у форми ЦД-а или електронски. Велики 

део програма ансамбла је у домену флуксус перформанса. 

 

Учествовали сте на многим фестивалима у земљи (Гитар Арт, Рашке Духовне 

свечаности, Мермер и звуци, Трибина композитора) и иностранству (Фиренца, Сан 

Ђимињано, Равена, Губио). Која су Ваша искуства? Колико су Вас та учешћа 

обогатила? 

 

Сваки фестивал је јединствен, па самим тим су и искуства различита. На тим 

фестивалима човек долази у контакт са многим људима са којима разговара, засвира, 

размене се добре идеје. Са друге стране, имате могућност да програме изведете у 

потпуно различитим амбијентима и тако увидите какав би програм био најпогодни у 

даљем планирању. Издвојио бих фестивале у Сан Ђимињану и Губиу. У Сан 

Ђимињану се сваке године у јуну организује фешта онаква каква је и била пре 700 

година, јер постоје званични документи у архиви како се она организовала. Укратко, 



такмичење три опшине у разним вештинама која те године добија титулу најбоље. 

Амбијент аутентичног средновековног града, жар навијања мештана, музика разних 

ансамбала чији се чланови мешају и шетају градом увуче вас и изолује неколико дана. 

То искуство је непроцењиво! У Губију је била потпуно другачија атмосфера, 

интимнија. Концерт је био у средњовековном дворцу, мањем и усамљенијем. У таквом 

амбијенту, у потпуној тишини, окружени зидинама, осетио се дух дантеовске приватне 

забаве. Када се прође таква временска авантура, ови доживљаји постану енергија којом 

стварате. 

 

Сарађивали сте са ансамблима „Ренесанс“ и „Ђумбир ансамбл“... 

 

Наравно и Смиљка Исаковић, Мирослав Миша Савић.... 

 

Свирате на сазу (баглами), али и на тапану, томбаку, бендиру, чинелама… Да ли 

бисте могли да нам приближите ове инструменте? 

 

Наравно, ако дођете на концерт да их чујете, хе. 

 

Који Вам је инструмент најдражи и зашто? 

 

Свирала и добош. Овај типично средњовековни дводелни инструмент омугућавао је 

извођачу да сам буде ансамбл. Весео је, веома изражајан, захтева огромну 

самоконтролу, а даје слободу. 

  

Изучавали сте средњовековне удараљке на академији у Немачкој, технику 

оријенталних удараљки код иранског перкусионисте Мохсена Тахерзадеха, али и 

средњовековно певање код немачког мецосопрана Марије Јонас. Колико су они 

утицали на Ваш рад и стваралаштво? 

 

Креативност и таленат је непроцењив и неопходан, али потребна је и нека 

иницијација, усмерење да их што ефикасније искористите. Постоје занатски трикови 

до којих, ипак не можете доћи самостално. Савети и сугестије су ми и те како олакшали 

рад, док је стваралаштво ипак, мислим, ствар личне креативности. 

 

Сарађивали сте са радио Београдом, Народним позориштем у Београду, РТС-ом, 

ТВ Војводином, СКЦ-ом, Библиотеком града Београда... Коју бисте сарадњу 

издвојили као најдражу, најуспешнију... 

 

Искрено, не бих могао да издвојим неку, јер су ствари на којима смо радили веома 

различите. Свака је отварала нове изазове, на пример, снимити комплетну ритмичку 

анализу на разним удараљкама је заиста подухват и у студијском и у креативном 

смислу. Снимити филм, наменску серију или играти у опери... Успешно је ако се 

квалитетно уради и остане вам у драгом сећању. Успешност се ипак не може мерити 

бројем прегледа на Јутјубу, заради или бројем освојених гласова у ријалити шоуу. 

 



Који су Вам даљи планови? Концерти, музички театар, предавања, семинари... 

 

Ево у среду 3. априла биће премијера моје композиције која је посвећена комети 

„Исон“ која ће крајем ове године имати прави светлосни спектакл на небу: „Небески 

Исон“ у 18ч, у Галерији „Циркус“ у СКЦ-у, у оквиру „Априлских сусрета“, затим већ 

20. априла у библиотеци „Милутин Бојић“ биће обележен Светки дан земље, такође са 

пригодним концертом „Клавир у шуми“. У оквиру манифестације „Ноћ музеја“ 

наступиће ансамбл „Ludus Musicus“ 18. маја на Коларцу у 21ч, овом приликом 

представићемо нов концертни простор, и у Краљеву 7. јуна отварамо фестивал 

уметности, концерт ће бити обогаћен изложбом средњовековне уметности. Наравно 

планова и идеја има доста, а надам се да ће бити и слуха. 

 

 

Април, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. Аднадин Јашаревић: Ријечи претходе јави 
 

 

Родоначелник епске фантастике у Босни и Херцеговини, Аднадин Јашаревић, 

потписује неколико квалитетних остварења: У дворани огледала (1999), збирка 

приповетки, Мит о Хелени (2010), књига поетске прозе и романе Недовршени свијет 

(2004) и Друштво трагача (2011)… Да ли и зашто сања, разговара ли са књигама, ствара 

ли речи или оне стварају њега... Застаните и ослушните: 

 

Како се ствара пут од речи? 

 

Код мене је процес обрнут - ријеч нађе пут до мене. Сматрам да је изрицање, 

записивање, творба ријечи творна, да ријечи претходе јави... 

 

Како Ви стварате свој пут? 

 

Дакле, сматрам да писац не претаче стварност у ријечи, него је обрнуто: са сваком 

написаном ријечи стварамо нове свијетове... 

 

Зашто је по Вама писање највећи грех? 

 

Није гријех уопће. Да не пишемо, ничега на свијету не би било... 

 

Библиотека је у нама. Како? 

 

Све прочитано слаже се на мање више уредне полице похрањене у сивој маси. И 

одређује нас, све наше промишљање и дјелање.  

 

У свом најновијем роману Друштво трагача кажете да половицу живота треба 

читати, другу половицу посветити тумачењу прочитаног. Зашто? 

 

Млади читају много више него старији, јер имају времена на претек. Но, тек 

искуство зрелих година омогућује стварно схватити „што је писац хтио рећи“. 

 

Писање је уметност. Да ли се исто може рећи и за читање? 

 

Свакако. Читалац је сукреатор књиге коју листа, ишчитава, јер, управо његово 

схватање, тумачење, додаје додатни обол, ако не и животност књизи, попуњава празан 

простор, маргине које је аутор оставио за њега. 

 

Како и где волите да читате? 

 

Кад год ми се укаже прилика, у било које доба и било гдје. Нисам у прилици бирати 

ни једно ни друго, ни треће, ако уопће желим нешто прочитати. 



Кога и зашто читате? 

 

Нарочито цијеним Дина Буцатија, Итала Калвина, Бруна Шулца, Курциа 

Малапартеа, Хермана Броха, Борхеса, Умберта Ека, Хуана Рулфа, Данила Киша, 

Мирка Ковача, Роберта Музила, Мишела Турнијеа, Андре Пјер Мандијарга, Михаела 

Булгакова, Александра Грина, Леонида Андрејева... Читам, јер морам и јер ме читање 

забавља... 

 

Бележите ли мисли док читате? 

 

Радио сам то у младости... Сада, памтим... 

 

Како разговарате са књигом? 

 

Ја књигу схватам као лавиринт у којем треба пронаћи Минотаура... Да ли је могуће 

разговарати са њим? Е, то је право питање. 

 

Зашто за књигу кажете да је лавиринт? 

 

Писци постављају замке за неопрезне читаоце. Нема боље од лавиринта. Заробе га, 

заточе, да никада не пронађе пута из њега. Можда у свијету има много читалаца, али 

не и Аријадни. 

 

Лепота је почетак ужаса, да Вас опет цитирам. Зашто? 

 

У овом случају цитирате Рилкеа, Прва девињска елегија, а ја сам га цитирао такође, 

у духу постмодерне књижевности. Јесте почетак ужаса, јер је тако лијепа, да јој не 

можемо одољети и јер мора пропасти, јер ћемо је изгубити. 

 

„Ко би ме све и кад бих викао 

Чуо међу четама анђела? 

Па све и кад би ме неки од 

Њих привинуо на груди, 

Зар не бих уминуо од  

Тог јачег бивства? 

Љепота је почетак ужаса, 

Почетак који још можемо 

Поднијети у самом почетку 

И дивимо му се јер с 

Презиром неће да нас затре... 

Сваки је анђео страшан.“ 

 

Р.М. Рилке 

  



Могу ли се снови дотакнути и како? 

  

Уколико сте Сањач, то није проблем. Универзум снова претходи стварном 

универзуму. Што сањамо постаје. Дакле, можете их дотаћи кад их остварите. 

Стварност није саздана од атома него од снатома. 

 

 

Мај, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. Виолета Вучетић: Писање је чиста лепота 
 

 

Дипломирани културолог-мастер, професор српског језика и књижевности у 

Средњој техничкој ПТТ школи у Београду, покренула је 2009. године Радионицу 

креативног писања коју води у Библиотеци „Милутин Бојић“ у Београду 

(http://www.milutinbojic.org.rs/pr-gr-i/pr-gr-i/389-radionica-kreativnog-pisanja-u-

biblioteci-milutin-bojic.html). Коме је Радионица намењена, када почиње, како се можете 

пријавити, нека су питања на које ћемо данас добити одговоре: 

 

Са којим циљем си покренула Радионицу креативног писања? 

 

Будући да радим у средњој школи, имам прилику да сретнем много младих и 

талетованих људи који немају много прилике да у оквиру редовне наставе усавршавају 

свој литерарни таленат. Указала се шанса и могућност да у Библиотеци „Милутин 

Бојић” сви талентовани и креативни млади људи добију прилику да једном недељно 

долазе и читају своје радове, које заједно коментаришемо, дотерујемо и чинимо 

квалитетнијим. Библиотека је омогућила и бесплатне чланске карте полазницима 

Радионице, те су у прилици да читају шта желе и колико желе. Полазници Радионице 

Библиотеку „Милутин Бојић” доживљавају као своју другу кућу, приређујемо 

књижевне вечери, гостују нам писци, ту славимо рођендане, крај школске године, 

успешне уписе на факултет. Сви млади људи који су прошли ову Радионицу данас су 

успешни студенти, новинари, активисти у невладином сектору, глумци… Дакле, циљ 

је био да се нађе време и простор за адолесценте који имају литерарног дара, а 

резултат је одличан и сви смо поносни. 

 

Ко се и како може пријавити? 

 

Могу се пријавити ученици средњих школа који живе на територији града 

Београда. Уписни рок је од краја августа до краја септембра, а сам програм Радионице 

траје годину дана. Радионица је бесплатна, одржава се једном недељно, а сви 

заинтересовани могу своју биографију и радове (приче, песме) послати на мејл 

violeta.vucetic@milutinbojic.org.rs. 

 

Може ли Радионица постати уточиште младим људима? 

 

Наравно да може! Тинејџери који воле да читају и пишу, углавном су у мањини у 

локалној средини, па је Радионица место где могу сусрести себи сличне људе. 

Полазнике повезује првенствено љубав према књижевности, али се обично испостави 

да слушају исту музику, гледају исте филмове и углавном дружења са Радионице 

прерастају у права пријатељства. И данас смо у контакту, иако је прва генерација 

завршила курс 2009. године. 
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Шта се у Радионици негује и чему се деца уче? 

 

Пре свега, инсистира се на ослобађању креативности и маште; на ослобађању од 

„окова” које постављају школски писмени задаци. Почињемо са стилским вежбама 

Рејмона Кеноа, па прелазимо на аутоматско писање. Ове вежбе служе за опуштање 

полазника. Када пређемо на форме приповедања, писање кратке приче, есеј, путопис, 

ту се већ озбиљно хватамо у коштац са проблемима званим стилске и правописне 

грешке. Правопис се да научити, али се стил мора вежбати. То се најбоље постиже 

свакодневним читањем. 

 

Шта се у Радионици од деце очекује? 

 

Рад, труд, креативност, таленат и одговорност. Ако то постоји, проблема готово не 

може да буде. 

 

Могу ли предавачи и сами нешто на Радионици да науче или су ту само ради 

других? 

 

Наравно да могу! Прво што научимо као предавачи јесте да је пред нама генерација 

која другачије мисли, осећа, другачије се изражава. Тинејџери су храбри и одважно 

бране своје ставове. Њихов идеализам и жеља да промене свет, помаже и предавачу да 

буде млађи духом, радозналији и задовољнији. Када проводите време са паметним 

младим људима, то је привилегија. Данашњи адолесценти брже долазе до 

информације и брже мисле. Од њих можете да научите да не треба губити време 

узалуд. Мање доколичаре од нас у тим годинама. Мада, ми баш и нисмо имали 

прилике какве имају они (говорим о деведесетим годинама прошлог века). Свеједно, 

они умеју да уоче прилику и да је искористе. 

 

Вежба маште један је од разлога зашто си покренула Радионицу. Какви су твоји 

утисци са Радионице? 

 

Утисци су више него добри. Од почетка сам веровала да радим праву ствар и 

инстинкт ми је говорио у ком правцу треба да идем. Саставила сам програм, расписала 

конкурс и полазници су почели да се јављају. Жељни отвореног и искреног приступа, 

радознали и спремни да уче у једној атмосфери која је опуштена, а опет захтева 

озбиљан лични ангажман, тинејџери су лако пронашли своје место у Радионици. Као 

предавач, добила сам прилику да пренесем своја знања некоме коме је то преко 

потребно. 

 

Ко је дошао на идеју да се распише конкурс за фотографију и кратку причу 

„Ухваћени у читању“? 

 

Ја ☺ „Ухваћени у читању” пандан је наслову „Изгубљени у преводу”. Цео пројекат 

је започет у Средњој техничкој ПТТ школи, где предајем књижевност. Водила сам у 



библиотеку ученике свих одељења којима предајем. Дирнуло ме је када сам видела да 

има деце која никад нису ушла унутра. Када су схватили да могу да погледају сваку 

књигу која их занима, да је прелистају, понесу кући и прочитају, на лицима ученика 

видела се искрена радост. Испоставило се да децу свашта занима: од лова и риболова, 

преко историје, до књига о сексуалном образовању… Ту су настале прве фотографије, 

јер смо „ухватили у читању” оне који никад нису прочитали лектиру. То је било лепо и 

забавно. Потресло ме је једино то што ипак живимо у средини која не пропагира 

културу и што много деце расте са предрасудом да не припада култури, а култура 

припада свима. Родитељи, водите своју децу у библиотеке! Ако почнете на време, деца 

ће вам бити срећнија! 

 

Какве су све успехе пожњели полазници Радионице? 

 

Полазници Радионице добијали су награде на многим литерарним конкурсима. 

Марија Совтић, добила је награду „Борислав Пекић” за средњошколце, Милена 

Стевановић, прву награду на Палилулској олимпијади културе, Данило Бракочевић 

један је од аутора заступљених у зборнику „Рукописи” који објављује дела младих 

аутора са простора бивше Југославије… Новина је да од 20. маја креће курс креативног 

писања онлајн, на сајту Библиотеке „Милутин Бојић“ који је намењен свим 

генерацијама. То је први пут код нас да се креативно писање „учи“ на тај начин. 

 

Како заинтересовани могу да се пријаве? 

 

Курс је направљен на платформи мудл, која је бесплатна, а користи се широм света 

за тзв. учење на даљину на универзитетима, али све више и у средњим школама. 

Програм овог курса је нешто другачији од оног који похађају средњошколци и 

прилагођен је потребама одраслих. Поред кратке приче, есеја, стилских вежби, на 

курсу се може научити како се пише пословно писмо, саопштење за медије, радна 

биографија, пропратно писмо за конкурс за посао. И овај курс је бесплатан, али не 

траје годину дана. Интензиван је, траје пет недеља и биће организован два пута 

годишње – крајем маја и крајем октобра. Заинтересовани своје биографије и радове 

могу слати на мејл violeta.vucetic@milutinbojic.org.rs током целе године, закључно са 

почетком курса. Предност учења на даљину јесте што полазници не морају да буду из 

Београда, па сада имамо учеснике из Задра, Пирота, Врбаса, Шида и других градова... 

 

И сама се бавиш писањем. Какав је осећај бити објављен? 

 

Дивно је радити са младим људима који су одушевљени када угледају да је њихов 

рад негде објављен. Радујем се њиховим успесима, али лично, не мислим да је 

пресудно колико је тога објављено, већ шта сте објавили. Објављујем ретко. Углавном 

мислим, осећам и посматрам. Тек онда пишем. Објавити се може свуда. У Србији и 

региону има одличних књижевних часописа, добрих издавача. Важно је да имате 

одличан рукопис. Онда је све у реду.  
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Шта те инспирише? 

 

Свакодневица. Невероватнија је од маште. 

 

Пишеш путописе, есеје, кратке приче... Мислиш ли да би ти било лакше да си се 

одлучила за неку другу књижевну форму? 

 

Мислим да свако пише онако како му је најлакше. Не могу да замислим себе да 

седим и мучим се пишући роман; то ми звучи као да учим, на пример, квантну 

физику. Приче и есеји код нас нису превише заступљени, али имају своју читалачку 

публику и књижевни критичари с пажњом прате објављивање оваквих, ретких књига. 

Кратка прича је за мене одлична форма: захтева прецизност, јасноћу, динамичност, 

смисао за детаљ. За мене је писање чиста лепота. Чак и када се мучим да пронађем 

добро решење за причу, то су „слатке муке”. Што се тиче читања, ту сам већ манијак. 

Читам све што ми дође под руку. 

 

Освојила си другу награду „Мирко Петковић“ за есеј „За пет евра“ 2009. године. 

Сматраш ли да награда обавезује? 

 

Хм, хм, хм… Ми смо земља у којој влада инфлација награда, тако да је свако 

признање дискутабилно. Наравно да је леп осећај и велика част добити награду, али у 

реалности, то не мора ништа да значи. Свако треба да настави да се књижевношћу 

бави одговорно, како је то чинио и пре награде. Дакле, без скрибоманије. Реци шта 

имаш, или ћути. То ваљда једино има смисла. 

 

Реци ми нешто више о свом боравку у Лисабону 2003/2004. године. 

 

У Лисабон сам се заљубила гледајући филм „Лисабонска прича”. Кант каже да је 

лепота безинтересно допадање. То је негде објашњење за мој одлазак у Лисабон. 

Лисабон је најлепши и најинертнији град на свету. Али снага његове инерције може да 

вас убије. Са Лисабоном се никад не зна… Вендерс се бави лепотом овог града и то је 

једино о чему се, кад је Лисабон у питању, може говорити. Лижбоа (португалски 

Лисабон) лепотица je која живот проводи у саудаде (саудаде - португалски израз за 

патњу и чежњу). У Лисабону сам на факултету предавала српски и то је било 

интересантно искуство. Ипак, Лижбоа и Београд су различитог темперамента и зато 

сам се вратила. Мени је ближи Београд. 

 

Приредила си антологију народних загонетки „Мање веће надмеће“, антологију 

народних пословица „Мудра је мука преварити“, збирку интервјуа и путописа са 

Косова и Метохије „Без воље Божије ништа не бива“ (све у 2006. години) и „Српски 

православни и обичајни календар за преступну 2008“ (2007). Реци ми нешто више о 

збиркама: какав је био одзив публике, са којим си се проблемима сусретала... 

 

Углавном није било проблема. Договори са издавачима су били коректни, хонорари 

су ми исплаћени, књиге су биле комерцијалне и самим тим су у том ланцу читалац-



приређивач-издавач сви били задовољни. Књиге су промовисане широм Србије, а 

збирка путописа и интервјуа са Косова и Метохије, чак и у Прагу. 

 

Твоја су прозна дела превођена на енглески, француски, руски и македонски. 

Колико је то, и да ли је, утицало на твоју популарност? 

 

Ово је већ забавно ☺ Популарна сам у школи у којој радим, јер имам разумевања за 

децу и трудим се да све објасним на једноставан начин, уз дозу хумора, кадгод је то 

могуће. Популарност ни у ком другом погледу не постоји, барем у мом случају. 

 

Радила си и на филму (писала си сценарио и била коаутор филма „Без воље 

Божије ништа не бива – Живот Срба на Косову и Метохији“, 2006; „Заглављене 

бубе“ (2008); Фестивал Ф.Р.И.К. (2009)), радију (радио Београд, 2001-04.) и телевизији 

(као ПР Балканкулт фондације, 2005). Можеш ли нам пренети неко своје искуство? 

Приближити нам своје видео радове? 

 

Раније су ме више занимали електронски медији, па сам имала неких излета у радио 

и телевизијске воде. Филм о животу Срба на Косову имала сам потребу да урадим. 

Ишла сам као новинар у посету енклавама које су буквално ограђене жицом. Тада 

нисам имала камеру, само папир и оловку. Снимке је направио Марко Живић, текст је 

мој. Звук смо снимили на Радио Београду. Монтажу сам радила самостално. 

„Заглављење бубе или скице за портрете у транзицији” радила сам са групом 

пријатеља. То су моје кратке приче претворене у филм који смо снимали на улицама 

Београда. Филм је снимљен за потребе фестивала „Кликер” које је одржан у Загребу 

2010. године. Данас свако може да се бави кратким филмом, техника је толико 

напредовала. Најважније је оно што имате да кажете или покажете. У основи је добра 

идеја и реализација. После, шта буде… 

 

Као професорка српског језика у средњој школи у свакодневном си додиру са 

младима. Каква су њихова интересовања, стремљења, укуси... 

 

Разнолика: од спорта, сплавова, скупих аутомобила, до књижевности, глуме, 

филозофије, математике… Не треба да генерализујемо ствари. Као, данашња деца су 

гора него што смо ми били, са њима је немогуће радити, неваспитани су и слично. 

Деца су увек иста, али ми старимо, то је разлика. Ако желимо да им помогнемо да 

престану да слушају турбо фолк, анализирајмо стихове на часу. Деца ће увидети 

бесмисао истих (ово сам пробала и функционише). 

 

Свакако имаш неки савет за своје ђаке... 

 

Једино шта им увек говорим јесте да ниједан дан у животу нема репризу и да треба 

да саслушају свакога, али да, на крају, сваку одлуку донесу сами. Тако ће преузети 

одговорност за своје поступке, а за неуспехе неће кривити друге него себе. Прошле 

године извела сам генерацију матураната. Од њих 24, 23 је уписало факултет. Поред 



студија, искуство са драмске секције из средње школе искористили су како би играјући 

епизодне улоге у серијама на домаћим ТВ каналима, зарадили за џепарац. Ако тако 

наставим до пензије, биће добро и за мене и за децу. 

 

 

Мај, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58. Предраг Милојевић: Литература је бег у виртуелни свет 
 

 

Човек који стоји иза сајтова Криза тридесетих, Афирматор, Конкурси региона, 

Пљускови, потписник есеја, кратких прича (Црта и резе 2 (2010), Градске приче (2010)) и 

збирке Минхен и друге приче (2011), разговара данас са нама о књижевности, 

књижевним укусима и стремљенима... 

 

Са чиме се све сукобљава прозно стваралаштво? 

 

Свако се може сукобљавати само са својим дилемама. Особеност живота даје и 

особеност погледа на свет, па онда свако носи тај терет на свој начин. Не може писац да 

фолира, његов текст је само одраз њега самог у огледалу. Чим склизне у имитацију или 

покушава да буде неко други, то се одмах примети. Поштеног човека сопствено 

фолирање тера на повраћање. Заједнички са другим ауторима могу бити проблеми 

као што је растегљивост етике, имплементације естетике у тексту, изградња личног 

стила или тесање реченице - али они опет зависе од индивидуе. Како год окренеш, 

писци међу собом немају ничега заједниког, осим што су писци. 

 

Да ли је проза механички одраз друштвених прилика? 

 

Да би то било тачно, писац, као и свако други, мора имати развијен апарат за 

тумачење друштвених процеса који су у току. Често ће се десити да се захтева тзв. 

ангажована проза. То нервира људе. Буди оно што јеси и што ти твоја поетика намеће, 

то је најбитније, а ако је то ангажовано, онда нека је тако. Ако није - ником ништа. Не 

треба од људи ништа захтевати, а посебно оно што не могу да пруже. Са друге стране, 

добра књига је она која за основу узима питања главног тока неког, било ког друштва. 

Не може се очекивати да српски роман разрешава одређена питања ако се бави нпр. 

пчеларима или историчарима уметности. Код нас је главни ток народњачко-

племенска струја и њу треба пратити. У социјалном смислу ту су сељаци, радници и 

државно-полицијско-војне структуре, а сви остали су под њиховим утицајем или 

таквог порекла. У великој већини случајева, тј. људи или становника, како хоћеш, у 

најближој прошлости имаш некога ко долази или потиче их круга који сам набројао. 

Можемо за тему поставити и размажене студенте историје уметности, али би требало 

имати у виду да социјални живот у Србији одређује главна струја друштва. Бергман се 

у Шведској бавио средњом класом, адвокатима, уметницима и сл, јер је та класа 

доминатна и влада друштвом, спроводе се њене норме и одреднице. Овде се спроводе 

племенско-полицијска правила и то морамо узети у обзир. 

 

Каква проза настаје у кризним временима? 

 

Нема правила. Може провејавати укус озлојеђености, политичког тражења криваца 

или некаквог отуђења, а могу доминирати и сасвим лагане теме или, рецимо, историја. 

Код нас је приметно и одсуство критеријума. Узмимо музику као очигледнији пример: 



једни су панкери, други металци, трећи народњаци - а углавном причају исту причу, 

само неки свирају хармонику, а неки бас гитару. То је зато што већина људи потиче из 

сличне социјалне структуре и васпитавана је на истим нормама. Нема много искорака 

из онога што смо били кад смо се родили и што су од нас направили родитељи, школа, 

околина, војска. 

 

Литературу данас не интересује друштво, већ појединац. Зашто? 

 

Не знам да ли могу с тим да се сложим, погледај нпр. Сорокина и његове друштвене 

конструкције. Оно што се може рећи јесте да постављање појединца на трон потиче од 

либералистичке максиме да је појединац централно место друштвених кретања и да 

од индивидуалне акције све потиче. Ако даље идемо том логиком, закључујемо да се 

онда треба бавити тим извором, а не окружењем. Не видим, међутим, никакве 

препреке за бављење друштвеним питањима. Та претпоставка либерализма је ионако 

лаж и служи док је корисна онима који је спроводе или пропагирају. Појединац се не 

може посматрати изловано од друштва, ни у књижевности, нити у друштвеним 

наукама. тј, наравно, може - али то не даје тачну слику онога што је човек. 

 

Зашто се писци осећају усамљено? 

 

Да ли се баш сви тако осећају? Не знам. Буковски је тврдио да је за њега ужас - 

кренути путем већине. 

 

Кад се каже лични језик писца – шта се под тим подразумева? 

 

Ваљда је то жеља да се особена поетика која постоји у сваком човеку искаже на тај 

један и јединствен начин. 

 

Шта је за једног писца реч, шта реченица? 

 

Не знам како бих одговорио на ово питање, а да не докачим неку фразу. Има нечега 

посебно интересантног и привлачног и у самом изгледу текста или у осећају држања 

неке књиге у руци, а да не говоримо о обликовању текста. Ваљда је то могућност да у 

књизи пронађеш или створиш неку вредност коју у животу ниси имао. У том смислу је 

литература измештање стварности путем стварања нове вредности, нешто као бег у 

виртуелни свет. И речи и реченице у књигама су у функцији неке идеје и нису саме 

себи циљ. 

 

Октавио Паз сматра да је природа испуњена духовима, сваки предмет има свој 

живот. Да ли због тога што види тај други свет писац пише? 

 

Па сад... свако види неки свој свет, зар не? А зашто писац ради то што ради, тј. зашто 

пише - плашим се да ту нема неких правила. Свако ће рећи да има неки порив. 

 



Постоји ли за писца спољни свет када је у креативном напону? 

 

Одређена дистанца се мора правити и да би се посматрао свет и да би се стварало. 

Али, спољни свет никада не престаје да постоји. 

 

Црпи ли писац инспирацију из снова? 

 

Сумњам да је то могуће. Мада, ко ће га знати... 

 

Које те теме окупирају? 

 

Најконкретније - тренутно се бавим питањима статуса избеглица с Косова и 

њиховим лошим третманом у српском друштву, индивидуалном неприхватању и 

одабацивању. 

 

О чему волиш највише да пишеш? 

 

Рецимо, о односима на релацији друштво-појединац, о самообмањивању, о 

суманутостима. 

 

Шта за тебе представља сам чин стварања прозног дела? 

 

Израз преко створене конструкције, уз поштовање одређених занатских и естетских 

правила, уз свест о одсуству поштовања према било коме и било чему, осим према 

својој намери. 

 

Каква прозна дела волиш да читаш? 

 

Углавном дела аутора чији ми поетички изрази пријају. Волим и сирову литературу. 

 

На кога се угледаш као писац? 

 

Могу ти рећи шта волим да читам, плашим се да је угледање кобно за писца. То су: 

Живојин Павловић, Миодраг Булатовић, Сорокин, Буковски, Остер. 

 

 

Мај, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



59. Владимир Булатовић Бучи: Сатиричар мора бити и остати сам 
 

 

Шта је сатира и зашто је пишемо, колико је заступљена и поштована у 

књижевности, да ли је волимо или је се бојимо… неке су од тема о којима смо 

разговарали са младим писцем (потписује збирку кратких прича „Измишљено, али 

истинито“, 2010) и уредником (уређује часопис „Афирматор“) Владимиром 

Булатовићем Бучијем. 

 

Шта је за тебе сатира? 

 

Сатира је разоткривање. Свесно и критичко указивање на недостатке у друштву. 

 

У сатири је дозвољено исмевање, не и вређање. Да ли је то баш увек тако? 

 

Сатира не сме да се свети, да ниподаштава и вређа. Онда постаје простачка, банална 

егзибиција. Сатира мора да подстиче људскост. 

 

Стижу ли сатиричари да испрате друштвене промене? 

 

Тешко. Појаве у друштву одавно превазилазе сатирично стваралаштво. Поставља се 

питање да ли уопште писати сатиру у таквим условима. Тренутно писање сатире 

представља романтичарско виђење кризе у друштву. Често је књижевна сатира 

пријатнија од стварности. 

 

Да ли је по теби сатира позив на борбу? 

 

Може бити. Зависи о каквој борби је реч. Револуцију на пример не може изазвати 

никаква сатира. Револуције дижу углавном будући диктатори. 

 

Према коме је управљена сатира: према појединцу или друштву (или обоје)? 

 

Друштво ствара добре и лоше појединце. Разоткривајући појединца разоткривамо 

читаво друштво. Сатиром указујемо на узроке и последице неуравнотежености и 

бесмисла. Ја на пример више волим да се бавим појединцем. Обичним човеком. Не 

волим политичку сатиру. Она ми је напорна. А и политичари су сатирични сами по 

себи. За обичног човека се то већ не може казати. Најтеже је писати сатиру о ономе што 

је скривено од очију јавности. А то је управо обичан човек, са свим својим слабостима и 

манама. 

 

Да ли је сатира начин да се читалац придобије у борби против зла и колико је у 

томе успешна? 

 



Уколико сатиричар не верује у боље друштво онда његова сатира није на добром 

путу. Уколико не верује да појединац којег критикује не може и сам да постане бољи 

човек него што јесте, онда та сатира постаје банално иживљавање. Наравно, сатиричар 

не може својом сатиром да претвара жапце у лепе принчеве, пошто није чаробњак. 

Сатиричар само мора да верује да сваки човек може постати бољи. Сатира стоји на 

самом почетку борбе против зла, јер након што начини дијагнозу, она потом указује на 

могуће последице које зло може да донесе. Понављам, само уколико сатиричар верује 

да сваки појединац може постати бољи човек његова сатира ће придобити читаоца. 

Читаоц осећа искреност и људскост у ономе што је прочитао. Само оно што је искрено 

написано може да освоји срца читалаца. Све супротно томе, позив је на пуки линч и 

иживљавање. А тога у нашем друштву не недостаје. 

 

Колико вешт сатиричар мора да буде да би од једног човека створио „општу 

појаву“? 

 

Сатиричар мора да научи да посматра. Не сме да се сврстава. Мора бити и остати 

сам. Може да има политичка убеђења, али не сме јавно да их износи. Понављам, 

сатиричар стоји сам наспрам читавог друштва. 

 

Наслеђује ли нова власт (негативне) црте старе и како се против тога борити? 

 

Наравно. То је наследна болест свих политичара. Чим се докопају власти - разболе 

се. Најбоља борба по мени јесте остати скептичан. Ни једном политичару не сме се у 

потпуности веровати. 

 

Сатира се служи претеривањем, карикатуралним примесама и чиме још? 

 

Људскошћу. 

 

Да ли сатира и проблеми иду руку под руку? 

 

Бранко Ћопић је због своје Јеретичке приче читавог свог живота имао проблеме са 

влашћу. Сматра се да се никада након тога није опоравио и да је његово самоубиство 

уско повезано управо са тим догађајем. Радоје Домановић је такође за живота имао 

силне муке због писања сатире, оставши и без државног посла. Репресивна уређења, 

као продукти затворених или заосталих друштава, увек се боре против оних који их 

критикују или јавно исмевају. Наше друштво је потпуно парадоксално. Заостали смо, 

необразовани, затворени, а опет немамо репресију власти. У таквој ситуацији 

сатиричари остају потпуно незапажени. Уколико и сами нису политичари. 

 

Колики „век трајања“ има сатира? 

 

Уколико је квалитетна, сатира има продужени век трајања. 

 



Шта сатиричари добијају, а шта губе пишући сатиру? 

 

Књижевни сатиричари добијају изузетно мало пажње у односу на оно што стварају. 

Рекло би се да не губе ништа, сем времена. 

 

Да ли је данас критички став постао општи начин мишљења? 

 

Чињеница је да сви воле да критикују. Сви данас имају став о свему. Проблем је у 

томе што општи начин мишљења не стварају наш културни и образовни систем, већ га 

стварају медиокритети који од необразованих и простих праве главне носиоце 

критичког мишљења. Такође, људи слабо истражују свет унутар себе. Сувише су 

заокупљени телевизијским и интернет воајерисањем.  

 

Шта је за тебе афоризам? 

 

Поента ненаписане сатиричне приче. 

 

Када си и како почео да се бавиш писањем? 

 

Пре једно седам – осам година. Не сећам се како сам почео. Једино што знам јесте да 

сам тада писао само онда када сам имао јаку потребу за тиме. Баш као и сада. 

 

Који су писци утицали на твој стваралачки рад? 

 

На првом месту је Гогољ. Са њиме сам почео. Касније је дошао Хармс. Као тинејџер 

волео сам да читам Достојевског, Мопасана, Твена, Сингера... Почео сам са класицима, 

а тренутно се трудим да читам савремене писце. Претпостављам да су сви писци које 

сам икада прочитао заједно утицали на моје писање. 

 

Који су твоји најплоднији тренуци: јутарњи, вечерњи … 

 

Ујутру сам исувише бунован, а увече превише поспан да бих писао. Зато највише 

пишем у току дана. 

 

Написао си збирку прича „Измишљено, али истинито“ (2010), добио неколико 

награда за кратку и за сатиричну причу, уврштен си у више зборника, уређујеш 

сатиричну рубрику у часопису „Афирматор“ (http://afirmator.org/)... Шта је следеће? 

 

Надам се да ћу до јесени ове године издати књигу сатиричних прича, другу по реду. 

Што се тиче „Афирматора“ надам се успешној реализацији свих планираних 

пројеката. 

 

 

Јун, 2013. 



60. Бранко Радаковић: Живот без уметности је празан 
 

 

Млади свестрани уметник, Бранко Радаковић, поред поезије и музике (компонује и 

пише текстове за групу „Аргус“, коју је основао 1996. године), бави се сликарством 

(дизајнирао је омоте за своје албуме) и предаје ликовну културу у Бачу. Како усклађује 

посао и старе љубави (писање, сликање, снимање филмова), а како снове и стварни 

живот... и још много тога - сазнаћете у редовима који су пред вама... 

 

Музика је по дефиницији „уметност која као медиј користи звук организован у 

времену, по одређеном плану или без њега“. По томе је слична композицији неког, 

писаног, дела. Да ли је то можда разлог зашто сте се определили за музику и 

писање истовремено или... 

 

Свака уметност којом сам се бавио и којом се бавим, започињала је прво из велике 

љубави и страсти, да би се из тога изнивелисао професионалан однос и рад кроз 

константно учење и изграђивање, док сам на сваком пољу остајао или се враћао, онда 

када сам осећао да имам нешто битно да кажем, а са друге стране страшно ми је било 

важно да то буде корисно и за друштво. Спонтано су ми долазили медији кроз које ћу 

се изражавати. Могу слободно рећи и да су многе ствари биле судбинске. Није било 

режирања. 

 

Која су то правила, да не кажем закони, који морају (или не морају) да се 

поштују (односно који треба да се имају у виду) приликом компоновања неког дела 

и о чему Ви сами водите рачуна приликом компоновања? 

 

Правила су ту да би се кршила. Тако је и са законом. Само ко буде ухваћен, тај је 

лопов. ☺ Све је у нашој близини и свуда око нас постоји уметност. Само требамо бити 

довољно свесни тога и пронаћи, свако своју жицу, како би се правилно усмерила ка 

уградњи одређене грађевине. Када компонујем, не водим рачуна ни о чему сем да 

реализујем што је могуће боље оно што сам осетио да треба да испољим, а да то не буде 

нешто што је „већ виђено“, мада сам као тинејџер правио неке песме које јако 

подсећају на тамо неке хитове. Уосталом, тешко је данас бити оригиналан у музици, те 

је по мени важније да они који компонују, усмере себе на то, да им музика пре свега, 

буде квалитетна, јер бити истовремено апсолутно инвентиван и добар у презасићеној 

музичкој хиперпродукцији готово је немогуће. Дакле, пре свега квалитет, па онда све 

осталао. Бар код мене тако то иде, али као што већ рекох на почетку – правила су ту да 

би се кршила. ☺ 

 

Шта одређује Ваше песме: тон, ритам, мелодија... и шта од свега тога (или можда, 

све?) одређује Вас? 

 

Ако желим рецимо, да направим хит – заразна мелодичност, ако желим добру ствар 

која би требало да покрене публику да игра или скаче – ритам, ако желим да будем 



мрачан – правим онда тонове који ће дочарати ту, не тако прихваћену атмосферу код 

нас... Годинама људе изненађујем кроз разне врсте изражавања, те тешко могу да ме 

дефинишу, а не бих да одајем тајну шта одређује мене. Нека други проваљују. Ако 

воле уметност, неће им бити тешко да схвате оно што радим и због чега то радим, на 

начин на који радим. 

 

Када би Вас питали шта је то музика, коју бисте дефиницију дали? 

 

Музика не може да се дефинише. Музика може само да се чује. О томе шта је то 

музика може да се полемише данима и годинама и верујем да би свака дефиниција 

могла да се оповргне или оправда, као што сам укратко дао дефиницију која делује на 

први поглед површно, међутим, то није тако јер, џабе теоретисање ако сам човек не 

уме да ослушкује осећаје које му музика шаље. 

 

Музику стварате гласом и инструментом: шта Вас више испуњава, шта је за Вас 

већи изазов? 

 

Испуњава ме када после одређеног временског интервала (често требају и године да 

прођу), схватим да за одређено дело које сам урадио, нема временске дистанце. Често у 

току реализације и убрзо, након финиша, нисам у стању да проценим да ли је нешто 

довољно добро, осредње или лоше, јер сам у току стварања оптерећен разним 

стварима које немају везе само са креативношћу, већ морам да мислим рецимо, и на 

саму продукцију и о другим тривијалним проблемима који су условљени танким или 

никаквим буџетом, а то може да доведе до тога да исходиште одређеног дела не буде 

остварено онако како сам у потпуности желео. Са друге стране, дешава се и да схватим 

да сам направио квалитетну ствар када се најмање надам, јер нисам очекивао ништа 

специјално док сам стварао ту одређену ствар, пошто сам је радио без продукције. 

Ипак, некада је довољно само имати добру енергију, вољу и идеју. Ако не поседујете то 

у себи, не могу вам онда помоћи ни сва техничка помагла овога света, а што се тиче 

мог гласа, могу само да кажем да за сада успевам само добро да рецитујем и то ми 

прија, док себе не сматрам певачем, јер сматрам да не знам да певам. 

 

Сваки уметник оно што види, осећа, доживи претвара у реч, слику, тон, кадар... 

ретки су који све то спајају у једном – у себи. Који је Ваш најдражи израз? 

 

Филм, јер он све спаја и најдражи ми је, јер у њему имам све уметности у једном, а 

немам, нити сам икада имао срца да оставим неку од уметности којом сам се бавио, те 

ми је кинематографија била изванредна, пошто ту нисам морао да се расплињем 

толико, а опет сам у њој нашао све оно што волим и чиме желим да се бавим. Мислим 

да би и Леонардо да Винчи, да живи у овом веку, био опчињен филмом и сигурно би 

се бавио и режијом, с обзиром да сви знамо колико је био свестран. 

 

 



Предајете ликовну културу у основној школи. Како млади данас реагују на 

уметност? 

 

Не реагују. ☺ Не знам да ли треба да се смејем или плачем по том питању, али боље 

ми је да се смејем. Деца данас реагују на број лајкова на Фејсбуку. Забрину се када им 

фотографију нису лајковали онолико колико они мисле да треба. Живот се свео на 

најниже гране. Не знам која је граница глупости коју треба да дотакне овај свет, али и 

ово до сада је сасвим довољно да се озбиљно забрину новопечени родитељи. 

Покушавам да их мотивишем, али моје моћи су мале. Неко много јачи диктира и 

управља масом, а ја само гледам да ми буде мирна савест – да одрадим оно што могу у 

школи, јер кад год сам хтео нешто више од тога, наилазио сам на проблем који нисам 

могао да решим „захваљујући“ примитивном систему који нама наставницима везује 

руке. 

Ипак, увек се, у свакој генерацији, нађу појединци који помно слушају шта причам 

и воле уметност, те код њих развијам те креативне потенцијале које поседују у себи. 

Када неки ђаци касније оду на неку уметничку школу, увек сам ту, за њих, да видим 

како се развијају и долазе да ми се похвале или пожале, а када смо код те теме – школа, 

уметност, морам да додам да вас ни на једној уметничкој школи, нити факултету не 

могу научити како да постанете креативац, као што ниједан неуропсихијатар не може 

да излечи патњу. Неуропсихијарат појединцу може да помогне у неком почетном 

стадијуму, али до потпуног излечења, морате да схватите да сте сами на том путу и да 

морате сами да реагујете и изборите се са собом. Тада ће и људи око вас препознати то 

излечење и подржати вас. Тако је и са тим уметничким школама. Оне су ту да вас 

дисциплинују и усмере, али нема чаробног штапића који ће вас научити како се 

постаје велики, оригиналан или значајан уметник. Историја уосталом показује да су 

управо највећи имали проблема са уваженим професорима или да нису имали 

одређену завршену школу, али су својим радом доказали и оставили снажан печат који 

траје и који ће трајати вековима. Ако је неко професор, не значи да је попио сву памет 

света, као што и ученик треба да зна, не само да није попио сву памет света, него да је у 

школи зато да би осетио шта није добро пре свега, код њега, али никако не сме да 

сметне са ума да и професор има мана и да мора сам да увиди када је у праву, а када 

не. То се не ради паљбом по ономе ко није у праву, већ са разумевањем требамо једни 

другима да указујемо на грешке, јер нико није савршен. 

Ово се односи и на однос међу људима и, по мени, ривалство између уметника не 

треба да постоји. Уметници треба да раде свако своја дела, а не да подмећу ноге једни 

другима, што се често дешава. Посебно ми је огавно када видим да се нека стара 

дртина од професора окоми на неког младог талентованог ученика из сујетних разлога 

(то сам осетио на сопственој кожи). То треба санкционисати, али у време док сам ја био 

ученик, ми смо били потлачени, док је сада обрнуто, када сам ја у улози наставника. 

Увек се све намести тако да закон не буде на мојој страни, иако сам у праву за многе 

ствари. ☺ Увек су ми говорили да сам у праву, али да су тренутно, ето, правила или 

закони такви, да ја ту ништа не могу, и поред тога што сам у праву. То су страшне 

ствари. 

 



Колико је простора у уметности остављено младима? 

 

Готово да нема простора за младе. Нарочито не за оне које мисле својом главом. Ми 

са ставом, који смо у мањини, препуштени смо сами себи. Годинама смо „лутали“, а 

сада уз помоћ „друштвене мреже“ успели смо да се спојимо из разних крајева. 

Интерент је са те стране веома користан, јер ко зна да ли би се икада повезали многи 

дивни људи који у свом граду нису наишли на разумевање, па су уз помоћ интенета 

пронашли оне који слично размишљају и схватили да нису усамљене јединке које пате 

због интелектуалног дна, а нешто би мењали. Сада смо се пронашли и решили смо да 

се удружимо. 

Основао сам ове године партију „За културу“. ☺ За почетак она постоји само као 

група на Фејсбуку. Дакле, само виртуелно, али полако се шири и ван виртуелног света. 

У њу не могу да уђу „уображене звезде“, већ се ту окупљамо ми, искрени ствараоци 

због конструктивне критике, ширења позитивне енергије, промоције онога што 

стварамо... 

Све у свему, створио сам ту групу само за праве људе и људе са ставом. Једна од 

одредби које сам ставио је и та да ко шири туђе ставове и промовише туђи и то загађен 

мозак, а није тога свестан, ми га морамо упозорити као чланови, да је на погрешном 

путу или губи доживотно чланство. Свако ко буде ширио некултуру (псовке могу, ако 

имају шмека) и остале устаљење класичне медијске манипулативне радње, неће бити 

члан. Партија се бори, између осталог, против наметнутог кича, против тортуре 

медија, против капитализма који је појео памет, душу и срце људима. Дакле, бори се 

само за чисту културу. 

Чланови не смеју бити они који желе да се окористе о културу. Уосталом такве ћемо 

одмах провалити. Дакле, свако ће радити за добробит свакога и само за културу. Нико 

нема обавезу никоме да плаћа „услугу“ нити се чланство наплаћује. Пре свега, то сам 

урадио и зато што се на другим странама, профилима... намеће стално нешто што нас 

декоцентрише да дођемо до праве конструктивне сарадње и теоретисања, а у овој 

групи ће моћи да се зближе људи који не могу физички да буду тако често заједно. 

Навео сам на профилу да бих волео да се ту осећамо као да смо у некој просторији у 

којој ћемо на миру моћи да долазимо до неког уметничког, интелактуалног закључка 

на неку од тема која нас мучи, на тему културе наравно, коју бисмо промовисали, како 

бисмо заједно дошли до неке праве поенте. И што је најважније, како бисмо дошли до 

тога да практично завршимо неке ствари које нисмо успели зато што овај или онај из 

најмоћнијих медија неће нешто да објави или да о неком нешто напише... 

Не желимо ни да се озваничимо у оном административном смислу, јер то се не 

слаже са нашим ставовима тј. закони су екстремно и нечувено лоши и не желимо да 

улазимо у то. Када се двоје воле, шта им значи матичар. Законски озваничен брак је 

смишљен да би се узимале паре. Једва чекају да се неко венча, па после разведе... Опет 

један круг, којег се не тиче чиста љубав, већ да се заради на туђој привидној срећи или 

несрећи. Шта ће нама папирологија када нас занима култура. 

Све те невладине организације, синдикати, груписане политичке улизице... које иду 

са паролом да раде за добробит других, то је само форме ради, а овамо гледају да се 

материјално окористе и зато имају печате и сву потребну документацију. Ми не 



желимо да се озаконимо, јер смо чисти и наша љубав према култури је чиста. Ко 

сарађује са властима, тај није прави уметник. Нема праве опозиције у политици, тако је 

и са културом. Прави су ван главног тока који намећу главни медији. 

Годинама сам указивао преко колумни, текстова, филмова... шта све не ваља, како 

не би дошло до данашње ситуације, али мој вапај није дошао до надлежних. Треба 

споменути да су и многи такозвани уметници лицемерно ћутали и самим тим 

показали да им одговара лоша ситуација, а приватно су знали да се жале. Да ли је у 

питању кукавичлук или недостатак правих ставова, не знам тачно, а вероватно можда 

и једно и друго. Године 2010. започео сам колумну „Ко је убио културу?“, а било је још 

културолошко-социолошких текстова које су ми одбијали и на сајтовима за које сам 

редовно писао. 

Дакле, људи се склањају од проблема (мислећи да је то шокантно или из страха) и 

онда када дође до огромног проблема, хватају се за главу, а мене више ништа не 

изненађује. Знате, и многи родитељи склањају погледе када им дете уђе у причу звану 

дрога, али када дође до сегмента да не за шта ће више са њим, он га пошаље у 

болницу. То се не зове љубав, него себичлук. Дакле, људи су себично прилазили 

култури свих ових година и сада када им се то обило о главу, питају се шта ће сада. 

Свако нека једе оно што је засадио. Неко ће рећи да ово звучи окрутно, али жао ми је – 

то је реалност. 

Боље живим само захваљујући томе што сам реалан, искрен, критичан пре свега, 

према себи, и то још од тинејџерских дана. Овај народ мора да схвати једном за свагда 

да се закон ни у једном систему не кроји како би донео добро људима, већ да је закон 

комплексно заснован на неким другим основама које не иду у прилог обичном 

појединцу и када то укапира и схвати да треба да се подржавамо, не да бисмо се 

борили против закона, него да бисмо показали да смо изнад те приче о систему који 

као треба да подржавамо по сваку цену док нас он баца у тотално блато. 

Већ дуго желим да организујем мировни протест под слоганом „За културу“, где би 

прави уметници који размишљају својом главом изашли на улице и само шетали и 

ћутали, али нажалост, изгледа да ова наша средина још увек није зрела за такав 

подухват, па сам онда замислио, ако нико нема петљу за тако нешто, да изађем једном 

сам и прошетам Кнез Михајловом уз пратњу једног полицајца. То би био мој први 

званични перформанс, где бих био обучен у затврорско одело са налепницом „За 

културу“ и са ланцима око руку и ногу. Требало би да ми одобре то, јер то је 

перформанс, а колико знам по свету се шетају обнажени уметници, па ником ништа. 

Мислим да би била срамота кад ми не би то дозволили. 

 

Зашто нам је уметност потребна? 

 

Живот без уметности је празан. Ако се код човека сведе све на тренутна задовољства, 

храну и пиће, онда долазимо до закључка да се такав човек не разликује од животиње, 

а човек није животиња. Разликује се по томе што има, пре свега, комплексан мозак који 

треба и свесно да размишља, а не да му се живот сведе на гледање „Фарме“ и „Великог 

брата“. 



Невероватно ми је да људи који раде у просвети гледају те ријалити глупости, а знам 

да гледају и знају све шта се дешава, али - да одгледају неки квалитетан уметнички 

филм не могу - јер наводно немају времена и ту се ваде на ону причу – жене морају да 

перу веш, да кувају ручак, да се брину о детету, мушкарци да возе ауто на поправку, да 

офарбају капију... Међутим, све знају о томе ко је и шта у тим глупим емисијама, а када 

на то додамо да исте те жене знају ко је кога преварио у турској серији, ко је био гост 

код Ивана Ивановића, да мушкарци константно бораве по кафанама и кладионицама, 

схватиш да није ту само крив систем и медији, већ сам народ заправо то жели. Некако 

му је лакше да не размишља, јер му је то прво наметнуто, па је то несвесно прихватио 

као нешто што жели. 

Зато бих, да могу, људима који не знају основне ствари из културе, одузимао 

дипломе и враћао их да полажу испите поново (поготову онима који се наводно баве 

културом), јер по закону који је већ дуго на снази, човек мора да има осам разреда 

основне школе (у њој такође стиче одређена знања), а у овој земљи имаш оне који 

витлају са две факултетске дипломе и међу њима оних који не знају ко је Франц 

Кафка, Фридрих Ниче, Артур Рембо, Раде Драинац, Живојин Павловић, Стенли 

Кјубрик, Френсис Форд Копола, Роман Полански, Дејвид Линч, Квентин Тарантино... 

Неко ће рећи, њих уметност не занима и шта ће им да знају то, али то су опште 

вредности, вредности које треба да се знају. Ја се не разумем у физику, електротехнику 

и науку, али добро знам да је највећи геније Никола Тесла, знам ко је Томас Едисон, 

Гуљелмо Маркони... 

Знам, рецимо, човека који је професор српског језика и не зна ко је Раде Драинац. 

Интересантан ми је податак да је један дипломирани редитељ са београдског ФДУ-а, 

који је подобијао неке „веома важне награде“, сазнао од мене за Јана Шванкмајера и 

филмове „Црни Петар“ и „Гори, моја госпођице“ Милоша Формана. Како је тај млади 

човек могао да прође пријемни испит на ФДУ, јер имаш и део где мораш да покажеш 

да добро познајеш историју кинематографије. Да се сложимо да је некако и прошао 

пријемни – провукао се - али како је онда могао да заврши ФДУ? Какви су то тамо 

професори који нису открили да дечко нема појма о основним стварима из историје 

кинематографије? Милош Форман један је од највећих редитеља на свету и његова 

филмографија мора да се зна. Мени је јасно да човек не може све да погледа и познаје 

филмове неких мање битних синеаста, али филмографију највећих редитеља, 

дипломирани редитељ треба да зна. 

Имам подугачак списак занимљивих ситуација које бих могао да наведем, али то ни 

у једну огромну књигу не би могло све да се смести, већ би требала читава једна 

едиција. ☺ Другачије не бих могао да успем да сместим све апсурде на које сам 

наилазио током дугог низа година у конверзацији са разним људима, који би требало 

да буду интелектуалци, али то неће постати, све док не схвате да морају константно да 

уче и истражују и да се дипломом не купује мозак и сво знање овог света, већ се након 

дипломирања наставља са константним усавршавањем. 

Зашто се у свему овоме што говорим, осећа горчина и строгост? Из простог разлога 

што су ме, као неког ко није дипломирани редитељ, академски грађани игнорисали. 

Неко ми, рецимо, каже да сам аматер, јер немам диплому ФДУ-а, а није погледао 

ниједан мој филм. Он има предрасуду због тога што нисам дипломирао режију, али ће 



зато да се „одушеви“ када погледа аматерски филм који је урадио дипломирани 

редитељ и то за њега неће бити аматеризам, јер он је побогу, завршио режију. 

Чињеница је да ни Живојин Павловић није студирао режију, али је зато био професор 

класе из које је изашао Слободан Шијан. По тој њиховој логици, за њих су и Павловић 

и Шијан аматери, јер је Шијан учио од аматера, а то, наравно, није тачно и не смеју 

тако да буду постављене ствари. 

Диплома, дакле, није мерило да ли је неко интелектуалац, али се у новије доба 

дошло до неких накарадно прихваћених клишеа, где је само онај са дипломом 

паметан, а то што је полуписмен и што нема појма да мисли својом главом, то нема 

везе. Дефинитивно мора да се промени начин размишљања и да се прекине са 

отварањем којекаквих факултета, где свако ко има пара, може да добије диплому. 

Има и пуно ткз. „викенд школа“ (како их зовем), у којима људи добију диплому за 

годину дана, а иду на нека назови предавања суботом када не раде и након тих годину 

дана, добију звање професора. Тек ту настају проблеми, јер тада многи од њих почињу 

да умишљају да знају многе ствари и не бих све ово говорио, јер ништа не бих имао 

против таквих људи да се усавршавају, али они, не да то не раде, него су још у стању да 

дају себи за право како су нешто значајно, а своје ученике нормално, не уче правим 

вредностима и тако упропаштавају генерације и генерације. 

Покојни Богдан Тирнанић није завршио ни четврту годину гимназије, али се 

константно усавршавао и постао и остаће један од наших најзначајнијих новинара. Био 

је писменији од многих са две факултетске дипломе. Зато бих се ја, пре, дружио са 

неким маторим чобанином који има четири разреда основне, јер бих могао да 

прихватим да не зна ништа о уметности. Више ценим и чистачице и ђубретаре, јер су 

искрени док ови такозвани академски грађани безоразно функционишу – користе те 

печате на дипломама када кренеш са њима у конверзацију и када осете да не знају неке 

ствари, крајње непримерено се понашају и увек имају изговоре за то што не знају, па 

би још и да се посвађају са мном, што по мени оцртава и њихову личност, а она се 

може подвести под термин „покондирене тикве“. 

Знате, страшно је и када сазнате чињеницу да у само једној од неких кључних 

реченица из само једне у низу музичких и филмских критика које пише Милош 

Живановић, а који не живи од писања, има више квалитета него све критике које је 

написао неки надобудни такозвани критичар који нон-стоп пише и говори по најачим 

медијима. То је поражавајућа чињеница за ову земљу. За Милоша није, јер он је 

духовно јачи и то је оно што га чува. У материјалном смислу није јер, ови лешинари 

узимају лову са јадним писанијама које нико не разуме сем њих самих. Намерно нећу 

навести који су то новинари, јер не заслужују да се спомену, али има их свуда – по 

најмоћнијим ТВ станицама и штампаним новинама. 

То је само још један доказ да живимо у тотално искривљеном систему. Тај систем 

мора да се мења, како би култура почела полако да излази из мрака и како будући 

нараштаји не би били осакаћени, јер култура је огледало једне државе, а наш тренутни 

одраз је грозан. Неки људи ми кажу како ће сматрати да сам се као уметник „пробио“ 

тек када будем живео од онога што стварам. По тој њиховој логици, а то је логика 

многих који не размишљају својом главом, Никола Тесла (највећи геније који је ходао 

овом планетом) тотални је аматер, јер му није био важан новац, већ је стварао дела за 



добробит човечанства. Дакле, све што је створио, створио је онако, из хобија, ☺ Ето, до 

које мере је стигао данашњи начин размишљања, а то се све дешава „захваљујући“ 

наметнутом поретку, где се, између осталог, све мери кроз новац. 

 

Учествовали сте на многим ликовним колонијама (7. ликовна колонија, Тршић, 

2001; Хуманитарна ликовна колонија, Нови Козарци, Кикинда, 2002; Ликовна 

колонија у организацији удружења мултипле склерозе Поморавског округа, 

Ћуприја, 2009; Ликовна колонија „Молитва под Петрусом“, Забрега 2010). Колико су 

Вам оне помогле да нађете свој прави уметнички израз, инспирацију...? 

 

На колонијама се не проналази инспирација, нити уметнички израз, већ гомила ткз. 

уметника који дођу ту, да би попили, појели, смували неку уметницу и обрнуто – да би 

нека уметница смувала неког уметника... Зато колоније не волим пуно. Једина озбиљна 

колонија на којој сам био, била је у Тршићу. Ипак сам на пар колонија снимио неке 

одличне сцене за своје филмове, а сликарски израз се гради у себи, кроз дугогодишњи 

рад и у осами, док на колонијама немам мир који ми је непопходан када стварам. 

Најбоље цртам и сликам док сам сам, а на колонијама је гужва која омета ствараоца да 

створи право уметничко дело. 

 

Испричајте ми нешто више о покушају Ненада Тимотијевића да споји Ваше 

сликарство и музику у споту „Слике са изложбе“. Колико је успео да пренесе Ваше 

идеје и поруке у нови медиј? 

 

Тада нисам имао могућности да монтирам, нити сам имао камеру, а Ненад је имао 

могућности да монтира. Тако сам му послао поштом (пошто сам тада већ живео у Бачу, 

а он и даље у Параћину, где и данас живи), сирове видео материјале које сам имао и 

који су највећим делом снимљени фотоапаратом, па је он сам решио да направи 

спајање између мог ликовног и музичког стваралаштва. Био сам срећан што је то 

урадио и то није испало лоше. Како увек тврдим да може боље, тако могу да кажем да 

је тај спот неупоредиво бољи од спота који је такође он монтирао, пре тог, за песму 

„Трансформација“, због којег ме је срамота, не зато што га је он лоше урадио, него зато 

што, из данашње визуре, сматрам да није требало да га радим, али тада нисам имао 

избора. У сваком случају, Ненад је један племенит човек који је утрошио време на 

монтирање моја два музичка спота, а ништа није наплатио. 

 

Радили сте са многим групама: Flashback (Параћин), Мандрак (Кикинда), Рок 

Експрес (Бач)… Каква Вам је искуства донела сарадња са њима? 

 

Искуства могу да буду и добра и лоша, а драгоцена су и једна и друга, иако лоша 

искуства могу бити непријатна по човека, али када прођу године и накупе се сва та 

искуства, дефинитивно си богатији. Боље је да имаш и лоша искуства, него никаква. Ја 

сам имао много више лоших искустава, јер сам са много различитих људи радио, али 

зато данас знам брзо да проценим да ли могу или не могу да сарађујем са неким и да 

ли вреди трпети одређену особу зарад реализације одређеног музичког пројекта. ☺ 



Каква искуства носите са свирки? 

 

Живе сиврке су нешто најлепше што ми се десило и жао ми је што сам запоставио тај 

део, али за то сам најмање ја крив. Сам концерт не може да замени ништа, јер ту 

комуницирате директно са публиком и то је предиван осећај, али зато све оно пре 

организовања свирке знало је често да буде напорно. Ипак, све то би отишло у заборав 

истог тренутка када бих стао на бину. 

 

Још једно богато искуство носите са снимања филма „Глас Божији у народу“, 

који сте радили у сарадњи са Зораном Здравковићем. Шта Вас је навело да снимите 

овај филм? 

 

Зоран је био покретачка енергија за то. Да није било њега, тај филм не би ни био 

снимљен, јер ме је он мотивисао да га направим. Он је по сваку цену био упоран да 

урадим документарац који ће приказати људе који не могу да се суздрже ни 8. августа, 

а да не направе вашар поред манастира Света Петка. Хтео је да снимимо тај циркус, 

где све делује као да су многи дошли да се добро проведу, а не због верског празника. 

Мени се та прича допала, јер скоро свим својим филмовима критикујем постојеће лоше 

ствари у друштву и систему. 

Зоран је организовао да одемо тамо и снимио сам то, али се стицајем околности 

десило да се пре полазка сретнемо са старцем Мирољубом Јовановићем. Пришао нам је 

при поласку и питао нас да ли имамо нешто пара да му дамо и Зоранов брат Срећко 

(човек који ми је предавао ликовну културу у основној школи и који нас је колима 

возио тог 8. августа), дао му је нешто новца, па смо почели да причамо са њим и 

схватили да идемо на исто место, те смо га повезли. 

Укључио сам камеру и снимао шта се дешава и укапирао да те сцене могу да се 

искористе у филму, иако нису планиране, а деловале су ми као да нису за тај 

документарац, али нисам могао да одолим а да их не убацим. Мислио сам да ће се 

Зоран наљутити на мене због тога, јер су сцене у ауту као документарни „Ко то тамо 

пева“ у колима – чиста комедија. 

Испоставило се да је Мирољуб постао маскота филма, баш као и неки ликови из 

филма „Ко то тамо пева“. Млађа публика је умирала од смеха због тих сцена, што 

мислим да је одлично, јер тешко да таква врста документарца и уопште документарац 

може да засмеје, тако да мислим да сам и са тим филмом направио један чудан спој 

који до тада није виђен. Многи филм желе да одгледају до краја, чини ми се, управо 

због тог уводног дела филма, јер је забаван. Питање је да ли би се млађи људи толико 

заинтересовали за њега, да уводни део није такав какав је. 

 

Како је текло снимање? Којих сте све проблема имали током снимања, 

монтирања... 

 

Филм сам, веровали или не, снимио најлакше и најбрже од свих филмова у којима 

учествују људи. Снимљен је за један дан - 8. августа 2009. године, а измонтиран брзо, за 

неколико дана, почетком 2010. Дакле, ако не рачунам експерименталне филмове, које 



такође брзо урадим (мада је било неколико њих који су били веома захтевни и за 

снимање и монтирање), ово ми је био најлакши посао до сада, а ето, испоставило се да 

је филм одличан. И публика и критичари сматрају га сјајним остварењем. Нисам имао 

готово никаквих амбиција са тим остварењем, нити сам мислио да ће постићи такве 

реакције код реципијената разних профила. 

 

Коликог је успеха имао филм? 

 

Интересантно је да је филм у почетку био званично игнорисан, као и многи други 

моји филмови. Слао сам га на фестивале, али није био уврштен ни у једну селекцију. 

Ипак су га људи који се разумеју у уметност са великим одушевљењем одмах 

прихватили кад је био пуштен на затвореним пројекцијама. Тако је тек 2012. увршћен у 

информативни програм „21. Међународног фестивала етнолошког филма“ који је 

одржан у Етнографском музеју у Београду. Тек ту је дакле „Глас Божији у народу“ 

доживео фестивалску премијеру, а на 8. фестивалу документарног филма „Златна 

буклија“, који је одржан крајем априла ове године у Великој Плани, добио је 

специјалну награду. То потврђује ону чувену реченицу да је правда спора, али 

достижна, а ја сам срећан што после толико времена доказујем да моје стваралаштво 

није узалудно и да итекако има вредност. 

Знате, данас се у свету филмови праве на брзака, са великим буџетима, жестоко се 

промовишу, потплате се критичари, дигне се прашина и такви филмови буду 

актуелни само те године када су званично завршени, док код мене иде неки другачији 

редослед. Ето, шта се десило са остварењем „Глас Божији у народу“. Он је и даље 

актуелан и то је актуелнији сада него када је завршен 2010. године и биће и даље 

актуелан, што потврђује да има квалитет који је неопходан да би уметничко дело 

трајало, а кинематографско дело треба да траје. 

Квалитетно дело је као добро вино. Што је старије, то је боље. Ниједно уметничко 

дело не може да буде за једнократну употребу, а данас се у свету праве највећим делом 

ти, назвао бих их, кондом-филмови. Такву су врсту целовечерњих играних филмова 

нажалост и наши кренули да раде и због тога већ дуги низ година немамо 

дугометражно играно остварење којим бисмо могли заиста да се поносимо. Слична 

прича је и са извиканим документарцима, али добро је што постоје и они 

нискобуџетни и безбуџетни и докуметарци и играни филмови који се тешко пробијају 

до шире масе јер - они трају. 

 

Потписујете 30 филмова: „Време“ (2007); „Слобода и перформанс“ (2008); 

„Репортажа о два уметника“ (2009); „Ово није филм“ (2010); „Пушење“ (2011); 

„Турист“ (2012)... да споменем тек неке. Занима ме које је Ваше омиљено доба дана 

за снимање, како се у време данашње крајње немаштине сналазите са издацима за 

снимање, где налазите екипу, опрему, идеје... 

 

Довијам се. Заиста немам у овом тренутку желудац да све то опишем – то лудило, ту 

страствену енергију са којом радим и завршавам филмове, јер сам тај желудац измучио 



управо тим напорним радом. Рећи ћу само да ни динара нисам тражио ни од кога ни 

за један свој филм, а подршку имам од пријатеља и искрених поштовалаца уметности. 

 

Од осталих филмова које сте снимили издвојила бих „Најкраћи филм на свету“ 

(2010), привукао ме је по наслову. Занима ме да ли је заиста најкраћи филм на свету 

и о чему је... 

 

Вероватно да може да се сними и краћи, али онда не би био филм, већ 

измишљотина неког ко би мало да се игра. Тај сам филм направио како бих одговорио 

на тадашњу ситуацију - када су почели да се појављују неки разни конкурси и 

фестивали, где се снимало искључиво мобилним телефонима. Ту се појавио велики 

број инфантилних типова који су снимали разне глупости, па су прављене и 

радионице, где су неки познати редитељи „као“ учили заинтересоване како да сниме 

филм на мобилном телефону, што је апсолутно смешно. Све то се радило да би се 

узела нека лова, а не да би се ширила култура. 

Наравно да може да се уради квалитетан кратки филм и мобилним телефоном, али 

је страшно што су на тим конкурсима пролазили неки тотално бедни и накарадни 

видео снимци који су окарактерисани као кратки филмови. Због тога сам одлучио да 

одговорим ироничном репликом, те сам направио два кратка остварења – поред тог 

„Најкраћи филм на свету“ створио сам и кратко остварење „Ово није филм“, где 

заправо не постоје никакви видео снимци, већ на црној подлози иду натписи и уз то 

звукови, а у „Ово није филм“ чак нема ниједног јединог звука. То је заправо био 

тотални помак и тиме сам на неки начин показао да се даље од тога не може. Ту се 

заправо завршава прича о испитивањима граница – до које мере може да се иде. Оно 

што је најлуђе је да је тај „Најкраћи филм на свету“ био номинован 2011. године за 

награду на међународном фестивалу кратког филма „Акција“. Та два филма била су 

мали корак за мене, али велики за човечанство. ☺ 

Једно од многих питања која могу да се поставе након та два филма је шта је филм 

данас и каква га будућност чека. Некада су били важни кадрови, глумци, 

сценографија... па су границе полако померане и овде су оне апсолутно померене и 

достигле су свој врх. Урађена су два филма без употребе било какве камере. Наравно 

да они не би били признати као филмови, већ само као нека моја блесава и лудачка 

концептуална прича, али од тренутка од када је „Најкраћи филм на свету“ номинован 

за награду, то остварење је и званично признато као филм, те се од тог тренутка прича 

о томе да је то само концептуални рад, брише, па су ова два остварења тако доказала да 

имају своју тежину тј. да то што сам урадио итекако има смисла, а уз то и много дубљу 

поруку. 

Да не идем даље у хвалисање, али чим је и Вас привукло да ме питате о „Најкраћем 

филму на свету“, то значи да тај филм и даље траје и има свој значај. Колики ће значај 

имати у будућности, време ће показати, али чињеница је да сам након неког времена 

видео да су у свету имали сличне покушаје, али оно у чему се разликују ти покушаји од 

мог рада је то што су аутори снимали своје идеје камером, а исто им се зову филмови 

„Најкраћи филм на свету“, док код мене нема камере. То је, између осталог, оно што 

моје остварење издваја од покушаја других, да нешто ураде по питању микса 



екстремног померања граница и покушаја да се направи најкраће кинематографско 

остварење. 

 

Реците ми нешто више о кратком експерименталном филму „Поздрав видео 

касетама!“ („Good-bye to video tаpes!“), који је 2012. године, једини из наше земље, 

увршћен у програм бразилског фестивала „Art Deco de Cinema“ (Сао Пауло). Како 

је филм прихваћен овде, како у Бразилу, да ли је Ваш успех имао одјека у нашој 

јавности... 

 

Као што сам већ споменуо, овде у Србији, готово све што сам радио, било је у 

почетку медијски игнорисано, па је после неког времена постајало мање или више 

промовисано. Е сада, са „Поздрав видео касетама!“ прича је за нијансу другачија. ☺ 

Снимао сам га у другој половини 2009. године, а завршио са монтажом 2010. и он је 

исте те године био прво приказан на једној групној изложби у Параћину, а потом 

доживео фестивалску премијеру у Новом Саду на „Филмском фронту“, где се 

пријавило око 200 филмова из целог света. Прошао је међу двадесетак селектованих, 

што ме је пријатно изненадило. Ипак, то није била вест за медије, нити је филм виђен 

као нешто о чему би се требало писати. 

Године 2011. бива приказан на фестивалу краког филма „RuFEEL(m)“ у Руми, али 

зато на још једном битном фестивалу који се такође одржава у Новом Саду, није био 

селектован, иако се пријавило далеко мање филмова него што је то био случај са 

фестивалом „Филмски фронт“, што је веома интересантно. 

Е сада, 2012. године филм доживљава светску премијеру на бразилском фестивалу и 

ту долази до великог одјека у нашој јавности, што нисам очекивао. И ту га одједном 

неки који су га до тада игнорисали дижу у небеса, што сам све из прикрајка посматрао 

и дефинитивно схватио да овде ништа не значиш док у свету не постанеш „нешто“, 

што је по мени јадно. 

Зар треба неко из света да објашњава овим нашима како је неко дело квалитетно? 

На фестивалу у Бразилу, филм је номинован и за награду у категорији „Art on Video“ 

али је није добио, а 2012. године ушао је у селекцију и на „Online Short Film Festivalu“ у 

Грчкој и добио јако позитивне критике. 

Поред учешћа на наведеним страним фестивалима, исте године ушао је и у финале 

селекције „ProFiRe - International Short Film Competition“ фестивала „Mitrović Family 

Festival“ који се одржава у Единбургу, у Шкотској. 

Са тим филмом сам, између осталог, хтео да се опростим од свог видео рекордера 

који је мој отац купио крајем осамдесетих и на којем сам погледао гомилу филмова. 

Видео рекордер био је за мене божанство тада. Пошто практично више нисам могао да 

га користим, решио сам да пре него заврши у смећу, забележим „опроштај“ и тако му 

одам почаст. ☺ 

 

Режирали сте и спотове... 

 

Режирао сам, пре свега, спотове за свој бенд, а потом за „Фани бенд“ и још један 

бенд у којем сам свирао, а звао се „Оловни балон“. Надам се да ћу у будућности радити 



још музичких спотова, јер и то је још једна дисциплина која ме привлачи, али за сада 

сам са снимањем спотова стао 2010. године. Од тада до данас ниједан више нисам 

урадио, јер сам био преокупиран другим пројектима. 

 

Пишете поезију (објављена је збирка „Траг који остаје“ 2006), текстове за 

часописе („Helly Cherry“, „Млади репортер“, „Филмске радости“, „Аванград“...), 

имате и своје блогове („Арт филм“ и „Арт шок“)... Одакле црпите снагу, 

инспирацију... 

 

Из свакодневнице која је јако црна. Само је мало искарикирам и тако испадне 

одлична прича. То је што се тиче неке моје духовите стране, али код мене можете 

наићи на разне друге врсте изражавања, где сам јако мрачан или носталгичан или 

емотиван... Знам само да што више радим, имам више енергије и снаге да радим, а када 

станем, онда ми је јако тешко да се покренем. Такав сам. Упознао сам себе. Зато се 

годинама не заустављам, јер сам пре знао да паузирам, па сам схватио да то није добро. 

Када следећи пут будем направио паузу, сигуран сам да ћу тешко ухватити нов залет 

који ће достићи полет какав сада имам, јер сам се кроз континуирано стваралаштво 

добро загрејао. 

 

Које је Ваше омиљено доба дана за писање? 

 

Ноћ. Тада долази до оне праве исконске инспирације. Дан не може да замени ноћ. ☺ 

Ноћ ми је одлична за стварање, јер знам да тада сви спавају или бар сви нормални, и 

влада права тишина која ми је неопходна да бих био сконцентрисан да осмислим и 

урадим све што сам наумио, на прави начин. Схватио сам да сам најинвентивнији онда 

када сам уморан и неиспаван. Тада имам зачуђујућу енергију и идеје ми само навиру. 

У тим тренуцима често не могу све ни да стигнем да запишем. У зору моја креативност 

достиже врхунац. 

 

Утичу ли писци на Ваше филмове и обрнуто, режисери на Ваше писање? 

 

Наравно. Наш чувени редитељ Александар Петоровић је 1972. године инспирисан 

делом Михајла Булгакова снимио одличан филм „Мајстор и Маргарита“, али је зато 

његов последњи пројекат „Сеобе“ по истоименом роману Милоша Црњанског, 

завршио неславно. То доказује да од дела писаца можете направити квалитетан филм, 

али и промашај. 

Још се нисам усудио да радим филм по роману, али дефинитивно имам жељу да то 

урадим, макар једном. Сијасет редитеља је то радило и у већини случајева се тај начин 

рада показао као пун погодак, али се дешава, као што сам већ навео пример, да филм 

заврши лоше. 

На мене су до сада утицали вероватно само индиректно неки писци, јер никада 

нисам сео да радим филм по одређеном делу неког писца, већ сам радио приче за 

филм које сам сам смишљао, али сигурно је постојао неки несвесни утицај неког од 

мојих омиљених књижевника. То мора да постоји, јер нико није имун на тај несвесни 



утицај, а режисери су дефинитивно много више утицали на моје писање, јер сам, 

између осталог, доста писао о филму. Поред тога, радио сам и неке црнохуморне 

приче које су црпеле инспирацију од неких мајстора комедије. 

 

Када бисте морали да изаберете своје најдраже остварење – које би то остварење 

било? 

 

Требала би ми дуга временска дистанца како бих могао да одредим са потпуном 

сигурношћу које ми је то дело најдраже, јер рецимо, када радим дуго одређени филм, 

толико ми се смучи да не могу да га гледам месецима, а дешава ми се да реализација 

оних филмова за које сам, док сам их снимао, веровао да ће бити одлични, није била 

успешна, те сам прилично збуњен по том питању. 

И публика другачије реагује на те моје филмове, па ме то некад доведе до неке врсте 

конфузије, где ни сам не знам шта ми је најдраже, а и пуно тога сам радио, те нисам 

имао ни пуно времена да размишљам о томе. Често сам паралелно радио на неколико 

филмова (уосталом то и сада радим), а у међувремену писао есеје и критке о 

филмовима, свирао... 

Знате, све што започнем да радим, мени је тада најдраже, јер га не бих радио да га не 

стварам са великом страшћу, али у току реализације често долази до компликација у 

техничком погледу, па неке ствари не могу због тога да испадну онако како сам 

замислио, те и та устрепталост често зна да утихне након мукотрпног рада. 

Ипак, са сугурношћу могу рећи да сам најзадовољнији са већ поменутим 

остварењем „Поздрав видео касетама!“. То је по мени, мој најбољи експериментални 

филм који сам до сада урадио, јер у њега сам веровао од самог старта, иако су ме они 

најближи који су ме гледали како и шта радим, док сам га снимао, посматрали као 

лудака, а испало је да је то мој најпризнатији филм. Превазишао је чак и моја 

очекивања. Са уживањем сам га радио и мислио сам да ће бити интересантан само 

ужем кругу концептуалиста и љубитељима авангарде, а испоставило се и да је веома 

иновативан, што ме је изненадило, јер сам мислио да је тема застарела, а показало се да 

је заправо модеран. 

Ипак, ако ставимо по страну успехе и шта други кажу, задовољан сам њиме, јер сам 

монтажу довео до врхунца. Сам по себи, тај филм не би био толико добар да монтажа 

није урађена до перфекције и то је, између осталог, још нешто, по чему је тај филм 

јединствен. 

 

Шта је за Вас, Ваш највећи успех? 

 

Мој највећи успех је, што се тиче стваралаштва, тај што сам радио без финансијске 

помоћи било какве организације, политичке партије, моћних појединаца... и показао 

да могу да остварим много успеха у условима у којима би свако други дигао руке и пре 

него што би започео рад, јер би закључио да је немогуће било шта да уради са 

средствима са којима ја стварам. 

Огромна је победа за мене то што сам доказао да могу да остварим нешто што је за 

друге немогуће. Први сам који је доказао да један човек може да буде успешан 



хиперпродуктивни филмски аутор без финансија и без свега онога што је другим 

филмаџијама неопходно за рад, те сам јако поносан због тога. Требало ми је много 

храбрости и исцрпљујућег рада, али исплатило се. 

На почетку је било пуно сумње пошто су многи покушавали да ме убеде да од тога 

што радим нема ништа и да је узалудно што ми тако нешто уопште пада на памет. 

Естаблишмент ме је игнорисао, а онда су у неко доба, када су видели да имам успеха у 

„далеким земљама“, почели другачије да гледају. Сада могу поносно да наставим даље, 

јер сам показао да могу нешто што нико други не може. 

 

Шта се још крчка у Вашој радионици? 

 

Пуно тога се крчка и кува, само што се трудим да у целој тој причи, ја не искипим. ☺ 

Имам пуно тога у плану, али не бих све да одајем, пошто не волим да говорим о 

плановима, јер што је до мене – одрадим, али да ли ће нешто стићи до јавности и када, 

не зависи од мене, те у том случају боље да не говорим пуно о намерама и идејама које 

имам, као и о преговорима и могућој сарадњи са одређеним људима. Што би рекао 

Зоран Радмиловић у „Радовану трећем“: „Чуће се“. Надоградио бих ту његову 

„изјаву“: чуће се, ако дође до успешне реализације. Ипак, медији су ту да успешан и 

иновативан пројекат на све могуће начине обезвреде максималним игнорисањем, те ме 

не би зачудило ни да се не чује. ☺ Но, шалу на страну. Идемо сада озбиљно. Био би 

ред да за крај дам и један озбиљан одговор. ☺ 

Недавно сам завршио снимање два нова филма. Један је документарни и говори о 

списатељици, колумнисткињи и перформерки Олги Стојановић, а други је кратки рад 

„Чист српски филм у 2013. години“. Њега већ монтирам и требало би убрзо да буде 

завршен; док средњеметражни филм „То морам“, који је завршен прошле године, још 

увек чека да се продужи и постане моје прво дугометражно играно остварење. Сцене 

су већ одавно снимљене, само их треба убацити на права места у већ постојећој верзији. 

Та верзија биће завршена 2014. године. Хоћу да се фино слегне, јер планирам да га 

пласирам на озбиљним светским фестивалима. Да ли ћу у томе успети, видећемо. 

Поред тога, са редитељем и теоретичарем филма Младеном Милосављевићем 

успоставио сам недавно званичну сарадњу. На његовом кратком документарцу „Зона 

шкарт“ који је завршен крајем маја, потписан сам као композитор музике (Младен је у 

том свом остварењу одлично уклопио мој инструментал „Таласи“ који сам снимио 

2004. године у једном студију у Београду), а у његовом следећем филму који ће се 

снимати крајем јула, имаћу једну од главних улога. Колико сам упознат и Ви сте 

Тамара добили улогу у том филму и требало би да играте особу која интервјуише лика 

којег глумим, што је веома занимљиво. Изненадио сам се када ми је то Младен рекао. 

Још једном ћете ме интервјуисати, али овог пута на филму. ☺ Биће то интересантан и 

верујем прекретачки хорор за српску кинематографију. 

До сада сам се појављивао као глумац у остварењима које сам режирао, а ово ће бити 

први пут у животу да имам само посао глумца на једном филму, што ме посебно радује 

јер, између осталог, нећу бити оптерећен разним другим стварима које су веома 

напорне када радите и као сценариста, и као редитељ и када сте испред камере, па се 



надам да ћу тако моћи да извучем максимум као глумац и покажем да нисам тако лош 

у тој области. 

Поред рада на филмовима, у неко скорије време треба да изрецитујем уз музику, 

песму мог пријатеља, песника и рок критичара Милана Б. Поповића – „Убудуће не 

причај о будућности“ која ће се наћи на његовој следећој компилацији и која излази 

следеће године. Ето, доста тога сам и одао, а ко зна шта се још све неће десити и неће 

остварити што нисам ни планирао, нити сањао да ће се десити, како то обично бива у 

животу. ☺ 

 

 

Јун, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. Младен Милосављевић: Врата за улазак у стварност 
 

 

Младен Милосављевић (1982), мастер етнолог-антрополог бави се снимањем 

документарних и кратких играних филмова, писањем прозе из области фантастике и 

филмском критиком. Како је прошао на недавно завршеном 8. Фестивалу 

документарног филма, одржаном у Великој Плани, као и зашто се бави снимањем 

филмова, откриће нам у редовима који следе: 

 

Како си и зашто изабрао да студираш етнологију? 

 

Изгледа да сам одувек имао више афинитета ка друштвеним наукама. Од 

најранијих дана кроз образовни систем, а и ван њега, пажњу су ми привлачиле ствари 

везане за приче, обичаје, прошло време... и наравно фантастику. Мислим да 

етнологија, на један специфичан начин, садржи по нешто од свега овога. Такође, моја 

мајка је родом из околине Врања. У њеном родном селу, у време када сам одрастао и 

одлазио тамо за време школских распуста, локално становништво је, колико год то 

звучало невероватно, још увек носило народне ношње, користили су се фењери и 

петролејке, вода се доносила са потока и, оно што је мени било најважније, причале су 

се „страшне приче“. 

 

Како су изгледале студије? 

 

Првобитно сам две године провео на студијама филозофије. Паралелно са тиме, 

спремао сам пријемни испит за студије драматургије. Пошто ФДУ нисам успео да 

упишем ни из трећег покушаја (једном сам ушао у најужи круг), а како сам у 

међувремену изгубио интерес за филозофију, дошла је на ред етнологија. Тек сам, 

студирајући етнологију и антропологију, препознао и пронашао себе. 

 

По образовању си мастер етнолог-антрополог. То ти је сигурно помогло у писању 

кратких фантастичних прича... 

 

Морам да напоменем да су писање и филм, одувек, били предмет мог најдубљег 

интересовања. Етнологија ми је, свакако, на свој, пре свега методолошки начин, 

помогла да та интересовања усмерим и конкретизујем. 

 

Шта је за тебе чудо? 

 

Како пише у наслову једног филма Емира Кустурице Живот је чудо. Ја се са тим 

одређењем слажем. 

 

 

 

 



Шта је за тебе фантастика? 

 

Ужасно је тешко и незахвално бавити се дефиницијама, макар у питању био и 

предмет најдубљих интересовања. За мене, фантастика је све оно што, на некакав 

волшебан и несвакидашњи начин, превазилази оквире свакодневице. Дело које у себи 

садржи елементе натприродног и нестварног који на један изненадан и несвакидашњи 

начин продиру у свакодневицу правећи инцидент, називамо фантастичним. 

 

Када си и како открио научну фантастику? 

 

Будући да сам одрастао у радничкој породици, нисам имао привилегију да читам 

дела посвећена како научној фантастици, тако и фантастици уопште. Конкретно, са 

научном фантастиком сам се упознавао путем филмова. Први НФ филмови којих се 

сећам, били су Кјубрикова Одисеја и Соларис Андреја Тарковског. Иако и данас волим 

да читам НФ, много ми је ближа фолклорна фантастика. 

 

Које писце највише волиш да читаш и зашто? 

 

Обожавам Клајва Баркера! Оно што је он урадио са својим Књигама крви, просто је 

нестварно. Вероватно један од најупечатљивијих литерарних дебија у последњих 

неколико деценија. Такође, волим начин на који Стивен Кинг посматра свет из визуре 

детета, што је, по сопственом признању, преузео од Реја Бредберија и његовог 

злокобног Нешто нам се зло привлачи. Наравно, Х.П. Лавкрафт и начин на који ствара 

атмосферу и креира страву. Свиђа ми се и његов псеудоисторијски моменат, тачније, 

његова инспирација теозофијом, древним културама и цивилизацијама, демонима и 

боговима. 

Једно је дело на мене оставило највећи утисак, а то су Сеновите приче Миланчета 

Марковића. Био сам фасциниран сазнањем да се неко бави писањем записа из области 

српске фоклорне фантастике, па још сакупљеним у великоплањанској општини, 

одакле сам и сам. Од домаћих писаца ту су још: Мирјана Николић са својим делом 

Страх и његов слуга, све антологије које приређује Горан Скробоња; поједина издања 

Бобана Кнежевића и Споменке Стефановић Пулулу. Ту је и млади писац и колега 

етнолог, Марко Пишев са својом Фотофобијом. Све у свему, велики је број квалитетних 

писаца и издавача, којима домаћа фантастика доста дугује и захваљујући чијем 

ентузијазму постоји. 

 

Који су твоји најдражи филмови. Зашто? 

 

Коначно, дођосмо до филма (смех). Волим филм на сваки замислив начин. Као прву 

љубав, бег од стварности, врата за улазак у стварност, посао којим се повремено бавим 

и од којег ћу једног дана живети. Обожавам црно-беле филмове. То је, вероватно, зато 

што смо у време док сам био дете имали само један црно-бели телевизор, па су ми сви 

филмови одгледани у детињству били - црно-бели. ☺ Наравно, овакви филмови и дан 

данас зраче посебним шармом и отменошћу, просто су неодољиви. 



Филмски правци попут неореализма и експресионизма са маркантним насловима 

попут Крадљиваца бицикла или Носфератуа. Фелинијеви филмови из ране, 

неореалистичке фазе, као и два његова каснија велика филма, Осам и по и Сладак 

живот. Годаров велики деби До последњег даха, готово сви филмови Стенлија Кјубрика. 

Поједини Бергманови, Куросавини, Хичкокови. Филмови Александра Петровића, 

Живојина Павловића и Ђорђа Кадијевића од домаћих. Такође, од аутора који су 

инспирацију налазили у фантастици и хорору ту су: Џејмс Вејл, Жак Торне, Роман 

Полански, Вес Крејвен, Џон Карпентер, рани радови Питера Џексона и Сема Рејмија, 

затим, Марио Бава и Дарио Арђенто... листа је дугачка. 

 

Бавиш се снимањем документарних и кратких играних филмова и филмском 

критиком. Зашто документарним филмом и зашто филмском критиком? 

 

Филмом сам желео да се бавим читавог живота. За то се указала прилика на 

студијама етнологије када сам упознао колегу Младена Стајића, са којим сам снимио 

прва два документарца. Зашто документарни филм? Током студија смо, између 

осталог, учили и о могућностима мултимедијског сакупљања и презентовања 

теренског материјала, кроз визуелну антропологију. На овај начин је, рецимо, и велики 

Жан Лик Годар правио своје прве филмске кораке, студирајући етнологију на Сорбони 

и гледајући филмове Жана Руча. Једноставно, желео сам да спојим лепо и корисно, 

филм и антропологију. Што се тиче мог писања о филму, не бих га назвао филмском 

критиком. То је више покушај да се, путем писања о домаћим филмовима и 

разговорима са ауторима, афирмише домаћа независна продукција на којој, 

дефинитивно, почива будућност филма. 

 

Многи су чули за твоје филмове: „Ко сте, шта сте ви?“ (2009), „Емануел“ (2011), 

„Маскирци“ (2013), „Зона шкарт“ (2013)... Али мало ко зна какав си успех са њима 

постигао... 

 

До сада су приказивани на фестивалима и смотрама широм земље и света. Надам се 

да оно што имам да кажем кроз филм, тек треба да буде снимљено. 

 

Можеш ли нам укратко рећи понешто о сваком филму који си до сада снимио? 

 

Наш први филм Ко сте, шта сте ви?, настао је као продукт теренске праксе по 

југоисточној Србији, лета 2009. године. Младен и ја смо желели да снимимо 

документарац о веровањима локалног становништва у митска бића, а снимили смо 

филм о прозаичној свакодневици. Ипак, успели смо да забележимо и једну ефектну 

„страшну причу“. Филм је премијерно приказан 2009. године на Међународном 

фестивалу етнолошког филма у Београду, што је уједно и мој фестивалски деби. 

Две године касније снимили смо Емануел, филм о евангелизацији ромске популације 

у Лесковцу. Овај документарац је, између осталог, приказан и у Аустралији и Северној 

Америци. Ове године снимио сам два документарца. Један од њих, Маскирци, снимио 

сам у селу Лозовик у околини Велике Плане. То је, у ствари, документарна 



реконструкција празновања „Поклада“, паганског обичаја протеривања зиме из 

заједнице. 

Такође, велику помоћ и подршку добијам од сарадника: етнолога Невене Ристић, 

редитеља Марка Бацковића, продуцента Живомира Жиће Михајловића, као и писца и 

сниматеља Миланчета Марковића. Наравно, ту је и породица да ме подржи 

финансијски, будући да филмове, још увек, снимам без буџета. 

 

Шта те је инсприрсало да снимиш „Зону шкарт“? 

 

Звучала ми је невероватно вест да у Београду постоји десетина прихватилишта и 

азила за животиње, а само једно за људе. Такође, читава медијска помпа око керуше 

Миле, усред Србије овакве каква је данас, деловала ми је... па у најмању руку 

фантастично! 

 

Са „Маскирцима“ си учествовао на 8. Фестивалу документарног филма у 

Великој Плани. Који су твоји лични утисци са Фестивала, а какви су, знаш ли, 

утисци публике? 

 

Фестивал документарног филма Златна буклија, полако и сигурно прераста оквире 

локалног и постаје битан фактор у креирању домаће културне стварности. За мене, то 

је била јединствена прилика да упознам неке од великана домаћег документарног 

филма, као и младе лавове. Нарочито ми је драго познанство са редитељем Бранком 

Радаковићем, са којим сам започео сарадњу, као и са редитељком Иваном Тодоровић. 

Реакције публике су, колико је мени познато, позитивне. Знам сигурно да је нарочиту 

пажњу привукла музика у филму, коју су урадили чланови етно састава Чудесмо. 

Уосталом, филм би до краја године требало да буде приказан на још десетак 

фестивала, па ћемо видети. 

 

Какви су ти даљи планови? Нови филмови, фестивали... 

 

Требало би да, до краја године, средим рукопис мастер рада и спремим га за 

објављивање. Започео сам и сарадњу са Омајом, јединим домаћим часописом који је 

посвећен фолклорној фантастици, као и са поменутим фестивалом документарног 

филма Златна буклија. Такође, у плану је и нови филм, али о том потом. 

 

 

Јун, 2013. 

 

 

 

 

 

 



62. Павле Зелић: Никада нећу престати да учим и развијам се као 

писац 
 

 

У данашње време када је тешко објавити и причу у часопису/новинама/(на) 

интернету, а камоли збирку кратких прича, објавити роман и то код Лагуне, издавачке 

куће која влада домаћим тржиштем, није мали успех, напротив. Ово је пошло за руком 

нашем младом саговорнику, Павлу Зелићу, који нам је одраније познат по збирци 

кратких прича „Последња велика авандура” (Матица српска, 2009), а који нам је у 

разговору открио да крије још једног, и не само једног, кеца у рукаву... 

 

Лагуна је недавно објавила твој првенац „Пешчане хронике“. Како си дошао на 

идеју за роман и колико си је дуго носио у себи? 

 

Идеја о радним акцијама као основној поставци једног романа појавила се после 

успеха приче „Ударница” која се може наћи у мојој првој збрици прича „Последња 

велика авандура” (Матица српска, 2009). Тај мотив, без сумње значајан историјски, још 

више као део колективног сећања на нека боља, прошла времена и који на моје 

изненађење уопште није обрађиван у нашој књижевности, спојио сам са једном другом 

моћном сликом која ме је годинама опседала, сликом духова деце који опседају 

запуштено игралиште. Духови су постали деца, акцијаши несрећним случајем 

настрадали на радној акцији изградње Новог Београда, и одједанпут сам имао цео 

роман у рукама, односно глави. 

 

Евидентно је да си извршио опсежна истраживања како би се упознао са 

предратним (Новим) Београдом. Како си дошао до потребних информација? 

 

Наравно да су историјске књиге и консултације стручњака неопходне, и у том 

погледу сам имао велику помоћ људи као што су историчари академик Љубодраг 

Димић и др Предраг Ј. Марковић, али је онај прави моменат уверљиве реконструкције 

епохе првих послератних радних акција постигнут највише захваљујући изузетно 

живописним причама пре свега моје баке, али и многих људи, самих актера описаних 

догађаја које сам у процесу разраде идеје имао среће да упознам. 

 

Колико дуго је трајао рад на роману и шта би издвојио као најтеже, а шта као 

најрадосније тренутке? 

 

Све заједно, имам иза себе скоро три године интензивног рада на овом делу, што 

истраживања и припрема, што самог писања и исправки. Највећи изазов, али и највећу 

сатисфакцију пружали су историјски сегменти, пре свега у погледу откривања мало 

познатих чињеница из блиске и (мало) даље (пред)историје Новог Београда и њиховог 

уклапања у причу. Нисам желео да загушујем радњу подацима, мада ми је било тешко 

када сам неке раније забележене анегдоте морао да жртвујем због динамике радње. 



Ипак, оне остају у мом сећању, на хард диску (и наравно бекапу!) за неке будуће 

приповести и текстове. 

 

Који би део из романа издвојио као најбољи? 

 

Нисам желео да диференцирам поглавља или мотиве тако да буду квалитативно 

различити, али јесам поносан на ликове који су у мом писању иначе пре свега ту да 

служе причи, али су ми се овог пута „отели” и изборили за неки свој простор и гласове. 

Такође ми је било јако важно да се сегменти и детаљи надовезују једни на друге у 

оквиру чврсте унутрашње логике која ме асоцира на слагалицу или сатни механизам. 

 

Сада када је роман, написан, иза тебе, осећаш ли да си као писац сазрео? 

 

Ово је свакако био још један, вероватно и највећи списатељски изазов који сам 

савладао. Некада сам покушавао да експериментишем у причама, рецимо ако нисам 

имао дијалоге написао бих причу састављену само од дијалога, или из другог лица 

једнине, из женске перспективе, сатиричну, друштвено ангажовану причу, итд... 

Роман пружа могућност да више ствари одједном „избаците из система” и на тај начин 

је пре свега велика школа, нарочито ако се ради натенане и темељно, водећи рачуна о 

сваком елементу у великој слици истовремено... Тако да укратко, осећам се 

самоувереније, али не сматрам да ћу икада престати да учим и развијам се као писац. 

 

Прошле су прве промоције... Утисци? 

 

Пре свега, напунити две сале (у Дому Омладине и Дому културе Студентски град) 

са преко 80 слушалаца, и то у истој недељи у истом граду није уопште лоше, напротив. 

Чињеница да смо оба пута успели да распродамо све књиге које смо понели, као и да 

сам их потписивао док ми се рука не би уморила, још је лепша и надам се да ћу слична 

искуства имати и када заређам по другим градовима. Посебно искуство и 

превазилажење још једног страха и блама била је скорашња промоција у Кнез 

Михајловој улици, где је потребно право умеће (и добар, јак глас) да се изборите за 

пажњу пролазника у оштрој конкуренцији свирача, жонглера и других уличних 

уметника. 

 

Први су утисци читалаца сигурно дошли и до твојих ушију. Знаш ли како је 

примљен роман? 

 

Полако формирам топ листу најјачих прича везано за роман, и ту се издвајају мајка 

једног другара, и други (такође женски) фан на фејсбук страници романа које су га 

читале по три пута, затим клинци који иначе не узимају књигу у руку, али зато 

отимају „Пешчану хронику” родитељима, они који су провели бесане ноћи, јер нису 

могли да престану са читањем, и други који су од страха морали да спавају са 

упаљеним светлима... Ефекти су различити, али ми је посебно драго што разни 

читаоци истичу различите ствари као јаче стране романа, па чак имају и потпуно 

различите фаворите међу јунацима. 



Како је роман прошао код књижевних критичара? Верујеш ли да негативна 

критика може да помогне писцу? 

 

Засада имам тек неколико критика, и углавном су позитивне и конструктивне, али 

имам и једну негативну. По мени, сама чињеница да у поплави издања неко одвоји 

време да изанализира баш мој роман, чак и ако му се не свиђа, добар је знак. Из сваке 

критике се трудим да извучем поуку за даљи рад и очекујем их још много, јер је роман 

отишао на већи број адреса критичара у земљи и региону. 

 

Лето је и затишје влада и у књижевном свету. Планираш ли промоције романа 

на јесен? 

 

Пре свега желим да се сусретнем са читаоцима ван Београда, мада ми остаје још пар 

атрактивних сала као што су Коларчева задужбина и Пароброд које су ми у 

комшилуку и које бих такође волео да напуним. 

 

Шта ти теже пада: рад на кратким причама или рад на роману? 

 

Роман је свакако захтевнији јер, ако хоћете да то све у коначном следу има смисла, а 

да се при том одржава и добар ритам, морате стално да жонглирате са већим бројем 

лоптица. Кратка прича са друге стране, нарочито ако постоји захтев стриктно 

ограниченог броја словних знакова, тражи дисциплину и одређену суровост према 

сопственим речима, ликовима и идејама. Ипак, када би ме уморио рад на роману, 

писао бих кратке приче, јер у томе имам праксе и стога ми представљају пре свега 

забаву. 

 

Пишеш сценарије за стрип. Колико се то разликује од рада на кратким 

причама/роману? 

 

Са једне стране је много опуштеније. Нема потребе за уредношћу, јер је једино 

битно да се идеја и слика јасно представе једином читачу текста – цртачу стрипа. Са 

друге стране, захтева потпуно другачије вештине, попут визуелизације текста који ће 

се практично нацртати, јаку имагинацију и мноштво занатских умећа везаних за 

распоред текста, прелазе из сцене у сцену и са стране на страну, ономатопеје и слично. 

Такође се трудим да цртачу дам што више документације, пре свега фотографија, како 

бих му/јој олакшао посао и након комплетирања самог сценарија увек следе 

консултације до финализовања производа, тако да је у коначном следу процес много 

компликованији и шири од простог писања. 

 

Бавиш се писањем књижевне, фимске критике и критике стрипова, али си 

радио и као уредник. Реци ми нешто више о тој врсти посла. Како си се снашао у 

улози уредника? 

 

Моје уредниковање је пре свега било везано за фанзин „Емитор“, и то је за мене 

најпре била једна забавна идеја која је брзо прерасла у озбиљан посао и приступ налик 



на прави, професионални часопис. Како сам био део целог тима залуђеника који су се 

овиме бавили не могу да одвојим мој удео од једног заједничког напора који је 

резултовао неким сјајним бројевима ове невероватне публикације релевантне на нивоу 

Европе. 

 

Приредио си и збирку прича еротске фантастике „Угриз страсти“ (2007). Како си 

дошао на ту идеју? 

 

То је уствари био један стари пројекат друштва љубитеља фантастике „Лазар 

Комарчић” који је догурао до неколицине прикупљених прича, а онда је добио 

финансијску подршку Министарства културе и уз нове материјале постао нешто лепо 

и значајно за друштво и домаћу фантастику уопште. 

 

Колико је еротика заступљена у фантастици и са каквим су се успехом одазвали 

аутори? 

 

Постоји занимљива и дуга традиција у овоме када говоримо о српској и ex-Yu 

жанровској фантастичној прози, још од часописа „Сириус“; са друге стране успели смо 

да обезбедимо учешће једног Милорада Павића и да обогатимо сваку причу са 

наменски цртаним илустрацијама наших најбољих цртача. 

 

Шта се тренутно кува у твојој литерарној радионици? 

 

Мислим да ћу се вратити причама, вероватно ћу заокружити још једну збирку 

новијих краћих прозних радова, али ме већ сврбе прсти за нечим дужим и почео сам да 

развијам идеју за још један роман. Такође, до краја године би требало да изађе наставак 

мог стрип албума „Дружина Дарданели” и још тушта и тма краћих стрипова за које 

сам написао или тренутно пишем сценарије. 

 

 

Јул, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. Леила, продавница плоча и књига: Једна урбана прича 
 

 

У самом центру града, у једној од најшармантнијих и најпрометнијих улица, Краља 

Петра 41, недавно је отворена „Леила“, продавница плоча и књига, пријатно место 

окренуто младим уметницима и заљубљеницима у музику и уметност. О њеном 

модерном и урбаном изгледу, о промоцијама и књижевним вечерима и плановима за 

будућност рећи ће нам њен власник и наш данашњи саговорник Саша (пуно име 

познато је редакцији). 

 

Како сте дошли на идеју да отворите продавницу плоча? 

 

Колекционар плоча сам већ дуги низ година. Пре двадесет и нешто година радио 

сам као диџеј у Лондону. Путовао сам по Европи и свету, био у свим европским 

градовима и схватио да би било занимљиво да се у Београду, у самом центру града, 

отвори продавница плоча, јер су донедавно постојале само две продавнице и то обе 

мало завучене, ниједна није на доброј локацији за туристе који су заинтересовани за 

куповину плоча, поготово оних са простора ex YU. 

 

Кад је продавница почела са радом? 

 

Продавница је званично отворена у јулу 2012. године, тако да смо ове године у јулу 

прославили прву годину рада. Направили смо журку на коју смо позвали етаблиране 

диџејеве, који су наши лични пријатељи и многобројне госте. Део сјајне атмосфере 

можете видети на нашој страници: http://www.leila.rs/galerije.html. 

 

Како је продавница израсла у ово што је данас – место где се окупљају млади и 

талентовани људи? 

 

Како плоче бележе леп повратак у свету (поготово у већим европским градовима) и 

код нас у последњих 10-15 година, мада тај повратак траје још и дуже, тако сам 

помислио да би било занимљиво да се отвори продавница плоча у самом центру града 

(у Берлину рецимо има 25-30 продавница плоча само у центру града). Тако смо успели 

да добијемо овај локал у Краља Петра 41, који је много већи него што нам је то 

првобитно било потребно, па смо понуду проширили на продају књига, ЦД-а и 

различитих уметничких предмета, и створили место за промоцију културе, посебно 

популарне културе, из свих области (од књижевности до сликарства, фотографије, 

скулптуре, музике итд.). Тако данас функционишемо на неколико нивоа: са једне 

стране препознатљиви смо као продавница грамофонских плоча, у оквиру које је и 

кафић, али је јако битан моменат тај да организујемо разне промоције, културне 

догађаје, књижевне вечери и музичке промоције, локалних аутора пре свега, мада смо 

имали и госте из региона. Избегавамо концерте у класичном смислу те речи, не 

наплаћујемо улазнице, већ се музичке промоције увек одржавају у оквиру промоције 

новог албума или ЦД-а локалног аутора или групе. 

http://www.leila.rs/galerije.html


Који су то млади уметници украсили продавницу? 

 

И кроз ентеријер смо одлучили да пружимо подршку младим уметницима. Простор 

су оплеменили: Никола Пантовић (ограда на галерији и лустер тежак 150 кг), Д. 

Вартабедијан (графике, које су на продају), Миша Ђорђевић (лампе (продајне) и 

чивилуци), графити мајстори Тимор Супер и ЛОРТЕК и ТКВ (шанк (украшен 

корицама најпознатијих музичких албума), велики зид на галерији и у подруму)... 

 

Ко је све гостовао у вашем шармантном кутку? 

 

Углавном смо усмерени на младе. Било је доста џез, рок и реп музичара, који немају 

прилику да се искажу и који су углавном непознати широј јавности. Од познатих је 

рецимо био Eyesburn, а поред њих гостовали су још и: Сава Маринковић, диџеј Жељко 

Керлета, Melinda Ligeti Trio ft. Setamur, диџеј Цеца, Hornsman Coyote, Боривоје 

Петковић, Филип Булатовић трио, WENT и многи други… Сви су углавном били 

задовољни сарадњом, јер ми обезбеђујемо целу логистику, њихово је само да донесу 

инструменте. Интересантно је да су ти догађаји јако посећени, иако се ради о младим, 

недовољно познатим уметницима. 

 

Не могу да се отргнем утиску да је ваш простор урбан, модеран. Цела ваша прича 

је у ствари урбана... 

 

Окренути смо урбаној и популарној, донекле и андерграунд култури. Пре свега нам 

је то занимљиво. Мислим да нема потребе да се бавимо познатим уметницима, кад има 

сасвим довољно простора у Београду, галерија у којима могу да излажу, књижара у 

којима могу да промовишу књиге... То је једна од идеја пројекта: подршка младим, 

локалним пре свега, неафирмисаним уметницима из свих области. 

 

Који су вам планови за будућност? 

 

Планови за будућност: издаваштво. У почетку бисмо били окренути само музици, 

дакле покренули бисмо музичку издавачку кућу „Leila Records“, а касније бисмо 

вероватно ушли и у причу објављивања књига, првенствено везано за популарну 

културу. Издавали бисмо младе, локалне уметнике и бендове, по могућности на 

плочама. Ово је туристичка зона у којој бисмо могли лако да пласирамо наше 

уметнике. 

 

Шта можете да ми кажете о Клубу Storytellning „Реч и глас“, који води Милица 

Крковић?  

 

То је још једна спонтана идеја, коју је покренуо наш пријатељ Александар 

Драмићанин и повезао нас са Милицом Крковић, власник и главни уредник издавачке 

куће „Метафизике“, мени увек занимљиве због одличних издања из области 

филозофије, које увек радо читам. Читава идеја је потекла од њега и нама се јако 



допала. Storytelling (уметност (усменог) приповедања) позната је већ одавно у свету и 

актуелна је посебно у већим културним средиштима (Лондону, Њујорку, рецимо) и 

потпуно се уклапа у концепт који ми покушавамо да развијемо. То наравно, треба 

стално одржавати и освежавати. Имамо доста нових идеја, доста наших пријатеља 

вољно је да се укључи у програм, јер је идеја јако занимљива. 

 

Можете ли да нам откријете неке од тих нових идеја? 

 

Планирамо да, рецимо, са нашим пријатељима глумцима, који су наши стални 

гости (не морам да откривам њихова имена), направимо неку врсту мини позоришта, 

пре свега моно драме, неку врсту малих једноставних сцена и играња. То је рецимо 

једна од идеја коју ћемо сигурно реализовати, пошто је наш простор идеалан за то. 

 

Окренути сте ка младима, пре свега, али да ли имате ишта у плану за децу? 

 

Нисмо о томе размишљали. Имали смо на уму мале игроказе, који не захтевају 

велику припрему, нити велику сцену, који би били оригинални, експериментални и 

никад раније извођени. Ово доста све спонтано функционише, немамо строге оквире 

нити правила, тако да ко зна... 

 

Покривате заиста све области уметности којима се млади данас баве. Једино 

нисте споменули филм... 

 

Што се тиче филма, како поседујемо професионалну опрему, уторком имамо 

редован биоскоп. Пуштамо заборављене и недовољно запажене филмове, а понекад и 

мејнстрим филмове. Пуштамо и скандинавске филмове. И то је потпуно спонтано 

испало. Пројекат пројекција скандинавских филмова и конверзационих радионица је 

заправо пилот пројекат организације „Скандинавски кутак“, која се бави 

промовисањем скандинавских вредности кроз различите садржаје едукативног, 

културног и забавног карактера. Два пилот пројекта које „Скандинавски кутак“ 

спроводи у сарадњи са продавницом плоча и књига „Leila records and books“ сваке 

среде, јесу пројекције скандинавских филмова и конверзационе радионице на 

шведском, норвешком и данском језику. За врло кратко време привучен је велики број 

људи заинтересованих за поменуте садржаје, па су у плану и разне друге активности 

попут организовања читалачког клуба, вечери скандинавске музике и разне друге 

активности. 

 

Планирате ли сарадњу са уметницима из иностранства? 

 

Усмерени смо на локалне ауторе. Јесте да смо имали госта из Словеније, али он је 

сам изразио жељу да се код нас промовише. Али, зашто да не? Ако нам буду звучали 

занимљиво. У принципу не контактирамо уметнике, већ су уметници ти који нам 

долазе. Стоји отворен позив на нашој фејсбук страници, па млади лако могу да нас 

нађу: https://www.facebook.com/LeilaRecords. 

https://www.facebook.com/LeilaRecords


Шта слушате од музике? Које су вам најомиљеније групе? 

 

Слушам све, џез, рок, соул панк... Ја сам генерација која је расла уз Лед Цепелин, 

Дорсе, Џими Хендрикса, златну еру рока и за њих сам емотивно везан. 

 

Како сте постали DЈ? 

 

Дуго сам у младости живео у Лондону, па сам временом почео да радим у мање 

познатим лондонским клубовима као DЈ. Није то био неки високи професионализам, 

али сам живео од тога. Тада када сам ја то радио, тада се тек почињало (1992-93. 

године), није било високе технике и био је то добро плаћен посао. Данас је диџеј који 

ради са својим плочама много боље плаћен од оног који ради на дигиталним 

изворима. Искуства су била добра. То је нешто на чему можеш да зарадиш, ако волиш, 

наравно, посао којим се бавиш. 

 

Зашто је важна музика?  

 

Музика је својеврстан начин комуникације. Не постоје језичке или културолошке 

препреке, вероватно је због тога популарна и важна, можда и најважнија од свих 

уметничких израза. Кад смо почињали, нисмо очекивали велику продају плоча. Али, 

како је то послала мода у последње време, тако све чешће млади долазе и купују плоче. 

Тако смо постали место где се окупљају музичари, али и уметници из свих области, 

глумци, књижевници... 

 

Зашто је за једног младог човека важно да се бави уметношћу? 

 

Кроз уметност млад човек унапређује себе и своју личност, ради на себи, утиче на 

своју средину, у стању је да пренесе неки музички, на пример, израз, који не може да 

пренесе речима. Свака та тежња младе личности ка уметности говори о тој личности, 

њеној креативности. Верујем да свако од нас има неки таленат, само га треба пронаћи 

и развити. 

 

Шта бисте поручили младима? 

 

Шта им поручујем? Поручујем им да се образују, више читају, слушају добру 

музику, да не троше време на баналне ствари (компјутере, рецимо), да иду у 

позориште, да истражују, друже се са креативним људима, да раде на себи... 

 

 

Октобар, 2013. 

 

 

 

 



64. Андреја Пауновић: Плес интелекта 
 

 

Андреја Пауновић, рођен је 1962. године у Земуну – Београд. Поносни је отац троје 

деце. Самостални је предузетник. Објавио је збирке песама „... Или, последња песма за 

њу“ (2011, Беокњига), „Пола века једног човека“ (2012, Нова Поетика, друго издање 

2013, Нови књижевни круг), и „О љубави... и нечем другом“ (2013, Нови књижевни 

круг), као и збирку афоризама „Жуљање мозга“ (2012, Нова Поетика, друго, допуњено 

издање 2013, Нови књижевни круг). У припреми је књига необичних прозних записа 

под називом „Краткологија“, као и прва збирка поезије за децу. Његова поезија и 

афоризми, објављени су у десетак зборника и књижевних часописа. Добитник је више 

књижевних награда и признања. Живи и ради у Београду. 

 

Кад и како пишете афоризме? 

 

Не постоји доба дана, нити постоје посебни услови у којима пишем афоризме. Све 

зависи од тренутка, односно околности и инспирације. Често током вожње посегнем за 

диктафоном (који је увек уз мене) и афоризам снимим, ређе запишем као поруку у 

мобилном телефону. Важно је да мисао „не побегне“, да је не „однесу“ дневне обавезе. 

 

Афоризам је плод тренутне инспирације или дубоког промишљања? 

 

Идеја о садржају – теми афоризма је свакако плод тренутне инспирације, али често 

је његова коначна форма плод дубљег размишљања. Афоризам је кратка, сажета 

сатирична књижевна форма и важно је да он сам као и његова порука буду јасни, те је 

ред и одабир речи да се жељено пренесе читаоцу, од изузетног значаја. 

 

На шта највише обраћате пажњу приликом писања? 

 

На форму онога што пишем, као и поруку коју желим да пошаљем. Поменуо сам 

већ одабир речи. Наш је језик веома богат и пружа широке могућности изражавања. 

Употребити реч која ће на најбољи начин изразити жељено, чини писање додатно 

занимљивим. Често су мој избор и понеке неуобичајене, помало заборављене речи и 

изрази, посебно када пишем поезију. 

 

Да ли су Вам потребни посебни услови за писање (мир, тишина или музика 

можда…) и посебне „алатке“ (афоризми других аутора, интернет…)? 

 

Не посежем за туђим афоризмима као „алаткама“ и инспирацијом. Интересантно је 

да сам целу књигу „Жуљање мозга“ писао без сазнања у којој мери је афоризам код нас 

присутан, односно колики је број афористичара и поклоника афоризма. У фази 

стварања ове књиге, нисам заправо читао туђе афоризме. Неспорна је чињеница да је 

афоризам плод свакодневице и окружења. У уводној речи књиге навео сам да се са 

истог извора сви напијамо, те да је свака сличност са другим, већ постојећим, 



ненамерна. Моји афоризми, плод су личних доживљаја, ставова и размишљања. Не 

седам за компјутер с намером да пишем афоризме, те ми посебни услови нису ни 

потребни. 

 

Постоји ли лош дан за афоризам? 

 

И дан препун обавеза и лош дан, могу изнедрити покоји афоризам. Како жељена, 

тако и нежељена свакодневица, инспирација су за афористичара и једино могу 

утицати на тему афоризма. 

 

Шира публика има отпор према сатири (зашто?), па опет – њоме се бавите. Због 

чега? 

 

Како је сатира заправо критички осврт на поменуту свакодневицу, већином 

нежељену, иста нас на њу подсећа, а многи нису ради да се проблемима свакодневице 

баве више него што морају. Писање афоризама не доживљавам као обавезу, те ни као 

„бављење“ њоме. Писање за мене није обавеза, немам одређену дневну норму 

писменог изражавања, једноставно је део мене. Ако инспирација дође, искористим је. 

 

Објавили сте 2013. године збирку афоризама „Жуљање мозга“, која носи 

интересантан поднаслов: афоризми, 'накоизми и остали мозгоизми. Шта су за Вас 

„'накоизми и мозгоизми“? 

 

Афоризам је јасно одређена књижевна форма, кратак облик једноставне мудре и 

духовито изречене тврдње или сажете мисли, са својствима парадокса. Како се нисам 

током писања ове књиге искључиво руководио овим аксиомом, неопходно је било да 

публици и критичарима „појасним“, односно, приближим, одређене садржане мисли, 

које су одударале од наведене дефиниције, те сам их у сатиричном духу назвао 

'накоизми – мисли онако ('нако, без повода) изречене. Свака је мисао резултат 

„мозгања“, те сам све остале мисли уз афоризме и 'накоизме подвео под мозгоизме. 

Тиме сам желео да некако оправдам излазак из класичне форме афоризма које сам у 

књизи приказао. 

 

Објавили сте до сада три збирке поезије. Прву под називом „... Или, последња 

песма за њу“ 2011 године (http://www.stihomgovorim.com/iliposlednjapesmazanju.pdf), 

„Пола века једног човека” 2012. године, која је уз последњу збирку „О љубави... и 

нечем другом“ доживела своје друго издање 2013. године. Почетком 2014. године из 

штампе Вам излази и прва књига поезије за децу, као и прво прозно дело које носи 

назив „Краткологија“. У чему је, за Вас, разлика у раду на поезији и афоризму и 

шта имају (односно немају) заједничког? 

 

Заједнички чинилац писања поезије и афоризама је преданост. Обе књижевне 

форме су захтевне и изискују (по мени) јасноћу изражавања и поруке коју носе. 

Узевши у обзир ове чињенице, битна разлика не постоји. Добар, квалитетан афоризам 

или иста таква песма, једнако су значајни како за њиховог аутора, тако и за читаоце. 

http://www.stihomgovorim.com/ILIPOSLEDNJAPESMAZANJU.pdf


Афоризам може бити дужи од песме... Песма може бити уједно и афоризам... Тешко је 

по мени и непотребно налазити различитости. Задовољство њиховог стварања, 

подједнако је. 

 

Шта је за Вас поезија? 

 

За мене је поезија плес интелекта, у ритму емоција. Мислим да је то најсажетија и 

најупечатљивија дефиниција поезије. 

 

Како настаје (Ваша) песма? 

 

Већим делом, моја поезија је љубавна и римоване је форме. Из сопственог или туђег 

доживљеног или жељеног, црпим „информације“ које постају „тема“ песама. Понекад, 

песму напишем у даху, али често та иста „тема“, дуже време чека да се целина склопи. 

Нисам оптерећен „силовањем“ мисли и стиха, односно потребом да започето морам 

одмах и да завршим. Све има свој тренутак, па и песма свој крај, постигнуту целину и 

форму. 

 

Учествовали сте на глобалној акцији читања поезије „100.000 песника за 

промене“ 2012. године. Какво је Ваше искуство са учешћа? 

 

Идеја ове акције била је да песници својим наступом и читањем поезије, дају 

допринос променама на глобалном нивоу. Једна од многобројних акција иза којих 

стоје невладине организације, које оставе дубок траг али, на жалост, не учине ништа 

више од „још једне успешне акције“. Нешто као песнички „глас разума“. Учествовао 

сам и у другим књижевним манифестацијама, које су као и ова, сјајна прилика за 

афирмацију поезије и њених аутора. 

 

Стојите иза издавачке куће „Нови књижевни круг“. Које сте ауторе до сада 

објавили и како? 

 

На овогодишњем Сајму књига у Београду, Нови књижевни круг се представио са 

око двадесетак наслова, од поезије, преко афоризама, дечије литературе, до кратких 

прича и романа. Наступ је оцењен као веома успешан, тим пре што смо на сајамском 

штанду организовали и живе, интерактивне промоције наших наслова и аутора, уз 

присуство многобројне публике. Такође смо једини организовали групну промоцију 

свих песничких издања и њених аутора у сали „Борислав Пекић“ на београдском 

сајму. 

Од познатијих аутора навео бих Јелену Тинску, са њеном дванаестом књигом, и 

првом „књигом за ваше дете и дете у вама“ – Беканине приче, као и Планинку Нину 

Рајковић са сјајном књигом кратких прича „Дрогу нисам пробала, али смрт јесам“. Ту 

су и Снежана Новевски са новом књигом поезије „Време, тихи победник“, Тања 

Петровић са новом поетском збирком „Игра животом у башти доколице“, Маријана 



Пилиповић са сјајним поетским првенцем „Међуречје“ и Тајана Потерјахин са 

изузетним романом „Мучитељ“. 

С обзиром да је стање у савременом издаваштву веома сложено, поједини аутори су 

своја издања финансирали самостално, добијајући од нас изузетно повољно цене 

штампе, као и услове плаћања. Неколико наслова смо одрадили „про боно“, односно 

без икакве остварене добити, у које се првенствено убраја књига бајки „Другачији сам 

па шта?!“ Аните Ђурђекановић, књиге намењене инклузији деце са посебним 

потребама. 

 

Можете ли нам нешто више рећи о уређивачкој политици Ваше куће? 

 

Нови књижевни круг је издавач савремене концепције пословања, који уз уважавање 

околности и услова под којима данашње књижевно стваралаштво егзистира, има за 

циљ да помогне многим ауторима да своја књижевна дела објаве и представе 

читалачкој публици. 

Наша понуда високо квалитетних и у свему високо професионалних услуга, уз 

услуге комплетне припреме за штампу и штампе у сопственој штампарији, садржи 

између осталог и услуге лекторисања и коректуре, као и израде рецензија за све 

књижевне врсте, у свему према потребама аутора.  

Не бавимо се књижевном критиком и није на нама да ауторска дела оцењујемо и 

рангирамо по било којем основу, али свакако ауторима дајемо смернице, с циљем 

постизања што бољег квалитета њиховог ауторског дела, које на крају представља и 

нас као издавача. 

 

Реците нам нешто више о наградном конкурсу „Захарија Орфелин“ који је 

расписала Ваша кућа. 

 

Наградни конкурс „Захарија Орфелин“ је заиста обиман књижевни и ликовни 

конкурс. Књижевни конкурс за циљ има да окупи књижевне ствараоце свих 

књижевних категорија ради објављивања капиталног издања под називом „Зборник 

савременог књижевног стваралаштва“ у два тома, док се ликовни односи на ликовне 

ствараоце који треба да ово издање, као и наградна издања из свих књижевних 

категорија заступљених овим конкурсом, опреме. Са детаљима конкурса могуће је 

упознати се на нашем званичном сајту: www.noviknjizevnikrug.com. 

 

На чему тренутно радите? 

 

Као аутор, радим на поменутим књигама; првој збирци поезије за децу и прозном 

делу под називом „Краткологија“, које ће надам се бити објављене почетком 2014. 

године. Као уредник Новог књижевног круга, радим на неколико нових наслова који 

такође треба да се појаве почетком 2014. године, као и на пројекту часописа дечијег 

књижевног и ликовног стваралаштва намењеног основцима, који ће се према 

очекивањима појавити током пролећа 2014. године као месечник, а биће пропраћен 

зборником радова на сваких шест месеци. 

http://www.noviknjizevnikrug.com/


Постоји ли нешто што сте себи зацртали, а још увек нисте остварили? 

 

Много тога, што је верујем случај и са другим амбициозним и свестраним људима. 

Одређеније; запажен успех као књижевни стваралац и позиционирање Новог 

књижевог круга као утицајног и уваженог издавача код нас. 

 

 

 

Децембар, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Небо је граница: Занимљива прича о снимању лажног 

документарца „Напрата“ 
 

 

Да уложена велика средства нису формула успеха, потврђује недавно завршен 

филм „Напрата“, редитеља Младена Милосављевића, који је премијерно приказан на, 

осмом по реду, Фестивалу српског филма фантастике (ФСФФ), одржаном у Дому 

омладине. Филм је освојио чак два Коскара, за најбољу причу и награду публике. 

О томе како су дошли на идеју да сниме лажни документарац, како је текло 

снимање, а како прикупљање средстава, рећи ће нам нешто више Младен 

Милосављевић, режисер, и Миланче Марковић, уредник часописа „Омаја“ и врсни 

познавалац домаће фолклорне фантастике, који је у филму глумио самога себе. 

 

Како сте дошли на идеју да снимите филм? 

 

Младен: Мени је као етнологу одувек било фасцинанто како се Србија, која има 

изузетно богату фолклорну фантастику, традицију, митологију, никад није у некој 

већој мери бавила фолклорном фантастиком у форми филма. Писано је о томе, 

објављиване су приче, али се кинематографија није бавила фолклорном фантастиком, 

изузев „Лептирице“ и још свега неколико наслова. 

Тако сам дошао на идеју да снимим филм, у форми лажног документарца, односно 

фаунд футиџа (found footage), који би за тему имао фолклорну фантастику. Лажни 

документарци до сада уопште нису снимани код нас. У свету су најпознатији 

„Вештица из Блера“ и „Паранормалне активности“, а навео бих и један филм који није 

амерички „Човек који је ујео пса“. 

На Фестивалу српског филма фантастике (ФСФФ) премијерно су приказана три 

лажна документарца - први такви код нас. Један од њих је и „Напрата“, који је уједно и 

једини професионални дугометражни филм, пошто смо имали мало атрактивнији 

кастинг - најпознатији аутори радили су на овом филму: Мирослав Лакобрија, аутор 

маске, Марко Бацковић и Бранко Радаковић и наш уважени пријатељ Миланче 

Марковић. 

 

Колико је трајало истраживање теме? Зашто напрата? 

 

Младен: Хтео сам да снимим причу о неком нашем митском бићу које није довољно 

заступљено, које није довољно познато. Тако ми је пала на памет напрата. Први помен 

напрате имамо 1940. године, код Радована Н. Казимировића у књизи „Тајанствене 

појаве у нашем народу и Креманско пророчанство“. Он помиње како су влашке 

врачаре у источној Србији призивале напрате. 

После њега, тек је 1997. године, поново спомиње, у форми књижевне фантастике, 

Миланче Марковић у својој књизи „Сеновите приче“. То су практично једина два 

извора код нас. Мени је напрата деловала врло интересантно, врло филмично. Био сам 

инспирисан Миланчетовом причом, која је била врло једноставна, није захтевала неке 



захтевне специјалне ефекте. Са оним буџетом са којим смо располагали и са техником 

са којом смо располагали, она се наметнула сама, као логичан избор. 

 

Ко је све учествовао у снимању филма? 

 

Младен: То су људи са којима сам сарађивао и раније, људи за које сам знао да се 

занимају и да воле исте оне ствари за које се занимам и ја. Прве особе из света филма, 

из света фантастике, које сам контактирао били су Миланче Марковић, уредник 

часописа „Омаја“, врсни познавалац домаће фолклорне фантастике, и Марко 

Бацковић, аутор независних филмова, редитељ и продуцент из Панчева, изузетан 

потенцијал, који неуморно вуче независну српску продукцију. Када сам Марку 

саопштио идеју, страшно му се свидела. Пошто је врло предузимљив, одмах је 

контактирао Мирослава Лакобрију, којег то тад нисам лично познавао, и како се и 

Лакобрији допала идеја, стао је иза нас и сам, о свом трошку, направио маску, 

осмислио је заједно са нама. 

Касније су се укључили и остали чланови екипе: главна глумица, наша колегиница, 

репортерка из Велике Плане, Ивана Богдановић, пошто је и главна глумица у филму 

репортерка, некако се одмах уклопила у целу причу - и по избору занимања и по својој 

динамици просто се поклопила са улогом. Професора у филму глуми Бранко 

Радаковић, изузетно познат независни аутор документарних филмова, Саша Томић 

као друга мушка улога у филму и асистент режије, човек је иначе професионални 

режисер, потом Златимир Пантић и Миланче Марковић, који су глумили сами себе, 

наши стручњаци за област фолклорне фантастике. Тако смо се сви нашли по неком 

осећају, сензибилитету. 

 

Колико је трајало снимање? И где сте све снимали? 

 

Младен: Само снимање филма трајало је доста кратко. Одвојили смо недељу дана за 

снимање. Све се сводило на импровизацију и снимили смо га, од предвиђених седам, 

за три дана. Радили смо по целе дане, уз врло мало одмарања. Све је текло као вода, 

успели смо да избегнемо све непредвиђене ситуације, које се обично дешавају 

приликом снимања. Некако смо се уклопили, нашли... Не кажем, виде се грешке, ипак 

је то мој први дугометражни филм. Од целе екипе једино је Мирослав Лакобрија већ 

радио на дугометражном филму. 

Због малог буџета филм је сниман код мене. Било ми је фасцинантно да је један 

Орен Пели, аутор филма „Паранормалне активности“ урадио филм за 15.000 долара, 

снимивши га у својој кући, практично у једној соби. Тако сам помислио, ако може он – 

могу и ја! И тако смо снимили филм у мојој соби, у мојој кући, у близини Велике 

Плане, у селу Велико Орашје где живим. Потрудио сам се да причу учиним 

атрактивном, уз помоћ онога што смо већ имали: камере, видео клипа са интернета, 

који је својевремено, када се појавио, пре неких пет година, био права сензација. Тај 

клип у којем син малтретира своју мајку и данас је врло гледан, па сам га искористио 

као увод у нашу причу. 

 



Колики је био буџет филма? 

 

Младен: Поред праве велике и професионалне продукције код нас, није лако доћи 

до средстава. Читава ова прича кренула је из једног ентузијазма, из велике жеље, и моје 

и целе екипе. Конкурисали смо за средства и код општине и код многих приватних 

финансијера и добили смо нула динара, тако да је читава прича практично 

финансирана са пар стотина евра, прави „no budget“, које је дала моја породица, 

пријатељи. 

 

Учествовали сте на ФСФФ. Како је филм прошао? 

 

Младен: Филм је на Фестивалу прошао неочекивано добро. Како је Мирослав 

Лакобрија један од оснивача Фестивала, било је логично да га пошаљемо тамо. 

Изненадио сам се кад су ми после неколико дана саопштили да ће филм отворити 

Фестивал, што је изузетна част, с обзиром да је дебитантски, па још снимљен у дужој 

форми, јер ипак се ради о филмовима кратког метра. Добили смо чак две награде, за 

најбољу причу и награду публике и филм је, као награђени, и затворио Фестивал. Тако 

смо некако заокружили читаву целину, што је можда и логично, јер је овај, осми по 

реду, Фестивал био посвећен лажном документарцу. 

 

Који су вам даљи планови? 

 

Младен: Планирамо да наставимо истим путем: српска фолклорна фантастика, 

можда опет неки лажни документарац, зависи од средстава којима будемо 

располагали. У сваком случају настављамо да снимамо даље, видећемо, небо је 

граница. 

 

Миланче, која су Ваша искуства са снимања филма? До сада сте увек били иза 

камере, какав сте доживљај имали када сте стали испред камере? 

 

Миланче: Некако сам одувек, још од малих ногу, знао чиме ћу да се бавим у животу: 

бићу уредник неког часописа и снимаћу филмове. Тако се целог живота тиме бавим: 

уређујем часописе („Наш траг“, „Омаја“) и снимам филмове (са Младеном сам, пре 

„Напрате“, радио два документарна филма – „Маскирци“ и „Зона шкарт“). 

Имао сам ту част да у „Напрати“ играм себе, великог стручњака за онострано. 

Мислио сам да ћу имати велику трему, али је све прилично добро испало, био сам 

прилично убедљив на филму. Да смо, међутим, имали времена да правимо дублове, 

све би изгледало много боље, али били смо временски ограничени и готово све смо 

снимили из првог покушаја. Захваљујући мојој сарадњи са Младеном, испунио се мој 

највећи сан у животу – да ми се име нађе на ИМДБ-у! Потписујем три наслова: као 

камерман у претходна два филма, и као глумац и продуцент у „Напрати“. 

 

 

 



Надам се да ће бити и четвртог филма? 

 

Миланче: Тренутно пишем сценарио за један мој филм, па ћемо видети да почнемо 

са снимањем преко зиме. У питању је, наравно, опет фолклорна фантастика. Морамо 

мало да извучемо те наше приче страве на светлост дана и да их пласирамо. Зашто 

стално Американци, зашто стално Стивен Кинг, кад имамо и наше страшне приче, 

које су по мени много интересантније од овога што нам се тренутно нуди. 

 

Кад се ради филм за пар стотина евра, очигледно је да пуно тога мора да се ради 

на папиру. Занима ме колико сте успели у старту да испланирате, везано за 

снимање у истом ентеријеру. Колико је било рада са глумцима ван камере? 

 

Младен: Нисмо имали неку гвоздену књигу снимања, пошто нико од нас није 

професионалац. Нисмо имали дијалоге по којима смо радили, већ заокружену причу, 

кључне сцене и редослед сцена по којима смо снимали. Обично је први покушај 

снимања био вежба. То смо сви заједно гледали, и ја сам им давао смернице, ко треба 

да се нагласи, ко да се спусти и слично, и обично би други или трећи покушај био онај 

крањи. Провео сам скоро годину дана тражећи екипу. У том периоду смо доста 

разговарали, пролазили смо кроз неке сцене и резултат тога био је добра сарадња свих 

нас. 

 

Видели смо да наши људи доста добро раде са камером и да се за мале паре могу 

урадити доста добри специјални ефекти. Међутим, чест проблем код 

нискобуџетних ауторских филмова је звук. Како сте се Ви изборили да имате добар 

звук? 

 

Младен: Наш филм је ултра независтан, ултра „no budget“. Имали смо пристојну 

ХД камеру (Миланче је позајмио опрему) и екстерни микрофон, који смо користили за 

већину сцена. Међутим, лажни документарац је у том смислу прилично захвалан, јер 

не тражи беспрекоран звук, све треба да делује сирово, спонтано, резови треба да буду 

оштри, па техника пада у други план, јер исплива на површину та енергија, 

спонтаност. Срећа па нисмо имали непремостивих техничких проблема. 

 

Миланче: Имамо прилично солидну опрему за „no budget“ филмове. Кад сам 

одлучио да се бавим снимањем филмова, прво што сам урадио – набавио сам опрему, 

јер је јако тешко доћи до опреме без пара. Рецимо, изнајмљивање микрофона кошта 50 

евра дневно, а ја сам га купио за 100 евра. Није то савршен микрофон, али је за наше 

потребе сасвим довољан. Опрема, захваљујући савременој технологији, постаје све 

мањи проблем. Остаје само идеја, глума и организација. 

 

Разговор водили: 

Тамара Лујак и Влада Тодоровић 

 

Децембар, 2013. 



66. Универзум звани филозофија 
 

 

Како се постаје филозофом? Даје ли филозофија одговоре на круцијална животна 

питања (ко смо, куда и зашто ходимо), или морамо, да бисмо добили одговоре, да 

посежемо за другим „изворима“? О овоме, али и о много чему другом: како стојимо са 

савременом филозофијом, какав однос имају средњошколци, рецимо, према 

филозофији, рећи ће нам млади филозоф, чије је име познато редакцији. 

 

Зашто си се одлучио за филозофију? Шта је то она имала да ти понуди у односу 

на друге науке? 

 

Већ сам са дванаест, тринаест година почео да схватам да се разликујем од својих 

вршњака, да другачије схватам ствари око себе, већ тада сам, наиме, почео озбиљно да 

се питам о животу и смрти. Просто ми је било нормално да се бавим тим питањима - 

иако сам знао да моји вршњаци о њима не размишљају - јер ми је то у природи. Нисам 

могао да идем кроз живот, а да се не питам ко сам, шта сам и куда идем. Тада сам себи 

почео да разјашњам питања живота, смрти, вечности, ко је Бог и да ли постоји... 

Почео сам да улазим у материју, читао сам Библију, али не и филозофске књиге, 

бар не у то време. Сматрао сам да човек мора сам себи да да одговоре на круцијална, 

животна питања. Нисам тип човека који може да иде кроз живот, а да није себе 

разјаснио. 

Како је време пролазио, са неких тринаест, четрнаест година, схватио сам да ме 

таква размишљана уопште не плаше, као што плаши већину људу, напротив, схватио 

сам да су ми та размишљања потпуно блиска, да ми је то најнормалнија ствар којом 

човек може да се бави: да, тешка, да, озбиљна, али како можеш, а да се не бавиш таквим 

питањима? Просто сам имао унутрашњи порив који ме је гонио и који се временом 

повећавао. Тако сам већ са шеснаест година знао шта ћу да студирам: филозофију. 

Једина алтернатива била је историја, али да сам је уписао, њом бих се бавио из хобија, 

јер је филозофија била и остала једина тема, једина област која ме занима. 

 

Дипломирао си 2005, магистрирао 2011, тренутно радиш на докторату… Колико 

ти је, и да ли ти је уопште, било тешко студирање, како си се одлучио за 

магистратуру и смер историје филозофије, шта си изабрао као тему за докторат... 

 

Да је студирање било лако – није, поготово што сам први испит који сам полагао – 

пао, и то баш Увод у филозофију. Кад дођеш на факултет – ниси спреман. Учење у 

средњој школи и на факултету се разликују као небо и земља. Факултет је виши ниво 

разумевања, виши ниво учења. 

Мени је, међутим, одговарао факултетски начин учења, јер сам кампањац, био и 

остао. Али, научио сам једну врло битну ствар, а то је селекција информација. 

Асистент на Уводу у филозофију научио нас је да је јако битна селекција ствари које 

нам требају - у самом животу, па и у материји коју учиш. 



Тек временом научиш да раздвојиш битно од небитног. Пре свега тога мораш да 

нађеш упоришне тачке, мораш да научиш да се сналазиш у универзуму званом 

филозофија. Тако да почетак није био сјајан, чак сам озбиљно размишљао да одем у 

војску на годину дана, али сам се на срећу врло брзо предомислио. Убрзо сам дао први 

испит и после је све кренуло лакше. 

Људи генерално уписују филозофију како би добили одговоре на одређена 

животна питања, али то је управо оно што нам на првом предавању професори објасне 

– не очекујте одговоре од нас. Одговори које ви тражите су ваши лични, а ово је само 

један од начина бављења том темом, јер је у филозофији све ствар интерпретације. 

Код нас на факултету учи се историја западне филозофије, а ја сам филозоф по 

образовању, а езотеричар по убеђењу, што значи да моји одговори не леже у 

филозофији. Езотерија је једини могући пут за мене. 

Одлучио сам се за магистратуру зато што сам већ тада био сигуран да желим да 

предајем на факултету једног дана. А и било ми је потпуно логично да наставим своје 

усавршавање. 

Одлучио сам се за историју филозофије зато што је то оно што ми се највише свиђа 

у филозофији, најближе ономе што сматрам филозофијом, најближе је оном 

најизворнијем филозофском - љубав према мудрости – није модерна интерпретација. 

Данас се, међутим, филозофија не тумачи тако, већ као рационална тежња ка 

једном кохерентном систему заснованом на формално логичким правилима. Е ту 

настаје проблем – зато што сматрам да рацио није једини извор сазнања, као да ни 

формална логика није једини начин на који можемо нешто да сазнамо. 

Тема за докторат гласи „Однос између чулности и разума у Хегеловој филозофији“, 

али морао сам да је променим, јер сам рад није испао онако како сам очекивао. Хегела 

сам желео да тумачим на свој начин, али је рад кренуо у неком сасвим другом смеру. 

Није лоше испао, али сматрам да може и боље. 

 

Да ли је прави предмет филозофије, како га је одредио Карл Јасперс, 

истраживање духа истине или је то разумевање мистерија егзистенције и 

стварности или - и једно и друго? 

 

Мислим да је све по мало. Мислим да, како год била модерна тумачења филозофије, 

не можеш да избегнеш оно што је изворно. Ако хоћеш себе да назовеш филозофом, не 

можеш само да будеш у причи из XX века, аналитици, филозофији језика, семантици, 

филологији... 

Генерално мислим да филозофија, ако жели да остане филозофија, мора да се врати 

изворном - тежњи ка мудрости, па и оним најсуштинскијим питањима: ко сам, шта 

сам, где сам (ко смос? шта смос? где смос?) (смех). Чиме год да се бавиш, мораш да даш 

одговоре на суштинска питања: који је положај човека у космосу, који је смисао људске 

егзистенције, однос према Богу, према вечности, животу... 

 

 

 

 



Колико ти је бављење филозофијом помогло на личном плану? 

 

Филозофија ми јесте помогла у неким стварима, али ми није дала одговоре на 

питања која сам спомињао малопре. Филозофија за паметног човека може да буде врло 

користа ствар. Као што сам већ споменуо, научи те да селектујеш информације. Научи 

те да разлучиш шта је битно, а шта небитно. То је јако, јако важно у данашње време, 

када нас са свих страна бомбардују свакојаким информацијама. 

Друго, научиш критички да размишљаш - према свему, па и према филозофији. 

Научи те да све узимаш са резервом, да се не залећеш (иако је у људској природи да се 

залеће), да читаш шеме и обрасце у понашању људи - мени је то рецимо доста помогло 

у односу на људима. 

Мислим да филозоф не сме да буде оперисан од живота, да живи у неком свом, 

виртуелном, свету. Мислим да је то најчешћа грешка филозофа. Филозофи сматрају 

своју професију елитистичком, као и то да треба да живе одвојено од света. Не. Они 

баш треба, као Талес, да покажу да су савладали свакодневни живот, свакодневне 

приче и да могу да се баве звездама и питањем живота и смрти, а не да кажу – мене то 

не занима. Не смеју да буду оперисани од стварног живота. То је аскетизам, то је нешто 

друго, али строго филозофски – не. Мислим да управо са тим знањем треба да 

останеш у реалном животу, да си свестан његове ограничености. 

Конкретно, филозофија ми је доста помогла у томе да размишљам „ван кутије“, да 

препознајем „матриксе“ у нашим животима, ствари које људи раде не размишљајући, 

несвесни да их и зашто их раде. 

 

Да ли ти је то сазнање помогло да исте те „матриксе“ препознаш и код себе? 

 

Да, то је кључ целе приче, не само да препознаш кад други људи праве глупости, 

већ и да видиш у колико образаца сам, хтео не хтео, упадаш и да схватиш да су то само 

обрасци које можеш, али и не мораш да следиш. То је управо суштина филозофије. 

Она започиње са чуђењем над обичним стварима, над устаљеним конвенцијама. У том 

је смислу јако корисна. Филозоф уме да види детаље, али и ширу слику. 

 

Битан део филозофије покушава да искористи људску склоност ка чуђењу, 

занимању и тежњи за разумевањем, како би се открило битно, како би се открила 

истина. Да ли је то један од разлога зашто се занимаш за езотерију? 

 

Наравно. Мислим да је радозналост оно најдивније код човека, оно што деца имају у 

себи урођено, а што човек убија у себи упадајући у животне шаблоне, обрасце, 

матриксе. Сматрам да човек који држи до себе, не сме то себи да дозволи. На жалост, 

мало је њих који ће се бавити тим најфундаменталнијим питањима (зашто? како? да ли 

то може боље, другачије?), превише им је компликовано. То је оно што називамо 

„психологија гомиле“: куд сви ту и мали Мујо. 

Ја не спадам у ту причу. Не зато што сам паметнији, не, већ зато што сам тако 

насађен, ствари доживљавам другачије. Сматрам да ово што радим, сваки човек треба 

да ради. Нећу да радим нешто ако не видим смисао у томе, нећу да радим нешто што 



сви раде, то је њихов проблем, не мој. Не радим то да бих се разликовао, радим то зато 

што сам такав, верујем у то, тако сам рођен, то је моја суштина, моја природа. 

Са филозофијом је, дакле, све кренуло, а езотеријом сам почео да се бавим, јер ми 

филозофија није дала одговоре које сам тражио. Верујем да је рацио само један од 

начина сазнавања, оруђе којим спознајемо свет, али је као такав прилагођен нашем 

поимању стварности у 3Д-у, да се изразим савременим језиком. Сматрам да постоји 

више димензија, нивоа постојања, вибрација, фреквенција, који су за мене виши облик 

свести. Разум служи само томе да се снађемо у 3Д-у, зато што је прављен тако да разуме 

само + и -, или је А или није А, а убеђен сам да постоји и стварност изнад тога и начин 

сазнавања онога изнад. 

 

Да ли сматраш да разумом, оваквим какав је данас, можемо да разумемо те више 

димензије? 

 

Можемо да их наслутимо. Ако пођемо том страном, схватићемо да је наш разум 

ограничен, да има много грешака, просто не може да превазиђе принципе формалне 

логике, не може да схвати да у свету постоји истовремено и А и не А, зато што је наш 

свет, у 3Д-у, заснован тако, на тим правилима, док је у четвртој, петој или шестој (и 

даље) димензији све много флуидније, течније, имаш бесконачан број могућности. 

Сваки атом има бесконачно много потенцијала, из којег својом свешћу, која је 

повезана са најдубљим, најширим, највишим, извлачиш, манифестујеш све 

могућности. То је везано за моје филозофско становиште, а то је ултимативни, 

апсолутни идеализам, који вуче на Хегела, али није баш хегеловски. 

Зашто идеализам? Зато што верујем да не постоји физичка стварност око нас, 

верујем да је све што постоји око нас, телесно, материјано, пројекција наше свести и у 

том смислу је то идеализам, није материјализам, напротив. 

Верујем да је 3Д јако густ, јако спор, зато што атоми јако споро вибрирају, 

фреквенција је јако ниска, па ствари изгледају тако чврсто, а у ствари су флуидне. Ми 

смо у заблуди да је ово једина, ултимативна могућа реалност, где постојимо ти и ја, и 

све између нас. Ништа не постоји између нас, све је једно. 

 

Да ли бисмо могли да достигнемо ту вишу реалност и како? 

 

Разумом не. Разум је ограничен на 3Д поље. Да би је пробио, човек мора да пробије 

своју свест, а ту долазимо до приче о чакрама (три доње и четири горње). Духовним 

развојем, подизањем своје свести - немачка класична филозофија има нешто слично, 

што се назива интелектуални опажај - ја то зовем „качење на Божији интернет“ - 

доживљаваш непосредну спознају стварности, која превазилази разум, а да би дошао 

до тог нивоа мораш да доживиш продуховљење, „смрт ега“, да се очистиш од егоизма, 

од сујете. Тада долазиш до стадијума аватара, до богочовека, Христа, Христове свести, 

тада почињеш да схваташ да смо ми богови који се играмо тога да смо људи. То је 

суштина целе приче, а убеђени смо да смо људи и да не можемо да будемо ништа 

друго. 

 



Како се езотерија уклапа у свет филозофије? 

 

Оне су повезане и филозофски и у мени. Све се, у ствари, своди на причу о разуму. 

Званична филозофија је 95% рационална, а 5% мистичка прича. Разум има своју област 

деловања, након тога га треба превазићи. У том смислу нисам ирационалиста, нити 

анти-рационалиста, ја сам хипер рационалиста. Сматрам да разум мора да се 

превазиђе. 

 

Како се превазилази разум? 

 

Духовним развојем, одбацивањем разума, „смрћу ега“. Медитација је један од 

најједноставнијих, најпрактичнијих начина да се разум превазиђе. Кроз медитацију 

физички осећаш свој духовни развој. Ако радиш медитацију сваки дан, практично 

сваки дан радиш рекапитулацију свог живота, своје свести, опушташ се. 

 

Једно време радио си за један интернет портал (рубрика „Езотерија“). Можеш ли 

ми рећи нешто више о том искуству? 

 

Радио сам само неколико месеци. Писао сам текстове из области езотерије, и то је 

био јако интересантан и занимљив посао. Било је ту толико материјала да би могла 

цела књига да се напише! У текстовима сам износио ставове других аутора које читам, 

ценим, поштујем, као и своје личне, али нисам у њима изражавао своју филозофску, 

езотеријску позицију. Само сам сумирао неке ствари, принципе на неки свој начин, јер 

истина је, наравно, већ одавно позната. Ништа ја ту ново не могу да откријем, већ само 

да изнесем ствари испочетка, на неки свој начин. Штета што та прича није потрајала, 

била би јако занимљива. 

 

Радио си и као професор филозофије у гимназији. Како млади данас гледају на 

филозофију? 

 

Да будем искрен, онако како сам и очекивао, ни у моје време није било добро, али 

данас је можда ипак горе. То је она чувена прича „у моје је време било боље“ (смех). 

Данашњи се клинци дефинитивно много разликују од наше генерације. 

Искрено, био сам презадовољан средњошколцима и радом са њима. Предавао сам 

логику и филозофију трећој и четвртој години. Имао сам четири одељења у свакој 

години. Било је одељења која су била феноменална, било је оних које клинци називају 

„распадом система“ и два која су „кул“, али сам са свима њима имао одличан однос, 

можда чак најбољи са онима који су били тотални распад система. Био сам потпуно 

опуштен у раду са клинцима. Објаснио сам им да филозофија може да им користи у 

животу, само ако они то желе, и они су прилично добро реаговали на то. 

Реално, сматрам да филозофија треба да постоји у гимназији, али не и у другим 

средњим школама. Клинце она у то доба не занима. И у мом одељењу, када сам ишао у 

средњу школу, било је можда нас двојица који су се занимали за филозофију. 

 



Филозофија може да буде, као и све остале науке понекад, прилично сувопарна. 

Како си се борио против тога на часовима? На који си начин ученицима 

приближио филозофију? 

 

Трудио сам се да нађем најбољи могући приступ. То је било у ствари ватрено 

крштење за мене, јер нас на факултету нису учили како да предајемо, што сматрам да 

је велика грешка, јер је очекивано да, као филозоф, радиш у школи. Трудио сам се да 

им нађем занимљиве, њима блиске, примере (рецимо, кад сам предавао Декарта, 

говорио сам им о „Матриксу“, али не може наравно уз сваког филозофа да се нађе 

савремени пример) и надам се да сам успео у томе. Са друге стране, посао ми је био 

олакшан, јер сам био старији од њих неких петнаестак година, те сам им по годинама 

био близак. 

 

Доста се причало и прича о античкој, средњовековној и нововековној 

филозофији, али како стојимо са савременом филозофијом? 

 

Стојимо (смех). Савремена филозофија после фамозног слома метафизике у 19. веку 

врло је дискутабилна. Егзистенцијална филозофија је добила неки свој примат. 

Феноменолошке приче постале су интересантне, аналитичка струја у неким својим 

новим облицима постала је доминантна. Чини ми се да се филозофија данас удаљила 

од саме себе и да ће убрзо морати себи да се врати. 

 

Можеш ли ми рећи нешто више о подели савремене филозофије? 

 

Да будем инскрен нисам сигуран како функционишу поделе у савременој 

филозофији, најмање ме је занимала и најмање сам се њоме бавио. Могао бих да 

издвојим две струје, позитивистичко-аналитичку и егзистенцијалну, које се опет не 

баве оним чиме би требало да се баве. 

 

Који су најпознатији филозофи данашњице? 

 

Мислим да је један од најпознатијих Нозик, свакако је најплаћенији. Сматра се 

једним од најбољих филозофа данашњице. Бави се, између осталог, филозофијом духа 

и тела – да ли се духовна активност човека може свести на физичкохемијске процесе у 

телу и мозгу. Са њим су се, рецимо, саветовали када су снимали „Матрикс“. Пре њега 

је био Гадамер, али он је данас покојни. Али, супер стваралаца данас, дефинитивно, 

више нема. 

 

Твој најомиљенији филозоф? И зашто? 

 

Било их је више, пре у контексту становишта, него у контексту филозофа. Блиски су 

ми били немачки филозофи: Шелинг и Хегел, пре свих. Шелинг је врло близак 

становишту које заговарам, Хегел је почео кокетирајући са мистичком филозофијом и 

езотеријом, али је касније отишао на сасвим другу страну. Постоје, додуше, људи који 



на езотеричан начин интерпретирају Хегела и тврде да је његов каснији преображај у 

ствари лажан. Постоје, наравно, и они који сматрају да је био масон, мада та теорија 

није потврђена. 

Био ми је занимљив и средњовековни италијански филозоф, Ђовани Пико дела 

Мирандола. Био је новоплатоничар који је доста кокетирао са мистицизмом, 

езотеријом. Ориген, као и Плотин (обојица из трећег века), који је био под египатским 

утицајем, Питагора, који је по свој прилици био образован у Египту, и који је у Грчку 

донео египатску мудрост, прилагођену грчком духу. Био је езотеричар пар екселанс. 

Сматрам да је грчка култура била под изузетно великим утицајем Египта и да је 

питање можемо ли уопште да говоримо о грчкој култури као таквој (као што се, 

рецимо, римска сматра копијом грчке). 

 

Мудра мисао за крај? 

 

Мој животни мото је: „Нема смрти“ („Смрт је тек почетак“) и „Све почиње са 

избором“. Све што ти се дешава у животу, на овај или онај начин, последица је твог 

избора, све си ти одабрао да се дешава, иако тога ниси свестан. Твоје право „ја“, које је 

горе у петој, шестој димензији, одабира, а не твоје овоземаљско „ја“. Ти са 

овоземаљским „ја“ мислиш да се све теби дешава, а у ствари ти си сам одабрао одозго, 

да на тај начин учиш. Све што се дешава креација је твоје свести, а сви заједно 

креирамо једну стварност. 

За почетак треба да схватиш да си вечан, бесмртан, да не можеш да умреш, шта год 

ти мислио; да не треба да постојиш, не би био ту где јеси, да нема разлога да постојиш, 

не би постојао, и кад прихватиш то, схваташ да је све што се дешава, ствар твојих 

одлука и да све твоје одлуке имају последице. Ерго, „смрт је тек почетак“ и „Све 

почиње са избором“. 

Кад сад повежеш све то знаједно, схваташ да је Бог (Творац, Интелигентно биће или 

како год хоћеш да га назовеш), створио бесконачне светове и бесконачне димензије и 

паралелне стварности и у оквиру њих бесконачне нивое постојања. Ти си биће које је 

било бог и јесте бог и биће бог, које као у игрици, прелази различите нивое (свести) и 

кад их све пређеш, почињеш поново да играш (напредујеш), али без свести да си 

раније постојао. Сваки од тих нивоа (кућа/спратова) један је ниво постојања, у којима 

учиш основне принципе постојања: а то је да си божанско биће, бесконачно слободно, 

савршено, бесконачно у свом простирању, мисли, имаш потенцијал који је 

абнормалан, нема му граница и мораш да научиш да је кроз све те димензије (зато је 

тешко боравити у 3Д-у и зато у њему делује као да побеђује зло), Бог створио свет 

захваљујући свом бесконачном знању, љубави и доброти. 

Основни принципи по којима свет функционише јесу љубав и страх, а не љубав и 

мржња. Шта је страх? Страх је недостатак свести, недостатак искрености према себи и 

недостатак знања, мудрости. Тамо где има љубави, нема страха. 

Добро и зло не постоје. Из највеће љубави произилази највеће добро, а из страха 

произилази зло. Шта је основа агресивности? Страх. Агресивни људи који наносе зло 

другима су несвесна, бесловесна бића. Они немају довољно храбрости и свести о 

постојању, не могу да схвате да је све - једно, да смо сви повезани. Све што постоји је 



само једно, манифестовано на милион и један начин и ако повређујем тебе, ја 

повређујем себе. 

Кад схватиш да постоје само љубав и страх, тада се само бавиш љубављу, шириш 

позитивну енергију, јер страх је оно што тебе, мене, сваког од нас спречава да даље 

напредујемо. Из љубави произлази највеће добро, из страха и панике, само зло. Страх 

је недостатак љубави, док је љубав креативна, творачка енергија. 

 

 

Децембар, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. Интервју: Радионица креативног писања „ПричАрт“ 
 

 

Свако је од нас поштовалац писање речи. Уметност приповедања развија се и 

продубљује, оплемењује и надограђује, као и свака друга уметност, читањем, 

изучавањем, проучавањем. У томе нам помажу књиге, критике, есеји, интервјуи... али 

и радионице креативног писања. Тако је почетком 2011. године покренута Радионица 

креативног писања „ПричАрт“, чији су предавачи Виолета Ивковић, Дејана Тодоровић 

и Драган Димитријевић учили од једног од најбољих - Зорана Живковића. Како је и 

зашто Радионица покренута, ко су њени полазници и кад се и где одржава, испричаће 

нам сами предавачи: 

 

Сами сте занат избрусили код нашег познатог писца Зорана Живковића. Како је 

изгледало учити од најбољег? Чему вас је све научио? 

 

Дејана: Писци су веома крхка бића. Није увек лако изнети свој унутрашњи свет на 

светлост дана, па су невоље писца у настајању често сасвим некњижевне природе, 

страх, неповерење у себе, малодушност, обесхрабреност. Велика је срећа имати уз себе 

некога ко је прошао сличним путем, а прави је благослов кад је писац таквог формата 

спреман да да прилику и туђој надарености. 

 

Виолета: Заиста ми је тешко да издвојим ма шта од оног што сам добила током 

безмало седам година дружења у Зорановом „Књижевном салону“. Када вам такав, 

врстан писац, преводилац највишег формата и професор пар екселанс, без иоле 

надмености и с неисцрпном вољом, преноси сопствено животно искуство и знање, не 

преостаје вам ништа друго до да једног тренутка и сами не пожелите да поклоњено 

проследите даље, било у прози, било на Радионици. 

 

Драган: Изузетно искуство. Научио сам заиста много од професора Живковића. 

Немогуће је све навести. Тренутно ми на памет пада поука да у писању прозе нема 

пречица. 

 

Зашто сте се определили за писање? 

 

Драган: Тешко да сам се определио за писање. Можда је боље рећи да ме је снашло 

пре седам-осам година... 

 

Дејана: Није реч о опредељивању. Бар не на самом почетку. У неком тренутку 

однекуд се појављује текст који вас нагони да га обликујете. Тренуци опредељивања 

односе се даље на то да ли ћете се одазвати томе и како ћете то учинити. 

Претпостављам да сваки писац то доживљава на другачији начин. 

 

Виолета: Углавном нас животне околности наведу на то да се бавимо оним што нам 

је блиско. Да сам као новинар који пише о информационим технологијама писала 



„прозно“, вероватно ми уредници не би објавили ниједан текст. Опет, имала сам срећу 

да су они (пре свих Зоран Модли и Александар Спасић из „Микра“), били љубитељи 

лепе речи, па не само да су ми гледали кроз прсте, већ су у налету разних 

информатичких „изама“ подстицали очување нашег језика. А после је, уз Зорана 

Живковића, било лако… 

 

Шта вас одређује као писца? 

 

Дејана: Настојање да испричам причу, да уз помоћ језика саградим свет у којем и 

најпажљивији читалац може да хода, дише, види и чује, а да му се ниједан део тог света 

не уруши под ногама. 

 

Драган: Волео бих да на ово питање одговори неко други. То би био много 

поузданији одговор од мог. Виолета ме, рецимо, прати још од најранијих прича. 

Прочитала је све што сам написао, како објављене збирке „Нека се заврши у Торину” и 

„Одсад ће све бити добро”, тако и нека још необјављена дела. Можда је она 

најпозванија да одговори, а и при руци нам је. 

 

Виолета: Око. Оно унутарње, увек отворено. Било би згодно кад би покаткад 

зачкиљило или бар трепнуло. Овако, мораш да пишеш како би из себе избацио трунке 

које жуљају. Драгана, верујем, у прозу одводе точкови, понеки бројеви и невидљиви 

ожиљци на непознатим лицима… И када их упакује у своје приповедање, подари нас 

прозрачним амалгамом бесконачних путева судбине. 

 

Шта је по вама највећи изазов у писању? 

 

Драган: Измамити осмех квалитетним читаоцима. 

 

Дејана: Увек је изазов ваљано испричати причу. 

 

Виолета: Изборити се са собом, па не ставити на папир баш све што ти падне на 

памет. 

 

Шта је то што прво приметите у туђем делу? 

 

Виолета: Поетску ноту. 

 

Драган: Од позитивних појава најпре приметим упечатљиве ликове, а од 

негативних падају ми у очи усиљени дијалози. 

 

Дејана: Језик, ритам, осветљење, простор. Увек је то неко друго својство. Кроз нека 

дела као да се крећем готово физички. Ходам са лакоћом кроз широке просторе или 

могу да се осетим заглављено, тескобно, као да сам у претрпаној просторији где ударам 

у намештај. Некад су предели прозе прозрачни, а некад не могу да дишем. Кад сам 



читала Сарамагово дело „Година смрти Рикарда Реиша”, све време су ми се наметали 

звуци и слике воде која тече, капље, цури, преплављује, слива се. Не треба сметнути са 

ума да се ово чудесно дејство одвија посредством језика. Некад га живо примећујемо, а 

покаткад га нисмо ни свесни, већ се само нађемо у простору дела. 

 

На шта највише обраћате пажњу када пишете, а на шта када читате (своје или 

туђе дело)? 

 

Виолета: Док пишем, радим мало шта од оног што препоручујем новим 

полазницима Радионице. Не промишљам о теми, већ је изручим, не чекам да текст 

„одлежи”, не преправљам. Своје рукописе прочитам пред штампу, а и тада тек да 

исправим техничке грешке. Када завршим књигу, она и ја немамо много шта 

заједничко. Пустим је нека живи свој живот како уме. За разлику од тога, пажљив сам 

читалац, нарочито када су сензибилитет књиге и мој у сагласју. Е, онда се заљубим, па 

изгубим главу...  

 

Драган: Док пишем, трудим се да пратим основну нит првобитне замисли. Када 

читам своје дело, покушавам да занемарим оно што имам у глави и да га читам као и 

било који други читалац. Када читам туђи текст који треба да се исправља, трудим се 

да уочим оно што је најбоље у њему и у ком правцу може да се развија прича. Када 

читам књиге, највише обраћам пажњу на то како су мајстори решили прозне изазове с 

којима сам се и сâм сусрео. 

 

Дејана: Док размишљам о одговорима, постајем свесна тога да и док пишем и док 

читам на неки начин физички боравим у свету у који ме дело уводи. Обазриво улазим, 

миришем ваздух, осматрам, не знам увек на шта или на кога ћу да наиђем. Уживам кад 

ме дело понесе, па могу да се пустим и отиснем. Недавно сам поново уживала у 

снежним, леденим, ветровитим световима Урсуле Легвин. Уз зубато сунце, опоре 

мирисе, оскудне ватре, сирове боје и чудновате људе. 

 

Које сте циљеве пред себе поставили покрећући радионицу креативног писања 

„ПричАрт“? 

 

Драган: Да пружимо подршку људима који се одважују да пишу, да им помогнемо 

да боље пишу, да им укажемо где греше, а у чему су добри.  

 

Дејана: Желели смо да покренемо сусрете на којима ћемо радити са писцима или 

онима који то желе да постану. Да увећамо оно што смо сами научили, делећи га са 

другима. Осим тога, имали смо на уму и све оне којима је потребно да боље говоре и 

пишу на српском језику. 

 

Виолета: Да за оне који нам верују будемо ту. И на Радионици, имејлу, телефону, 

скајпу. И у кафићу, ако нема друге. 

 



Коме је Радионица окренута? 

 

Драган: Свакоме кога занима писање. 

 

Виолета: Свима које занима уметност прозе. 

 

Дејана: Свима којима је потребно да се боље служе говорним и писаним језиком. 

 

Када је и где Радионица почела са радом? 

 

Виолета: Крајем 2010. године библиотека „Ђорђе Јовановић“ позвала нас је да 

сарађујемо, и већ 15. јануара наредне године започео је Први циклус Радионице 

креативног писања. Од првог, другог и свих следећих циклуса не треба правити 

циркус, па мислити да је то форма које се слепо држимо или која раду даје посебно 

одређење. Тиме је, напросто, дат временски след причама и сећањима на наше сусрете. 

 

Где се данас одржавају радионице и колико је нови простор бољи од 

претходног? 

 

Дејана: У простору „Озона“ радимо већ скоро две године. Поред тога што је нови 

простор веома леп сам по себи, на једном другом нивоу видимо га као место сурета 

различитих уметности и стваралачког израза. Објединио је најмање два својства која су 

изванредан оквир за ово што радимо. 

 

Виолета: Не бих рекла да је галеријски простор бољи од библиотечког, само је 

подстицајан на други, егзотичнији начин. Као и сви писци користољубиви смо, па 

често, када се одржава занимљива изложба, замолимо полазнике да је погледају и да 

напишу њом надахнуту причу. Занимљиво ми је, ево сад док вам одговарам, то што се 

библиотека налази у Змај Јовиној улици, а галерија на Андрићевом венцу. Замислила 

бих се над овом подударношћу само да сам и у стварном животу склона онеобичавању. 

 

Ко су полазници Радионице? 

 

Дејана: До сада смо имали полазнике чији су циљеви били углавном списатељски. 

Мањи број полазника видео је у нашој радионици могућност да обогати језик и ради 

неких других практичних потреба. 

 

Виолета: Наташа, Бранислава, Марко, Нина, Зорана, Милан, Вукша… Економиста, 

астрофизичар, обоиста, архитекта, филолог, тумарало… 

 

Драган: Све неки фини свет... Шалим се. Досад је већ поприличан број полазника 

похађао наш курс. Имали смо среће да радимо с изузетно занимљивим људима. 

 

 



Шта вашу Радионицу издваја од осталих школа креативног писања? 

 

Драган: Наглашен рад на текстовима самих полазника. Има нас троје и свако има 

свој лични печат којим обогаћује рад. 

 

Виолета: Рад на текстовима полазника. Много рада на многим ауторским причама. 

Волела бих да имамо више времена да читамо макар одељке пробраних књижевних 

дела, али сам још срећнија кад не могу да дођу на ред од приповедања полазника.  

 

Дејана: Начин на који радимо и то што радионицу воде писци јесу најуочљивије 

разлике. Радионица има јасан план и програм, као и метод рада. Рад је практичан и 

усмерен на текстове самих полазника. Теме које им задајемо воде их освајању 

различитих вештина које им помажу да артикулисано развијају надареност. Радећи у 

почетку више на самом језику, касније се дотичемо и свих осталих прозних питања: 

онеобичавања, стила, композиције, мотивације и свега што је полазницима кључно у 

датом тренутку. Такав рад могућ је зато што смо и сами писци, па смо у прилици да 

полазницима дамо практичне сугестије, препоруке и предложимо могуће 

интервенције. Не држимо им теоријска предавања нити им дајемо уопштене 

коментаре. Још једна значајна разлика коју ваља истаћи јесте та да је овде реч о 

радионици уметничке прозе. Подстичемо прозни импулс који је јединствен код сваког 

полазника. Наша помоћ састоји се у томе да њиховој надарености скратимо пут до 

јаснијег и пунијег израза. Учимо их поступцима којима сваки писац мора да овлада 

како би свој дар ослободио разних наноса који га спутавају. 

 

Шта све ваши полазници могу да очекују кад заврше Радионицу? И колико им 

је потребно да стекну „радног“ искуства? 

 

Виолета: Не знам која су им очекивања, али свакако ће боље да пишу и боље да се 

изражавају. А ако при том увиде значај хумора, и то не само у прози, моја очекивања су 

испуњена. Што се тиче „радног“ искуства, верујем у то да се писац изграђује током 

читавог живота. И пре и после Радионице, као најбољи вид усавршавања списатељског 

умећа увек препоручујемо читање. 

 

Драган: Побољшаће писање. Научиће да препознају изазове у прозном говору. 

Сами одлучују колико дуго остају с нама. Док имају користи и док им околности 

дозвољавају да долазе на часове. 

 

Дејана: Најмање што могу да добију јесте боље владање матерњим језиком. А зар је 

то мало? Ако говоримо о списатељском искуству, то је пут на којем нема пречица. Али 

наши полазници убрзо откривају да је то лепо путовање, иако не увек и најлагодније. 

Утолико је, међутим, и освајање појединих етапа пута радосније. 

 

 

 



Ваши су полазници већ постигли запажене успехе... 

 

Виолета: То је најлепши део приче о Радионици! Дар Наташе Станић и Дијане 

Малоку већ су упознали читаоци „Паклене вишње“ (Helly Cherry) и „Траблмејкера“, а 

одлуком жирија за доделу награде „Лаза К. Лазаревић“ похваљена је прича Зоране 

Марковић. И признајем како смо до сада били прилично лењи у подстицању 

полазника да приче шаљу на конкурсе. Ево, јавно обећавам да ће се то променити! 

 

Драган: За поједине сам сигуран да ће у будућности постићи још запаженији успех. 

 

Дејана: Наши полазници могу да се похвале награђеним причама и похвалама на 

књижевним конкурсима. Делић нашег заједничког рада може да се види и на сајту 

Радионице, где су постављене поједине приче полазника: 

http://www.kreativnopisanje.com/radovipolaznika.html. 

 

Осмехује ли им се и објављивање рукописа? 

 

Виолета: Не сумњам, и то добрих рукописа. Чим сакупимо довољно прича за 

заједничку збирку, или, што да не, кад неко од њих напише роман. 

 

Дејана: Од почетка имамо на уму објављивање радова полазника. Верујем да се тај 

тренутак приближава. 

 

Драган: Неке приче које су избрушене на радионици завређују да се нађу у било 

којој збирци савремене српске прозе. 

 

Своје бављење писањем и подучавањем називате библиотерапијом. Можете ли 

нам мало ближе одредити тај термин? 

 

Драган: За ово први пут чујем. То мора да је Виолета имала налет надахнућа током 

неког часа. 

 

Виолета: Ма то је само шала. А као у свакој шали, нађе се и понешто истине. Има 

ли, уосталом, за љубитеље прозе боље терапије од библиотерапије? 

 

Радионица је гостовала на радију и телевизији... 

 

Виолета: Јесте, надамо се умерено. Радије смо на Радионици него на гостовањима, 

али време је медија, па како другачије да дојавите људима како постоји место на којем 

могу да се баве прозом; да причају о њој, да је читају и пре свега, да пишу. 

 

 

 



Ко су предавачи у вашој Радионици и можете ли ми нешто рећи о 

њиховим/вашим успесима? 

 

Дејана: Виолета Ивковић, страствени и брижни ткач чудесних прозних светова које 

је сместила у четири романа и много прича. Повремено измишља нове речи. Драган 

Димитријевић, мајстор приче и дијалога. Ако уроните у две његове до сада објављене 

књиге, брзо ће вас понети струја наративног погона који он са лакоћом одмерава и 

додаје. А све почиње неосетно. 

 

Драган: Дејана и Виолета су дивне особе и одлични писци. Приче су им објављене 

на угледном америчком књижевном сајту World Without Borders: 

http://wordswithoutborders.org/article/the-island; 

http://wordswithoutborders.org/article/the-cover. 

 

Виолета: Ах, те Драганове приче! Ускоро ће промаћи деценија нашег дружења, а ја 

ћу и даље од њега да учим како се пишу савршени дијалози. А ко је Дејана Тодоровић? 

Та ево, само јој прочитајте одговоре! Једино јој замерам то што ми је у својој недавно 

објављеној књизи „Чапља” залупила врата раскалашја пред носем. Гора је и од Томаса 

Мана! 

 

Шта очекује најновије полазнике Радионице и како могу да вам приступе? 

 

Драган: Увек их саветујемо да најпре дођу на један час без икаквих обавеза и лично 

се увере како све то изгледа и да ли им одговара наш начин рада. Ако им се свиди, 

задајемо им прву тему на коју треба да напишу причу. Сви заинтересовани могу да 

нам се јаве мејлом на: radionica.kreativnog.pisanja@gmail.com. 

 

Дејана: Као и увек, очекују их списатељски алати, подршка и много смеха. Један од 

важних састојака оваквог рада јесте и то да се полазници осећају пријатно и опуштено. 

Само у безбедном окружењу могуће је да своје прве, некад неспретне кораке, прихвате 

са смехом и схвате их као напредовање, а не као грешке. 

 

Виолета: Наше је полазиште да Радионица има смисла докле год људи на њу долазе 

и са ње одлазе радосни. Све остало, мање важно о нама, налази се на интернету и 

фејсбуку. Срећемо се сваке суботе од 16 до 18 сати у Галерији „Озон” на Андрићевом 

венцу, па ако неко пожели може да дође и придружи нам се. Корисно је са собом 

понети бар кратку причу, да се упознамо… 

 

 

Јануар, 2014. 

 

 

 

 



68. Невена Тарлановић: Да ли ме видиш? 
 

 

На улицу излазимо не само како бисмо отишли на посао, кафу, код пријатеља, већ и 

да бисмо се показали другима. У том циљу облачимо нападне ствари или носимо 

ретро одећу, користимо нападну шминку, уске крпице, упадљиву фризуру, у 

последње време и тетоважу. Али кога све примећујемо на улици и ко је тај ко нас 

примећује? Једна од оних која живи невидљиво (а видећете из самог интервјуа зашто), 

Невена Тарлановић, види друге и жели да буде виђена, не као особа која има 

церебралну парализу, већ као креативна млада дама, која има много тога да да, и која 

је тек започела своју причу... 

 

Ко је Невена Тарлановић? 

 

Упозорење: ово слушам док пишем о себи! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=GMIF93jqRN8. Рођена, на повуци-потегни фору 

1984. у години Великог Брата, у Београду (Велико Село у Србији). Волим свој 

хороскопски знак и тешко га се одричем, а мораћу, ближи ми се фамозна тридесета. ☺ 

Завршила средњу музичку гимназију, са идејом да не настављам даље... И то је био 

добар избор! Ето, баш сам златно дете! ☺ 

 

Кад си и како почела да радиш, као ПР, у Викимедији Србије? 

 

Е па лако... преко везе као и већина ствари овде... довео ме друг ☺ и рек'о неку лепу 

реч о мени, а ја сам трептала. ☺ Шалу на страну, јесам доспела тамо преко другара, али 

све на даље је ишло уобичајеним токовима... Википедија Србије је много јака прича и 

треба улагати у ту идеју о слободном знању, али им је чланак о церебралној парализи 

много кратак! ☺ Путовала сам у то време доста, али нисам научила да пишем пројекте 

☺ 

 

Радила си као асистент маркетинг менаџера у приватној маркетиншкој 

агенцији. Каква си искуства понела из Агенције? 

 

Лик ме зезнуо за кеш! ☺ 

 

Како сама кажеш: била си хумана, па си помагала ЛГБТ (и ружним женама), за 

њихова права (Организација Прајда 2010). Испричај нам нешто више о томе. 

 

Па шта да ти кажем... Није било лепих жена. ☺ Океј... Па ето, борили смо се да се 

прихвати још једна врста различитости у друштву... Не знам шта смо тачно добили, 

апстрактан ми је тај добитак, ал' кажу људи да их маме и тате боље разумеју после 

прајда, а и држави се свидело. ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMIF93jqRN8


Пошто си, како кажеш „мало одлепила и узела кредит од НЗС“ отворила си 

приватну маркетиншку фирму за уметнике, организовала изложбе, промоције 

књига итд... Занима ме прво које си то изложбе организовала и како си прошла са 

њима, а како са самом Агенцијом? 

 

Па да, јесам одлепила, јер сам поверовала за тренутак да држава Србија има 

потенцијал да се понаша као држава и помогне својим грађанима, дакле бејах луда. ☺ 

Углавном су то биле групне изложбе, и неколико индивидуалних... Добра медијска 

пропраћеност у сваком случају. А агенција је издржала девет „трудничких“ месеци и 

„породила“ дугове пореској управи као и самој НЗС... Ух, не желим да се сећам своје 

улоге младог и малог привредника! Остала сам, дакле, дужна Србији и затворила се! 

 

Како је текло волонтирање у културном центру „Nea pangea”?  

 

Текло је волонтерски. ☺ Занимљив културни центар са јаком идејом о 

мултикултурама и пропагирањем оријенталне културе посебно! Лепо искуство и 

добри људи. 

 

Данас радиш у фирми „Cube“, као менаџер. Чиме се фирма бави и какав је посао 

којим се у оквиру фирме бавиш? 

 

Фирма је лепа и добра! А ја сам тамо леп и добар маркетинг менаџер, шалим се сад! 

Фирма „Cube“ једна је од ретких која заиста запошљава особе са инвалидитетом у овој 

земљи и њени послодавци треба да буду узор великој већини предузетника код нас! 

 

Организовала си две хуманитарне изложбе за ОСИ (Особе са инвалидитетом)... 

 

Тако је... Хуманитарни рад у Србији, ужасно инспиративно. ☺ Једна је била у 

Пароброду, друга у Озону, прошле године... Изложбе су биле организоване са циљем 

да се знатно унапреде услови живота за особе са инвалидитетом и потешкоћама у 

развоју, тема им је била видљивост људи са физичким инавалидитетом у друштву, као 

и препознавање њихових потреба у околини у којој живе. Током пет дана колико је, 

рецимо, трајала изложба у Озону, програм који ју је пратио обухватио је и арт трибину 

на тему положаја уметника у Србији, као и округао сто са темом „Где смо и шта 

радимо“. 

Уметници који су учествовали... Навешћу имена и захвалићу се, а цвеће касније... ☺ 

Драгани Пајковић Додиг (не само за поклоњене радове, већ и за несебичну, 

пријатељску помоћ и подршку), Селману Тртовцу, Новици Бабовићу (хвала за режију 

фантастичног промо спота „Да ли ме видиш”: http://vimeo.com/81933381), Стефану 

Момирову (хвала за сјајну камеру која је све то снимила), Угљеши Врцељу, Тијани 

Којић, Јелени Милосављевић Мило, Горану Остојић Виду (хвала на подршци у 

медијима (гостовање на радију Студио Б) и на одговорном буђењу за састанак Србије у 

покрету, закаснила бих много!), Александри Шарановић, Небојши Бабићу (посебно 

хвала, јер је омогућио изложбу у Озону), Драгану Лончару, дизајнеру каталога и логоа 



организације, Бојану Крстићу и Дарку Омчикусу. Сви су они поклонили своје радове 

за продају, плус помагали су додатно! Сад ме питај шта смо продали... Продали смо 

привеске, а поклонили енергију за покрет у боље! 

 

Активно се бавиш питањима особа са потребним потребама. Колико су оне 

видљиве у нашем свету и какво место заузимају у друштву? 

 

У нашем свету? У нашем свету су невидљиве или је наш свет слеп, у сваком случају 

сведе се на исто. Особе са инвалидитетом су у Србији средство за хвалисање у 

предизборним кампањама, граде се мостови и помаже се инвалидима! Наше потребе 

се дефинису као „посебне“, да... и ја сам од једна од невидљивих... Слушамо о томе 

како се ради константно на побољшању положаја особа са инвалидитетом, а од свега 

тога, ради се само на положајима у Скупштини. Океј, ајде нећу више да блатим, нема 

смисла! 

 

Који су све проблеми са којима се сусрећу особе са посебним потребама? 

 

Особе са „посебним” потребама имају посебне проблеме… Објаснићу касније зашто 

ови наводници стоје тамо где стоје. Проблеми при запошљавању, школовању, 

дружењу… од најједноставније ствари… како прећи улицу, сести у кафић и провести 

леп и сунчан дан напољу окружен људима, а пре свега како зарадити за Бусплус 

(остати нормалан пред немарношћу и небригом возача градског превоза)… Како 

уписати школу коју желиш, ако није физички приступачна, како имати здрав 

међуљудски однос (везу), (прихватање)… Како не бити предмет сажаљења…? 

 

Како се особе са посебним потребама уклапају у друштво? И могу ли се 

уклопити, и како? 

 

Не уклапају се, нема их, невидљивост је једнака ваздуху… Инклузија у Србији је 

„играмо се разумевања”… 

 

Има ли у друштву места за такве особе? Где могу, и да ли могу, да се запосле? 

  

Можда буде места, када престане маркирање посебни и посебне! 

 

Кад причамо о издвојености у друштву, хајде да поменемо и међуљудске односе, 

како ту стоји прича са особама са посебним потребама: како их, и да ли их, средина 

прихвата? 

  

Средина је некако чини ми се подељена у три групе… Прву групу чине они који 

заиста разумеју суштину и прихватају, другу који мисле да прихватају тако што 

сажаљевају и трећа група, по мени најпроблематичнија, је она која се боји и зазире, а 

нема капацитета да разумевањем победи тај суштински ирационалан страх. 

 



 

Какво је било твоје одрастање, како је изгледала твоја борба? 

 

Хух… па изгледало је борбено! ☺ Прво за први корак… па онда за сваки наредни… 

па знаш како за мене људи кажу да сам позитивна, ведра - све суперлативе - сем кад то 

нисам! Кључ је у ставу, односу према ситуацији и према факторима који је чине… 

Истина је да ја себе јако ретко дозивљавам као особу са инвалидитетом… иначе имам 

церебралну парализу… Битно је борити се против парализе ума (психе)… У том 

случају добијате, не сваку битку, него рат! 

 

Шта данас можеш да учиниш за особе са посебним потребама? Какве све 

пројекте имаш у плану? 

 

Данас? Данас, ништа, устала сам касно… ☺ Шалим се! Па… моја организација 

ЦИОСИ (Центар за инклузију особа са физичким инвалидитетом), има заправо више 

пројеката у плану за ову годину. Сад се спрема једна мала, али баш добра акција са 

ГСП-ом, а у плану је и вишедневни фестивал, посвећен видљивости и укључивању 

особа са посебним потребама… Мало ми је опширно да ти сад причам детаљно шта и 

како, али чуче се, видеће се… Уздам се у наше медије, волим да сарађујем са њима. 

 

На крају интервјуа обично постављам питање: која је твоја порука младима. 

Тебе желим да питам: која је твоја порука особама са посебним потребама? 

  

Ваше потребе НИСУ ПОСЕБНЕ, али ви јесте! (искључиво у позитивном смислу) 

Хвала ти на прилици да учинимо целу ову причу видљивом! 

 

 

Фебруар, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69. Лаза Лазић: Твораштво је битка против бесмисла 
 

 

Обично се каже: стрпљив спашен. Могла бих да додам: скроман спашен. Песник Лаза 

Лазић, на такав начин говори о свом стваралаштву и стваралаштву уопште, о својим 

достигнућима и наградама које је добио, нарочито ове године (додељене су му Вукова 

награда и Награда за животно дело Удружења књижевника Србије), да нам у 

разговору са њим постаје јасно зашто је Бог (јер, како сам каже: човек је бог у малом), увек 

представљан као скроман, повучен, тих и у миру са самим собом. У данашњим 

временима, када нам се чини да губимо битку против некултуре, важно је разговарати 

са онима и читати оне који имају шта да кажу, који умеју да поделе своје искуство, 

пренесу своју мудрост и улију нам нову снагу у борби за културу. 

 

ТЛ: Сваки писац има свој микросвет. Како изгледа Ваш микросвет, чиме је 

настањен? 

 

ЛЛ: Можда је довољно рећи свој свет, цвет који стаје у сферу којом се бави један 

човек, која обухвата свет идеја једног човека, или која је нешто као запремина, духовна 

запремина једног човека. То полази од дефиниције човека као микрокосмоса. Или још 

боље речено: од микротеоса. 

Човек, створен по подобију божјем, није, дакле, само налик богу, човек је бог у 

малом. То значи да човеков свет није умањен у односу на Свемир, напротив, то каже да 

човеков ум обухвата сав апсолут, што се најбоље доказује у књигама, у делима 

филозофије или књижевности уопште. Свет једног писца, на шта се, верујем, односи 

ваше питање, дакле није минијатуризован. Он се технички ограничава само избором 

тема које обузимају песника, он је тако да кажем одређен одломком универзалне 

стварности о којем писац пише. 

Једноставније речено, мој мали свет се односи на оно на шта сам тренутно 

усредсређен кад пишем. Pars pro toto. У сваком ретку уметника, у сваком стиху 

песника огледа се сав мултиверзум. Стваралаштво се своди на тражење и израз 

суштине света. Ако мислите на живот писца, приватан живот и животне преокупације 

писца – мислим да је код мене, нарочито услед година, све такође сведено на просто, 

насушно, на рад, уредност, шетњу, пријатеље, музику коју слушам готово непрестано. 

Имам своје сталне радости и своје повремене туге и сећања. Много мање се крећем 

него раније.  

 

ТЛ: Имају ли читаоци увид у Ваш микросвет кроз Ваша дела, или он остаје 

сакривен?  

 

ЛЛ: Сав увид читаоца јесте увид у књиге, у текстове које писац објави. Књиге су 

независан ентитет. Он је заокружен у себи. Текстови писца су новум. Нешто што није 

раније постојало, то је нешто што је створено. Зато се стваралаштво тако зове. 

Стваралаштво је, како се види, нешто врло озбиљно, сам бог је поета, дакле први 



стваралац, и створитељ свега, и ми се само усуђујемо да створимо нешто што би било 

добро и лепо и што би имало извесну трајност. 

Само се у новије време посвећује пажња писцу као личности и то има разлог у 

радозналости људи, не баш позитивној. Некад се о писцу у његовом времену знало 

мало. Многим књижевним делима, па и највећим, писац се и не зна. Наравно, разумем 

ја шта ви питате. Књижевна дела имају свој смисао који из њих извире. Тај смисао, 

поред лепоте и свих оних вредности којима се бави естетика, израз је оног смисла који 

је писац као човек имао у својој идеји о делу које твори. 

 

ТЛ: Који су Ваши дневни ритуали? Како угађате себи током дана? 

 

ЛЛ: Свако ко се бави, ко је навикао да се бави неким одговорним послом, током 

времена, мора да изгради некакав свој ред. Никада нисам веровао у импровизације, у 

боемство и у митове о распуштеном генију ветрогоњи. Ја сам спартанац, ригорозан 

дух, што се тиче личног живота. Сенека је мој учитељ. Ја сам у дисциплини нашао 

више уживања, чак негацију самомучења, и то сам од детињства лако применио на свој 

рад и живот који, иначе, није био нимало лак. 

Уметност је облик. Не верујем у људе који желе да су уметници, а чији је живот 

безобличан. Хаос је стање које и природа настоји да савлада. Твораштво је битка 

против бесмисла, нега, оплемењивање. Наравно, иако уметност има своје законе (који 

се данас све више ниподаштавају, потцењују и пренебрегавају), тежња за обликом није 

нека ригорозна присилна ствар, ја сам иначе антимилитаристички дух без икаквог 

попуста. 

За писца и филозофа тренинг не важи. Савршенство облика постиже пририода 

супериорно, погледајте само цвет, врх Фуџијаме, пахуљу снега, лик здравог детета, трк 

слободне газеле... Дисциплина, кад се усвоји и научи, спасава човека од петљања, беса, 

депресије, чак просте бриге, замршености, здравствених потреба и изненађења... 

Већи део радног века провео сам ван радног односа, као „слободан уметник“, 

изградио сам корисне навике, ослобађао се лоших. Устајем рано, најпре доручкујем, то 

ми је остало од бачких сељака (иако нико од мојих предака није био сељак, што ми је 

веома жао, ја сам градски човек, градски тип). Ручам умерено, увече једем врло мало, 

најкасније у шест. Много читам. Слушам музику. Кад ме питате, немам разлога да вам 

не одговорим: ја сам усвојио принцип – непрекидно, сем спавања, радити нешто. 

Наравно, кадгод могу састајем се с пријатељима. Имам их доста, то су све људи које 

веома ценим, тежим да се налазим са онима које могу да слушам. По природи сам 

ћутљив, стидљив. Али у блиском дружењу, па и у најинтимнијем смислу, никад нисам 

оскудевао. Добар део времена провео сам са особама које волим. Кад планирате своје 

време, открићете да га имате мало за све оно што волите. Али није тако. Тек онда вам 

неће измаћи оно што вам је потребно, кад поведете ред о свом времену. 

 

ТЛ: Какав Вам је дневни распоред? Кад и како радите (пишете) стварате? 

 

ЛЛ: Моје време је јутро. После доручка и кратке шетње, седам за радни сто. Сви моји 

блиски око мене увек су то поштовали. Од осам, девет, па све док ме држи снага, 



посвећен сам најличнијем раду. То траје, како кад, до два, три сата поподне. Наравно, 

ничији рад није аутоматски, истог интензитета сваки дан. Далеко од тога. Уз то, бар 

један дан у недељи посвећујем изласку или седењу с пријатељима. Али више, одавно, 

немам празног хода као кад сам био млад, признајем: пропустио сам чак и доста 

година! Мислим – није ствар у некој непопустљивости, али човек је оно што је начинио 

од свога времена. 

Ја пишем, ако хоћете да вам баш све откријем, ја пишем са неком чистом радошћу, 

са неком дисциплинованом, али срећном глађу. Важно ми је, то сам констатовао 

рационално, важно ми је да избегнем све вештачко, најпре неистину, затим 

безосећајност, онда сувишну ученост, па сенку неког наметљивог утицаја, туђ стил и 

сличне сметње. 

Затим, послушао сам Иву Андрића. Он нам је, некад давно, још у „Студентском 

књижевном клубу“ (у Балканској улици, изнад биоскопа „20 октобар“) говорио: 

„Пишите само о узвишеним стварима, само о коренитим стварима, само о стварима 

које су на вишем нивоу.“ Наравно, то се односи не на средину о којој пишете, него на 

узвишеност сфера праведног, лепог, основног, битног, на лепоту и истинитост идеја, 

макар оне биле у тамној области људског страдања и патње. Мене ни данас не 

занимају тривијалности. На пример данашња забава, реклама, приземна политика, 

извргнута, квазиуметничка продукција, трач, разуларена неукост, празнословље итд. 

 

ТЛ: Каквим корацима писац треба да крочи кроз свет књижевности? 

 

ЛЛ: Не знам баш да ли сам компетентан да дајем одговор на таква питања. Иако, 

парадоксално, у мојим књигама сам, више пута, забележио неке „савете младим 

писцима“. Одговорићу уопштено. Сваки писац је строга, често и нарочита, па и 

необична природа. Изузетан човек, свој. Писати треба само ако имате неотклоњив 

порив за то. Ако сте за то рођени, знаћете то. Бићу конвенционалан: пре свега треба 

непрекидно читати. Писац који није читао види се одмах и не ваља ништа. 

Треба учити, не бити игнорант, не бити, надаље, убеђен у какву догму, не дружити 

се с политичким екстремистима, никако. Треба се дружити с врлим интелектуалцима, 

трпети њихове заблуде, критике, убеђења, заваравања. Треба бити повучен. Треба 

имати љубав, или некога који вам доноси љубавне неизвесности, патње, чежњу, 

наравно и радости. Свакако, треба бити прожет скроз самом чежњом за природом, за 

васионом, за богом. Треба у себи изградити формат који отприлике одговара формату 

доброг књижевног дела. Не сме се ни кокетирати са, а камо ли учествовати у радњама 

које су далеко од уметности, књижевности, науке, вере... 

Треба се клонити успеха. Полако, имате времена за успех. Посматрајте Свет из 

прикрајка. Заборавите сваку тежњу ка слави. Крочите кроз свет књижевности као да 

му не припадате. Клоните се власти и моћи. Ако сте склони манипулацији људима, 

заборавите на књижевност. Тежите најбољима. Будите спремни на дословно 

материјално сиромаштво. Пишите без журбе, прочитајте сто пута оно што сте 

намерили да објавите. Ако вас не примају, будите уверени да ће једном доћи по вас. 

 



ТЛ: Чиме све млад писац треба да се наоружа пре него што ступи у свет 

књижевности, а чиме када у њега крочи? 

 

ЛЛ: Увек са достојанством, и с поштовањем према другима. Стрпљењем и 

разборитошћу. Морате читати много. Олаке, катрегоричке судове о вредностима дела 

других писаца и вредностима светске баштине, морате задржати за себе, али најбоље је 

немати их. 

Своје мишљење које је дозрело, износите слободно и на правом месту. Речју, 

наоружајте се врлинама човека. Оне важе и за писца. Не морате ви много знати, 

наоружајте се исправним начином приступа људима, делима и стварима. Сазнајте што 

више то - где која ствар припада, колики јој је досег и значај, какав има смисао. Учење 

усмерите на то да одмерите велике идеје света, где која припада, куда која вуче и шта 

значи. 

Познавање људи долази постепено, не грешите много што сте млади, не затрчавајте 

се. Имајте свог омиљеног писца, којег јако волите, али пишите сасвим другачије од 

њега. Нема савета за добар живот, Школа за писце не постоји. Та диплома да сте 

завршили школу писања не постоји. Наоружајте се људскошћу, толеранцијом, добрим 

укусом, избегавањем лакших путева. 

Власт, моћ, протекцију, јагму, „сналажење“ у поквареном свету, презир других, 

завист, мала врата иза куће којима се напречац излази на велику позорницу, корист од 

писања – заборавите. Кад ступи међу искусне писце, млад човек треба да задржи 

најбоље стране ове припреме. Код многих писаца сујета је први покретач. Код мањег 

броја писаца прво је: добро и вредно књижевно дело којем се посвећује. 

 

ТЛ: Познавали сте Иву Андрића и често сте с њим разговарали. Како су 

изгледали ти разговори? 

 

ЛЛ: То је осетљива тема. Код нас значајни људи и велики људи улазе у легенду. Део 

легенде прелази на оне који могу да се похвале како су Великана лично познавали, 

саобраћали с њим, или чак били његови пријатељи. Тако, и неретко, мисле и говоре 

људи који узимају то што су познавали рецимо великог писца - као неку личну заслугу. 

Био сам уредник значајног књижевног часописа, и секретар редакције, а Иво 

Андрић је у њему сарађивао. Као најмлађи у уредништву, одлазио сам код Иве 

Андрића (у Призренској улици) послом. Иво Андрић је ту живео више него скромно! 

То је било педесетих година, мислим да је Иво Андрић продужио да живи онако како је 

живео и под окупацијом. 

Наоко строгог држања, ћутљив, отмен господин, крајње уредан, љубазан, Андрић је 

тако као личност и запамћен. Био је такав. Али при комуникацији с вама, показивала се 

његова животна мудрост која никако није била као код неког човека у футроли. У 

речи, када бисмо понекад отишли у разговор, Иво Андрић је био толико животан, 

запахнула би вас наједном његова, додуше господска, душевност и, што је 

најзанимљивије: показао би неконвенционално интересовање за вашу личност, за ваш 

рад. 



Са Андрића је лако спадала крутост (то тако Срби зову). Не би се он тада другачије 

понашао него кад је у јавности, његов начин разговора задржавао је сва обележја 

куртоазије (то је дипломатска професионална црта), али ви бисте осетили да је сасвим 

посвећен сусрету с вама. 

Ја сам био млад песник, сви знају да се Андрић новим литератама често обраћао и 

иначе. Говорио ми је о начину како је он учио, с којим и каквим занимањем је читао 

књиге, говорио ми је чак и о идејама које је заступао и кроз које је прошао, али највише 

је било речи о поштовању и самопоштовању човека, нашег човека, који је и у 

прошлости и данас изложен најтежим, каткад драстично тешким искуствима, патњи, 

злу, злочинима, ропству, крви. Он је те ствари знао и о томе је писао. О томе је и 

говорио. 

Он је у мени, усуђујем се да га тумачим, чини ми се, видео литерату (у самом 

часопису читао је моје прилоге), али он је у мени видео сиротана, што сам и био, који је 

дошао у свет, у Београд, истом том Балканском улицом која је све нас стрмо везивала с 

провинцијом, с мутним надама и пламеним жељама срца које је дрхтало. Био сам 

уредан, али у лошем оделу, брижан, нисам могао крити ни своју бојажљивост, ни своје 

оскудно знање, ни своју жеђ за светом. 

Иво Андрић је са мном разговарао као са колегом! Ја сам негде написао да је Андрић 

волео људе. Али он је упознао и незахвалност, да не говоримо сад о томе. Речју, увек ме 

је бодрио некако. Не директном похвалом или подршком, него као човека; индиректно 

објаснио би саговорнику његов људски ранг. О Анрићу се, знате и сами, говори 

свашта. Али, то није лепо. У Иви Андрићу људскост, уметност и темељно познавање 

наших националних трагедија и људских мана уопште, ишли су заједно. 

 

ТЛ: Сећате ли се разговора са још неким од наших писаца? 

 

ЛЛ: Како да не. Често мислим на људе, писце, и сећам се, дабоме, многих сусрета и 

разговора. Са човеком који оде губи се, нажалост, и део живог блага које је он у 

другима оставио, мада у њиховим срцима заувек гори спомен! Јер је немогуће то све 

репродуковати и сачувати, износити јавно, пошто је благо које су извесни људи носили 

собом и изражавали га као личности, много веће чак и од њихових дела! Човек је 

непоновљив, а наша сећања су ипак мала. 

Не знам кога бих од мојих пријатеља и познаника издвојио да га овде поменем. Од 

старијих писаца издвојио бих Станислава Винавера и Вељка Петровића, можда као 

сјајну и атрактивну личност Љубишу Јоцића, чије је име заборављено, а дело 

потцењено, с њима сам се сретао и разговарао понекад, али двојица потпуно 

различитих људи које сам волео и ценио и с којима сам често био, били су Скендер 

Куленовић и Оскар Давичо. Са Скендером сам се упознао још за време рата (1945) у 

Сомбору, а са Давичом сам боравио, пред његове последње дане, у мојој кући и његовој 

барци, у Велој Луци, где смо боравили крајем осамдесетих година. Ова су два песника 

била сасвим различитог карактера, мишљења и поетског духа него ја, али од њих сам 

много научио шта је поезија уопште, а нарочито колико је величанствен и 

дародавалачки живот који нам је на Земљи пружен. 



Скендер ме је запазио још као матуранта, а Давичо је моје песме објавио већ у првим 

бројевима Нове мисли. Скендер је изванредни сонетер, од божанске врсте, а Давичо, био 

се посветио прози, био је атеист, но његова песничка црта савладавала је и бит и 

технику којом је писао, јер је Оскар говорио да је писање рад, скоро занат, и да никаквој 

мистици ту нема места. Спорили смо се, ја сам му махао пред лицем његовом збирком 

песама Хана. 

Од писаца, заправо песника мог круга и генерације, волео сам Стеву, Стевана 

Раичковића, били смо другови, он је био и као личност танан, тих и фин као његова 

поезија. С Васком Попом био сам испрва на дистанци, али последњих његових година 

налазили смо се често и седели у „Ексцелзиору“. Не могу прескочити Киша, мог 

земљака, с којим сам говорио присно, мађарски. 

Жао ми је што овде не могу говорити дуже, споменуо бих низ великих писаца, од 

којих су многи још међу нама. Чак испада и неправедно што не могу да их поменем. 

Има неколико личности, мојих пријатеља који су чак и објавили књиге, али за које се 

зна мало, или нимало, јер су рано умрли. Велика песникиња српске књижевности је 

Славица Матејић. Надам се да ће неко од наших, иначе одличних, истраживача 

књижевности једном написати студију о њеним одиста дивотним и дубоким књигама. 

Споменућу овде још врло поучан пример потпуно некоментарисаног значајног 

српског прозног писца (човека рођеног 1913.), романсијера кога сам поближе знао 

лично (и написао о њему неколико речи), тајанственог Арсена Лозанина! 

 

ТЛ: Из Вашег богатог уредничког искуства можете ли нам издвојити један или 

више занимљивих сусрета са неким од наших писаца? 

 

ЛЛ: Као уредник „Младе културе“, заједно са Славком Вукосављевићем (тада смо 

били једини књижевни лист за младе писце), издвојио сам чаробног песника, Петра 

Гудеља, који је сада, мислим, на Хвару. То је један од највећих песника, тврдим. Он нас 

је све одушевио и запахнуо чистом лириком. Тек после више година појавио се у 

Београду... 

Песме су писали тада и Александар Тишма и Павле Угринов. Ту је најпре 

објављивао и Јоца Христић. Славко и ја објавили смо његову песму Одисеј и били њом 

одушевљени. Нажалост, Вава је ту пему после изменио, дао јој други лик и покварио је! 

Јаков Гробаров донео нам је песму на листу школске свеске написану оловком и 

извадио је из недара кошуље! 

У Савременику сам био уредник и углавном сам бирао поезију. Милован Данојлић, 

који је један од највећих живих српских песника, дао ми је дванаестак песама, а тада је 

баш био уплетен у неку полемику, јер је истовремено објављивао песме и другде, па 

није био сигуран да ће Савременик примити његове радове. Успео сам да смирим 

ситуацију у нашем уредништву и објавили смо му све песме у целини (Савременик и 

Дело били су „супротне стране“). 

Гордана Тодоровић слала нам је песме, а никад је у животу нисам видео! Савременик 

је заносио на „реализам“, а Дело на „модернизам“, песници су били, међутим, браћа, и 

то у далеко већој мери него данас, када их је већину прогутао „постмодернизам“ и 

пука испрекидана проза, што врло често са Орфејем нема никакве везе... 



ТЛ: Наш књижевни свет је заправо јако мали, свако сваког познаје. Како у таквој 

атмосфери писци реагују на негативну критику својих колега? Зашто је важна 

негативна критика за једног писца? 

 

ЛЛ: Негативна књижевна критика, ако сте приметили, врло је у нас ретка. То је 

штета. Камо среће да негативних оцена у нашој књижевној критици има онолико 

колико има лоших књига! То можда и јесте резултат релативно уске књижевне 

позорнице и извесне снисходљивости наше стручне критике. 

Неки наши писци, чак и с великим реномеом, претерано су осетљиви. Сујетни су, с 

једне стране, а с друге: имају моћ! Писци су, хтели то или не, практично јавне 

личности. Публика мало чита. Она схвата и жели само скандал, свађу, сукоб, уместо да 

суди сама. 

Критика би помогла да читалац научи нешто више, да би и његови лични судови 

били бољи. Одлучна негативна критика схвата се највише као напад на писца, на 

његову личност. То је бесмислено, јер напада се нешто написано, а не човек. Уосталом, 

има и злонамерних напада, али главни недостатак наше критике јесте што критичар 

каткад дели писце на њихове и наше. Било из политичких или других разлога. (Ових 

дана прочитао сам одличну књигу писца чији је политички став, чији је светски назор, 

чији је табор нешто потпуно супротно мојем. Не знам баш да ли би мој критички став 

према тој књизи био непристрасан!) 

Добра, утемељена критика, написана са знањем, познавањем друштвених 

околности, историје културе, естетике итд, не сме се генерално подценити. Доброг, 

супериорног писца, критика његових дела мало занима. Али ипак, ко зна, увек се дâ 

нешто научити. 

 

ТЛ: Шта ми можете рећи о забрани књига код нас и у свету? Зашто се забрањују 

књиге и зашто то има негативне последице по нашу и светску културу? 

 

ЛЛ: Забрана какве књиге, било какве књиге, тешко се може бранити! Начелно, не би 

требало забрањивати публиковање и растурање књига. Ја сам мишљења да треба чак 

забранити уништавање књига уопште. 

У нашој средини, у Србији, многе вредне књиге, не у малим количинама, 

једноставно се, из било каквог стицаја околности, без стручног мишљења и без 

одбране, једноставно уништавају. То је легално спаљивање књига своје врсте. Тај 

проблем треба, пре забранā појединих дела, енергично изнети у јавност. Књиге се 

уништавају на Отпадима, за прераду, такозвану рециклажу хартије, а да нико не 

зауставља то слободно уништавање хиљада томова потпуно добрих уметничких, 

научних и других књига! Оне би можда, а то је заправо извесно, могле послужити 

школама, библиотекама, просвећивању људи, учењу. 

Колико људи има у нашој земљи који су гладни књига?! Немојте то питање 

подценити. Треба забранити не књиге, него уништавање књига. Разуме се, мора се на 

неки начин спречити непосредно вређање других народа, раса, религија и других 

светиња свих народа света. Ругати се туђим традиционалним или религијским 

личностима, првацима, обичајима и светим списима ружно је и опасно. 



Шта да радимо с говором мржње? Шта да радимо с књигама које позивају на 

убиство? Нека будала може да објави књигу о Маутхаузену и да каже да је жртава 

требало с правом побити што више. Шта да се ради с позивима на рат, на разарање? А 

пре свега, ко је тај ко има право да оцени да је нека књига штетна? То што би јавност, 

критика, високо стручно мишљење прво реаговало на заиста срамне, хумано 

штеточинске и мржњом и нељудскошћу надахнуте књиге, набијене деструкцијом и 

отровне за ум, душу и слободу личности, можда није довољно... 

У сваком случају о појединачним случајевима треба да решава неки Суд, можда 

неки Суд ad hoc, не званични, не знам... Чак и пропагандне књиге, као званичне 

идеологије неких земаља, могу нам помоћи да схватимо дух или привремено стање 

народа и људи појединаца који тамо живе... 

 

ТЛ: Како гледате на данашње стање у култури? 

 

ЛЛ: Морамо бити праведни. Никада толико као данас на свету културна добра нису 

била доступна људима. И то готово свим људима. Данас постоји гигантско издаваштво, 

огромни трезори уметничког блага, џиновске библиотеке, чува се невероватан број 

живих споменика културе, у сваком великом граду одржавају се концерти, позоришта 

у великим и малим земљама има колико ти срце иште. На свету је већини 

становништва доступна Вавилонска библиотека, електронска револуција стрпала нам 

је књиге и филмове право у џеп. Онај ко је жедан добара културе (без обзира на 

премоћ шунда и кича) може лако утолити своју жеђ. 

Криза културе произашла је из кризе Установе. Бирократија управља свим. Људи 

који не знају да управљају државом, земљом, привредом, сопственом владом, светским 

добрима која се претварају у светски новац и служе погрешним сврхама, те доспевају 

опет у руке људи светске Канцеларије – ти људи рангирају културу по свом схватању. 

Незгода је што култура и новац нису спојиви, а једно од другог зависи. Мале земље, 

сиромашне земље, неразвијене земље, кажу њихови шефови, имају прече потребе од 

културе. Ту је основна грешка, јер као што знамо није све у хлебу. 

Ја мислим да је култура на првом месту, као што је то код Хотентота и Бушмана који 

немају ништа, чак ни одела, ни своју земљу, али имају обичаје, ритуале, игре и песме, 

тетоважу и симболе, приповедачку традицију, веровање у духа, баштину на којој 

подижу своју децу итд. 

Потенцијал стваралаштва неизмеран је у сваком народу, свакој генерацији, у сваком 

појединцу. Не може се на банкете и „репрезентацију“, на професионални спорт и на 

срамна „народна весеља“ давати из државне касе више него на високо афирмисане 

светске писце, глумце, сликаре, балетмајсторе и музичаре. 

Тако је култура потпала под „расподелу“, а та се врши неједнако, зависно од моћи 

или схватања потреба, или случајно, слепо, тако да многи заслужни, угрожени у својим 

насушним потребама, културни радници, уметници и просветитељи, остају кратких 

рукава. Зашто средстава има за бомбе, а нема за лирику? 

Немојте заборавити да је стожер европске културе античка уметност епа, драме, 

слике, музике, кипа – ослонац и наше културе такође, обогаћене Византијом и 



словенским кореном. Само ствараоци културе остају бесмртни, осим завојевача и 

понеког стварног хероја човечанства. 

О култури у нашој земљи не бих да овде износим моје одлучно мишљење, оно се не 

разликује од општег. А иначе, културу и уметност одржаће снажни појединци, било 

какво стање да је. Култура и уметност могу бити биљка која се слабо залива, али она 

неће усахнути никад. 

 

ТЛ: Шта мислите, како можемо, или не можемо, сами себи да помогнемо? 

 

ЛЛ: Треба раширити схватање да сваки човек појединац може помоћи себи тако што 

ће се отимати и борити, без обзира у каквој ситуацији се налази, да се сам што више 

просвећује, да чита и учи. Није мали број људи који су сами себе уздигли. 

Највише средстава друштво треба да даје на просвету, у свим формама, на школство 

и на заштиту младих, да омогући свакоме да учи и да се образује. Усредсређеном 

политиком може се много постићи. У друштву, на све начине, мора се подизати свест о 

вредностима. Наравно, и општи стандард, што хуманији услови за живот сваког 

појединца, сами од себе подижу и културу једне средине, једног народа. Неоспорно и 

неотуђиво право сваког грађанина је да се образује. 

Потребно је подићи поштовање према учености, према просветним радницима, 

подићи њихов социјални положај. Неизоставно се научници, просветитељи, уметници 

и сви они којима је главно занимање и посао култура – видно довести у ранг високо 

цењених људи, а културне великане који више нису међу живима треба далеко више 

поштовати. 

Култури треба дати достојанствено место. Треба указивати на штетност и срамоту 

коју данас неконтролисано шири псеудо култура, турбо-фолк, страшан кич, 

преовлађујући шунд и апсолутно штетна народњачка естрада. То је истинској култури 

данас моћна противтежа која проповеда ружно, тривијално и бесрамно и свакодневно 

војује против свега што је истинска вредност. Треба уопште врло много учинити да се 

оповргне погубан изговор како „народ то воли“. Треба онемогућити богаћење 

индивидуа које живе и богате се од индустрије лажне забаве, чији се краци пружају у 

све институте културе уопште... 

 

ТЛ: Ове сте године добили две награде: Вукову награду и Награду за животно 

дело Удружења књижевника Србије. Реците ми нешто више о томе. Како сте се 

осећали када сте сазнали новости? 

 

ЛЛ: Пре свега ценим људе који су одлуке о овим наградама донели. Осећао сам се 

лепо. Свакоме ко је нешто честито урадио, годи признање. Значајне књижевне награде 

доприносе да се књиге више читају, зато је то добро. 

 

ТЛ: Смеши ли вам се национална пензија? 

 

ЛЛ: Пензије уметницима које су се три године додељивале - сад су укинуте. 

 



ТЛ: Планирате ли издање Сабраних дела? 

 

ЛЛ: Планирам. То је велики технички посао, а и критички. Још једно решето добро 

ће доћи. Међутим, још радим с намером да напишем још нешто од литерарне 

вредности. Уздам се, као и увек у Господа. Припадам оним људима који не праве 

билансе. Радујем се увек кад и једна једина моја књига дође до читаоца. Издати корпус 

својих остварења у облику коначних издања својих дела је и технички подухват који не 

зависи много од писца. Ко има новаца да то финансира? Колико друштво држи до 

тога? Треба ли то нашој култури? Треба ли то нашем народу? Ко о томе одлучује? 

 

ТЛ: Записујете ли и даље своје лирске белешке и да ли ускоро можемо да их 

очекујемо у форми књиге? 

 

ЛЛ: Видим да људи углавном немају представу како изгледа рад једног писца, 

сликара, композитора... Парадоксално, иако је завршено уметничко дело врхунац 

извесног реда, устројства појмова, осећања, мисли, лика, боје, звука, геометрије, ватре, 

молитве, хармоније и контрапункта, свега тога, сливеног једном нарочитом 

дисциплином духа у једно, у уредан и складан знак, дело – ток стварања веома је 

различит код појединих људи. 

Знате, нема сваки писац ни радно време, ни обавезе, ни нарочитог плана, ни 

једнаког поступка. Писац је једноставно човек који много упија, узима, удише, 

конзумира од живота, од природе, од односа људи и ствари, од онога што слуша, што 

му се догађа и што сања. 

Каткад је писање нешто као аргатлук. Каткад просветљење, каткад једноставно туга 

или очајање. Не зна се шта је окидач да се формирају речи, стихови, мелодија... Ако 

уметник улегне у навику сувише једноличног живота и једноличног писања, нема 

ништа од тога. Некад је и сама естетика уздизала појам „инспирације“. 

Инспирација је сам живот као такав, некад љубав, некад ветар у грању, некад љута 

рана коју ти је задао неко ко ти је био у срцу и у загрљају. Каткад нешто запишеш на 

возној карти, на рубу новина. Каткад дуго зарезујеш оловку, припремаш свеске, боје, 

пенкала. Каткад те мрзи да се покренеш и сијасет најлепших мисли оде ти једноставно 

у етар, у небеса. 

Верујте ми, писац понекад не пише месецима, па и годинама! Никако нисмо све 

записали, чак ни оно што је далеко боље од свега што је у нашим књигама... Услед 

тренутног стања нашег издаваштва, неколико мојих готових рукописа чекају код 

издавача... 

 

ТЛ: На чему сада радите? 

 

ЛЛ: Тешко је о томе да говорим. На пример: сматра се да су најлепше песме 

написали млади људи. Сад, тренутно, обузима ме извесно утапање у смисао природе 

космоса – како бисмо укратко то означили. Бескрај на нас баца блескове питања, страха 

и блаженства уједно. Мислим да су неки облици поезије, строге, вечне форме поезије, 



рецимо сонет, својом заповедном сажетошћу, најпогодније да се изрази потпуно 

необухватан свемир. Усуђивао сам се и пре, зашто се не бих усуђивао и данас. 

 

ТЛ: Цео сте живот посветили књижевности, унапређењу наше културе. Жалите 

ли за нечим? 

 

ЛЛ: По природи својој, ја сам задовољан човек. Нездрава амбиција чини да је човек 

увек незадовољан и да му увек нешто фали, за шта окривљује друге. Био сам слободан, 

и сад сам слободан. Могу да погледам свакоме у очи. Највећа зла наносили су ми људи. 

Највише ми је жао што се, скоро свакодневно, растајем с људима. У књижевном животу 

не жалим баш ни за чим. 

 

 

Фебруар, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70. Вид Вукасовић: Еколошка свест се стиче пре свега образовањем 
 

  

Вид Вукасовић дипломирао је и магистрирао на Правном факултету у Београду. 

Стекао је диплому ваздухопловног и космичког права на Мек Гил универзитету у 

Монтреалу, а докторирао на Правном факултету у Београду. Научни је саветник у 

Институту за међународну политику у Београду до децембра 2006. године, а касније 

хонорарни сарадник Института. 

Бави се правним регулисањем заштите животне средине, везом између заштите 

животне средине и заштите људских права, хармонизацијом еколошког законодавства 

Србије са легислативом ЕУ, радом међународних организација (укључујући посебно 

улогу НВО), регионалном и субрегионалном сарадњом у области заштите животне 

средине, енергетике, одрживог развоја итд. 

Даље набрајање његових достигнућа и поља интересовања одвело би нас у области 

које премашују форму овог интервјуа. Наша данашња прича одвешће нас стога негде 

ближе, у област екологије, претрешће питања наше еколошке свести (и да ли је уопште 

имамо), као и решења која се тичу уређења животне средине. 

 

Шта је екологија? 

 

Екологија (грч. оикос – дом. станиште и логос - наука) научна је дисциплина која 

изучава распоред и распрострањеност живих организама и биолошке интеракције 

између појединих врста флоре и фауне и њиховог окружења. У ширем смислу наука о 

животној средини, активности усмерене на очување и унапређење животне средине 

како би она била што повољнија за човека и друга жива бића, имајући притом у виду и 

интерес будућих генерација. 

 

Чиме се бави урбана екологија? 

 

Бави се проучавањем стања насеља као животне средине у односу на 

основне еколошке елементе (тло, воду, климу, градску флору и фауну, ваздух итд.). Она 

посебно изучава различите поремећаје природних процеса и њихову интеракцију са 

активностима људи и могућност санације таквих поремећаја. 

  

Може ли данас свако да се бави екологијом? 

 

Свако може, у складу са својим могућностима, да допринесе настојањима усмереним 

ка очувању и унапређењу животне средине, почев од тога да се сам понаша на 

еколошки начин, на пример да одлаже отпад тамо где је и како је предвиђено, и да 

васпитава своју децу да то исто чине.  

 

Шта је то еколошка свест и како је стећи? 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bs.wikipedia.org/wiki/Ekologija
http://bs.wikipedia.org/wiki/Tlo
http://bs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://bs.wikipedia.org/wiki/Zrak


Еколошка свест је спознаја о значају животне средине и о потреби да се она очува и, 

кад је то могуће, унапреди и то како за садашњу тако и за будуће генерације. Притом 

се не ради само о интересу људи, већ о потреби очувања биосфере наше планете у 

целини. Еколошка свест стиче се пре свега образовањем и то не само у школи, већ и у 

породици, преко мас медија и на друге начине, укључујући ту и учешће у раду 

еколошких организација. Значајну улогу у овом процесу могу да имају и добро 

конципирани правни прописи (одмерене казне и награде, јачање институција које се 

баве спровођењем прописа итд.). 

 

Зашто је важно очување животне средине? 

 

Од стања животне средине директно зависе живот и добробит не само људи, већ и 

осталих живих бића. Урушавање биосфере води ка ремећењу услова за живот, па у 

крајњој линији и нестанку живота (сетимо се великих еколошких кататрофа изазваних 

у прошлости, било услед деловања саме природе: пад астероида, цунами, мега 

вулканске ерупције, епидемије итд.) или човека (ратови, нуклеарне катастрофе, други 

видови загађења итд.). 

 

Медији стално апелују на нас, крајње потрошаче, да водимо рачуна о својој 

средини: да не купујемо пластичне кесе/флаше, да не возимо кола на бензин, не 

купујемо апарате који у себи садрже фреон... Зар не би пре требало утицати на 

државе да забране постојање фабрика које управо производе те загађиваче? 

 

У праву сте. Улога државе је врло значајна, од ње се очекује да прописима (којима се 

одређују казне, али и подстицајне мере), води што бољу еколошку политику. У томе 

има успешнијих и мање успешних држава, при чему велику улогу игра и економска 

ситуација, али и стање јавне свести и улога коју играју разне еколошке организације, 

политичке партије, итд.  

 

Који значај има екологија на светском, а који на домаћем плану? 

 

Важну улогу има међународни фактор (сарадња са суседним државама, регионална 

сарадња и сарадња на глобалном плану). Међународна сарадња је потребна пошто 

процеси у природи не поштују политичке поделе, на пример, међународне реке дели 

више држава (подунавске земље деле слив Дунава), па је нужна сарадња за њихово 

очување. На међународном плану склапају се уговори којима се регулише сарадња у 

области животне средине. Самим тим што их државе прихвате (ратификују), они 

постају део домаћег законодавства. Ово нарочито долази до изражаја у интегративним 

међународним организацијама на које државе преносе део свог суверенитета у 

појединим областима, укључујући ту и животну средину (на пример, Европска унија). 

 

 

 

 



Шта је то духовна екологија? 

 

Животна средина повезана је са практично свим областима, па је то случај и са 

духовношћу. Црквене организације учествују у борби за животну средину и могу да 

дају користан допринос. Повезује се екологија са теологијом (животну средину треба 

поштовати и чувати, јер је Божје дело), било путем традиционалних конфесија или се 

покушава стварање нове еколошке побожности. Најновији пример је борба против 

шверца дивљих животиња коју је усвојила муслиманска заједница Индонезије. Један 

индонежански теолог је том приликом изјавио да „Људи могу да избегну 

индонежанску правду, али не и Божји закон“ („Политика“ од 7. марта ове године).  

  

Можете ли нам објаснити шта значи израз „пластична супа“ и где их све можемо 

наћи? 

 

„Пластична супа“ назив је за отпад, добрим делом сачињен од пластике који плута 

морима. Он се састоји претежно од одбачених пластичних предмета (кеса, амбалаже, 

посуђа итд.), који су директно бачени у море или индиректно доспели преко река и на 

друге начине. Ношен морским струјама пластични отпад концентрише се у поједним 

подручјима. Тако, на пример, у Тихом океану једно такво пливајуће „сметлиште”, 

заузима преко милион квм. 

  

Свима нам је познат појам угрожене врсте, али знамо ли тачно колико је 

биљних и животињских врста угрожено у свету данас? 

 

Постоје разне предпоставке о томе колико је биљних и животињских врста 

угрожено у свету данас, сигурно је да их има више хиљада. Притом треба имати у виду 

да се уствари не зна колико тачно има врста флоре и фауне, пошто се стално откривају 

нове. Може се дакле догодити (обзиром да неке врсте настањују мала подручја, на 

пример, живе само на једном острву), да једна врста буде уништена пре него што наука 

уопште констатује да она постоји и пре него што је проучи. 

У циљу заштите угрожених врста издају се специјализоване публикације („Црвене 

листе“ и „Црвене књиге“) које садрже све неопходне податке о угроженим врстама и 

њиховим стаништима. Црвене листе садрже основне податке о присуству и степену 

угрожености врсте на одређеној територији. Црвене књиге садрже податке о 

угроженим врстама, факторима угрожавања и предложеним мерама заштите у складу 

са правилима Међународне уније за заштиту природе (International Union of the 

conservation of Nature – IUCN). 

 

Колико трговина угроженим врстама дивље флоре и фауне утиче на њихов 

опстанак? 

 

У великој мери. Драстичан пример је угроженост слонова и носорога у Африци. 

Њих убијају криволовци чак и у националним парковима, прве због слоноваче, а друге 

због рога. Може се догодити да ове и остале угрожене животиње (на пример, у Азији, 

http://bs.wikipedia.org/wiki/Tihi_okean
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тигрови, панде, орангутани итд.), у не тако далекој будућности потпуно нестану у 

дивљој природи и буду очуване само у зоолошким вртовима. 

 

Колико је промена климе опасна по животну средину? 

 

Изузетно, без обзира да ли је неповољна промена изазвана природним процесима 

(сетимо се само сунчеве активности, настанка ледених доба, пада већих метеора, 

земљотреса и вулканских ерупција, промена правца морских струја) или променама 

изазваним људским активностима (ефекат стаклене баште, злоупотреба нуклеарне 

енергије, ремећење озонског омотача итд.). На пример, неповољно деловање промене 

климе на пољопривреду може да доведе до глади у свету, до недостатка питке воде, до 

миграције опасних инсеката и паразита из тропских крајева у умерена подручја, као 

што је случај са комарцима са западног Нила који су се појавили и у Србији итд. 

  

Учествовали сте на изради закона који се тичу екологије (Еколошка криза у 

свету и одговор Међународне заједнице, 2002, Enviromental Law in Serbia, 

2012, Међународне организације и међународна сарадња у области заштите животне 

средине, 1999...). У којој се мери ти закони примењују код нас? 

 

Да, учествовао сам у изради нацрта појединих програмско акционих међународних 

и наших докумената и уговора, у анализи неких уговора, у припремама планова за 

примену појединих правних аката у пракси (имплементација), и у разматрању нацрта 

појединих закона. Само усвајање неког акта (у скупштини, ако је закон у питању, на 

међународној конференцији или унутар организације, ако се ради о међународном 

уговору), не значи да ће се он на задовољавајући начин применити у пракси. Да би 

дошло до његове задовољавајуће примене потребно је, на пример, основати посебне 

институције, подићи еколошку свест грађана, образовати стручњаке, донети пратеће 

подзаконске прописе, унети пореске, казнене или подстицајне одредбе итд. 

  

Учествовали сте и на многим конференцијама на којима се расправљало о 

заштити животне средине... 

 

Већ сам поменуо да се на међународним конференцијама усвајају међународни 

уговори или се, уколико постоји потреба, сазива конференција ради расправе о томе 

да ли се један уговор примењује на задовољавајући начин, да ли је једном уговору 

приступио довољан број држава, са којим се тешкоћама институције појединих земаља 

сусрећу приликом примене уговора у питању итд.  

  

Учествује ли наша земља у међународној сарадњи у области заштите животне 

средине? 

 

Још у бившој Југославији била је развијена интензивна међународна сарадња у 

области животне средине и то на свим нивоима, од глобалног до билатералног. 

Закључени су многи уговори којима су регулисани поједини аспекти заштите и 



унапређења животне средине, а сарадња се одвијала или директно или посредством 

међународних организација (на пример, УНЕП-а, Савета Европе, појединих 

специјализованих агенција, Европске уније итд.).  

 

Када је основан УНЕП (програм УН-а за животну средину) и да ли наша земља 

учествује у његовом раду? 

 

УНЕП је основан 1972. године на основу одлуке прве Конференције УН-а о животној 

средини одржане у Стокхолму исте године. Југославија је учествовала на поменутој 

конференцији и у каснијем раду УНЕП-а, што данас чини Србија. 

  

Хоће ли чланство у Европској унији допринети подизању еколошке свести у 

Србији и већој примени закона из области екологије? 

 

У Европској унији велика се пажња посвећује животној средини. Од држава 

кандидата, у које спада и Србија, а поготову од чланица, очекује се да прилагоде своја 

еколошка законодавства и праксу прописима ЕУ. Треба нагласити да је ЕУ активна не 

само на европском плану, већ и глобално. Она, на пример, учествује на значајним 

међународним конференцијама и утиче на рад међународних организација. 

 

Проблем дивљих депонија и како их решити... 

 

Проблем депонија је једно од најозбиљнијих питања кад је реч о заштити животне 

средине у Србији. Још увек, међутим, ни већина постојећих депонија није уређена 

према одговарајућим стандардима (тако да рециклирају већи део отпада) и што је још 

горе има још увек и много дивљих депонија. Важно је притом имати на уму чињеницу 

да постоје специјалне врсте отпада које се не смеју одлагати на обичним депонијама 

због опасности које представљају за животну средину и људско здравље. То су, на 

пример, радиоактивни отпад, медицински отпад, електронски отпад, отпад настао 

приликом опасних научних експеримената итд. 

Може се рећи да је и поред досадашњих покушаја да се питање управљања отпадом 

у Србији реши (рециклирањем и другим поступцима), стање у целини гледано још 

увек незадовољавајуће, што се неповољно одражава на здравље и животну средину. Не 

постоји довољно погона за прераду, нити посебних депонија за прикупљање опасног 

отпада. У Србији има на стотине дивљих депонија, посебно у руралним крајевима.  

 

Воде није довољно само очистити од ђубрета које се нагомилало на обалама река 

или на дну језера... 

 

Воде се загађују на много начина. На пример, у реке и мора изливају се фекалне и 

друге загађене воде непрочишћене или недовољно прочишћене, сливају се разне 

хемикалије које се користе у пољопривреди, падају киселе кише, са бродова се бацају 

отпаци или кад дође до хаварије истиче нафта, велику опасност представљају 

платформе за експлоатацију нафте, затим оружани сукоби, пробе нуклеарног оружја 



итд. Може се рећи да већина загађења пре или касније заврши у води. Томе треба 

додати да поред загађења које изазива човек постоје и природни извори загађења (на 

пример, вулканске ерупције, размножавање отровних алги и друго). 

 

Треба ли екологију увести као редован предмет у школе? 

 

Заштита животне средине требало би да буде заступљена на свим нивоима 

школовања, од дечјих вртића до универзитета. 

 

Како своју средину можемо учинити бољом и лепшом за живот? 

 

Комбинацијом више активности од којих су неке већ споменуте у овом интервјуу. 

Притом, поред сталног побољшања еколошког законодавства и институција које га 

спроводе, треба и даље радити на подизању еколошке свести. Врло је значајно да у 

читавом низу области уско повезаних са животном средином (здравство, наука, 

пољопривредна производња, саобраћај, образовање, енергетика), буде у већој мери 

него до сада присутна и еколошка компонента. 

 

  

Март, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71. Милко Ђурановић Костур: Живи живот 
 

 

Постоји ли или не реп сцена код нас, ко је „главни“, ко спада у андерграунд, како 

настају реп песме, где се одржавају концерти, а где фестивали... само су нека од питања 

на које нам је млади репер, улични песник и текстописац Милко Ђурановић ака 

Костур, дао одговоре: Репујем све што видим. Инспирација долази из наших живота, а песме 

нам се разликују, јер свако живот види другачије. 

 

Када си се први пут сусрео са репом? 

 

У седмом разредну основне школе дружио сам се са неким старијим друштвом доле 

на Дорћолу, сећам се, били су то Забац, Џукела, Влада Медицинаи Цоне (из групе 

„Пси града“). Тада сам први пут чуо Тупака и био сам згранут, просто нисам могао да 

верујем. Цоне је знао сваку његову песму напамет и када ми је пустио касету (тада су се 

још увек слушале касете), молио сам га да ми пусти песме изнова и изнова, толико сам 

био одушевљен... Ето, и тако је све почело буквално - заљубио сам се у тај правац 

музике. ☺ 

 

Шта те је привукло овом музичком правцу? 

 

Када сам одгледао Тупаков спот „Brenda's god a Baby“ („Бренда је добила бебу“) 

одушевио сам се начином на који је уклопио целу, истиниту, причу у своју песму. Сама 

прича ме је потресла (девојка из гета бори се да очува голи живот и неуспева), док је 

спот један од бољих који обрађују сличну тему. Тупак прича о проблемима у гету, о 

дроги, о криминалу, људима који немају шта да једу... Никада то пре нисам чуо. Чак 

ни данас нико то не може да срочи као Тупак. За мене је он једноставно најбољи. 

Многи кажу да је реп од њега почео, мислим било је и пре њега репа, али је Тупак целу 

причу подигао на виши ниво. 

 

Да ли си успео тада да набавиш његову касету, плочу... 

 

Баш сам пре неки дан у продавници плоча „Леила“ пазарио Тупакову плочу. Мојој 

срећи није било краја - умало ми сузе нису потекле! Сад већ скоро сваки његов албум 

имам на компјутеру, а кад сам био мали, куповао сам његове касете. Сећам се, на 

касетофон бисмо прикључили микрофон и певали уз Тупака и снимали се. Данас се 

више и не сећам речи песама које смо тада компоновали... Тада, додуше, нисам ни 

сањао да ћу се бавити репом... Временом сам, још у првом разреду средње школе, 

почео да пишем текстове, али се репом нисам озбиљно бавио све до 2012. године, ваљда 

сам имао важнијих ствари на памети. ☺ 

 

 

 

 



Која ти је омиљена група, аутор и зашто? 

 

Тупак, дефинитивно. Албум „All eyes on me“ и песме „How do u want it”, „2 of 

Americas most wanted“, „Holla at me“, „When we ride“, ма свака песма са тог албума 

убија. Био сам згранут када сам је први пут чуо. Песма „Changes” била је прва песма 

коју сам научио напамет. Сећам се, тада сам још ишао у основну школу, ишао сам 

улицом - слушке у уши - и реповао ту ствар, а како тада нисам знао правилно да 

изговорим Чејнџиз, већ сам певао: Ћенђес, тако су ме на крају у школи и назвали, 

Ћенђес... ☺ 

Тупак ме је привукао не само као музичар, већ и као глумац и уметник. Његова 

животна прича оставила је дубоког трага у мени. Био је велики борац. Сматрам га 

оснивачем данашњег репа. Није он најбољи репер, да се разумемо, има далеко бољих 

лиричара од њега (попут, рецимо његовор „супарника” Бигија - он је имао далеко 

бољи флоу, Наса, или белог репера којег данас слушам, Машин Ган Келија), али је 

Тупак имао највеће срце и по мени најбоље описивао живот у гету – имам га чак 

истетовираног на нози... Еминем је најпознатији бели репер, али њега, рецимо, нисам 

слушао на самом почетку, јер ме је нервирало његово глупирање. Кад слушам реп, 

волим да ми песник сложи неку причу, да нешто што ће да ме дрмне, да се најежим... 

Еминем је једини белац који је, деведесетих година, када је реп био најјачи, ишао са Ајс 

Кјубом, Снуп Догом, по концертима и од њих учио... и дефинитивно постао најбољи 

бели репер данашњице. 

Поред свих њих, ипак ми је дефинитивно најдражи, био и остао, Тупак. Најреалнији 

је и то ме је к њему привукло. Одрастао сам у време бомбардовања, доживљавао сам, 

можда не исте, али сличне приче, и можда је и то разлог зашто ми је Тупак легао. 

Просто ме је купио тим својим реализмом. 

 

Реци ми нешто више о реп сцени код нас. Ко су најпознатији аутори, групе? 

 

Данас је реп комерцијализован, слуша се по клубовима. Постоји и андерграунд реп, 

али је јако редак. Све се временом мења, некада су репери носили широке лоне, данас 

носе уске... Некоме се то свиђа, некоме не. Генерално не слушам толико наше репере, 

али их увек испратим. Слушам Ђуса (из старијих дана), Груа, ВИП, Сортија (бата 

барата), Струку (наш најбољи репер по мени), Марчела, ЛТДФМ, Sick touch и ортаке 

Резона, Маркеша, Смоки Мардељана, Манифест, Белчугу (он држи „5th element“ 

студио и репује на енглеском), Леву обалу (желим овим путем да честитам брату Грас 

Хоперу на победи на Ред Бул турниру у фри стајлу) - углавном цео Басивити Дигитал - 

они су можда и најмоћнији код нас... 

Скоро је, рецимо, изашао ЕП Еева - „Part of the plan”. За њу тврдим да је наша Ерика 

Баду. Девојка тако шије како пева. Како је изашао њен кратки албум по целе дане 

слушам, на рипиту константно - веома квалитетна уметница... Већина њих су 

наступали у КСТ-у, СКЦ-у, Арени, Џунгли... Диџеј Али пуштао је хип-хоп реп и РнБ у 

Академији - лудилооооо је било - нисам пропуштао те вечери. На Метрополису је 

својевремено ишла емисија која је покривала страну и домаћу реп музику, чини ми се 

да ју је Галеб водио. Не сећам се да је нека радио емисија била посвећена овој врсти 



музике, а данас тога има доста - што је похвално. Генерално мислим да се реп музика 

данас невиђено слуша у односу на раније године! Таг Бојсе исто увек радо слушам, 

Дачу и Васкета из Миријева. Један од њих је недавно отворио кафић, али се и даље 

бави музиком. Не у толикој мери као раније, наравно, али мора да живи живот, јер 

овде, како се каже, од репа нема репа. 

 

Године 2012. почео си да се бавиш репом. Снимио си прву песму „Живот је само 

један“ (http://www.youtube.com/watch?v=D9728tJZtic). Реци ми како је текло 

снимање? 

 

Прву песму написао сам у првом разреду средње школе, а снимио сам је тек 2012. 

године. Живот је борба. Не смеш да паднеш. Мислим да сам у песми „Живот је само 

један“ баш успео да пренесем ту поруку. Снимио сам је у студију „Илегала“ на 

Сењаку, који су држали Дивац и Џони из „Илегалне фамилије“. Тоша и Чупави, моја 

два најбоља другара, и ја чинимо „Блејачку комисију“ (јер се дружимо од малих ногу и 

стално блејимо заједно). Они се не баве реп музиком, али Тошин млађи брат, Зуба 34 

(избацио је недавно, заједно са Анкетом, албум „Самер фанк“, на којем су окупљени 

најбољи домаћи репери), ради матрице. Када сам чуо једну матру коју је направио, 

одмах сам пожелео на њу да снимим песму и то је данашња „Живот је само један“. Рад 

у студију је био сјајан, атмосфера је била крајње опуштена, билијарски сто, цирка, 

друштво и ја који почињем да репујем. ☺ Јако ми је жао што „Илегала“ више не 

постоји. Ускоро ћу радити обраду те ствари са много бољом продукцијом и женским 

вокалом. ☺ 

 

Зашто си за уметничко име узео Костур? 

 

Па ја сам као што видиш скини мадафака. ☺ Сав сам кост и кожа, па је било потпуно 

логично да себе назовем Костур. Имао сам разноразне надимке, боље да ти не причам 

које све, смејаћеш се. ☺ Али када сам снимио песму „Живот је само један“, требало је да 

смислим неко име под којим ће ме потписати. Желео сам да буде уникатно и да ме 

представља онаквим какав јесам и најбоље ми је легао надимак Костур. Временом сам 

га апгрејдовао у Костур Мадафака. ☺ 

 

Текстови твојих песама су прилично озбиљни. Да ли их сам пишеш? Ко ради 

музику на твоје песме? 

 

Сам пишем текстове, док сам музику добијао од разних аутора. Понекад добијем 

инспирацију да пишем песме мимо матрице, а после кад нађем одговарајућу матру 

уклопим песму у њу, а понекад добијем добру матру, па по њој пишем стихове, сама ме 

музика инспирише. Зуба 34 урадио је пар матрица, као и Маркеш, Морбид, Елсее, а у 

почетку сам скидао са нета - као и већина. Кад сам Маркеша упознао, био сам потпуно 

згранут његовим песмама. Тренутно спрема два албума, тако да ће се тек чути за њега - 

ускоро!! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D9728tJZtic


Шта те конкретно инспирише? 

 

Сви смо ми гето деца, деца улице, како каже Маркеш. Улични сам песник, који 

компонује музику - такође његове речи. Репујем све што видим. Инспирација долази из 

наших живота, а песме нам се разликују, јер свако живот види другачије. Обично за 

моје текстове кажу да су мало мрачни, што донекле и јесте тачно, јер ме углавном 

инспиришу мрачне матре. Пишем о обичном животу, о младима и њиховим животним 

проблемима, о борби, о томе како се осећам, како се моја генерација осећа... 

 

Са колегом Швабом снимио си песму „Нигде нема поштовања“. Како је дошло 

до сарадње? 

 

Та ствар је такође снимљена у „Илегали“, али је продукција много боља. Шваба је 

мој другар из средње школе. Дописивали смо се преко Фејса и одлучили да снимимо 

нешто заједно. Он ми је послао верс, строфу, на коју сам ја одговорио, а он је смислио 

рефрен. После смо снимили песму „Зашто“. „Кишу“ сам снимио сад за Нову годину и 

подарио је свим људима и једној посебној девојци - не бих да јој спомињем име ☺… 

 

Пошто се затворио студио „Илегала“ почео си да сарађујеш са Резоном. Плодови 

ваше сарадње су... 

 

Направио сам паузу након снимања „Живот је само један“. Кад сам, након неког 

времена, срео Резона предложио ми је да заједно снимимо неке ствари. Резон је снимао 

песме и држао наступе још у оно време док сам, као школарац, излазио у Џунглу. Тако 

смо отишли у „Бум бап“ студио, који су држали Кими и диџеј Дуби (он је позната 

стара реп глава - веома поштован диџеј). Снимили смо пар ствари и гостовао сам на 

његовом микс тејпу и тако је све почело. 

Са Резоном сам радио „Рупу“, праву андерграунд песму која ми је јако драга. Резон 

ми је дао матру и његов текст, а када сам је одреповао, многе су ми реп главе 

данашњице, када су чуле ствар, пружиле руку и рекле да смо урадили много добру 

траку, тако да сам много поносан на њу. Песма ипак није толико слушана, јер спада у 

андерграунд реп (а већина данас слуша комерцијалу). Снимили смо и „Олд скул“ 

заједно, као и „Квалитетно штиво“. Требало је да радимо и неки микс тејп, али је Резон 

почео да ради на свом соло албуму, тако да смо сарадњу одложили до даљњег. 

Има још песама које нису изашле, рецимо, „Све што ми треба” са Латкетом из ЛЦЦ-

а и Маркешом, „Покушам некад да зауставим време“ – једва чекам да изађе. Ту сам 

ствар урадио у сарадњи са Маркешом, а реповали смо о томе шта би се све десило када 

бисмо могли да зауставимо време. Радимо и на нумери „Сајфер“, нас неколико репера. 

Заједно правимо једну песму, која ће бити јако добра. Једва чекам да изађе. 

 

У песми „Олд скул“ певаш са Резоном о новим временима. Каква су та нова 

времена? Како, као дете осамдесетих, гледаш на своју генерацију, на садашње 

прилике у земљи и како оне утичу на младе? 

 



Резон у песми „Олд скул“ пева баш о тим временима, о Академији, о нашим 

андергаунд изласцима. Скупљали смо се сви некада на Тргу и блејали, а сада се више 

не окупљамо, јер како Резон каже „данас је добар клабинг“. Ја сам у песму убацио неке 

своје делове, о марихуани, рецимо. Није исто, није као што је некад било. Онда смо сви 

били као један, нас педесеторо би се окупило, скупили бисмо паре за пиво и 

проводили се, а данас су се неки од нас оженили, имају породицу, жену и децу и све 

нам је теже да се уклопимо. 

Кад смо били млађи, реп нам је био све, ни о чему другом нисмо размишљали, већ 

само о томе где ћемо да изађемо и како ћемо да се проведемо или снимимо неку песму, 

а сад смо старији и много више имамо одговорности, а мање времена за блеју. 

Најдража су ми места била Џунгла и Академија, а излазили смо понекад и у 

Андерграунд... Данас се генерално реп музика много више слуша него раније, иако 

нико више не блеји на Тргу. ☺ Реп музика је сазрела, али је узела неки други правац. 

Данас су позната нека нова имена и све ми је некако превише фенси (искрено). 

Људи данас много више блеје у комп, али како ни сам не излазим више толико, не 

знам куда се и да ли се људи крећу. Ја излазим најчешће у Дивљину на „Friday swag”-

тамо музику пуштају диџеј Лаки и Рокам. Тамо се осећам као инвентар, увек је провод 

у фулу ☺. Био сам пар пута у Лајт клубу, када је музику пуштао диџеј Дуби. 

 

Које су све реп звезде гостовале код нас? 

 

Гостовао је 50 cent, Баста, Оникси, Сајпрес хил, Ерика Баду... Наш највећи реп 

фестивал је „Сви као један“. Већина домаћих репера и реперки су гостовали на њему, а 

неки су се појавили чак и на EXIT-у, као рецимо Снуп Дог... 

 

Из песме у песму звук ти је све бољи. Ко је заслужан за то? 

 

То зависи од продуцената, Кимија и Дубија („Бум бап“ студио), Маркеша, Белчуге 

(„5th element“ студио)... Искрен да будем, без да увредим остале репере и продуценте, 

највише волим Маркешову продукцију, јер даје најчистији звук који сам до сада чуо. 

Маркеш ми је и пријатељ и узор. Угледам се на његов реп и на његов начин живота, 

начин гледања и схватања живота... За њега тек треба да се чује. ☺ 

 

Кад смо код финансирања, не бавиш се само музиком, радиш и у проданици 

плоча „Леила“. Реци ми нешто више о томе. 

 

Да, једва сам чекао то питање. ☺ Ако знате шта значи реч уникат, е онда је то 

„Леила“ - култно место за култне људе, како каже професор Брана. Ово је јединствено 

место, не само у Србију, него и на Балкану и шире. У „Леилу“ ме је довела бивша 

девојка. Један дан ме је позвала на кафу (мада искрено не волим да блејим по 

кафићима, али Леила није налик ниједном кафићу), на једно посебно место - како ми 

је тада рекла, и била је апсолутно у праву. 

Како сам ушао у „Леилу“ инстант сам се заљубио у место - ентеријер, позитивни 

људи, музика која се овде пушта. Свуда књиге, графити, разне уметнине и мнооооого, 



мноооого плоча!! ☺ „Леила“ је мене усвојила таквог какав јесам, што ми се први пут у 

животу десило (јер сам цео истетовиран)... „Леила“ ми је много помогла. Ту се едукујем 

на дневној бази и желим што више да научим. Откривам неки нови правац музике, не 

само реп, већ и џез, рок, блуз... Пуштамо плоче, долазе фини гости - углавном „good 

vibrations”. ☺ 

„Леила“ ме је спасила. Пре тога сам радио најтеже физичке послове, буквално сам 

преживљавао, а овде једва чекам сутрадан да дођем на посао... ИСКРЕНО: желим овде 

да радим до краја свог живота. ☺ Леила је мени као друга кућа, сви смо тамо као 

породица, помажемо се и смејемо, шалимо и никад нема тензије... И срећан сам на 

послу, а то ми је најважније. ☺ 

 

Како је изгледало снимање спота „Que pasa“ 

(http://www.youtube.com/watch?v=uNBPSjolIhc)? Како сте дошли на идеју за спот, где 

сте га снимали, како... 

 

Резон ми је један дан послао матру, добио ју је од Морбида, који је јако добар бит 

мејкер. Сама матрица се звала „Que pasa“. Одмах сам смислио рефрен, што се Резону 

допало. Мало смо дорадили песму и убацили мексичке елементе. ☺ Док смо снимали 

спот у Крњачи, било је ужасно вруће, а ми обучени у пончое и са сомбреросима на 

глави... Снимао нас је Страхиња (који студира на ФДУ-у). Упркос свему, било нам је 

јако забавно. Део спота је снимљен у „5th element“ студију, где смо га и монтирали. 

 

Ту се није завршила сарадња са „5th element“ студиом... 

 

У „5th element“ студију снимио сам још и „Квалитетно штиво“ и „Зашто“, са 

Швабом. Ту ствар јако волим. Исто је мрачна, животна прича – о томе зашто нам се у 

животу све ово дешава што нам се дешава. Продукцију је радио Маркеш. Кад је 

завршио песму, урадио је треп – то је нови правац у репу – када песма много брзо иде, 

тако да је песма звучала потпуно другачије, иако је и даље била мрачна. Слично звучи 

и „Да ли пише ова рука“, исто ју је Маркеш радио. 

 

Како је почела сарадња са Маракешом? Колико знам, гостовао си чак и на 

његовом албуму? 

 

Латке и Вучко из „Left coust kartela“ довели су ме први пут код Маркеша. Зуба 34 ми 

је дао матру, па је прва ствар коју сам радио са Маркешом била „Осети п.с.“ 

(http://www.youtube.com/watch?v=jnECk27KsPw), са којом сам гостовао на његовом 

албуму „Албум излази на јесен“. Ствар „Све што ми треба“ тек треба да изађе - она је 

мало јача, прави андерграунд. 

 

Да ли је то било једино твоје гостовање? 

 

Гостовао сам још код Резона са песмом „Рупа“, на албуму „Реп пустиња“. Радио сам 

на сајферу са људима из Сомбора, Јанг Пиом, који држи издавачку кућу „С 17“. 

http://www.youtube.com/watch?v=uNBPSjolIhc
http://www.youtube.com/watch?v=jnECk27KsPw


Колико си песама снимио до сада, имаш ли материјала за албум? 

 

Како снимим неку песму, тако је окачим на Јутјуб. Имам пар ствари које нисам 

стигао да окачим. Треба да гостујем на Маркешовом албуму који треба да се зове 

„Религаре“. Треба да снимимо и ЕП, са шест-седам песама. А ја генерално желим да 

урадим неки микс тејп са свим својим песмама, између осталог и ових пар песама које 

нису изашле. Ту ће се наћи оба сајфера, један са Резоном и Шоксом и један са људима 

из Сомбора, као и „Све што ми треба“. Урадићу и обраду песме „Како да знам“. 

Планирам да сакупим неких шеснаест песама и тек тада да објавим албум. 

 

Да ли си наступао негде? 

 

Мој први наступ био је у првом разреду средње школе у клубу „Атом“, у Шабцу. 

Тада сам реповао под неким другим именом, неке друге песме. Први прави наступ 

имао сам пре две године у Џунгли. Некада сам у Џунглу излазио, а сада сам у њој 

гостовао (тада Шваба није могао да дође). Реповао сам „Живот је само један“, „Осети 

п.с.“, „Све што ми треба“ (та ствар још није на Јутјубу). Тада сам имао мало песама. 

После тога је диџеј Дуби правио реп журке на Лебовском и Лајци... Резон и ја гостовали 

смо на фестивалу у Вршцу, „Каунтрисајд џем“. Правили смо чак и рекламу за тај 

фестивал. И имали смо гостовање у „Леили“. То је јако добро прошло. Било је неких 50, 

60 људи, наступали су ЛМР, Миxа, Moneyfast, Резон… Тада је и Маркеш наступао. 

Реповао сам и у Доњем граду у оквиру еколошке акције за младе „Помозимо земљи да 

дише“. Тада сам из песама избацио псовке, јер су деца била присутна. Имали смо 

наступ и на „Олимпу“, којим лично нисам био задовољан. Није ми се свидела 

организација, да не спомињем зашто. 

 

Појављивао си се не само у својим спотовима... 

 

Тако је. Гостовао сам и у спотовима: Ana the bejbe - Турбо репери 

(http://www.youtube.com/watch?v=88EbDTsSeLg) 

Резон – Репустиња (http://www.youtube.com/watch?v=808ViHXDNzo) 

ЛЦЦ – Ми то тако (http://www.youtube.com/watch?v=zPBtf9llRMM) 

Схокз – Нирвана (http://www.youtube.com/watch?v=JKPANH54Y5E) 

 

Снимаш ли тренутно неки спот? 

 

Да, тренутно чекам да се заврши монтирање песме „Како да знам”. Још пар спотова 

имам на уму, али то нека буде изненађење. ☺ 

 

 

Март, 2014. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=88EbDTsSeLg
http://www.youtube.com/watch?v=808ViHXDNzo
http://www.youtube.com/watch?v=zPBtf9llRMM
http://www.youtube.com/watch?v=JKPANH54Y5E


72. Рајна Лазић: Простор за разбистравање ума 
 

 

Разговор с проф. Рајном Лазић, о уметности акварела 

 

Многи утичу на наш живот, нарочито док смо млади, док стасавамо. Међу оне 

најзначајније у нашим животима свакако спадају и учитељи, професори. Тешко и 

инспиративно занимање - пренети знање на занимљив, пријемчив начин – тражи 

много снаге, воље и жеље, упорности, рада и труда... Али, зато враћа стоструко... Тако 

је и наша саговорница, професорка Рајна Лазић, ликовни педагог и сликарка, утицала 

на стасавање многих генерација, некима је улила снагу да полете, другима је отворила 

врата уметности, али је већини нас (јер и сама сам један од њених ученика), остала у 

дубоком и лепом сећању. Радује ме што овом приликом, кроз овај виртуелни разговор, 

могу макар део љубави коју је пренела на нас, ученике, да јој вратим. 

 

Колико је чињеница да сте рођени у Коренити (Јадар) утицала на Вашу одлуку 

да постанете сликарка? 

 

Дух сеје где хоће и на кога хоће. Нема случаја. Духовна резонанца је распоређена по 

вишој геометрији. Верујем у Јунгов закон синхроницитета. 

  

Природа је саставни део Вас (као и сваког од нас). Колико она утиче на Вас, на 

Ваш рад? 

 

Мајка Земља – Божанство природа – Мистерија живота и њене тајне. У мојој души – 

мом унутрашњем бићу... Памћење: берем прве цветове, учитељици носим пролеће, 

носим део свог бића. 

  

Природа је најзаступљенија на Вашим сликама?  

 

„Загледана у даљину, дозива измаглицу – Рајна“ (Коста Богдановић) 

Реч је најчешће о рађању видљивог призора из измаглице, а не о виђењу простора у 

измаглици. Годишња доба и промене које их прате, мотиви равнице, планина, камена, 

воде... Говор цвећа... „Гледајући ове слике осећамо да и оне гледају нас“ (Срето 

Бошњак) 

  

Ваша мајка је говорила да „ни једна травка не расте узалуд“... 

 

Моја мајка (Наталија) вишеструко даривана, када је желела да каже суштину – бит, 

изражавала се пословицама. Неке сам забележила, пренела. Временом су многа 

значења – знања заборављена, упрошћена, неразумљива. „Ни једна травка не расте 

узалуд“ може стајати поред Блејковог „зрна песка“, Витманових „Влати траве или једно 

зрно чини гомилу (све)“. 

 



Определили сте се за технику акварела. Зашто? 

 

Најтежа ликовна техника. Најчувенија кинеска хартија за акварел зове се Чанг Ксин 

Тенг – што значи простор за разбистравање ума – подразумева припрему: 

контемплацију – којом брзином остварити дубину бескраја, говор тишине, суштине, 

виђење у кретању, у датом светлосном тренутку. Изражава најнепосреднија 

унутрашња стања аутора. Њиме влада нека надстварна светлост, помало надреална. 

 

Колико је манастир Троноша утицао на Ваше стваралаштво, на Ваше стасавање? 

 

У Троношу идох свечано и радно на цео дан. 

Упијах зелено и тишину којом цврчак царује. 

Простор вишевековног зрачења и значења. Пуноћа најранијих доживљаја, 

превасходно етичких и естетичких. „Бог је истина, Бог све види, чује... Бог је са нама“, 

говорила је моја бака Меленија. Цео кодекс понашања. Калем од малена. Молитва. 

Сложени слојеви ритуала. Прва причешћа. Иконографија фресака. Лик – очи 

Пантократора које ме до данас прате. Свечаност у кругу манастира – чесма девет 

Југовића. Зими о Савиндану, лети илинско сунце. Доручак на трави с једне, а са друге 

стране игра коло велико и мало. 

 

Друговали сте са књигама, животињама, другарицама... 

 

Да, до данас, књига је највернији друг – учитељ. Лети чобаница, чувам овце и 

говеда. У једној руци прут, у другој књига или прибор за сликање. Сценски простор 

различит: шуме и пропланци, ливаде поред пута и реке. По тридесеторо јагањаца дође 

на свет у пролеће. Невиност њихове белине, лакоћа игре, зов мајке, равна је доживљају 

– глаткоћи додира марамице испод врата мале Каје (телета). 

Моји јунаци из књига, и данас препознајем њихове стазе. Читави лавиринти. 

Мрзела сам Уријицу Хипа. Разумела бол мајке из „Чаробног брега“. Акварелом 

сачувану слику ливаде подно Смрковца и чесму подигнуту у славу херојима са 

Мачковог камена, поред које, на заравни и сада игра коло чобана. Црвени се 

Миланкин џемпер. 

  

Које сте још љубави, поред, сликања, имали? 

 

Своје време – наше слободно време обично у средини дана – мало је остајало. Увек 

обавеза да се нешто донесе, принесе. Па ипак: шарене крпице, златни папирићи, моје 

лутке раширених руку као гранчице. Мало луткарско позориште: имитација обичаја. 

Игре. Тајне са реке. Воденица Кривуша. Вирови. Глатка стаза кроз кукурузе и свице. 

Касније: кришом седнем за шиваћу машину, учим да шијем, плетем, везем, сакупљам 

лековито биље... 

 

 

  



Памтите доста слика из младости. Памтите ли мирисе? 

 

Одрастала сам у вишечланој задрузи са баком Меленијом. Било нас је четрнаесторо. 

Две породице. Главна реч је била ми. Свакодневни мириси топлог млека, хлеба – 

лепиње из хлебне фуруне, са огњишта испод сача, мириси хране, воћа, поврћа; 

мириси снега, кише; првог цветања јоргована, багрема, пољског цвећа, ливаде, сена, 

лети, благи мириси јесени... 

О празницима мирис тамјана и емотивности. Прела, сјела, вашари – вожња 

фијакером – лети, за Божић санкама. Циганска черга на врх Суводаја. Разлетели се на 

све стране. Прилази ми циганчица, тражи длан да ми види судбину. Бићеш срећна, дај 

ми белензуку! Скида, отима наруквицу добијену од моје баке. 

  

Које животне учитеље памтите. Како? Зашто? 

 

Знање које сам у родитељској кући стекла у темељу је мог бића. Мајка Наталија – 

била је то мала енциклопедија. Од ђеда Љубе све праведно и добро упамтила. Моји 

учитељи у основној школи. Немогуће је набројати – навести – бићу неправедна – па 

ипак: Монтењ, Паскал, Ками, Кјеркегор, Сведенборг, Хесе, Јунг, Лао Це и Конфучије. 

Најзначајнија имена наше и стране књижевности, ликовних уметности, музике, 

филозофије, естетике. Захвалност дугујем свом супругу др. професору Радославу 

Лазићу – редитељу, за сва места и представе које смо видели и личности које сам 

упознала у земљи и иностранству. „Сазнањем докле се може ићи, избегавају се 

невоље“, каже Лао Це. 

 

И сами сте постали учитељ. Како? Зашто? 

 

У породици је одлучено да се упишем у Учитељску школу у Шабац. Шабац је имао 

позориште, музеј, библиотеку, неколико средњих школа, Дом културе, ликовну 

галерију. Ученици Учитељске школе могли су да бирају своју секцију. Већина је певала 

у хору (7 гласова, 120 чланова). Ја сам одабрана за ликовну секцију. 

 

Ваши први цртежи објављени су у часопису „Уствари“. Како је до тога дошло и 

како сте се тим поводом осећали? 

 

Професор Игор Белохлавек ми је био разредни старешина – предавао цртање. 

Давао нам је задатке и за време распуста. Носила сам блок за скицање и туш, цртала 

скице, крокије. То му се допало и тако је стигло у часопис „Уствари“. Пре неколико 

година афористичар из Шапца Раде Ђерговић их је пронашао у библиотеци „Жика 

Поповић“, фотокопирао, послао и врло ме обрадовао. 

 

Ваша прва самостална изложба? 

 

На крају пете године Учитељске школе професор Игор Белохлавек организовао је 

моју прву самосталну изложбу у великом холу школе. Добила сам прву награду 



Учитељске школе и прву награду Града Шапца – обе новчане (леп износ, пет и седам 

хиљада динара). Професори су желели да имају моје аквареле и даривала сам им. Себи 

сам купила гардеробу, а моје колеге одвела у ред за сладолед. Већ су ме видели као 

будућег уметника. 

 

Шта се променило у Вашем раду од тада до данас? 

 

У међувремену сам завршила Вишу педагошку школу – ликовни одсек и 

Филозофски факултет – Историју уметности. Створила породицу. Бавила се 

педагошким радом, много читала. Вратила се акварелу; остварила тридесет шест 

самосталних изложби. Објавила сам књигу, „Рајна Лазић, Светлосни просјаји – 

акварели“, која садржи око 40 текстова најеминентнијих теоретичара уметности, 

ликовних уметника, песника, естетичара, филмолога... 

 

Како публика реагује на Ваше радове? 

 

Изражава задовољство виђено у директном сусрету, текстовима у штампи, 

телефонским записом, електронском поштом... Непознате и врло познате личности. 

 

Да ли је, и у којој мери, материнство променило Ваш стил, Ваш начин 

изражавања? 

 

Материнство је немерљив феномен. Жива река. Вечити ток. Мајка сам два сина: 

Павла (редитељ) и Вука (електротехничар). Неизрецива радост – љубав, подређеност у 

њиховом одрастању.  

 

Радили сте између осталог, и у Основној школи „Ђорђе Крстић“. Можете ли нам 

пренети нека своја искуства? 

 

Основна школа „Ђорђе Крстић“ пример је савремене огледне школе у свим својим 

аспектима. Многе стране делегације долазиле су у посету. Поред апсолутно наменског 

простора за живот школе – колега Миодраг Костић и ја смо основали „Ликовну 

галерију Ђорђе Крстић“. Моја искуства су позитивна, нарочито у раду са децом, а и са 

колективом школе. 

 

Да ли су данас деца, и колико, заинтересована за ликовну уметност? 

 

Као и за све предмете, тако и за ликовну уметност, важна је образована, емотивно 

стабилна и уравнотежена личност. У свакој генерацији постоје даровити ученици. 

Свима је потребно развијати естетско осећање за визуелну културу. 

 

 

 

 



Колико сте успели да у децу усадите љубав према ликовној уметности? 

 

Уживала сам у раду са децом. Поштовала сам их. Наслућивала будуће људе од 

значаја. Није било бежања са часова ликовне културе. 

 

Ваши су ђаци учествовали на разним конкурсима, такмичењима. 

 

Учествовали су на свим такмичењима од школе, преко општине, републике, државе 

до Индије. Добијали: похвале, дипломе, награде... 

 

Један од Ваших ученика (Стеван Пантић) написао је у тренутку када сте 

одлазили у пензију: „Колумбо је открио Америку – а ви сте открили нас.“ Кога сте 

све то открили? 

 

Да, било је доста занимљивих, духовитих и комичних порука. Међутим, својим 

талентом су се сами откривали. Преко четрдесет мојих ученика определило се за 

ликовне уметности и друге уметности, међу које убрајам и личност која пита - Тамару 

Лујак. 

 

Добили сте повељу Друштва ликовних педагога за вишегодишњи креативни рад 

у области ширења ликовне културе. Шта за Вас значи то признање? 

 

У јануару 1991. године одржан је последњи Конгрес просветних радника Југославије 

у Београду. Просветни саветник за ликовну културу замолио ме је да припремим 

изложбу ученичких ликовних радова на тему „Тумачење новог програма наставе 

ликовне културе од V до VIII разреда основне школе“. На завршној свечаности, 

удружење ликовних педагога Београда уручило ми је повељу – највеће признаје за 

вишегодишњи креативни рад у настави. 

  

Данас, када су све буре живота прошле (да ли су?), има ли жеље коју нисте 

испунили, ствари коју нисте учинили, поступка због којег сте зажалили? 

 

Учинила сам колико сам могла. Чиним и даље. У плану су две изложбе: Горњи 

Милановац и Златибор. Нови члан наше породице Вук Лазић пуни три године – унео 

је нову светлост у наш живот. Поклањам му овај мој времеплов. 

 

   x x x 

     

Жени није лако истовремено се остваривати у више облика постојања: бавити се 

педагошким радом, бити супруга, мајка, пријатељ, осећати снажну потребу за 

спознајом и потврдити се као уметник. Међутим, јако осећање да је „живот светиња“, 

да је таленат белег од рођења, не може се стећи, не осипа се ни кад човек дође у године. 

По некој вишој промисли настоји да изрази своју визију света. 



У једном тренутку пробуди се „кундалини“ - енергија, обујми тело и душу – побуди 

човека, како би раније започети посао обавио до краја. Следити пут и вољу 

захваљујући знању и искуству, свом снагом се вратити својој љубави – акварелу. Ни 

један дан без акварела; десетине, стотине... ређале су се изложбе у Београду, галеријама 

и музејима Србије, Црне Горе, Немачке. Тридесет шест. Акварели су нашли пут до 

Кине, Русије, Америке, Ирана, Немачке, Пољске, Лондона, Париза, Брисела, Бледа... 

Године 2004. објављена је књига „Рајна Лазић: Светлосни просјаји – акварели“. 

Зборник садржи репродукције акварела и више од 40 текстова најпознатијих ликовних 

критичара (Ђорђе Кадијевић, Срето Бошњак, Братислав Љубишић), уметника, 

теоретичара, филмолога, музиколога, филолога: Миодраг Нагорни, Здравко Мандић, 

Коста Богдановић, Никола Шуица, Душан Пајин, Радосав Пушић, Ранко Мунитић, 

Никола Стојановић, Хаџи Драган Хаџи Тодоровић, Драган Јовановић Данилов, Живко 

Брковић, Бранка Радовић, Радослав Ђокић, Дивна Вуксановић, Ранко Мунитић, Вељко 

Радовић, Милун Видић, Смиљан Лазин, Мијо Мијушковић, Владимир Маренић, Зоран 

Копривица, Сава Халугин, Слађана Варагић, Жана Жугић, Љубисав Андрић, Радомир 

Верговић, Милинко Жугић, Миле Тасић, Тибор Ђерман, Миланка Берберовић, Јелена 

В. Цветковић, Татјана Марковић, Весна Годсворти, Јасмина Житник, Димитрије 

Пецић... Зборник је уредила Весна Тодоровић, историчар уметности. О изложбама и 

текстовима који су уследили у припреми је нови зборник – на челу са др Владетом 

Јеротићем, Сретом Бошњаком, Рајком Бошковић и др... 

Акварел ми је омогућио безброј сусрета на отварању и у току изложби, пријатељи, 

моји ђаци... На затварању изложбе „Говор цвећа“ у Земуну у Галерији „Стара 

капетанија“ мој некадашњи ученик проф. Дејан Млађеновић (виолиста) одржао је 

концерт. Свирао је трећи пут за своју професорку и госте. У Црној Гори, у „Галерији 

Института у Игалу“, уметница Витка Вујновић, отварајући моју изложбу, рекла је да се 

за аквареле Рајне Лазић може рећи она кинеска мисао: „Чувајте зелено дрво у свом 

срцу и птица која пева ће сигурно доћи“. 

 

Пс. 

ПОЕТИКА АКВАРЕЛА 

Рајна ЛАЗИЋ  

  

УМЕТНИК И АКВАРЕЛ СЕ ПРЕПОЗНАЈУ 

  

Сваки поглед на природу је прочишћавање уметности. 

Вилијам Тарнер 

  

АКВАРЕЛ, моје сликарско искуство 

Постаје опсесивно стање 

У додиру са природом 

У трагању за светлосним флуидом 

Суштином виђеном у датом тренутку 

Лепом, непомичном. 

  



АКВАРЕЛ, Молитва, Контемпација 

Непрекинути дијалог с тајном природе 

Свест о јединству Бића и Природе 

  

АКВАРЕЛ, радост у процесу стварања 

Продужени ритам у размени енергије 

Зрачење у трајању 

Дубоко доживљен свет облика и боја 

  

Пут према АКВАРЕЛСКОЈ СЛИЦИ значи 

Објединити спољашње и унутрашње виђење 

Зауставити слику тренутка 

У једном даху остватити ХАРМОНИЈУ 

ДОГАЂАЈ КОЈИ ЋЕ НАЋИ ПУТ ДО ДРУГОГ. 

  

Рајна Лазић, рођена Мићић - ликовни педагог, сликарка – рођена 5.5.1936. у 

Коренити, Јадар. Основну школу завршава у Коренити, а четири разреда Државне 

реалне гимназије у Лозници. Учитељску школу завршава у Шапцу. Вишу педагошку 

школу - Ликовни одсек и Филозофски факултет - Историја уметности у Београду. 

Радила је као ликовни педагог у више школа, а најдуже у Основним школама „Љуба 

Ненадовић“ и „Ђорђе Крстић“ у Београду. 

За свој вишегодишњи креативни рад, у области ширења ликовне културе, добила је 

Повељу Друштва ликовних педагога Београда, 1991. године. Више од четрдесет њених 

ученика определило се за ликовне уметности и студије историје уметности. 

Самостално је излагала више пута у Београду, Лозници, на Златибору, затим Шапцу, 

Зрењанину, Аранђеловцу, Пироту, Панчеву, Смедереву, Лозници, Суботици, Пожеги, 

Земуну, Сопоту, Сремској Митровици, Петровцу на Млави, Игалу, Краљеву, 

Нортхајму (Немачка)... и на више колективних изложби. 

У Београду је објављена монографија „Рајна Лазић, Светлосни просјаји, акварели“, 

2004. године. Књигу је приредила и предговор написала Весна Тодоровић. Зборник 

садржи четрдесетак есеја. Аутори текстова су: Срето Бошњак, Коста Богдановић, Ђорђе 

Кадијевић, Братислав Љубишић, Живко Брковић, Никола Шуица, Владета Јеротић, 

Хаџи-Драган Тодоровић, Драган Јовановић Данилов, Ранко Мунитић, Душан Пајин, 

Радослав Ђокић, Радосав Пушић , Никола Стојановић, Весна Голдсворти, и др. 

„Говор цвећа – Акварели, флорлани мотиви“, је 35. самостана изложба Рајне Лазић. 

  

Више о Рајни Лазић и њеним радовима можете видети овде: 

http://www.rajna.rs/biografija.html 

 

 

Април, 2014. 

 

 

 



73. Чисто и бистро: Једино у здравој средини може да живи и траје 

здрав појединац 
 

          Огледа се 

у горском језеру 

росом оденута 

 

Уметници, књижевници, астрофизичари, планинари, заљубљеници у природу, у 

нашу земљу, окупили су се недавно како би (заједно са потписником ових редова) 

покренули акцију под називом „Чисто и бистро”. Циљ им је, како сами кажу, да очисте 

наш главни град и да том акцијом покрену многе друге, сличне, широм Србије (па и 

шире), али и да окупе што већи број људи који би у тим акцијама учествовао. Како су 

се окупили и шта још имају у плану, рећи ће нам: Јелена Моловић, планинарка, 

Наташа Станић, магистар астрофизике, Гордана Петковић, хаиђинка, Драган 

Павловић, иконописац и керамичар и Ненад Вучковић, сликар. 

 

ТЛ: Један сте од покретача акције „Чисто и бисто“. Колико је дуго идеја да 

покренете еколошку акцију зрила у вама? 

 

ЈЕЛЕНА: Одувек ми је сметало смеће по граду, а од кад се бавим планинарењем, 

последњих 12 година интензивно размишљам шта би конкретно ја, као појединац 

могла да урадим да зелене површине у Београду буду чистије. Обзиром да нисам у 

могућности да сваки викенд одем на планину, пуно времена проводим у природи у 

околини Београда и згрожена сам количином смећа које се ту налази. 

 

НАТАША: Као средњошколка сам учествовала у пошумљавању планина по Србији, 

истраживачким и радним акцијама и веровала сам да ће организација сличних 

догађаја у будућности бити усавршена по многим питањима. Такве акције су, међутим, 

поптуно замрле! Зграда, улица, град, земља у којој живим никада није била прљавија – 

у сваком погледу, моралном и еколошком. Могла бих да кажем да идеја о озбиљнијем 

личном ангажовању на пољу екологије постоји код мене више од две деценије. 

 

ДРАГАН: Дугогодишњим планинарењем као лиценцирани водич, имао сам 

прилику да обиђем нашу прелепу Србију уздуж и попреко. Није било места кроз које 

смо прошли као група планинара а да није било дивљих депонија. И оно што је 

најтрагичније, наш народ има обичај да то смеће баца у поток или реку која протиче у 

близини или кроз само место становања. Увек је било згражавања, док се у мени није 

појавило питање, шта ја као појединац чиним да се то спречи? Тако се родила идеја о 

организовању еколошких акција на којима ће се позивати сви људи добре воље, људи 

који воле природу и своју земљу. 

 

ГОРДАНА: Од студија сам у различитим аспектима радила на екологији душе. 

Радила сам текстове који су били везани за различите духовне правце на планети 



Земљи. Од езотеријског хришћанства преко будизма, таоизма, шинтоа до афричке 

домородачке филозофије, што подразумева живот у складу са природом.  

 

НЕНАД: Од 2008. године, заправо још од раније, али те смо се године мој колега 

сликар, Драгољуб Јовичић и ја нашли и рекли себи да нешто треба да урадимо, да кроз 

уметност и екологију превазиђемо урбано отуђење, кроз уметничке акције - у виду 

књижевних вечери или акција везаних за еколошке активности... Мислили смо чак да 

организујемо и неку врсту клуба, како нам нико други не би кројио капу, желели смо 

сами да радимо, да сами себи газдујемо, па тако и по питању еколигије. 

 

ТЛ: Која је организација стала иза вас и зашто? 

 

ЈЕЛЕНА: Иза мене, као и целог пројекта „Чисто и бистро”, стао је ПСК Копаоник, 

што је сасвим логично обзиром да су планинари једна од група које највише времена 

проводи у природи, уживамо у њој и наравно да нам сметају дивље депоније. Заправо, 

бавимо се планинарењем, јер обожавамо природу. 

 

НАТАША: Тренутно иза пројекта „Чисто и бистро”, стао је ПСК Копаоник, али се 

надам да ће се убрзо укључити и неке основне школе и друге организације, пошто су 

данашње школске активности готово поптуно одвојене од природе, и пре су усмерене 

на пуко понављање неважних чињеница, података и једначина него на развијање 

свести о природи, Земљи и космичком окружењу наше планете. 

 

ДРАГАН: Планинарско скијашки Клуб Копаоник из Београда чији сам члан стао је 

иза ове идеје. То је један веома озбиљан Клуб са великим бројем чланова. Клуб, који са 

искусним водичима организује веома озбиљне планинарске акције у земљи и 

иностранству. На челу клуба су људи са веома развијеном еколошком свешћу. 

 

ГОРДАНА: Иза нас стоји планинарско скијашко друштво „Копаоник“. Прави људи 

иза правог пројекта, јер ко боље разуме природу од самих планинара. 

 

НЕНАД: ПСК „Копаоник“ је стао иза нас, јер су планинари и те како свесни 

животне средине и питања њеног очувања. Лако су нас прихватили и подржали нашу 

акцију. 

 

ТЛ: Који су ваши планови? 

 

ЈЕЛЕНА: Пре свега окупити људе који су заинтересовани да се очисте дивље 

депоније, прво у Београду, а затим и по планинама и речним обалама широм Србије. 

 

НАТАША: Желим да покренем најпре себе, своју децу, чланове породице, 

пријатеље, ученике којима предајем у школама и у планетаријуму. Прва радна 

дестинација требало би да буде неки оближњи парк. 

 



ДРАГАН: У оквиру Клуба је већ формирана комисија за Екологију, која ће се бавити 

организовањем еколошких акција (чишћење дивљих депонија). Све то мора да се 

подигне на један виши ниво, контактирајући и средства јавног информисања као и 

челнике појединих општина и региона где се налазе дивље депоније. 

 

ГОРДАНА: План нам је да учинимо ову нашу лепу земљу још лепшом, јер она то 

заслужује. План нам је да кроз уметничко-еколошке пројекте променимо и подигнемо 

свест грађана, како би водили више рачуна о средини у којој живе. То ћемо, ако 

пројекат заживи, а верујемо да хоће, урадити кроз многе еколошке акције, али и 

ангажовану уметност. 

 

НЕНАД: Што већи број акција. Мислим да је битан људски контакт. Кад људи 

заједно раде, деле заједничке емоције. Тад нема отуђења, много се лакше успоставља 

контакт кроз рад. Планинари то знају. Кад се пењеш на планину срдачно се 

поздрављаш са сваким са ким се сретнеш. Исто тако, кад радиш са неким можете мало 

да говорите, али се разумете. То је та повезаност о којој говорим. Да ли ће то бити на 

нивоу улице, града или државе, зависи од државе у којој живимо. 

 

ТЛ: Планирате ли регионалну сарадњу? 

 

ЈЕЛЕНА: Наравно, осим Београда, великих дивљих депонија има широм Србије и 

радује ме сазнање да свуда има људи који хоће да ураде нешто за природу у својој 

околини. 

 

НАТАША: Друштвене мреже могу у овом смислу добро доћи за промоцију 

покренутих активности и за организовање сличних акција и ван наше земље.  

 

ДРАГАН: Да, свакако. Свестан да то неће бити баш тако лако. Треба истрајати у 

свему томе. На пример, ако група из Београда оде у неко село у источној Србији и 

очисти неку речицу од пластичног отпада, ако само двојици мештана тог села проради 

свест да треба чувати своју околину - ми смо урадили велики посао. 

 

ГОРДАНА: Наравно. Контактирали бисмо превасходно Истру, Дубровник, Црну 

Гору са циљем да ујединимо снаге у заједничком пројекту чишћења, у сваком смислу 

од материјалног до духовног. 

 

НЕНАД: Планирамо интерконтиненталну сарадњу. Ништа мање. 

 

ТЛ: Шта се данас све подразумева под отпадом? 

 

ЈЕЛЕНА: Већина људи отпадом сматра све оно што им није потребно, не 

размишљајући при том да постоји могућност рециклираја великог дела отпада. 

 



НАТАША: Отпад однедавно видим као неуништиви терет који наша планета мора 

да трпи на себи, као последицу појаве људске расе. Ниједна друга жива врста не прави 

отпад и живи у складу са својим окружењем. Пластичне кесе су оно што ми 

свакодневно смета када одлазим у куповину. Однедавно носим са собом платнену 

торбу и ранац за паковање намирница, а на питање продавачица: „Да ли желите 

кесу?” увек одговарам: „Не, чувам планету.” Електронски отпад, каблови, 

неупотребљиви технички уређаји, гомилају се незамисливом брзином... 

 

ДРАГАН: Све што се органски природно не распада, а то је пластика, стакло, 

метал… 

 

ГОРДАНА: Све: од медицинског отпада, преко технике, до флаша, пластичних кеса 

и аутомобилских гума, са једне, стране али и постоје и, да се тако изразим, духовни 

загађивачи. Против њих ћемо се борити тако што ћемо очистити паркове, улице, 

шуме, али и духовни и културни простор од шунда у музици, књижевности, 

сликарству, фотографији, дакле, у питању је културолошка деконтаминација. Треба да 

славимо не само лепоту природе, већ и ангажовану слику, реч, фотографију, нешто 

што подиже свест људи, не само код нас, већ и на целој планети. 

 

НЕНАД: Отпад не пости. Постоје само мисли које су отпад, који материју убличују 

тако да штети људима и то се онда зове ђубре. Материја се не може уништити, она 

само мења облик, а од начина на који човек ступа у контакт са њом зависи да ли ће она 

бити уметничко дело или оно што нарушава здравље или односе међу људима. 

 

ТЛ: Шта су то дивље депоније? 

 

ЈЕЛЕНА: Места у природи где се нелегално одлаже смеће. 

 

НАТАША: То су места на којима се најбоље види однос човека, савременог друштва 

и конкретне локалне или државне заједнице према природи. Закони који постоје о 

уништавању дивљих депонија углавном се не поштују, а починиоци се преблаго 

кажњавају. Пажња медија увек је на неком политичком скандалу, приватном животу 

неке музичке или спортске звезде... 

 

ДРАГАН: Места која нису плански одређена за одлагање отпада. 

 

ГОРДАНА: То су токсини савременог друштва које треба расклонити, оставити 

негде иза нас, рециклирати и не стварати их више. Треба подићи свест становништва, 

како их људи не би поново стварали. 

 

НЕНАД: То је одраз талога ума, одраз стања мисли, одраз летаргије, љубоморе, 

мржње, лоших осећања у материјалној сфери. Углавном летаргије и себичности. 

Људима је скупо да плате да се отпад однесе, правилно разложи, одложи, па га изруче 

негде тајно, где не би смео да буде. То је прави одраз лењости и себичности. 



ТЛ: Како се у нашој земљи појединац ослобађа отпада (постоји ли код нас подела 

ђубрета)? 

 

ЈЕЛЕНА: Дефинитивно не постоји. Најчешће, људи га односе до контејнера (у 

урбаним срединама), није реткост ни да кесу са смећем избаце кроз прозор, на жалост. 

Кабасти отпад најчешће односе до најближе зелене површине, стварајући три том 

дивље депоније, јер им је то свакако лакше и јефтиније него да га овезу до градске 

депоније која је обично прилично удаљена од града. 

 

НАТАША: Бацам свој отпад у контејнер који се налази у подруму зграде. Не видим 

како један град као што је Београд не може да уложи новац у наменске контејнере за 

стакло, папир, стару одећу (преко потребну угроженим становницима). Дефинитивно 

се новац погрешно усмерава на луксузне аутомобиле, изборну кампању, тзв. 

„паукове“, возила која пуне градску касу пљачкајући сопствене грађане под изговором 

некаквог реда и сумњивих саобраћајних закона. Урбане средине постале су не само 

загађивачи него и злостављачи планете. 

 

ДРАГАН: Становници градова, бацањем у контејнере (често се дешава да 

становници солитера своје смеће бацају кроз прозор на тротоар). У Београду се на 

жалост ретко виђају контејнери за селекцију пластике, стакла, метала и папира. У 

унутрашњости као што сам већ рекао - у поток или реку. 

 

ГОРДАНА: У минималним размерама постоји, али на жалост само у великим 

градовима, по планинама где су планинарске стазе тога нема, а требало би омасовити. 

 

НЕНАД: То је интересантно питање. Многи би хтели да раздвајају отпад (али им то 

није доступно), јер то даје наду у будућност. Кад неко разлаже отпад он улаже наду у 

бољу будућност и даје један врло оптимистичан став, што је људима и потребно. 

Ствара себи неко добро осећање, да је добро урадио тог дана. И велики број људи има 

тај осећај и жели да раздваја отад, чак и до 70% људи би то радило без надокнаде, али 

тога код нас још увек нема. 

 

ТЛ: Има ли већина људи у Србији став: „Ко је бацао ђубре, тај нека га и чисти“? 

И како га променити? 

 

ЈЕЛЕНА: Мислим да већина људи у Србији заправо нема став о смећу, просто га не 

види или се труди да га не види. Мало ко размишља о томе да нешто треба оставити и 

наредним генерацијама, а да то нису само зграде... и смеће. 

 

НАТАША: Медији и јавност уопште, нису у протеклих неколико деценија 

посветили пажњу проблематици одлагања смећа и развоју еколошке свести и културе 

својих гледалаца и слушалаца. Похваљујем радио програме Радио Београда 1, 2, и 202, 

где се редовно емитују емисије о чистоћи река, зграда, паркова, планина, ваздуха и 

свега другог што нам је неопходно за живот, а ипак од нас самих бива уништавано... 



Звучи бесмислено, али тако је. Државни закони прилагођени су људима који су их 

писали, фирмама и компанијама које су они основали, а не природи и људима које 

закон треба најстроже да ограничи у уништавању природе. 

 

ДРАГАН: Већина тако и мисли. Но, не треба се на то обазирати. Нашим примером 

треба ставити до знања да не треба тако размишљати. 

 

ГОРДАНА: Сматрам да већина људи у Србији има такав став. Постоје људи, у које 

спадамо и ми, значи мањина, који не размишљају тако. Ако већини не подигнемо 

свест, токсини и депоније ће се вратити и на физичком и на духовном плану. 

 

НЕНАД: Имају чак и гори став: онај ко жели да чисти користи државне паре, не да 

би очистио то што је запраљано, већ да би имао личну корист, да би опрао неке паре. 

Мисле да се ти пројекти не раде због жеље за чистијом природом, већ због жеље за 

богаћењем. То је још даље од онога: нисам ја испраљо, нећу ја да чистим. Мислим да је 

исправан став: ЧИТАЈ КАКО ЈЕ НАПИСАНО, ЧИСТИ КАКО ЈЕ ИСПРЉАНО, по Вуку! 

☺ 

 

ТЛ: Какав однос треба појединац да има према својој средини? 

 

ЈЕЛЕНА: Када би свако имао макар елементарну културу и само мало бриге, 

градови и природа би нам били много чистији. 

 

НАТАША: Најдубље поштовање, најбрижнији однос, попут односа према 

родитељима или деци. У ствари, природа и јесте наш прародитељ, али и нешто што ће 

нас, попут наше деце, надживети.  

 

ДРАГАН: Треба да се односи са пуно, пуно поштовања. 

 

ГОРДАНА: Појединац треба да живи у складу са природом, не треба да јој се диви и 

да је се плаши, већ треба да урони у њу. 

 

НЕНАД: Човек није издвојен већ отворен систем и чини јединствену целину са 

својом околином, кроз нас пролазе све материје које пролазе кроз околину. Материја и 

енергија тече кроз човека исто као и кроз околни простор. Тако да, какво је стање ван 

човека тако је, као у огледалу, стање у њему. Ако је река запрљана, значи да су и крвни 

судови човекови запрљани. Аналогија једноставна и врло употребљива. Не може се 

рећи: овај је човек здрав, а овај није, јер ако је природа запрљана, тада смо сви 

запрљани. 

 

ТЛ: Зашто је за појединца важно да живи у здравој средини? 

 

НАТАША: Зато што једино у здравој средини може да живи и траје здрав појединац. 

Све друге могућности не могу да потрају. 



ДРАГАН: Здрава средина, здрав живот. 

 

ГОРДАНА: Ја не видим други начин живота. Анимални део у човеку изазива толико 

токсина на планети Земљи и од тога се треба клонити и прерађивати их и на том 

плану треба подизати свест људи. 

 

НЕНАД: Не постоји појединац. Здравље је исто за појединца и околину - ако жели 

да одржава своје здравље човек мора да мисли о својој околини и да је одржава. 

 

ТЛ: Сматрате ли да појединац може много тога да постигне у подизању 

еколошке свести? 

 

ЈЕЛЕНА: Појединац не, мислим да би га већина гледала као будалу, Дон Кихота, 

али више појединаца удружених, који ће да седе на врату разним институцијама… 

Упорношћу свакако може. 

 

НАТАША: Може, наравно, само ако то жели. Ако свој живот није подредио стицању 

капитала, личног богатства и интереса, онда да.  

 

ДРАГАН: Да, личним примером појединац може да пробуди еколошку свест код 

многих. 

 

ГОРДАНА: Појединац може ако нас има много и сваким даном све више, јер без 

масе појединац не може ништа да учини. 

 

НЕНАД: Интересантно је шта сам приметио: многи појединачно делују и наилазе 

на друге, који исто тако појединачно делују и истоветно мисле. На тај се начин 

проналазимо, јер обитавамо у истој сфери, живимо исту идеју. Тад човек схвата да није 

сам, да нас је више, да нас је много. 

 

ТЛ: Како планирате да подигнете еколошку свест код грађана? 

 

ЈЕЛЕНА: Сматрам да пре свега треба едуковати најмлађе, обзиром да мало њих ту 

културу носи из куће, у шта се можемо уверити сваки дан на улицама. Стварно не 

верујем да неко ко избаци камион шута у Титов гај своју децу учи како треба да чувају 

животну средину. 

 

НАТАША: Личним примером – чишћењем улаза, парка испред зграде. Важни су, 

такође, све више, постови на друштвеним мрежама, интернет презентације, прилози за 

часописе, књиге, предавања... 

 

ДРАГАН: Организованим акцијама чишћења околине, разговорима са 

становницима места у којима се организује акција, организовањем трибина и 

предавања на тему екологије и човека. Али оно што је најважније, едукацијом деце, са 



којом треба почети од вртића, док у школама треба увести предмет: Очување и 

заштита животне средине. 

 

ГОРДАНА: Едукацијом, својим примером и, коначно, својим начином живота. 

 

НЕНАД: Подизањем личне еколошке свести. Радом на себи првенствено. Не може 

човек другом да даје савете, мора прво сам нешто да уради да би други поверовали у 

то што ради. Најважнији је рад на себи, па тек онда на другима. Битно је рећи да је свет 

савршен, а да ми нисмо савршени. Усавршавајући себе, долазимо до тога, схватамо, 

откривамо да је свет савршен. Радом на себи, човек мора да дође до тог увида. 

 

ТЛ: Колико су важни погони за рециклажу и постоје ли они код нас? 

 

ЈЕЛЕНА: Погони за рециклажу су јако битни и постоје код нас, али је то недовољно, 

плус грађани нису добро информисани. Још увек немамо могућност да одвајамо 

смеће, мада нисам сигурна да би се то „примило” у Србији. Тек понекад, можемо на 

ТВ-у чути о рециклажи отпада и то је све… 

 

НАТАША: Волела бих да посетим један такав Погон и да се упознам са 

проблематиком. Не верујем да су на одговорним местима за ту проблематику довољно 

стручни људи, јер би у противном подигли све могуће аларме у дневној штампи, ТВ 

емисијама, на радију... Учинили би макар нешто, осим што примају плату и седе у 

некој мишијој рупи. 

 

ДРАГАН: Веома важни. У Србији колико знам има један или два, нисам сигуран. 

 

ГОРДАНА: Богами, неопходни су. Код нас има можда минимални број. Треба 

свакако повећати њихов број. 

 

НЕНАД: Важни су, свакако, али да би функционисали потребно је да цео систем 

стоји иза њих. Производи треба да буду планирани, пројектовани - не до тренутка 

када се продају, него до тренутка када ће поново да се искористе за производњу. 

Многи су производи планирани само да би се продали и ту престаје размишљање о 

материји која је у њима, односно размишљање о њиховој намени. Треба их поново 

користити, не дозволити да заврше као сувишна материја, као неупотребљиве ствари. 

Ко дизајнира четкицу за зубе, на пример, треба да је дизајнира тако да унапред смисли 

шта ће даље бити са њом кад више не буде добра за прање зуба. Можда четка из 

четкице за зубе може да се искористи даље, или пластика од које је направљена да се 

искористити за нешто друго. То важи за све производе. 

 

 

 

 



ТЛ: Иако Клуб планинара „Копаоник“ стоји иза вас, ипак акције не можете да 

спроведете без сарадње са локалним властима... 

 

ЈЕЛЕНА: Наравно да не, као и без локалног становништва, привредника… Дубоко 

верујем да ће локалне власти имати слуха за наше акције и да нам макар неће 

отежавати организацију. 

 

НАТАША: Подршка локалних власти мора да постоји, треба пронаћи праве људе и 

подршка неће изостати.  

 

ДРАГАН: Сарадња је обавезна, како са локалним властима тако и са комуналним 

фирмама. 

 

ГОРДАНА: Морамо се повезати са градским властима, али и са Зеленима, Младим 

горанима, другим еколошким групама из Београда и шире... 

 

НЕНАД: Некад се посрећи, па власти имају разумевања, некад не. А ми радимо оно 

што је у нашој могућности. 

 

ТЛ: Свака акција кошта... Како планирате да сакупите средства? 

 

ЈЕЛЕНА: Мислим да се могу направити спонзорски (донаторски) уговори са 

аутопревозницима, кад будемо ишли негде ван Београда, затим са локланим пекарама, 

ресторанима, ресторанима за брзу храну - за храну учесницима. Мислим да нам на 

том пољу локалне власти могу пуно помоћи. 

 

НАТАША: То је велики проблем и људи који се баве организацијом оваквих 

догађаја, а не само учешћем у њима, имају пред собом озбиљан и тежак задатак. 

 

ДРАГАН: Ово је озбиљно питање, и то ће вероватно бити и највећи проблем у целој 

овој причи. Али не треба то да нас обесхрабри. Верујем да ће се наћи донатор који ће 

стати иза овог пројекта који је користан за целу нашу земљу. 

 

ГОРДАНА: Покушаћемо на државном нивоу и донацијама. 

 

НЕНАД: Ја бих највише волео да сама та делатност може да издржава саму себе. 

Имам тај пројекат у глави - пројекат сакљупљања кућног отпада, који је придављен 

финансијама, мало пара, а много рада. ☺ 

 

ТЛ: Сматрате ли да би сви који се баве заштитом животне средине, почевши од 

државних институција до покрета као што је ваш, морали међусобно да сарађују и 

координирају своје акције? 

 

ЈЕЛЕНА: Свакако би требало да сарађују, јер је то нешто што се тиче свих нас.  



НАТАША: Наравно! Од факултета за екологију, телевизија, дневне штампе, школа, 

здравствених институција, скупштина станара, месних заједница, градских власти, 

државних органа, научних института...  

 

ДРАГАН: Да, свакако, треба се ујединити. 

 

ГОРДАНА: То је неопходно за било какав успех. Важан је појединац, али само ако 

нас има више. То важи за све наше планове на глобалном нивоу. 

 

НЕНАД: Шта се све може, кад се Срби сложе... Тешко да ће се Срби сложити по 

овом, као и по свим другим питањима, али да, мислим да треба да се повежу сви, да 

превазиђу свој его и уједине се, раде физичке послове, као што је прикупљање ђубрета, 

и боље ће функционисати. Треба да превазиђу традиционалну српску неслогу и тиме 

постигну оно што Срби као нација још нису остварили ни на једном пољу – а то је 

слога. 

 

ТЛ: Ваша еко порука? 

 

ЈЕЛЕНА: Само удружени можемо да остваримо конкретне резултате. 

 

НАТАША: Од великог броја планета које су последњих деценија откривене ван 

Сунчевог система, једино Земља има услове за живот какав познајемо. Боравак човека 

на њој бесповратно брише са листе опстанка велики број биљака и животињских врста, 

не схватајући да ће једном и сам доћи на ту листу. Планета ће и даље живети, и без нас. 

 

ДРАГАН: Све што видимо је Божанска креација, створена за нас људе да уживамо и 

радујемо се. Уметничко, непоновљиво дело. Уништимо ли то, уништићемо сами себе. 

 

ГОРДАНА: Без чистог живота на планети нема чистог живота у космосу. 

 

Зелено поље 

на лежају од сламе 

деца Земље 

 

НЕНАД: Живот је јединствена прилика за остварење снова. 

 

Теби чиста вода, нама прљаве флаше - није фер. Врати нам чисту воду, враћамо ти 

твоје флаше. 

Дунав и Сава 

 

Читај како је написано, чисти како је испрљано! 

 

 

Мај, 2014. 



74. Алберто Мангел: Чудо приповедања 
 

 

Врсног писца, преводиоца и приређивача Алберта Мангела не треба посебно 

представљати. Стасавао је и као човек и као писац под „диригентском палицом“ 

чувеног, надалеко познатог Хорхеа Луиса Борхеса, и то се јасно види у његовим 

животним ставовима и књижевним делима. Довољно је да споменемо само нека од 

њих: „Библиотека ноћу“, „Са Борхесом“, „Стивенсон под палмама“, „Сви су људи 

лажљивци“...Како пише, како доживљава језик, речи, писање... само су неке од „тајни“ 

које нам је овај славни писац открио. 

Иако је пореклом из Аргентине, има канадско држављанство, а живи и ради у 

француској провинцији, ерудита и писац, Алберто Мангел има библиотеку од 30.000 

књига, аутор је чија дела преводе београдски издавачи, а колико је цењен и омиљен 

међу нашим читаоцима говори и податак да је добитник награде „Милован 

Видаковић“ – коју је освојио на Међународном фестивалу прозе у Новом Саду. 

 

Језик је игра речима. Како се Ви као писац играте речима? 

 

Речи се пре играју са мном, него ја речима. Убеђен сам да језик, иако је тек пуки 

интрумент, у великој мери, одређује нашу комуникацију. Тако у сваком језику своје 

мисли и искуства исказујемо на неки одређени начин. Не говоримо на исти начин на 

енглеском као кад говоримо на урду језику, исландском или шпанском. Језик нас у 

великој мери дефинише, баш као и наш начин размишљања. Тако на пример, 

Хамлетова реченица „Бити или не бити“ не може исто да звучи на шпанском, у којем 

„бити“ има два значења: „сер“ у смислу „бивствовати“ и „естар“ у смислу „постојати“ 

(у простору). Тако би Хамлетово питање на шпанском звучало овако: „Бивствовати и 

постојати или не бивствовати и не постојати“, што је бесмислица. 

 

Правите ли белешке пре него што приступите писању или… 

 

Да, заиста, правим белешке. Попунио сам целе нотесе белешкама које касније 

користим у текстовима. Пишем и по маргинама књига: на то гледам као на разговор са 

аутором. 

 

Да ли кроз прозу писац изражава само свој револт и самоћу или…? 

 

Писац може шта год пожели да изрази кроз своје писање, али да ли ће то читалац и 

препознати, зависи од његове умешности, интелигенције, слуха, среће и наклоности 

звезда. 

 

 

 

 

 



Може ли писац да буде пасиван посматрач? 

 

Писац, по дефиницији, не сме да буде пасиван. Пишући он узима улогу у свету како 

би преточио своје искуство у речи. Не можете то учинити уколико седите и вртите 

палчевима. 

 

Шта Вас привлачи писању, читању, језику...? 

 

Језик нас дефинише: као врсту, човек је продукт језика. Рећи да гајим страст према 

језику је исто што и рећи да гајим страст према животу. А заиста је тако. 

 

Како се и зашто (нарочито данас) врши насиље над језиком? 

 

Путем језика преиспитујемо свет у којем живмо. Они на власти нам, међутим, 

ограничавају употребу језика. То је прва ствар коју диктатори ураде: цензуришу језик 

како би подјармили појединца. Диктатори воле цензуру, иако са њом никад нису 

имали пуно успеха. Чак ни мучење ни убиство не успевају да угуше глас појединца. 

Сократ је био осуђен на смрт, али ми и даље чујемо његов глас, захваљујући 

Платоновим делима. 

 

Можемо ли говорити о уметности читања? 

 

Наравно. Попут сваке друге људске активности, постоје талентовани читаоци који, 

током времена, развијају своју естетику и методе читања, које се мењају током 

генерација. И међу читаоцима се може наћи понеки Микеланђело: Дени Дидро, Хорхе 

Луис Борхес, Вирџинија Вулф, Давид Албахари...  

 

Постоје ли истински читаоци? 

 

Наравно. Када буде умро последњи читалац, умреће последњи човек на земљи. Сви 

смо ми читаоци, иако многи од нас не читају књиге. 

 

Колико је књижевност у стању да измени читаоца? 

 

У великој мери, што не мора да значи да га и мења. Хитлер је читао Шекспира, али 

га то није променило, док је Бродски читао Одена, који му је променио живот. 

 

Које писце волите да читате? И зашто? 

 

Превише их има да бих их све навео. Моја наклоност према писцима зависи од мог 

расположења и доба дана у којем их читам. Понекад је то Данте, понекад Луис Керол, а 

понекад је то неки нови писац за којег још увек не знам да ћу га читати. 

 



Шта вас је „натерало“ да напишете књигу „Историја читања“? Да ли је било 

тешко писати је? 

 

Написао сам је како бих схватио ко сам и чиме се бавим. Написавши је, схватио сам 

колико сам слабо познавао себе и свој занат. И да, било ју је тешко написати, јер сам за 

свако питање морао да прочитам неколико десетина књига како бих на њега нашао 

одговор. 

 

Написали сте „Библиотеку ноћу“, једну од најлепших књига које сам икада 

прочитала у животу. Роман, јер то је за мене роман, написали сте као пасионирани 

заљубљеник у књиге. Како сте дошли на идеју да напишете овакву књигу? 

 

Врло сте љубазни; драго ми је да вам се књига допала. Занимљиво је да ју је 

амерички издавач, који је првобитно требало да је објави – Џонатан Галаси из 

издавачке куће Ферар Страус – одбио, уз образложење да има мање од 300 страница 

колико је било предвиђено уговором. Срећом, нису сви издавачи будале, па је књигу 

објавио Јејл универзитет (Yale University Press). Књигу сам почео да пишем, јер сам 

желео да покажем људима како сваки човек организује свој свет онако како би га 

најбоље разумео: библиотека је била савршен симбол за то. Баш сам у то доба довршио 

сређивање своје библиотеке у новој кући у Француској, па ми је начин на који сам је 

оформио и уредио био свеж у памети. 

 

Имате велику библиотеку. Можете ли нам рећи нешто о њој? Како је настала, 

сећате ли се како сте купили своју прву књигу, шта највише волите да читате? 

 

Моја је библиотека расла заједно са мном. Чине је неколико различитих библиотека 

које сам сакупљао на различитим местима, а потом напуштао или складиштио у 

подруме. Све док нисам пронашао кућу у Француској, живео сам у малим становима, 

па је моја колекција књига морала да буде мала. Сада су, захваљујући звездама, све под 

једним кровом и полако се шире. 

Прва књига коју сам купио била је немачка књига о природи за децу, изврсно 

илустрована, под називом „Свет у којем живимо“. 

Шта највише волим да читам? Не бих тачно знао да кажем. Тренутно ми поред 

кревета стоје: есеј о анархизму, роман Дејвиса Робертсона, збирка хорор прича коју је 

приредио Алфред Хичкок, шпански превод романа Горана Петровића и Сименонов 

детективски роман. 

 

Пишете ли по маргинама својих књига, и ако пишете – шта пишете? 

 

Пишем, да, одувек сам то чинио. Пишем коментаре, записујем узвичнике (како би 

ме подсетили да ми се нешто допало, или није), и усправне линије, како бих обележио 

пасус и страницу на којој се налази, како бих га употребио у неком од својих будућих 

текстова. 

 



Да ли ћете опет писати о књигама, и ако хоћете – када?  

 

Завршио сам књигу „Путник, кула и црв: Читалац као метафора“ (The Traveller, the 

Tower and the Worm: The Reader as Metaph), која би требало да изађе из штампе крајем 

2013. године (University of Pennsylvania Press). 

 

 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75. Гордана Петковић: Моја поезија долази из празнине 
 

 

Оплодити непојавну празнину, подарити јој реч, глас, слику, оживети је, оплеменити, 

покренути, не може свако. Ретки су они којима то полази за руком. Тако сликају велики 

сликари, тако складају велики песници, снимају велики режисери. Тако ствара наша 

саговорница Гордана Петковић, хаиђинка, члан Хаику клуба „Масаока Шики“, 

потпредседник Хаику удружења Србије и Црне Горе, члан Удружења књижевника 

Србије и кооснивач, са Снежаном Трстењак, професором анимације, удружења „Visual 

Production“ УЛУПУДС - Београд. Окренута фантастици, езотерији и краткој 

уметничкој форми, Гордана Петковић је прошле године добила повељу Академије 

„Иво Андрић“ за збирку хаику поезије „Чувари порука“, што је и био један од повода 

за овај разговор. 

 

Завршила си хортикултуру и декорацију екстеријера и ентеријера на 

Пољопривредном факултету у Београду. Колико су студије утицале на твоје 

стваралаштво? 

 

Склоност ка писању се код мене развила још од малих ногу, а идеја о уређењу 

простора још и пре рођења. ☺ Факултет је само уобличио начин на који размишљам и 

озрелио ме. 

 

Бавиш се икебаном: освојила си другу награду за икебану на међународном 

фестивалу у Бечу 1989. године. Реци ми нешто више о томе. 

 

На фестивалу су учествовали представници педесет земаља: студенти четврте 

године и постдипломци. Задатак нам је био: наше виђење вртова будућности. Мој рад 

је био минималистички. У централном делу је била зен башта са рибњаком и три 

природна моста. Прву награду је добио младић, докторант, Аустралијанац. Направио 

је отворен парк са вештачким водопадима и великим јединственим мегалитом. 

 

Аутор си ТВ серије „Ризнице духовности од раних векова хришћанства преко 

доба деспота Стефана Лазаревића и Византије до данас“, емитоване 1998. на АРТ 

телевизији, за коју си исте године освојила награду на међународном фестивалу у 

Бару, у категорији телевизијских документарних емисија. Како је настала серија, 

каква су ти искуства са снимања, ко су ти били сарадници? 

 

Шетајући се Београдом, побуђена питањем ко је овим стазама корачао у 

претходним вековима, како је настајао град кроз векове, изнедрила сам „Ризницу 

духовности“. Имала сам подршку тадашњег директора телевизије АРТ; сниматељи и 

монтажери су били сјајни и креативни. Реализацију је помогло и Министарство за 

културу Републике Србије. У целом пројекту учествовали су директор Музеја српске 

православне цркве, архитекта Пеђа Ристић, археолог Марко Поповић, филозоф Нада 

Благојевић и други. Две сам године радила на ауторском тексту за серију, ишла сам по 



манастирима у Србији, по музејима и значајним местима у нашој земљи; распитивала 

сам се о првим мученицима који су пали за Београд, стратоницима. Имала сам 

подршку свих музеја у Београду, Библиотеке града Београда, Института за археологију 

итд. Премијерно приказивање серије било је уприличено у атријуму Народног музеја, 

1998. године, којем су присуствовали тадашњи министар за културу и патријарх Павле. 

 

Бавиш се и визуелном уметношћу, у чему су те подржали наш познати сликар 

Милан Блануша и Снежана Трстењак, професор анимације. Учествовала си на 

многим изложбама, пројектима и културним манифестацијама... Које би искуство 

издвојила? 

 

Фестивал „Дани проширених медија“ у Павиљону „Цвијета Зузорић“. Тај фестивал 

је био значајан за мене, јер сам, учествујући, одмерила снаге као писац и арт поета са 

светским уметницима и видела њихову реакцију на мој рад. На фестивалу је приказано 

преко 100 уметничких радова. Учесници фестивала су одабрали три рада. Понели су 

их у своје земље и приказали их у музејима савремене уметности. Један од радова које 

су понели са собом био је мој видео рад „Из тајне ка светлости“. Приказан је у Русији, 

Холандији, Казахстану и Канади. 

 

Радила си четири године у Новом Саду у атељеу нашег првог доктора 

хортикултуре, Милана Сапунџића. Чему те је он научио? 

 

Дао ми је подстрека у стварима ка којима сам стремила, а то су зен вртови и 

икебана. Охрабрио ме је да идем даље, да истражујем. Захваљујући његовој подршци 

одважила сам се да учествујем на манифестацијама и фестивалима у земљи и 

иностранству. У оквиру студентског рада у Новом Саду једна моја макета била је 

изложена на факултету, како би будући студенти видели некласичан приказ паркова, 

јер је моје решење, зен башта, било сведено и са мало детаља. 

 

Реци ми нешто о периоду од 2002. до 2005. године, када си радила као уредник у 

часопису „Светлица“. Којим се темама часопис бавио, да ли ти је одговарао посао 

уредника, како је текла сарадња са ауторима? 

 

У часопису сам имала потпуну уређивачку слободу. Одувек су ме интересовале теме 

езотеријских приступа космичким наукама, савременом животу, тема фантастике кроз 

књижевност, филм и изучавање етнологије кроз савремену симболику. Мој мото је био: 

пут небески је непристрасан, ствари увек некако дођу где треба. 

 

Своје радове, хаику и кратке приче и песме објављивала си у многим 

часописима, превођена си на енглески. Шта сматраш својим највећим успехом кад 

је поезија, односно проза (до 2013. године) у питању? 

 

Друга награда у Дрездену за поезију, за три некласична хаикуа. То је био светски 

фестивал. Прву награду је добио Кинез, другу ја, а трећу Немац. 

 



Удружење књижевника Србије доделило ти је 2013. године повељу Иве Андрића 

за збирку хаику поезије „Чувари порука“. О каквој се збирци ради? 

 

У питању је авангардна, некласична, кратка поезија и хаику. Збирку сам назвала 

„Чувари порука“, јер је све у природи и у нама самима уткано као порука и сви смо ми, 

заједно са планетом, чувари порука за будућност. 

 

Дејвид Барихил каже како треба уронити у „стање снажне концентрације, 

енергије и свести, потпуно се усредсредити на тренутак пред собом, бити потпуно 

отворен... не чинити ништа. Пустити да се песма појави...“ Одакле се појављује 

твоја песма? 

 

Ако хоћеш да дишеш пуним плућима, треба им прво допустити да се испразне. 

Моја поезија долази из празнине. 

 

Ствараш уз музику, у потпуној тишини, медитирајући или… 

 

Стварам највише у тренуцима тишине, мира и контемплације. Понекад уз 

медитативну музику жичаних инструмената (кора и класична кинеска виолина). 

 

Одакле црпиш инспирацију? 

 

Људи радије живе у незнању, не следећи природне токове. Трудим се да стварам 

онда када сам уроњена у вечно Сада, које сматрам свеукупном стваралачком 

енергијом. 

 

Шта кроз своју поезију желиш да изразиш? 

 

Природа се увек служи са мало „речи“. Тако и човек треба да сведе свој говор на 

минимално, како би га друго људско биће чуло. Сматрам да је то врхунац општења с 

природом. Тако се највећим делом открива честитост сваког постојања. 

 

Шта је за тебе поезија, уметност? 

 

Користећи се сликом и речима, преносим дамаре планете и кроз уметност, коју 

сматрам енергијом, комуницирам са целокупним космосом. 

 

Стварала си под утицајем нашег великог хаиђина Вида Вукасовића, али и под 

утицајем Петра Оторанова, мајстора црно-беле фотографије. Како су они утицали 

на твоје стваралаштво? 

 

Оторанов је у мојим студентским данима подстакао у мени наклоност и 

сензибилност ка кадру и виђењу малих ствари, ка праћењу свакодневице која означава 

и прошлост и будућност у истом тренутку. Када сам, упознавши Вида, једног од 

великих мајстора европског хаикуа, ступила на стазу кратке песме, фасцинирало ме је 



умеће хаику форме. Вид ме је, на неприметан и врло дискретан начин, увукао у свет 

хаикуа и подржао ме да идем и даље од њега самог. 

 

Ко су твоји најомиљенији песници, писци? 

 

Нисам склона класичној поезији. Чу Анг Це, Лао Це, кинески зен писци, Иво 

Андрић, Владислав Петковић Дис, Хајнрих Хајне, Васко Попа, са њим стално 

комуницирам („Далеко у нама“) и Артур Рембо („Песме видовитог“). 

 

Твоја порука младим ствараоцима? 

 

Мораш најпре научити да допустиш себи да будеш слаб, да би касније уживао у 

креативној снази духа. 

 

Време оклевања    Џиновски храст 

Прождире брзина ветра   Далеким одјецима 

Боса стопала    Перунов свет 

 

 

Јул, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. Хоркестар: Алтернативни самоорганизовани хор и оркестар 
 

 

Познато је да нас музика спаја, да превазилази културне и језичке баријере, али је 

мало познато да (хорска музика) може да изађе из устаљених оквира (и оде у р’н’р 

бендовску поставку) и институција (Дома културе, културне дворане...) и пресели се на 

улицу, у парк, тролу... Хоркестровци су пробили ту баријеру, више него успешно, јер 

постоје више од деценије, а постојаће и дуже – јер се добре ствари укорењују дубоко. 

Марија Мари Јоцић, диригентица, Ружица Врховац, једна од старијих чланова и 

Ненад Матекало, шеф оркестра, „Кестра“ пристали су да нам испричају своју причу: 

како је Хоркестар настао и зашто, како су се током година мењали, сазревали, која су 

им стремљења данас... 

 

Хор и оркестар. Како? Зашто? 

 

РВ: Хоркестар = Хор + Кестар. ☺ Боље рећи Хор + бенд, пошто Хоркестар има 

типичну р’н’р бендовску поставку, мање, више кроз цело своје постојање. 

 

НМ: Кад неко каже „хор и оркестар” обично се помисли на озбиљну музику, људе у 

свечаним оделима, класичне инструменте... Ми смо нешто друго – алтернативни 

самоорганизовани хор и оркестар! Дакле, све што класичан хор и оркестар нису, и то је 

донекле одговор на „зашто”. 

 

ММЈ: А зашто да не? 

 

Кад сте и како настали? 

 

РВ: Двехиљадите године. У питању је био пројекат „ТГТО“ (Твоје говно - твоја 

одговорност) које је пред изборе у септембру 2000. године организовала уметничка 

група „Шкарт“. Након тог концепта, формиран је активистички хор „Хоркешкарт“. 

Четрнаест година касније, Хор и даље наставља да делује по сличним принципима са 

мало измењеним именом – „Хоркестар“. До промене имена је дошло 2006. године – 

Шкарт наставља да делује као уметничка група, а Хоркестар постаје масивно 

самостално тело. 

 

НМ: Прича почиње 2000. године кад је уметничка група Шкарт преко радија 

направила аудицију за хор и оркестар (коју су, наравно, прошли сви који су се 

појавили), као део акције „Твоје говно твоја одговорност”. Комбинацијом назива „хор”, 

„оркестар” и „шкарт” настало је име Хоркешкарт. То се све одмах показало као добра 

идеја, па се са причом наставило. Крајем 2006. године Шкарт се повлачи (и формира 

сличан хор „Прррроба”), тако настаје Хоркестар и од тада пише своју причу. 

 



ММЈ: Године 2000. основали су нас Шкартовци, сасвим случајно, готово стихијски и 

ево нас ту скоро петнаест година. Мењали смо разне облике и одоре, чланове и имена, 

али једно је остало исто: идеја. 

 

Од самог почетка нисте себи постављали границе. Како се то одразило на ваш 

рад? 

 

РВ: Хоркестар је концептуални активистички хор за који не постоје границе. То је, 

вероватно, разлог због којег се издвојио од осталих сличних састава. Нама је приоритет 

активизам, идеја, енергија да се нешто мења на боље. Певање и свирање је у другом 

плану. 

 

ММЈ: Много боље него да смо их поставили. Све време имамо идеју да их померамо. 

 

Репертоар вам је шаролик и претпостављам да је настајао годинама... 

 

РВ: Да, годинама се формирао. И даље постоје песме које су на репертоар поставили 

„Шкартовци“ – то су активистичке песме. Већина песама је касније дошла на 

репертоар који се стално, по мало, мења. Већина песама тиче се љубави или разних 

друштвених прилика. 

 

НМ: Свака година имала је неку своју причу и песме које ће ту причу испричати. 

Данас причамо нове приче, али се радо присећамо старих. 

 

ММЈ: Да. Има песама које се изводе од почетка, а има и оних које трају један дан. 

Све зависи како нам „легну”. 

 

Песме које певате ауторске су. Ко их компонује, пише... 

 

РВ: Део песама које изводимо су ауторске, део не – када је реч о текстовима. Велики 

део текстова потиче од домаћих филозофа, песника, афирмисаних и мање 

афирмисаних бендова. Када је реч о музици, скоро сву музику су писали чланови 

бенда („Кестра“). 

 

НМ: Обрадили смо неколико песама познатих и непознатих бендова (Параф, 

Шарло, Обојени програм, Kraftwerk, Achtung Dichtung...), ту је и низ радничких и 

револуционарних песама, а „специјалност” нам је прављење музике и аранжмана на 

речи познатих и непознатих песника (Душко Радовић, Брана Петровић, Др. Протић...), 

али и на речи које су написали наши чланови. Музику и аранжмане углавном праве 

диригенти и музичари Хоркешкарта/Хоркестра, а певачи често доприносе 

текстовима, предлозима, детаљима. 

 



ММЈ: Углавном су ауторске, трудимо се да их има све више. Компонујемо углавном 

Флућко и ја у задње време. Настају као и ми што смо поникли, потпуно случајно и 

стихијски: у купатилу, парку, на некој од проба… 

 

Доста је људи прошло кроз Хоркестар. Ко је и коликог трага оставио иза себе? 

 

РВ: За 14 година кроз „Хоркестар“ је прошло више стотина чланова (близу 1000). 

Већина њих је оставила некакав траг, односно, дала некакав допринос. Свако на свој 

начин. 

 

НМ: Посебно би требало поменути људе који су Хоркешкарт претворили у 

Хоркестар, јер су они поставили темеље који и данас стоје – начин на који се ради, већи 

део репертоара, цеолокупан изглед, звук оркестра... Касније се то природно развијало 

и ширило, али све у стилу те прве поставе. 

 

ММЈ: Има много чланова који су оставили дубљи траг. Издвојила бих бившу 

диригентицу Марију, Владу Живковића, Рашу, Минку, Проту, Миљенка… Све оне 

људе који су оставили свој лични печат и шарм у аманет хору и показали нам пут куда 

да идемо. Хвала им! 

 

Колико Хоркестар данас броји чланова? 

 

РВ: Тренутно нас је око 40, са бендом. 

 

НМ: Око 30 чланова, и то је неки идеалан број. Иначе је број теже тачно утврдити, 

јер људи долазе, одлазе, праве паузе... Било је ту разних периода када је чланова било и 

до 50-60, али и 5-6... 

 

ММЈ: Између 10 и 150. 

 

Где се састајете, где вежбате, излазите? 

 

РВ: Тренутно место састајања је Јеврејска општина чије је руководство било љубазно 

да нам уступи простор бесплатно. Уколико немамо простор за вежбу идемо у парк, код 

некога кући, сналазимо се... 

 

НМ: Вежбали смо на разним местима, од културних установа до градских паркова, 

преко станова чланова хора. За излазак и дружење довољан нам је мали повод, нису 

реткост журке код чланова и пријатеља хора. 

 

ММЈ: Тренутни дом нам је пружила ЈОБ. Ту се састајемо и пробамо. Некада 

користимо парк као простор. Некада правимо јавне пробе у неким од места где волимо 

да седнемо. Морам признати да Хорке чезну за сталним простором, па ево прилике 

да… 



Наступали сте на различитим фестивалима и концертима, наступали у 

парковима, на улицама, трговима, пијацама и другим јавним просторима. Шта вам 

је донео сваки од тих простора? 

 

РВ: Сваки од поменутих простора је на неки начин „обојио“ наш рад. Фестивали 

помажу афирмацији, а јавни простори нам омогућавају да покажемо своју суштину – 

то да смо састав који користи јавни простор као своју бину. 

 

НМ: Све могуће и немогуће проблеме везане за звук! ☺ Стварно, грехота је што већ 

дуго немамо свог тонца, јер су искушења невероватна. Наравно, сваки наступ доноси 

неко ново искуство, јединствену авантуру, упознавање разних градова и култура, 

дружење са новим разноликим људима, колегама из других хорова... 

 

ММЈ: Мени лично омиљени су пијачни наступи и они у тролама. Ту видимо 

реакцију људи и некако ту Хоркестар добија потпуни смисао. Фестивали и сличне 

манифестације су добре, треба се појављивати, али исто тако могу нас удаљити од 

онога што ми заправо јесмо. 

 

На какав сте пријем наишли код публике? 

 

РВ: По правилу – добар или одличан. ☺ 

 

НМ: Готово да се никад није десило да је публика скроз равнодушна, чак и на 

ненајављеним наступима, где су људи потпуно неспремни на оно што их очекује. Где 

год да наступамо, преносимо позитивну енергију и јасне поруке и публика то 

препознаје, тако да често наилазимо на тотално одушевљење. 

 

ММЈ: Углавном нас слушају људи који знају шта радимо, па је реакција увек добра.  

Некада се деси да имамо феноменалану реакцију публике, а некада су у тоталном 

шоку. Све зависи где и кад и због чега се појављујемо. 

 

Спремате ли нови репертоар? 

 

РВ: У овом моменту акценат је на враћању неких старих, проверено добрих песама 

(које је раније изводио „Хоркешкарт“) на репертоар. 

 

НМ: Трудимо се да што ћешће правимо радионице на којима настају нове песме, а 

повремено враћамо неке старе песме које су сад поново занимљиве и публици и новим 

члановима хора. 

 

ММЈ: Увек. 

 

 

 



Који су вам планови за будућност? 

 

РВ: Наступи, пре свега! Нарочито у јавним просторима са акцентом на институције 

у које најчешће не долазе хорови – домови за незбринуту децу, стара лица, домови 

здравља... 

 

НМ: Наступи, радионице, снимање новог аудио и видео материјала... Имаћемо јако 

лепу будућност! 

 

ММЈ: Да постојимо. 

 

Онај ко би желео да ступи у контакт са вама, како може да вас нађе? 

 

РВ: Путем наше ФБ странице – Хоркестар - alternative choir and orchestra. 

 

НМ: Најлакше је наћи нас преко Фејсбука, односно лично, пре и после наступа. 

 

ММЈ: Може писати на нашу Фејсбук страницу, наш сајт или може доћи на прву 

следећу пробу. 

 

 

Септембар, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77. Милан Блануша: Уметност је слобода 
 

 

Милан Блануша, сликар снажног, мрачног, потресног изражаја, професор емеритус 

на Академији уметности у Новом Саду, излагао је у земљи (Београд, Нови Сад, 

Зрењанин, Сомбор, Лесковац, Крагујевац, Ужице итд.) и иностранству (Немачка, 

Пољска, Енглеска, Америка...) и освојио многе награде (Награда „Сава Шумановић“, 

Награда УЛУС за малу пластику, 2011 итд.). Један од наших најзначајнијих савремених 

уметника тренутно припрема нову изложбу, али је и поред тога успео да нађе времена 

и поразговара са нама о уметности и свом стваралаштву. 

 

Шта је за Вас уметност? 

 

Да не буде фраза, али ја то заиста мислим: уметност је слобода, слобода изражавања, 

слобода мисли. То је мој мото још од младости, од кад сам као студент почео да 

размишљам о уметности. 

 

Како уметник стиче ту слободу? 

 

Слобода се не стиче. Она је једноставно стање духа, стање свести. Наравно, у ово 

наше време и систему врло је тешко имати слободу свести. Додуше, у овом нашем 

свету и систему уметницима никад није било лако. 

 

Зашто је за Вас као аутора, али и за човека као појединца, важна уметност? 

 

Ретки су срећници који поседују тај дух, афинитет, потребу за стварањем. Некада 

давно, говорио сам да су уметници узвишена бића, па су ме критиковали због тога, али 

заиста мислим да су уметници узвишена бића. И не само уметници, већ и они који 

имају потребу за уметношћу. Сећам се, дружио сам се са Васком Попом, великим 

песником, долазио је у Вршац, Вршчанин је и он, и једанпут ме је питао: „Да ли си 

некад чуо ујутро у пола шест кораке на асфалту?“ Ја му кажем: „Јесам, колико пута.“ 

Он ми на то одговара: „Кораке и звиждукање. Е то је радник који ујутро иде на посао и 

осећа потребу за уметношћу.“ 

 

Какво је стање у култури у нашој земљи данас? 

 

Бојим се да бих се мало понављао... Толико слушамо и читамо о томе, али стање је 

грозно. Просто никога не занима уметност. Са друге стране, сматрам да је ово стање 

идеално за уметнике, јер у томе налазе материјал за свој рад. 

 

Може ли појединац, уметник, да поправи стање у култури и како? 

 

Ми поправљамо стање тиме што радимо. Али стање у друштву – немогуће. Уметник 

не може да промени друштво, не може да промени људе. Мислим да је то илузија. 



Уметник може да промени појединца, само уколико је он сам за то заинтересован. 

Изнад мене је својевремено становао неки Раде, радник у „Нафтагасу“. Кад год би 

видео отшкринута врата мог атељеа он би куцнуо и питао: „Милане, могу ли да уђем?“ 

А ја сам му сваки пут одговарао: „Како да не.“ Тада би често гледао слике и рекао: „Не 

знам, али осећам да ту има нешто.“ Е то је то мењање. Кад је човек радознао и има 

потребу да нешто мало види, научи - већ то је промена. 

 

Какав је Ваш став према ангажованој уметности?  

 

То је једино могуће данас, бити у уметности ангажован и покретати ум на 

размишљање. Што се сликарства тиче, сликарство је мало девалвирало, јер је слика 

свуда сада: све су присутнији компјутер и телевизија, дигитални апарати и мобилни 

телефони... Сликарство се, односно слика, с друге стране, грана у више праваца, почев 

од критичког реализма, метафизичког, политичког итд. Ангажована уметност је данас 

најприсутнија, не само код нас него и у свету. 

 

Једна од првих ствари које сам научила о вајарима је да пре свега морају добро 

да владају цртежом. Зашто? 

 

Јесте. Цртеж је јако битан и за слику и за графику и скулптуру, али нарочито за 

скултпуру, јер је цртеж скулптура посматрана са свих страна. Он пружа увид у саму 

конструкцију, пружа увид у оно споља, али и оно што је изнутра, у унутрашњу 

конструкцију. Без цртежа не би било не само скулптуре, већ је за цртеж везана и 

архитектура - без цртежа не би било пројеката – али и дизајн. И када неко каже и 

мисли да данас може све да се ради на рачунару, а да није изучио цртеж – није у праву. 

 

Како се млади уметници боре са новим технологијама? Дају ли им предност или 

и даље радо користе оловку, креду, туш... 

 

На академијама се изучава тај класичан систем: студија, цртање, сликање, учи се о 

бојама, о подлогама, препаратурама итд. Мислим да нико не може да сања о неком 

будућем раду, ако нема изучену ту класичну припрему. Данас млади одмах ускачу у те 

нове технологије, без претходно изученог класичног система рада. Опет се враћамо на 

цртеж. Многи мисле да није толико битно поседовати цртеж, мисле да ће се све у 

фотошопу средити... Е ту је грешка, што се младих уметника тиче. Запостављају тај 

класичан систем учења дисциплина: сликарске, вајарске, графичке итд. 

 

Са цртежом је повезано не само сликарство, којим се бавите, већ и мала 

пластика... 

 

Јесте. Многи вајари, моје колеге, приметили су да је моја теракота уствари моја 

слика, поседује и боју и материју, не само вајарску, него и сликарску. Ја њу третирам 

као слику. Она јесте дискретно бојена – сиво, бело, црно, а печена глина је већ сама по 



себи топла – црвена – и то ми је довољно да направим једну бојену ситуацију на 

теракоти. 

 

Зашто користите само црну, белу и сиву? 

 

Зато што су то енгобе – црна и бела – које се пеку заједно са глином. Наравно да 

печена теракота може накнадно да се обоји, али то за мене није оно право. 

 

А зашто на сликама користите само црну, бели и сиву? 

 

Наравно да смо сви ми учили о боји, познајем систем подсликавања, сликања, 

мешања боје итд, али то дубље увођење боје, одвлачи по мени пажњу посматрача на 

нешто друго. Тај однос црно-бело уствари наглашава идеју коју хоћу да саопштим. 

Мислим да би се идеја расплинула када би то била бојена ситуација. Она основна идеја 

и порука би нестале. 

 

Зашто је мала пластика важан вид ликовног стваралаштва? 

 

Она можда и није толико популарна, сем код керамичара. Код вајара није баш 

толико заступљена. Мало се вајара бави теракотом, малом пластиком, баве се другим 

материјалима, не толико теракотом. Глина као материјал мени одговара, зато што 

може да изрази моју експресију и непосредност, брзо се суши и тражи брз рад, брзу 

реакцију, а то ми одговара. 

 

Шта Вас је привукло теракоти? 

 

Управо то. Мој је цртеж непосредан, брз, рад четком такође. Теракота је наставак, 

односно тродимензионално представљање моје слике у простору. 

 

Које Вас теме окупирају као сликара? 

 

Мислим да сам урбани сликар. И тачка. Мотив је људска фигура. Одувек ме је 

занимала људска фигура. Мислим да кроз њу могу да кажем нешто о свету у којем 

живим. 

 

Шта Вас покреће, инспирише, иритира? 

 

Најбаналније ствари. Прве странице дневне штампе, наслови, фотографије. То ми је 

„душевна храна“. Никада нисам размишљао о великим догађајима или датумима, као 

што је био, рецимо, Милански едикт, и као што ће бити, на пример, годишњица 

атентата који је извршио Гаврило Принцип. Нису то моје теме. Моје теме су 

најбаналније људске ситуације. Мој јунак се креће из кухиње у купатило, канцеларију... 

Сад правим серију шалтерских службеница – занима ме шта се све дешава иза 

шалтера. 



Као графичар разбили сте еснафске норме и клишее... 

 

Да, то је занимљиво питање. Ја нисам графичар, нисам ни јавар. Доста сам 

разговарао са графичарима, некима је сметало што је моја графика рустична, што није 

ни педантна – по рубовима има остатака боје – али ја мислим да графика не треба да 

представља само савршенство технике и технологије. И графика мора да има идеју и 

мора да буде актуелна данас, да буде савремена, на неки начин. Графика је за мене пре 

свега линија. Специфична линија, линија прављена брусилицом, машином, и разлог 

што се бавим графиком, је управо тај, што специфичном линијом, цртежом, желим да 

представим ствари. Значи никако минуциозан рад, мене интересује механичка 

техника, никако хемија и то ме задовољава за сада. То је најнепосреднија техника којом 

се бавим – директан рад на плочи и отисак. 

 

Колико је за уметника важан контакт са колегама у земљи и иностранству, са 

светском сценом? 

 

Уметник мора да прати светску сцену, нарочито уметник који се бави педагошким 

радом, као што сам ја био професор на Академији у Новом Саду. Врло је битно за 

наставу доносити монографије светских уметника, разговарати о њиховом раду, а 

наравно и за самог уметника у атељеу, да погледа радове уметника из целог света. 

Данас су преко интернета лако доступне те информације. Уметник, међутим, све то 

треба да користи у смислу информације, не имитације, копирања. То се дешава 

младим уметницима који још нису сазрели и немају свој континуитет, па мало 

имитирају овог, мало оног уметника, што је за њих веома лоше. 

 

Како је изгледао рад са студентима? 

 

За себе могу да кажем да сам био добар професор. Не знам да ли сам био добар 

сликар, али за моје студенте знам да су били задовољни, јер сам се трудио да им дам 

слободу - али пре тога да откријем њихов афинитет. То се ради на првој години, првих 

недеља, кад видим цртеж и прву слику. Они ми говоре о каквом се ту темпераменту, 

афинитету ради и онда их према томе и саветујем: ти читај ове књиге, ти иди у 

биоскоп и гледај ове филмове... Можда то није баш било поштено с моје стране, али 

видим да су студенти били задовољни. Открио сам у њима жељу, глад за знањем. 

Никад их нисам ограничавао – у смислу: ово је право, ово није – ја сам их само пратио 

и саветима покушавао да их учиним бољим. 

 

Како се организују самосталне (и групне) изложбе код нас, а како у свету? 

 

Кад је самостална изложба у питању галерија сама одабере уметникове радове и то 

је то. Али када се ради групна изложба, то је сасвим друга прича. У свету је то сито 

гушће. Ево, сад је било Тријенале графике у Кракову и од свих учесника, ја сам, са три 

графике, био једини из Србије. Та је велика изложба ишла у Аустрију, Немачку и 

Шведску. Фотографије дела пошаљу се интернетом и они вас или одаберу или не. Док 



код нас то иде по принципу кога знаш. У томе је разлика. У Немачкој, рецимо, све 

кошта. Кошта каталог, коктел, простор на месец дана, предговор, текст и то све плаћа 

галерија, која кроз продају радова враћа уложен новац. Овде код нас се неке галерије 

плаћају, две недеље у, рецимо, Графичком колективу коштају 40.000 динара. О 

каталозима да не говоримо. Галерије немају да плате каталоге, па чак ни оне скромне. 

А тек откупа, наравно, да нема. 

 

Кад смо код тога, како стојимо са наградама? Добили сте, рецимо, награду за 

цртеж, а нисте добили плакету, још мање новац... 

 

Добио сам једне године награду за цртеж, док повељу нисам добио. Прошле године 

добио сам награду за малу пластику – откуцан папир са именима жирија, без потписа. 

О парама да не говорим. 

 

Како онда уметник може да живи од своје уметности? 

 

Не може. Никако. 

 

Успете ли бар нешто да продате? 

 

Деси се ту и тамо. Теракоте најчешће. Када бих живео од тога... Највећа је срећа код 

нас бити професор на Академији, на Академији, не у школи, јер то омогућава 

уметнику да ради у атељеу. У свету је потпуно другачији однос, али је и тамо тешко. 

Постоји скоро робовласнички однос између галерије и уметника: галеристи могу да 

дођу у сред ноћи да виде докле сте стигли са радом, не смете ништа без њихове дозволе 

да продате... 

 

Да ли се ми као друштво крећемо у том правцу? 

 

Не. Ми смо потпуно ван света. Ми смо друга планета. Важно је да уметник има 

слободу, а да би живео мора да се сналази на други начин. Није добро 

комерцијализовати свој рад, јер се тад све претвори у штанцерај – рад зарад пара. Како 

наћи средину? Најбоље је имати три стана и издавати их, имати хацијенду, салаш, 

виноград – али неко други да ради, док ви правите скулптуре. ☺ Мислим да је свуда 

сада у свету тешко. Из Азије, рецимо, на академије долази маса људи на студирање. 

Неки су моји студенти студирали у Берлину и исто се жале на велику конкуренцију. 

 

Какво је стање уметника у Америци? 

 

Не знам како је тренутно, али знам да опстају комерцијалне галерије, висока 

уметност не. Тешко је и онима који се баве концептуалном уметношћу, перформансом, 

видео радовима, тек то не иде. Марина Абрамовић је својевремено добијала хонораре 

за извођење перформанса, а данас углавном продаје фотографије са извођења тих 

перформанса. Тешко је свуда. Никада није било више уметника, никада више 



академија, и код нас и у свету. Колико људи заврши академију? Где да се сви они 

запосле? Коме да продају своје радове? У земљи где просечна плата износи 300 евра, ко 

још размишља о томе хоће ли оригиналну слику или графику окачити на свој зид... 

Визуелном уметношћу, сликарством, вајарством, графиком, уметник може да се 

бави само ако има још неко занимање. Треба да има посао који му доноси месечну 

зараду, како би могао да се посвети уметности. Другу могућност не видим. Кад сам 

почињао да се бавим овим послом, није било толико тешко. Била је исто велика 

конкуренција и тешко си могао да се пробијеш до Љубљане, Загреба, Сарајева, али 

није било толико уметника, нити толико академија. 

 

Какав однос имају ликовни критичари према послу који обављају овде код нас, 

а какав имају у свету? 

 

Велика је разлика између критике у свету и овде. Критика у свету све прати и зна. 

Критика овде само ослушкује шта се дешава у свету, како не би била провинцијална. 

 

За себе кажете да стварате на пољу активне маргине... 

 

Да, то је било неко расположење везано за групу „Манифест“, коју смо чинили 

Татјана Илић, Селман Тртовац и ја. Искрено речено, не бих себе могао да сврстам баш 

у активну маргину, јер сам доста излагао и добијао доста признања. Можда сам сада на 

некој маргини, када је сликарство као дисциплина у запећку, што је наравно грешка. 

То важи само за нас, сликарство у свету је јако битно, али се овде код нас људи, 

нарочито критичари и теоретичари, поводе за модним новитетима, који мене не 

интересују. Ето због тога та активна маргина. 

 

Колико је за уметника важно да буде слободан? 

 

Необично је важно. Без те слободе не знам како би могао да делује. Уметник не сме 

да буде ни у једној партији, не сме да буде на државним јаслама, јер ако добије од 

државе мора и да врати. А опет, с друге стране, ако није то, онда трпи, али трпи 

тренутно, не он, него његова уметност, а његова уметност ако је вредна биће поново на 

површини, препозната. 

 

Реците ми нешто више о Вашој монографији „Милан Блануша, цртежи, слике, 

теракоте, графике“ (2009). Како је и колико дуго настајала? 

 

Та књига ми је однела пет година живота. То је био мукотрпан посао. Моја грешка је 

била што сам био и дизајнер и фотограф... То је велики и тежак посао. Треба наћи 

текстописца, средити фотографије, хронолошки направити реда, дизајнерски 

осмислити књигу (данас је књига такође уметничко дело). Али имам искуства за 

следећу књигу која је у плану, књигу цртежа и теракота. Мислим да знам како ћу да се 

поставим и како ће да изгледа. 

 



За кад сте је планирали, за ову или следећу годину? 

 

Двојица колекционара су заинтресована да ми направе ту књигу следеће године. 

Већ сада сређујем цртеже, теракоте. Надам се да ће то бити боље издање од 

претходног.  

 

Да ли бисте данас променили нешто у свом начину изражавања? 

 

Где ме нађосте! ☺ Сигурно бих променио. У последње време често размишљам: 

Боже, многе године сам изгубио бавећи се фотографским реализмом у сликарству. То 

је мукотрпан рад, слика настаје споро, траје дуго. Нисам на време открио своју 

природу, а она је таква каква постоји већ уназад двадесетак, тридесетак година. То бих 

мењао и тај бих период некако избрисао. Тог периода нема у овој монографији и неки 

критичари ми замерају што нема слика из тог периода. Не стидим се тог периода и тог 

рада, али мислим да бих много више и боље урадио да нисам прошао кроз њега. А 

опет можда је и био добар тај студиознији рад, обузданији поступак, да бих дошао до 

овога сада. 

 

На чему тренутно радите? 

 

Тренутно правим велику серију цртежа, као припрему за графику за изложбу у 

Графичком колективу (имам отворен термин, вероватно ће изложба бити крајем 

године), и за неке нове теракоте. И наравно, чиста платна која ме чекају. 

 

Ваш савет младим уметницима? 

 

Студентима сам често говорио, али и себи када сам био на почетку, а то је: Шта ти 

желиш у сликарству? Ја сликарство делим на две ствари, то је основна подела: 

фигурација и не фигурација. Фигурација подразумева фабулу, литерарни садржај. Не 

фигурација подразумева бављење ликовном формом: боја, ритам, композиција, 

површина итд. Приклонио сам се фигурацији, јер мислим да кроз фигуру могу много 

више да кажем о свету, и на крају о себи. А младима поручујем: будите своји и 

размислите одмах на почетку шта желите, ко сте ви, шта сте, и трудите се да утицај са 

стране примате онолико колико вам је потребно. Не иновације и новотарије по сваку 

цену, већ колико је то могуће. Нове технологије само колико су вама потребне, никако 

технологија због технологије или медији због медија. 

 

Више о Милану Блануши можете видети на: http://www.milanblanusa.com/ 

 

 

Новембар, 2014. 

 

 

 



78. Владимир Копривица: Природа се свети човеку који ради 

против ње 
 

 

Сме ли се рећи да је нечија биографија застрашујућа (као што је застрашујућа 

биографија др Владимира Копривице)? Кад и како се постиже успех? Марљивим и 

преданим радом, дугогодишњим истрајавањем... упорношћу? Или све наведено? 

Можда рецепт за успех никад нећемо добити, можда је то вечита тајна успешних (и 

можда то треба и да остане), али зато барем можемо да уживамо у опуштеном 

разговору са некима од њих. Па да почнемо. Је’н, два, три... 

 

Откуд љубав према спорту? 

 

Спорт је кретање, такмичење, дружење, емоција, атракција, лепота... Свако у њему 

може наћи нешто за себе, а они који се њиме баве могу много да науче о себи. Због тога 

наш однос према спорту може бити пасиван (нпр. гледаоци) и активан (спортисти, 

тренери и други). Мене је спорт веома рано привукао и као посматрача и као 

такмичара, па сам тако сам себи трасирао животни пут. 

  

Зашто је за човека битно да се бави физичким радом? 

 

У биолошкој природи човека је да се креће, да ради, да вежба. Ако то не чини, човек 

ради против природе у себи, а то има цену. Многобројна су истраживања која показују 

да је велики број болести савременог човека проузрокован некретањем! На једном 

светском конгресу медицинских радника закључено је да је тај проценат око 60%. 

Дакле, природа се свети човеку који ради против ње. Вежбање, па и рад значајна су 

превентивна средства, а некада и најбољи лек против болести. Рад и вежбање, 

правилно дозирани, изазивају лучење хормона среће. То исто чине хумор и љубав, па 

ниједан човек не би смео да буде пасиван у четири наведена сегмента живота. Ако 

само један од њих изостане у релативно дужем периоду, човек има озбиљан проблем. 

  

Сматрате ли да човек треба да води рачуна, како о себи, тако и о околини у којој 

живи? 

 

Тешко је нешто ново рећи о интеракцији човека и спољашње средине. Можда је 

најбоље да се послужим једним поучним вицем: „Среле се планете, па питале Земљу 

како је. – Нисам добро, јер сам добила неки хомо сапиенс, одговори Земља. – Ма не 

брини, узратише планете, то не траје дуго!” 

 

Који је најбољи начин да човек води рачуна о себи, а који о својој околини? 

 

Верујем у хармонију и потребу да се стално боримо за њу. Човек је прилично 

нарушио природну равнотежу и последице су велике и свакодневно видљиве. Моја 

ћерка Милица, када је имала свега осам година, док је гледала на телевизији емисију о 



животу на планети, изненада је рекла: „Како би у природи све било уређено да није 

људи. Због тога ће нас она уништити!“ Запањио сам се. А ни после двадест година 

немам о том проблему ништа паметније да кажем. 

  

Упознали сте у Москви чувеног професора Л. П. Матвејева. Реците ми нешто 

више о том искуству. 

 

На Факултет физичке културе (назив из 1976. године), примљен сам на нови, тек 

оформљени предмет Методика спортског тренинга. О теорији и методици тренинга у 

нас се мало знало. Панично сам тражио решење и нашао га у одласку на стручно 

усавршавање у СССР, у Москву, код професора Матвејева. Било је то 1982. године, у 

време када је СССР био доминантна светска спортска сила. На том главном институту 

у СССР (ГЦОЛИФК), радили су највећи светски стручњаци, највећи научници. Уживао 

сам у предавањима, у раду у изузетној библиотеци, у разговорима са људима из целог 

света који су се ту школовали. Ипак, професор Матвејев је био и остао мој отац у 

теорији спортског тренинга. Био је човек чудесних способности, филозоф, 

харизматичан предавач, строг и непристрасан научник. Обожавао је Србију, па ме је 

одмах прихватио као сина и био ми је ментор којег се свакодневно сетим, захваљујући 

којем сам сада професор универзитета. Четири године касније, опет сам био пола 

године код професора у Москви. Он је 2000. године проглашен за човека који је 

остварио највећи утицај на развој спорта у двадесетом веку. 

 

Учествовали сте на многим пројектима, конференцијама, скуповима...  

 

Неко много паметан, мислим да је Розенберг, рекао је да наука и струка настају у 

разговору. Учествовати у пројектима, иступати на научним конференцијама и 

стручним скуповима, разговарати са људима из различитих култура, различитих 

средина, који имају оригиналне идеје, разменити искуство, отворити нова питања и 

друго, незаменљиво је искуство. Свако ко се затвори, ко се изолује од света, тешко може 

успети у свету науке. И не само у науци. Ако је права, информација је моћ. Постоји чак 

и теорија која говори да је људска врста настала од оног дела живог света који је боље 

примао информацију из спољнег света, боље је обрађивао и на основу ње деловао. 

Мени се та теорија свиђа, јер уместо пасивне живе материје и случајних мутација у њој, 

говори о активном деловању као кључном фактору еволуције. Мислим да развој сваке 

људске јединке, групе и већих друштвених заједница и данас од тога зависе. 

  

Предавали сте на основним и постдипломским студијама у Београду, Бања Луци, 

Палама, на многим тренерским курсевима у више градова у Србији, годишњим 

скуповима тренера у кошарци, атлетици, рукомету, теквондоу, веслању, кајаку, 

ватерполу, пливању, одбојци и плесу и на стручним трибинама... Колико је 

захтеван посао предавача? 

 

Предавач је уметник на сцени. Он мора бити глумац који се правилно креће, 

правилно говори; наратор занимљивог текста; сценариста и камерман који види сваког 



у амфитеатру; визуелни уметник који црта или приказује; пантомимичар којег сви 

разумеју; режисер који тачно зна куда води слушаоце и који предвиђа њихове 

реакције. Онај који само отаљава свој посао, са муком, којем слушаоци сметају и са 

којима нема комуникацију, не треба да се бави послом предавача. 

 

Радили сте као инструктор скијања и пливања, али и као кондициони тренер у 

више кошаркашких клубова. Радили сте практично цео живот с младима. Каква су 

Ваша искуства? Како мотивишете своје ученике? 

 

Млади су дивни, способни, лепи, паметни, радознали... У њима је велики 

потенцијал који треба покренути, подстаћи. Али он може остати само као потенцијал, 

никада искоришћен. Радећи са младима разноврсне послове бескрајно сам уживао, али 

ме је највише радовало када сам некога успео да мотивишем да ради, да се посвети 

правом циљу. Могао бих да набројим више младих људи са којима сам сарађивао, а 

који су данас доктори наука, магистри, професори, изврсни тренери... Осим тога, лепо 

је обучити људе да скијају, пливају, научити их некој вештини и да у свему томе 

уживају, да буду срећни. 

 

Екипе које сте тренирали постигле су завидне резултате (многе медаље на 

светским и европским првенствима, 16 титула првака Србије, Југославије и 

Јадранске лиге, шест купова Југославије и Србије; екипа „Левски-Тотел“ из Софије 

у сезони 1993/94. године постала је првак Бугарске)... Како гледате на њихове, 

односно своје, успехе? 

 

Ретки су успеси који су самостална остварења. Био сам члан разних стручних 

штабова, па сам учио друге и учио од њих. Успевали смо само када смо били 

јединствена целина потпуно посвећена циљу и кад смо били у хармонији са 

спортистима. А сваки успех буди глад за наредним. Успех је најбољи допинг који из 

човека извуче све најбоље. Данас не размишљам о титулама које смо освојили, већ о 

онима које су ми остале недостижне. 

 

Доста сте се бавили и кошарком (били сте директор Више кошаркашке школе и 

професор на предмету Основе спортског тренинга, као и члан Стручног савета 

Кошаркашког савеза Србије)... 

 

Кошарка је моја велика љубав којој сам посветио значајан део живота. Захваљујући 

њој и људима са којима сам радио имам много пријатеља и познаника. У кошарци 

ради велики број изузетно паметних и способних људи, а многи од њих су ми 

обогатили живот, научили ме да размишљам о тренингу, о такмичењима, о људским 

способностима и слабостима. А и ја сам њима помагао највише што сам могао. 

 

Нисте запоставили ни друге спортове (члан сте стручног штаба светске 

првакиње у стрељаштву и тренутно првог стрелца света на ранг листи, Зоране 

Аруновић, као и Стручног савета Савеза за синхроно пливање Србије, стручно 

сарађујете са каратистима, националним фолклорним ансамблом „Коло”)... 



Спорт је динамичан, па је нешто што сте навели прошлост, а дошле су друге слатке 

обавезе. Не верујем да бих успео да се сетим са ким сам све сарађивао, али задовољство 

које је сарадња изазивала, увек је у мени. Спорт је мост међу људима и то не само ка 

партнерима, већ и ка противницима. А када сте га већ поменули, хоћу да нагласим да 

је „Коло” наша репрезентација у култури и заслужује много, много бољи статус него 

што га сада има. 

  

Велику сте пажњу поклонили и шаху (основали сте 1975. године шаховску 

секцију у школи О. Ш. „Љуба Ненадовић“, која и данас ради, као и у школи 

„Никола Тесла”)... 

 

Шах је пробни камен мозга (Гете). Увек сам га волео, али нисам имао довољно 

времена да му се више посветим. Било ми је задовољство да обучавам децу у основној 

школи. Један од дечака касније је постао првак Београда, Србије и Југославије. Имамо 

много талената, само треба радити. На Факултету спорта и физичког васпитања 

уврстили смо шах у изборне предмете, а ја са великим задовољством организујем 

наставу на предмету. 

 

Један сте од оснивача и активан члан Удружења учесника радних акција и 

волонтера Србије. Како функционише то Удружење и како се може постати њихов 

члан, укључити у њихов рад? 

 

Ех, радне акције и младалачки снови! На радној акцији имао сам осећај потпуне, 

безрезервне среће. И само тада. На жалост, радних акција више нема, а тако су 

потребне данашњој омладини! Млади су на радним акцијама држави посветили 

милијарду и двеста педесет хиљада радних сати! Треба погледати капитално дело - 

књигу Слободана Ристановића „То су наших руку дела”, да би се схватило шта се све 

изградило добровољним радом. За многе ће то бити огромно изненађење. Ми, стари 

акцијаши, основали смо удружење, али нисмо наишли на подршку друштва. Штета. 

Катастрофалне поплаве показале су да су млади спремни да раде, да помогну, да 

изграђују земљу. Нису добили шансу. На нашем факултету у мају месецу смо, на 

иницијативу студената, прихватили људе са поплављених подручја и о њима бринули 

21 дан. Кроз прихватилиште којим сам руководио, прошло је око 2200 људи и око 500 

студената и средњошколаца волонтера. Осетио сам исти онај акцијашки дух који смо 

ми неговали. Млади су ме вратили деценије уназад, у време младости и среће и на 

томе сам им бескрајно захвалан. Надам се да ће се неко од одговорних озбиљније 

позабавити овим проблемом и да ће се радне акције поново покренути. А на сајту 

Удружења могу се наћи информације за оне који желе да постану чланови. 

 

У овом „кратком“ интервјуу није могуће набројати све послове којима сте се 

бавили. Има ли неки који сам пропустила, а који је Вама посебно драг и важан? 

 

Био сам извиђач, феријалац, акцијаш, члан хора, активиста Црвеног крста, ноћни 

портир, тренер, организатор такмичења, судија (у 4 спорта), инструктор пливања, 



инструктор шаха, спасилац, члан савезних и републичких омладинских организација, 

предавач, руководилац научних скупова, директор више школе, продекан и декан 

факултета... Било је много тога и брзо се мењало. Важно ми је било када сам се као 

студенент сам издржавао радећи као ноћни портир. А најважније када сам са 

пријатељима сам правио кућу са огромним мотивом да одбацим подстанарски живот. 

Сваки слободан тренутак били смо на градилишту без обзира на време, температуру, 

лепше ствари које смо пропуштали... Првог мајстора платили смо да направи олуке, јер 

то нисмо знали. Али када сам се са женом и двоје мале деце уселио у још недовршену 

кућу, чак 30 километара далеко од посла, наш живот је кренуо узлазном линијом. 

 

За све ове послове било је потребно време, изузетан рад и труд. Како сте све то 

постигли? 

 

Време је неверно онима који га не искористе. Добра организација времена, добро 

планирање, реални циљеви и друго, чине да много тога успемо да урадимо. Треба 

бити енергичан и истрајан, па ће резултати доћи као логична последица. Опасност је у 

оклевању, како су рекли стари Римљани, у губитку времена, у недовољној 

посвећености, а посебно у нејасно дефинисаним циљевима. 

 

Од свих послова којима сте се до сад бавили, који Вам је био и остао најдражи? 

 

Искрено, уживам у свему што радим. Некада човек има срећу да ради оно што воли. 

Али то је ретко. Зато је важна способност да човек, ако већ не може да ради оно што 

воли, може да заволи оно што ради. Мислим да је то моја најбоља особина. И када сам 

брао кукуруз, радио на мешалици за бетон, хранио стоку, копао септичку јаму или 

радио као ноћни портир, увек сам успевао да себе убедим да је то значајно и у том 

тренутку непходно, па сам уживао у свим тим пословима. Ипак, највише волим када 

обучем тренерку и станем пред спортисте као тренер. А волим и када уђем у 

амфитеатар на час. 

 

Добитник сте више признања: за развој шаха, развој куглања, студентске 

организације... Између осталог сте и најбоље оцењени наставник на Факултету 

спорта и физичког васпитања. Која Вам је награда најдража и зашто? 

 

Добио сам више различитих признања. Кад сам био млађи много сам се поносио 

признањем за развој добровољног омладинског рада и Октобарском наградом 

Београда. Ипак, будући да потичем из породице револуцинара и ратника, интимно 

највише ми је значила Медаља за војничке врлине којим ме је одликовало 

председништво СФРЈ. Значила ми је, али се нисам тиме хвалио, па за медаљу не знају 

ни моји пријатељи, а тек су недавно сазнала моја деца. Сада ми највише значи 

признање од студената који су ме прогласили за најбољег професора у Србији, који 

инспирише, мотивише на рад и нагони на критичко мишљење. Свестан сам да има 

бољих професора, али ми је ово признање дошло као награда за вишедеценијски рад и 

потврда да је мој педагошки пут био добар, да је имао смисао. 



Говорили смо о „храни“ за тело, али шта је са „храном“ за ум? Нисте заборавили 

ни на тај аспект: радили сте као рецензент, члан сте редакција многих научних и 

стручних часописа у земљи и иностранству, објавили сте преко 100 стручних и 

научних радова, превода и приказа, три скрипте и три књиге као аутор и коаутор... 

Шта на овом пољу сматрате својим највећим успехом? 

 

Дете сам неписмених родитеља којима живот није дао шансу да се школују. Отац, 

који се сам издржавао од своје седме године(!), сам се и описменио. Оставио је подебелу 

свеску сећања коју је исписао невештим, нешколованим рукописом. Али ју је написао. 

Кад на њега и његову свеску помислим, стидим се што нисам написао много, много 

више. Дакле, не поносим се много написаним. Волим да пишем тако да може лако да се 

чита и да буде садржајно како би могло да се чита и када прођу године. Прија ми када 

бивши студенти, сада искусни тренери, кажу да моју књигу о тренингу често изнова 

читају. Ипак, могао сам много више да напишем. 

 

Чиме „храните“ сопствени ум? 

 

Волим добру књигу, позориште, промоције, предавања... Волим да пажљиво слушам 

људе који имају знање и искуство. Одушевљава ме све што ме пријатно изненађује. И 

сада, када сам прешао границу од 60 година, знатижељан сам као што сам увек био. 

Има ту и наслеђа и духа који влада у породици. Сећам се своје старе и неписмене мајке 

како нетремице гледа школски програм на телевизији који говори о структури атома! 

Мало тога могла је да разуме, али је желела да научи нешто, нешто што јој никад неће 

требати. 

 

Заљубљеник сте у сатиру и афоризме. Шта је по Вама одлика доброг афоризма? 

 

Сваки афоризам је мали бисер. По мени, добар афоризам је онај који нас насмеје, 

који је вишеслојан, али који је у суштини озбиљно упозорење, озбиљна опомена. Тај 

распон од смешног до крајње озбиљног, постигнут са мало речи и често неочекиваном 

игром речима, говори да су такви афоризми права ремек дела. Дивим се 

афористичарима и завидим им што имају ту способност (а ја је немам). Наши 

афористичари су вероватно најбољи на свету. А не знам у чему смо још најбољи. 

  

Зашто Вам је сатира тако драга срцу? 

 

Некада су цареви и краљеви имали дворске луде. Били су то виспрени људи који су 

кроз сатиру, кроз шалу били глас народа. Оно што други мисле, а не смеју да кажу, 

дворске луде су смеле. Данас је слично, само донекле модификовано. Сатиричар је 

народни гласник, довољно паметан да кроз сатиру изрази шта га мучи и довољно 

мудар да то каже на начин да му цензура и моћници не могу ништа. Посао за 

одабране, зар не? 

 



Завидан део Ваше библиотеке, колико сам схватила, чине збирке афоризама. 

Који су Ваши омиљени писци и зашто? 

 

Одувек сам волео да читам. Моји омиљени писци су класици. Најближи мом срцу је 

Шолохов, а Достојевски је непревазиђен. После њега је тешко било шта друго читати. 

Књиге поезије су ми увек на дохват руке и у стану и на послу. Радо читам поезију 

многих песника. Ипак, Тагоре је написао скоро све моје песме, све што сам осећао, али 

нисам знао, нисам био способан да изрекнем. 

 

Ко су по Вама најбољи афористичари данашњице? 

 

Имам много књига афоризама, а желео бих да их имам све. Имам и своје омиљене 

афористичаре, али их нећу навести, јер ми се чини да би то била неправда према 

другима који мукотрпно стварају. На тај начин их држим на окупу и гледам као 

јединствен, хармоничан и уигран врхунски тим. 

 

Ваша животна максима је... 

 

Везана за мој професорски позив. На првом часу увек је истакнем: „Прави учитељ, 

достојан тог имена, код својих ученика побуђује дух слободног мишљења и осећај 

личне одговорности” (Песталоци, велики педагог). 

 

Порука младима? 

 

Шаљем их свакодневно. Можда је Никола Тесла најбоље рекао: „Човек је створен да 

ради, трпи и бори се, јер ко тако не чини осуђен је на пропаст.” Често кажем младима 

да раде кад је тешко; ако је много тешко, радите много; када је страшно тешко, онда 

дајте све од себе до граница невероватног. Онда испичам како је пробијен Солунски 

фронт. Када су се Срби пробили прво 25 километара у непријатељске редове, па 50, 

остали се нису померили са почених положаја. Краљ је питао војводу Мишића шта да 

се ради. Тада је уследила Мишићева чувена команда: „Напред у смрт, само не стајати у 

месту!“ И за кратко време Срби су били у Београду, у слободној Србији. Млад човек не 

сме стајати у месту, осим када се свира химна, рекли би афористичари. 

 

 

Март, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. Љубиша Спасојевић: Поглед унутра 
 

 

Како сам приповеда, Љубишу Спасојевића радозналост је натерала да пожури, па је 

два месеца пре оквирног датума, односно јуна 1953. у садашњем Београду и Србији, 

будућој чланици ЕУ, а бившој ФНРЈ, почео да истражује себе, свет, васиону и 

најважнији део универзума – Европу. Он је растао, мењао се, држава у којој је растао 

смањивала се, мењала, али није престао да истражује, чуди се, смеје и исмева… 

 

Да ли је и у којој мери језик огледало друштва? 

 

Језик тачно одражава стање друштва, као што огледало одражава лик. Наше 

друштво употребом језика све више постаје туђе друштво, јер је и српски језик све 

више пун туђица. Навешћу само неке најчешће употребљаване: О кеј (на ово сам 

посебно алергичан), бенефит, спочитавати, геј, транспарентно итд. 

 

Колико се, у протеклих, рецимо, двадесет година, променио српски језик? Да ли 

се та промена одвијала на боље или на горе? 

 

На жалост, у последњих двадесет година пропадањем друштва пропадао је и језик. 

Српски језик се све више служи енглеским језиком, тако да српски језик пропада. 

 

Које су све последице промене језика? 

 

Последица промене језика је - толико помињана промена свести, односно промена 

свести у - несвест. Сетимо се само аманета Стефана Немање који нас је заветовао да 

чувамо језик, јер када се покори језик, тада се покори и народ. 

 

Писали сте за „Глас јавности“, „Правду“, „Видовдан“, „НСПМ“... Можете ли нам 

нешто рећи о својим искуствима? 

 

Почео сам да пишем за „Глас јавности.“ Искрено, нисам очекивао да ће то што 

пишем бити објављено. Постао сам стални сарадник рубрике „Глас читалаца“. То је 

била квалитетна дневна новина, патриотски орјентисана. Угашена је због малог 

тиража. После тога ми је био изазов да пишем за најчитаније портале. 

По препоруци Александра Павића послао сам моју прву песму из ДОСовског 

циклуса „Почетак буне против дахија“ сајту „Видован“. Објавили су је, као и све што 

сам им посало после тога - све до једног одређеног тренутка, када сам написао један 

одређени чланак, против једне одређене личности. Ко посети данас тај сајт, врло лако 

ће закључити која личност се тамо не критикује. 

Мало касније, почео сам да пишем за НСПМ, потом за „Нови стандард“. Једна врата 

су ми отварала друга. Веома сам се изненадио када сам сазнао да то што пишем доста 

људи чита. Лично сам упознао Бранка Радуна, Драгомира Анђелковића, Ђорђа 

Вукадиновића, Жељка Цвијановића, новинаре „Печата“. До њих ме је довело моје 



писање. Ђорђе Вукадиновић је због мојих сатиричних текстова отворио посебну 

рубрику на сајту НСПМ – „Само смех Србина спасава.“ Сва та познанства су ме 

обогатила свакојаким - углавном позитивним искуствима. Ипак, за убацивање у то 

коло највише заслуга има Александар Павић. 

 

Кад пишете: ноћу, јутром… 

 

Најчешће пишем јутром, чим се пробудим. Дешава ми се, кад ме нека тема прогања, 

да се будим у сред ноћи, па онда, онако бунован, прибележим основне идеје, па их 

ујутро уобличим. Имам обичај да јутром истрчим десетак километара, и за то време ми 

падају најбоље идеје, онда их издикирам у мобилни. Такође инспиративно место ми је 

купатило у било које доба дана, као и трпезарија док једем. Ипак јутро ми је 

најплодоносније, а од места – купатило. 

 

Када градите реченицу, афоризам, чему поклањате највећу пажњу? 

 

Приликом писања реченице – афоризма највише пажње поклањам контрасту, јер 

тако мисао најбоље долази до изражаја. Мој најпознатији афоризам – судећи по броју 

оних који су га представили као сопствени: „Пре двеста година Србија је трговала 

свињама. Сада свиње тргују Србијом“, најбоља је илустрација тог принципа. 

 

Шта Вас је окренуло сатири? 

 

Сатири ме је окренуо мој карактер. Волим да се шалим, смисао за хумор је за мене 

једна од најдрагоценијих особина. Пишем и озбиљне чланке, али ретко, јер је потребно 

да се много изнервирам да бих озбиљно писао, а то желим да избегнем. 

 

Шта је за Вас сатира и како на њу данас гледате? 

 

Сатира је за мене начин борбе против оних који нам кроје судбину. Сатира је 

камичак који ће им отупити кројачке маказе, или их жуљати. 

 

Ко су, по Вама, наши највећи сатиричари? 

 

Наши највећи сатиричари су Нушић, Домановић – „Вођа“ је данас и те како 

савремен, а најбољи тест квалитетета је време - потом Брана Црнчевић. По мом 

скромном мишљењу наш најпознатији анонимни сатиричар је Љубиша Спасојевић, 

алијас Љубиша С. од раније познат полицији. ☺ 

 

Сатира је данас доста присутна на књижевној сцени, углавном захваљујући 

Београдском афористичарском кругу, али и многим издавачким кућама, попут 

„Алме“ и „Биндера“. Која је ваша најомиљенија књига, аутор, афоризам? 

 



Најомиљеније су ми две књиге руских писаца Иљифа и Петрова – „Златно теле“ и 

„Дванаест столица.“ Од њих сам учио како се пише сатира. Обе сам прочитао бар по 

десет пута. Када је Ноле први пут победио Федерера написао сам: „Када Србин навија 

швајцарски сат, Федерер пукне.“ То је један од мојих најомиљенијих афоризама. Што 

се тиче оних који нису моји, најчешће цитирам: „Енглези се уче на Оксфорду, а Срби 

на грешкама.“ 

 

Како има поклоника сатире, тако има и оних који су против ње. Противника ће, 

на жалост, увек бити. Како се борити против њих? 

 

Против противника сатире бори се сатиром. 

 

Савет младима? 

 

Савет за младе је да буду што дуже млади. Што дуже - то боље. Младост је пре свега 

стање сопственог духа. 

 

 

Март, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. Бојан Векић: Поезија је стара дама у магли 
 

 

Крајем године Бојан Векић објавио је трећу збирку поезије, под називом 

„Антиреклама“. Претходне две се одрекао. Ни за једну од својих књига није правио 

књижевну промоцију, није слао рукописе на књижевне конкурсе, није објављивао 

песме у књижевним новинама, зборницима, антологијама... нити је члан иједног 

удружења књижевника. И, што је најлепше у свему, није једини у томе. 

 

Шта је за Вас поезија? 

 

Ако полазимо од претпоставке да је савремена поезија авангардна мисао уско 

повезана са разумјевањем тренутка у којем бивствује, на извјестан начин бивајући 

претеча, нећу рећи носилац друштвених промјена, ослобођена увреженог паланачког 

мишљења и суда као константе наспрам које равна личну субјективност, рекао бих да, 

уколико и постоји, скрајнута на маргину, што је у постојећем јавном дискурсу етичко 

питање, када је и сама култура, да би опстала, евулуирала у контра смјеру, 

подређујући смисао тржишној цијени, она се тек појављује у обрисима. 

С друге стране, и поред насушне потребе да кич и шунд препознајемо у поновљеној 

имитацији живота, нисмо пуно одмакли од укрупњавања колективне свијести на 

уштрб будућих трибуна, под условом да се одваже искочити ван стереотипа који је 

нуспојава интелектуалне скучености. 

Нисам неко ко би са сигурношћу могао дефинисати маневарски простор савремене 

поезије. Међутим, приметно је да савремена поезија грца у самољубљу, посведочена 

бљештавим ореолом какве играчке лаког морала, у вјечитом кокетирању са 

популизмом. Када би поезија, култура уопштено, више била узрочна посљедица 

трансцеденталности и интроспекције, у дослуху са својом бунтовничком природом, 

данас је не бисмо разложно сврставали под заштитом помодарства. 

Упркос тенденцији потцјењивања поезије, што ћу разумјети, упознавајући се са 

самозваним пјесничким трибунима, стојим чврсто при стајалишту да је поезија стара 

дама у магли, додуше на апаратима за дисање. Што је више колоквијална, мање има 

саосјећања за препознавање тренутка. Није никакво чудо да у уџбеницима и школским 

лектирама листом имамо заступљену поезију фолкорног стихоклепања. Није ријеткост 

да су пјесници државни пројекти, са циљем заглупљивања широких народних маса. 

Читава плејада савремених српских пјесника, обољела од маничног национализма, 

алтруизма који вријеђа, можемо рећи неталентована, али повезана у чопорима зомбија 

са опсесивним поремећајем замагљивања трага истини, са позиција државних јасала, 

садистички онанише над трагедијом сваке врсте. 

 

Зашто су по Вама песници мутација друштва? 

 

Разумијем да се алузија односи на моје стихове, које нећу сада препричавати, у 

којима помало наивно инсистирам на ангажованости пјесника у све више бесловесном 

времену, лишеном емпатије и одговорности. Не очекује се да поезија мијења свијет, 



нарочито у ери инстант емоција, сведених на користољубље, једнако менталном 

хендикепу који постаје улазница у друштво свих срећних. Што не значи да пјесник, 

опремљен таквим увидом, има за право удијелити себи улогу онемелог фикуса. 

Култура би могла да буде огледало наше колективне свијести, тј. користићу другу 

крајност, просветитељска доктрина. По мом мишљењу, у тренутку када дјеца на рогу 

Африке умиру од глади, лицемјерно је себе разапињати на крст кроз такозване пјесме 

нарикаче са циљем афирмисања опскурног трућања о љубавним јадима; или се 

позивати на ерићевски алтруизам и филантропију, да бисмо у слободно вријеме 

држали говор на митингу подршке окорјелом ратном злочинцу. Потребна је синергија 

између ријечи и дјела, ако постоји коначан суд, сврсисходан постојаности разлучивања 

добра и зла. Умјетност је алтернатива, опозиција, катарза и аксиом за друкчију 

освјетљеност истине од манипулативног карактера васпитавањем устоличене 

површности. 

 

Које Вас теме као песника окупирају? 

 

Самоиронична шала Гистава Флобера према којој је живот толико грозан да се 

једино може поднијети ако се избјегава, поезији је уденула комплекс од футуристичке 

пројекције извјесности ништавила. Као противтежа гледања у очи огледала наспрам, 

јавља се ларпурлатизам који ће личну интелектуалну импотентност оправдати 

скрибоманским стимулисањем лирског алтер ега у маниру грчке богиње љубави и 

љепоте, Афродите, која постаје синоним за једноставност једино задовољену бурним 

аплаузима одобравања, обрнуто сразмјерним, у том случају, непостојећој суштини. 

Доминантан мотив мог креативног бића је смрт супростављена лаковјерности првог 

тренутка и њиховом међусобном прожимању. Помирење са пролазношћу је сигуран 

антидепресив уколико му прилазимо са дугорочним планом таквог песимизма да 

сасјече у коријену дефетизам извјесног исхода. Ту је и увијек сјенка човјека као 

политичког субјекта и обећавајуће маргине. 

 

Зашто сте се одрекли својих књига? Зашто се не појављујете на конкурсима, 

књижевним новинама, трибинама... 

 

Таштину никад нисам потцјењивао, нити је могу пренебрегнути ако хоћу да будем 

искрен према себи. Једни се осјећају сигурније и растерећеније уколико њихову глад 

маса препознаје као своју. Други су више индувидуалци, толико осјетљиви на 

асимилацију да сигурну кућу од клониране свакодневице изналазе у четири зида само 

њима подређене тишине. Заједничка им је, колико год биле непомирљиве разлике, 

изричитост инсистирања давања на значају аутосугестивним осјећањима. Али морамо 

водити рачуна и о злим намјерама, чије је природно станиште ипак тор. 

Домаћа, такозвана, књижевна сцена управо је солидарисана са аномалијама 

удруживања заједничке моћи за љубав добре покривености експлоатације очигледног 

непотизма. Исти људи сједе у издавачким кућама, које црпе буџетска средства, преко 

ноћи правећи приватне, такозване, књижевне новине, тако што објављују или 

штампају своје полтроне, али најчешће љубавнице или љубавнике, што да не, што их 



не спријечава да се, народски речено, уграде у фактуру, да би послије диктирали, исти 

ти људи, читалачки укус преко, такозваних, књижевних жирија, односно награда које 

су ту само да би се замајавало буџетско рачуноводство. Молим вас, видите, само један 

примјер, награда „Бранко Миљковић“ је у посљедних дванаест година осам пута 

додјељивана ауторима једне те исте издавачке куће. У питању је Народна библиотека 

„Стефан Првовенчани“, Краљево. Иста пракса је потврда успјеха у земљи у којој се 

неуспјех оправдава сажаљењем „неспособњаковића“ који је сам свој џелат, утолико 

успјешнији џелат колико добро подноси маргину. Политичка ухљебљеност је купљена 

индувидуалност, и то треба изрећи. Треба изрећи тврдњу да су политичке странке 

најбољи пут афирмисања једног, такозваног, књижевника. 

Такозване књижевне промоције или трибине су претенциозне за моју креативну 

сумњу. Напосљетку, вратићу се на почетак Вашег питања, и макар био патетичан, неко 

ће рећи лажно мегаломански скроман, признајем да тако често имам депресивну 

стидљивост кад год погледам у књигу са својим укориченим именом. Истина је и да 

моју књигу нећете наћи у излогу простора у којем отаљавам највећи дио смрти, а то су 

свакако четири зида. Биће већ самореклама ако се похвалим да моју књигу није видио 

нико у мом ближем и даљем комшилуку, исто као ни родбина, ако изузмем родитеље 

и сестру, које, и поред тога, не сјећам се да сам видио са мојом књигом у рукама. 

Одговорићу посве директно, смијем повјеровати театралности слова бунтовништва, 

што ме само додатно оптерећује креативном сумњом са почетка. Замишљам себе у 

тренутку када будем примљен у мјесно удружење савеза књижевника, док се у 

позадини са мојим сузама комешају подсмјешљиви уздаси масе убјеђене да ако сам ја 

постао књижевник, доказано чином чланства, свако ће. 

 

Реците ми нешто више о најновијој збирци песама „Антиреклама“? Чак је и 

антиреклама нека врста рекламе... 

 

Штавише. На негативну селекцију, која је завладала сваком пором друштва, не 

можемо сада утицати ни када би постојала критична маса, која, узгред речено, не 

постоји. Обичан човјек је потлачен упитном егзистенцијом. Хтио не хтио, ако има 

одговорност према породици, мора се повиновати тенденцији како га се не би стидјела 

рођена дјеца. А дјеца се, у том узрасту, угледају на другу дјецу. Данас су млади људи, 

поготово у доби адолесценције, немилосрдни у опхођењу са материјалним 

вриједностима. Скоро да је срамота савјесно мјерити очекивања, од самога себе, на 

првом мјесту. Када сте интелигентнији и духовно садржајнији од већине, у истом 

узрасту, бићете у опасности да постанете црна овца у затвореном кругу. 

Можете помислити да нисам разумио питање. Док, у ствари, актуелна књижевна 

писта, с обзиром на глобалну засићеност, само је персонификација, можемо рећи и 

мутација, друштвене девијације. Књижевност одбацује емпирију са гнушањем само 

зато што захтјева удубљивање у мисли, правећи од читалачке публике такву академску 

свијест којој неће бити потребно образовање да би се дослиједно дивила својој 

супериорности. Да би преживјела, мада ми је сам процес преживљавања огаван, 

књижевност се, умјесто да ангажованим судом обликује наду у љепше дане, уљуљкана 

привилегијама, окреће самозадовољавању. 



Наслов збирке је, вјерујем, симболичан. Прије свега ироничан. Збир свих 

саркастичних превирања. Крик који маргинализује искушење пред собом својим 

мазохизмом. Нећу пасти у замку да сам интерпретирам своје лирско биће, јер то би 

значило доливање уља на ватру. Умјесто тога, ако имам право, подијелио бих са Вама 

пјесму из збирке са све симболичним мотивом, адекватно питању. 

 

Провиђење 

 

импровизовани интелектуалци онанишу на поезију 

према томе веома је коректно рећи да је пјесник 

обична патолошка појава којој одстранићемо мозак 

ради што боље продуктивности и давања на значају њиховој 

биографији чудака трајно онеспособљених за рад са људима 

неки људи на моје чуђење плачу од страха да не би 

на посао закаснили или су оперисани од емоција да би на послу 

и у животу ногу подметнули сваком ко им стане на пут до звијезда 

док пјесници сједе кући и живе од социјалне помоћи родитеља 

који су остатак свог живота подредили њиховом одрастању 

тако што ће бити принуђени истјерати их на улицу 

гдје ће свака будала моћи да упре на њих прстом држећи за руке 

своју одраслу дјецу са упозорењем шта може да им се догоди 

у животу ако не буду своје родитеље слушали 

(ова истина је законом забрањена и имплицира хроничну 

несаницу губитак апетита или поремећај личности обузете 

гробљима сваког изласка сунца низ тргове унутар ципела 

које су као створене за такав ход 

и имају само један начин да преживе до сљедећег јутра 

у изигравању стварности пасивним нападом на неправду 

похрањену у подруме библиотека које се крију иза општеприхваћених 

образаца понашања тако да би смрт била легитимна само у случају 

богова објешених о дату ријеч човјеку на маргини заједничког ликовања 

наспрам краја путу утврђеном земним остацима људске глупости) 

 

Зашто мислите да је несхваћеност једина мјера за уметника? 

 

Сјећам се да се на једном мјесту у пјесми служим приближним приказом, више 

силом прилика реалности, него самог вапаја пјесника за дисконтинуитетом. Варијација 

је, сигуран сам, била поткрепљена изругивањем опште прихваћених доскочица које 

једног успјешног пјесника чине таквим. Како друкчије. Сви се осјећају позвани. Ријетки 

су одабрани. Рецимо да је, ипак, у тренутку када људи све чешће одлазе на колективне 

сеансе код психијатра, само да би били виђени у добром друштву, несхваћеност 

обрнуто сразмјерна интегритету субјекта. Креативна сумња је, да се вратим на већ 

искоришћену замисао, одредница или мјера за умјетност уперену против 



провоцирања пажње јавног мњења кроз бусање у прса. Умјетност није сервилна слави, 

о чему се мало зна и чему нас уче. 

 

Који је Ваш став према уметности, треба ли је популаризовати? 

 

Уколико пођемо од претпоставке да је умјетност данашњице поларизована на јавни 

дискурс морала, који не оставља пуно маневарског простора укусу као 

контемплативној потрепштини развоја духовне хигијене рациа, склизнулог на 

маргине сопствене свијести и својеврстан гето који изражава добру вољу субјекта у 

настојању да, избјегавајући интеракцију са уличним свјетиљкама тривијалне 

реалности, сачува дигнитет самопоштовања, свијесно се излажући руглу, несхватању 

са предумишљајем и интелектуалној деструкцији увреженог паланачког мишљења, 

можемо јасно назрети пулс самог здравља друштвене климе. Заправо, умјетност не 

смије бити популаризована, пошто не манипулише осјећањима и незнањем, она 

испашта цијену преузимања непостојеће одговорности наспрам свуд присутног мрака. 

Савременици смо оркестриране стигматизације слободног изражавања мислеће 

бунтовности и повлађивања истине такозваном општем добру, како би се сачувао 

привидан колективитет, свакако на уштрб будућности. Такорећи, тек ћемо видјети 

размјере разорног помодарства културе стропоштавајућих пораза. 

 

Какав значај има уметност данашњице? 

 

Иако нисам склон да придајем значај умјетности, из перспективе претходно 

напоменутих опажања, најмање поезији, без које би ми био обесмишљен ујед 

немирења у грудима, која је саму себе појела преко воајера унутар заједничког 

дворишта одвећ аматерске нарације заузимања улоге главног јунака у животу своје 

креативне сумње, са којом, опет, једино имамо могућност спознања, суочен са 

политичким контекстом бремена, не могу, а да не упињем прстом у смјеру индолетне 

по(р)уке, ако и када постоји, дјела тако често насталих из порива незајажљиво 

засљепљене сујете. Једина константа по којој би се морала мјерити умјетност јесте 

креативна сумња. У супротном, умјетност је и сама једнако контаминирана 

пролазношћу. 

 

Да ли по Вама песник/уметник треба да се бори за истину и како? 

 

Чини ми се да истина губи тло под ногама, бивајући усредсређена на тржишни 

интерес. У зависности од исплативости мотива, истину ћемо гебелсовском упорношћу 

припремити за свог дрвеног адвоката. Што је једностранија, агресивнија је. Лоши људи 

знају да увијек говоре само истину, јер немају моћ емпатије на макар примјећивање 

опонента. Никада нећу разумјети ону умјетност под клеронационалним барјаком који 

је по матрици легло злих намјера под изговором борбе за истину. Без етичког 

нихилизма, умјетност је ослобођена одговорности. Знамо да се у етици нихилизам 

јавља као тврдња да нема објективног критеријума морала. Хоћу рећи да је једина 



објективност која нам је дата субјективност, чијом спознајом већ смо ближе 

објективности. Сумњати је већ помало борити се за истину. 

 

Има ли поезија/уметност будућност и ако је има, каква је по Вама? 

 

Будућност, уколико постоји у облику каквог данас познајемо, све мање ће се 

поистовјећивати са испољавањем емоција у својој тежњи да на пречац симулира живот, 

како би се у истовјетном срљању заметнуо траг страху од свеприсутне пролазности. 

Већ имамо посљедице такве будућности, закамуфлиране кроз филозофију 

империјализма. Умјетност дише на шкрге, и у томе види своју шансу. Далеко иза 

свјетала позорнице, умјетност би могла, у илегали, само ослоњена на ентузијазам, бити 

посљедња спона јаве и сна. У јавном дискурсу она ће се, анестезирана, већ надовезати 

на културу инстант преживљавања живота око себе. 

 

 

Март, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81. Јовица Кртинић: Земља срећних људи 
 

 

Име Јовице Кртинића није непознато у свету новинарства. Када се одлучио да се 

посвети другим пословима – успеси су се низали један за другим. Посао директора 

Библиотеке „Милутин Бојић“ донео му је многе радости и задовољства. Чиме ће нас 

још обрадовати ова установа у данима који долазе, открива нам наш саговорник... 

 

Основали сте Друштво српских родословаца „Порекло“ са којим циљем? 

 

Родословље је тема која ме дуго привлачи. Трагајући за подацима по интернету, 

увидео сам да се том облашћу мало ко озбиљно бави. Због тога сам са групом 

ентузијаста основао родословно друштво, али и интернет портал „Порекло“, који је за 

три године, колико постоји, постао без конкуренције најчитанији родословни сајт у 

Србији и региону. Циљ је да преко овог портала, али и кроз друге видове активности, 

од издаваштва до покретања различитих пројеката (као што је, рецимо, актуелна 

дигитализација Библиотеке „Хронике села“), сачувамо од заборава траг постојања 

наших предака и преко портала „Порекло“ учинимо широко доступним драгоцене 

податке свим заинтересованим, ма где да живе. 

 

Шта Вас је навело да почнете да проучавате порекло рода? 

 

Већ је постала фраза да човек, што је старији, све чешће себи поставља питања о 

пореклу. Ту ни ја нисам изузетак. Међутим, оно што морам да нагласим, око Друштва 

српских родословаца „Порекло“ и истоименог портала, окупљено је доста младих 

људи, што значи да се тај процес интересовања за порекло полако, али сигурно помера 

ка знатно млађим узрастима. 

 

„Књига о Мацурама“ плод је врло занимљивог и обимног истраживачког рада... 

 

„Књига о Мацурама“ први је издавачки подухват нашег Друштва, а специфична је 

по томе што је реч о једној од првих студија код нас која је за основ истраживања 

користила податке добијене испитивањем ДНК по мушкој линији. Захваљујући тим 

подацима, установили смо да Мацуре, којих је међу Србима највише пореклом из 

северне Далмације, имају специфично порекло, својствено народима са севера 

европског континента. Ова могућност да се преко ДНК утврди најстарије порекло 

родова, сигурно ће условити да убудуће највећи број књига о појединим породицама, 

презименима, али и насељима обавезно укључује и генетичку генеалогију. 

 

Можете ли нам ближе објаснити појам генетичке генеалогије? 

 

Пре нешто више од деценију и по установљено је да се преко ДНК, а пре свега преко 

мушког полног Y хромозома, може утврдити прапорекло појединаца до у дубоку 

прошлост. Конкретно, са оца на сина се преноси идентичан Y-ДНК хромозом, који је у 



наследној вертикали истоветан генерацијама уназад. У том смислу, генетичка 

геналогија може да се дефинише као нова наука која ће нам омогућити да са 

невероватном прецизношћу реконструишемо своје порекло и утврдимо сродност са 

људима за које данас и не слутимо да смо у било каквој вези. Шире гледано, преко 

генетичке генеалогије, може се утврдити и припадност тзв. хаплогрупама, што би 

могло бити друго име за древне популације које су из различитих праваца насељавале 

и наше просторе. Код становника Србије тако је присутно неколико доминантних 

хаплогрупа, од којих за хаплогрупе И2а и Р1а, које заједно чине готово натполовичну 

већину досад испитаних појединаца, можемо рећи да су учествовале у етногенези 

Словена. Поред ових хаплогрупа, међу становницима Србије и бивше Југославије 

пристуне су у значајном проценту и хаплогрупе Е1б1б, И1 и Ј. 

 

Поред генетичког дела истраживања рад сте засновали и на историјској анализи. 

Оба звуче подједнако интересантно... 

 

Генетичка генеалогија свакако није довољна да самостално да одговоре на сва 

питања. Управо у комбинацији са историјском анализом, али и другим анализама – 

пре свега лингвистичким, археолошким, антрополошким, а наравно и етнолошким, 

могу се добити прави и потпуни одговори о пореклу, али и историјским кретањима 

становништва. 

 

Добар део каријере провели сте у новинарству. Колико Вам је тај рад помогао у 

раду на књизи? 

 

У „Књизи о Мацурама“, чији сам коаутор (заједно са колегама Дејаном Вујанићем, 

Синишом Јерковићем и Александром Маринковићем), углавном сам и наступио као 

новинар. Сем тог новинарског дела, садржаног у једној репортажи са путовања по 

Далмацији, појављујем се и као уредник књиге. 

 

Можете ли издвојити неколико, Вама најупечатљивијих, најдражих тренутака, 

искустава из многих редакција у којима сте радили (Борба, Време, Дневни телеграф, 

Данас, Репортер, Стандард, Курир...)? 

 

Новинарство је професија која у данашњој Србији проживаљава своју дубоку кризу. 

То је био и један од разлога да је напустим. У ранијим временима, било је повода да се 

човек осети задовољним што је у могућности да напише текст који помера границе, 

отвара или решава проблем. Мени су у најдражем сећању остали интервуји које сам 

радио са личностима које су обележиле епоху, а захвалан сам и на могућности да у 

једном периоду пишем колумну под називом „Гледај ме у очи“, у којој сам имао 

прилике да изнесем свој поглед на неке неуралгичне теме. 

 

Недавно сам гледала емисију о италијанској мафијашкој организацији 

'Ндрангете, у којој су изнете поражавајуће чињенице о томе колико је заправо 



криминал заступљен у свакој пори нашег друштва. Сматрате ли да је могуће 

искоренити га и како? 

 

Криминала је било и биће. Ствар је како да се он сведе на разумну меру, толико да 

не оптерећује функционисање друштва. У нашем случају, основни проблем је што не 

функционишу институције, то јест немају довољну самосталност, као ни строге 

механизме унутрашње контроле. А кад немате озбиљан правосудни систем, као ни 

полицију, онда је могуће да кроз коруптивне механизме криминал добија простор. 

 

Бавили сте се и питањем транспарентности током преговора о уласку у ЕУ... 

 

Мислим да је питање транспарентности основни предуслов демократизације 

друштва, па тако и у процесу преговора са ЕУ. Само онда кад су сви релевантни 

подаци широко доступни и кад о њима постоји квалитетна јавна дебата, могуће је 

очекивати да процеси, попут евроинтеграција, иду бржим и сигурнијим темпом. У том 

смислу, посебно сам се залагао да у јавности „право грађанства“ добију и критичари 

евроинтеграција, јер ћемо само тако, кроз јавну дебату, и укрштање аргумената, моћи 

да формирамо јасан став, било да је он за или против. У одсуству транспарентног 

приступа, све се практично своди на пропагандну активност, а то свакако није прави 

начин да код људи сазри свест о потреби интегрисања Србије у Европску унију. 

 

Какво је по Вама стање медија данас? 

 

Мислим да су српски медији годинама уназад у константном суноврату. Тај 

суноврат је у доброј мери условљен економском кризом. Зарад пуког преживљавања на 

тржишту, данас су многи спремни да направе много трулих компромиса, како са 

политичком номенклатуром, тако и са бизнис светом, који их, преко оглашавања, 

практично држи у шаци. У таквој атмосфери, страда професија. 

 

Закон о информисању – шта би, по Вама, требало променити? 

 

Изгубио сам интерес да се тиме замајавам. Што се тиче норми, вероватно ту нема 

шта много да се мења. Проблем је више у постојећим облицима организовања 

новинара кроз различита удружења, од којих се ниједно није изборило за достојанство 

новинарских професионалаца. 

 

Године 2012. постали сте вршилац дужности директора Библиотеке „Милутин 

Бојић“, а 2014. директор ове установе. Како успевате да искоординирате рад свих 

огранака (укупно десет) и матичног одељења? 

 

Посао у библиотеци веома је инспиративан и пружа много могућности за 

унапређење делатности. Библиотека „Милутин Бојић“, која своје огранке има на 

територији општине Палилула, показала је у претходном периоду да је простор за 



унапређење практично неограничен и да смо успели да направимо многе значајне 

помаке. 

 

Према извештају за 2013. годину отворили сте нови огранак у Овчи, повећали 

број чланова, покренули акцију „Пет књига на поклон“, редизајнирали интернет 

страницу, отворили посебан Јутјуб канал Библиотеке, покренули први онлајн курс 

креативног писања у Србији... Јесте ли задовољни постигнутим? 

 

Веома сам задовољан постигнутим, а понајвише односом запослених, који су веома 

мотивисани да свој свакодневни рад унапреде различитим новим активностима. 

 

Организовали сте програме „Слободно код Бојића“, „Чајанка у седам код 

Бојића“, основали сте Дигиталну библиотеку „Милутин Бојић“... Можете ли нам 

рећи нешто више о њима? 

 

Наши програми културе и уметности ме стварно чине веома поносним. У тешким 

условима беспарице, из недеље у недељу успевамо да организујемо врхунске програме, 

на које учесници, значајна имена наше културе, долазе радо и без икакве надокнаде. 

Што се тиче Дигиталне библиотеке (digitalna.milutinbojic.org.rs), и на том примеру смо 

показали како се сопственим снагама и скромним средствима могу постићи врхунски 

резултати. Без лажне скромности, могу рећи да је наша дигитална библиотека једна од 

најбољих у Србији и региону и пример осталима како се може радити. 

 

Како планирате ове године да прославите Дан библиотеке „Милутин Бојић“, 19. 

маја? 

 

Овогодишњи Дан библиотеке прославићемо уз избор и проглашење новог 

победника Награде „Милутин Бојић“ за младе песнике. До краја априла, до кад је био 

рок за пријаве, пристигло је преко 120 пријава, и наш жири ће заиста имати тежак 

посао да изабере најбољег. Осим проглашења, на Дан библиотеке представићемо и 

прву збирку песама прошлогодишње, прве победнице конкурса, студенткиње Милице 

Милосављевић. Већ сад могу рећи да ће њена збирка песама насловљена са „Тамне 

интимности“ и садржајно и визулено бити велико освежење на поетском небу Србије. 

Овим активностима, додао бих и изложбу коју Библиотека спрема у Ноћи музеја, 16. 

маја, када ћемо после више од две деценије изложити рукопис Бојићеве „Плаве 

гробнице“, а први пут ће јавности бити представљена писма Бојићеве веренице 

Радмиле, која је он чувао до свог последњег часа. Поред овог, на изложби ће бити 

представљене и вредне књиге које је библиотека успела да спаси, а тај део изложбе 

назвали смо „Благо сачувано од контејнера“. Сигуран сам да ће сви који дођу на 

изложбу бити задовољни оним што ћемо представити. 

 

 

 

 



Који су Вам даљи планови? 

 

Наша главна активност у наредном периоду биће везана за уређење дворишта у 

матичном одељењу, што ће бити прва летња читаоница у Београду. Први кораци су 

већ предузети, пошто смо крајем априла, у несвакидашњој радној акцији, у којој је 

учесвовало преко 20 запослених и пријатеља Библиотеке, допремили старе цигле 

којима ћемо поплочати двориште. Осим уређења дворишта, у најскорије време ћемо 

потпуно редизајнирати сајт, који је, иначе, други најчитанији библиотечки сајт у 

Србији (одмах иза сајта Народне библиотеке Србије), а у плану је и издавачка 

делатност, отварање одељења књига на страним језицима, покретање дечје читаонице, 

политичке читаонице итд. 

 

Ваша порука младима? 

 

Будите радознали, читајте, учите и будите сигурни да ће доћи ваших пет минута. 

Оптимиста сам, јер видим да међу нашом младом генерацијом, нарочито онима 

између 20 и 30 година, има много оних који располажу завидним знањем, али и свешћу 

да само они могу преокренути ствари у нашој земљи, па да она и стварно буде оно што 

јој је природа подарила, богата и земља срећних људи. 

 

 

Мај, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. Леила Самарраи: Књижевност у Србији постоји само на нивоу 

трача 
 

Леила Самарраи млада је књижевница која, рекло би се, тек стасава на нашој 

књижевној сцени, иако иза себе има објављену збирку поезије и збирку кратких прича. 

Како се на књижевној сцени сналази, како пролази, постоји ли уопште књижевна сцена 

код нас, испричаће нам млада ауторка, стога - припремите се... 

 

 

Како доживљаваш поезију? 

 

Као врсту шаманске бајалице способне да разгрне мрак у нама. 

 

„Поезији је намењена улога спасавања света, поновно враћање у целину свих 

раздробљених ствари.“ Да ли се слажеш са овом Хамвашевом тврдњом и зашто? 

 

Човек не може а да се не сложи са Хамвашевом тврдњом да је новија историја 

одузела човеку/човечанству много тога светог, те уместо краљева и достојанственика 

итд. имамо на њиховим местима разне сурогате, “сумњива лица”… Остао је песник, и 

сам под образином сумњивог лица, живи свој живот под маском (не више дворске) 

луде… Те ако је реч оно што одваја човека од животиње, од поживотињавања у ово 

варварско доба, ко је тај који ће реч(и) довести у склад и искупити човека, ако не 

песник? Али је питање и: има ли међу песницима људи довољно јаких, чији је магијски 

језик довољно громак да би се чуо у свеопштој какофонији која над нама влада? 

 

Како се поезија уклапа у (твој) свет? Или се, можда, свет уклапа у (твоју) поезију? 

 

Човек је у свом микрокосмосу као у некој својој засебној кутији, чији је поезија 

поклопац, којим се од света може заштитити; који се може отворити у жељи за 

упознавањем нечег ширег него што је лични домет. 

 

Како доживљаваш одлуку многих издавачких кућа да не објављују збирке 

поезије? 

 

Реално, то је самоубиство. 

 

Чему нас учи поезија? 

 

Размишљању, изражавању. Самилости. Има код Хајнеа једно место: „Чему та једина 

суза? Само ми погледу смета.” Поезија даје дубљи увид ономе што би нам можда у 

свакодневној стрци промакло; верујем у човека, зато кажем можда онде где би сигурно 

требало да стоји: да. 

 

 



Може ли се без поезије? 

 

Ако можемо без суза/смеха, дана/ноћи, зомбирани под неоном, испред свог 

телевизора, или у диму и буци, можемо и без поезије, учења и мишљења, нека други 

мисли за нас. 

 

Шта је за тебе поезија? 

 

Прилика да останем сама са собом и својим мислима… Прилика да створим нешто 

што ћу, једном позвана, моћи да покажем као сопствени допринос свету. 

 

Како би дефинисала поезију? 

 

Као стару мудру змију која тек понекад изађе да се осунча (и плаши људе). 

 

Колико су корисни књижевни фестивали и радионице, могу ли да опстану 

данас, у време свеопште немаштине, и може ли се на њима нешто научити? 

 

Учење је пре индивидуална ствар, жеља заправо… 

 

Шта је појава интернета донела а шта одузела писцима? 

 

Свакако, већу примећеност, у ширим круговима… који ипак могу да расплину 

суштину. Интернет је Вавилон којем сваки писац може и да дода и да одузме циглу, 

зависно од афинитета. 

 

Свесна си да у твом послу (писању) нема „хлеба“ (или га све мање има), па опет 

истрајаваш. Зашто?  

 

За поезију је потребно бити “залуђеник”, то је ван сваке сумње, и ван сваке исплате; 

да се од поезије живи нешто баш и не може, а успех је, видно, варљива категорија. Што 

се мене лично тиче, природно ми је да се изражавам у стиховима, а да сам далеко од 

сваке врсте признања, јесам… С друге стране, у овој земљи бити признат значи 

покупити сву малограђанштину из себе и око себе и објавити је. Стога, желим бити 

призната ван граница, јер то јесте признање - право. 

  

Какве су, по теби, генерације писаца које долазе? 

  

Поетски и прозни свет подељен је на разноразне секте које једна другој квалитет и 

поетски приступ не признају. Шта ће од свих за сто година да остане, бојим се и да 

помислим. 

 

 

 



Како изгледа данашња књижевна сцена? 

 

Када погледа човек шта се све објављује, без икаквог критеријума, онда је јасно да 

наша књижевна сцена постоји само због новца. Ми мрднули нисмо из комунизма. Где 

смо били у књижевном смислу, ту смо и сада, само што је тржиште много мање, а 

интелектуална и свака друга беда много већа. Не постоји ни српска књижевна сцена, 

нити јој се дозвољава да постоји. Критичари на својим позицијама, етаблирани писци 

на својим позицијама, најпре политичким, потом и књижевним, или уметничким. 

Укратко, књижевност у Србији постоји само на нивоу трача. 

Код нас је тотално расуло, а без поштовања и аутора и ауторских права, неће бити 

бољитка и Србија ће остати књижевна црна рупа, без обзира на велики број људи који 

имају шта рећи и написати. 

Песничке књиге се не објављују, јер су неисплативе. Зна се: аутор мора да плати да 

би издао књигу, ту је почетак и крај. Издавача даље не занима. Уколико аутор неким 

чудом “стекне име”, онда ће ови бесправно штампати аутора, кршити ауторска права 

и тврдити да они чине аутору услугу тиме што га објављују. Само штампање је 

јефтино. Нечија нпр. збирка афоризама или прича може да се продаје преко нета, има 

је у књижарама, а писац о томе уопште није обавештен, нити има било какав увид. 

И само издаваштво је сведено на новац. Имаш кинту, издаћеш књигу. Уколико 

неким чудом ''стекнеш име'', објављиваће ти књиге, али сав ''кајмак'' ће купити они, 

издавачи, и још ће ти рећи да си срећан што те објављују. Дакле, ауторска права су 

тотално незаштићена или не постоје. Издаваче брига за квалитет, па они то и не 

читају, или прелете очима. Све се сведе на новац, то јест, кеш, и секс. Што је, опет, 

добра тема за неку причу или роман, па и за публицистику и као социолошки 

феномен, на крају крајева. Обележава једно време и једну земљу. 

А шта рећи на тему мизогиније, третирање жене, паметне, лепе и привлачне жене 

код нас, која успут, сјајно пише. Укратко: третман меса у српској књижевности. 

Јефтина трговина и свођење жене-ауторке на комад меса, сексуалног објекта који нема 

право да мисли, већ да се покорава. Можеш да будеш паметна колико год желиш, 

уколико не радиш оно што љигавац жели, нема објављивања, нема каријере, нема 

живота од онога што највише волиш и најбоље знаш да радиш. Када смо се већ 

дотакли разноразних шовинизама, зашто прећутати и овај. То су, по мени, 

комплексаши који не могу на нормалан начин да дођу до секса или љубави, или шта 

им је већ потребно, и ту креће та болест, уцењивање. У нормалним околностима, знају 

да не могу доћи до лепих, паметних и талентованих жена, и користе привидну моћ да 

би се доказали пред собом и сличнима. То јесте јефтина трговина, и верујем да је 

женама, у том смислу, много теже него мушкарцима. О томе се мало пише, мало 

помиње, а то јесте канцер живота у овој и оваквој земљи, у оваквом систему без система 

и криминализованом друштву. Још увек верујем да не мора нужно бити тако, али сада 

указујем да књижевни свет није шарени и нежни лептирић у који је посута сва лепота 

света. Талентовани људи одлазе из земље, губимо интелект, губимо људе који би могли 

земљу да помере из блата. А онда се чудимо када Мркоњић и Илић постану министри. 

Јасна ствар: насиље и секс, окосница ријалити шоу програма, потпуно пренета и у 



сферу књижевности, што би, требало да буде, бастион пред поплавом кича и 

примитивизма. 

 

 

Јануар 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83. Небојша Пејић: Сваки таленат тражи време и посвећеност 
 

 

Да ли је талентованих људи данас све мање или им је све мањи простор деловања? 

Могу ли се и где наћи? Како и да ли стижу до публике? Како се и где развијају? Јесу ли 

заборављени? Удружење „Љубитељи стрипа Хиперион” бори се за очување и развој 

стрипа. Орјентисано према младима, основано зарад младих, бори се за (све већи) 

простор стрипа код нас. 

 

Шта те је и кад окренуло цртању? 

 

Стрипови и филмови које сам гледао као мали. Моји другари су такође волели 

стрипове и филмове, па је све то тако кренуло. Филмове које сам гледао касније сам 

преносио у стрипове. Имао сам свеске у којима сам цртао: стрип се није завршавао већ 

је ишао до краја свеске, тада бих узео другу свеску са празним листовима и наставио са 

цртањем. После 15 до 20 нацртаних страна приметио сам да се и цртеж и све скупа 

видно побољшава. То је била велика инспирација за даљи рад! 

 

Како су текле студије на Академији ликовних уметности у Новом Саду? Јеси ли 

се тражио, или си од самог почетка знао чиме ћеш се бавити? 

 

Академију сам уписао због стрипа, зато сам и одабрао одељење графике. Пријатељ 

ми је рекао како ће ме привући и сликарство и остале гране уметности, па ћу престати 

са радом на стрипу, а то се управо и догодило. Тражио сам се у разним стиловима, 

ишао сам на изборну наставу из сликарства и вајарства. Након дужег времена вратио 

сам се стрипу и користио искуства и знања која сам стекао. Моја пасија је на почетку 

била стрип, а после се разгранала на графику, цртање и сликање. 

 

Током студија бавио си се и вајарством, иконописањем, копирањем (старих 

мајстора), графиком... Која ти техника најбоље лежи и зашто? 

 

Цртање је техника која ми је најближа, шта год хоћете да креирате крећете од 

цртежа, скице. Цртање је ту од самог почетка, па ми је зато најближе. 

 

На шта највише обраћаш пажњу при сликању, изради графике, цртању стрипа? 

 

На садржај, садржај који креација носи је од суштинске важности! Све што носимо у 

себи уткано је у наш рад, провејава из њега и делује на сваког ко гледа или живи поред 

наше креације. Ово је нешто што би сваки стваралац требало да узме за озбиљно! Из 

ове поставке произилази да наша креација треба бити морално исправна, мисаоно 

чиста, узвишена и лепа, јер сваки је креатор одговоран за своје дело и на то како његово 

дело дејствује на свест људи. 

 



Испричај ми нешто више о раду на кратком научном филму „Multi – Gauge 

Evolution“... 

 

Учествовао сам у тиму који је креирао анимирани 3D филм „Multi – Gauge 

Evolution“, који је 2006. године добио Златну палму на Фестивалу научног филма у 

Кану. Мој посао је био да на основу сценарија који сам добио креирам концепт арт 

ликова и сториборд, на основу којих су аниматори направили 3D моделе и анимирали. 

 

Радио си као ликовни (Завод за издавање уџбеника, Нови Сад) и графички 

уредник (Свет), али си радио и за „Brave Giant“ и „EIPIX Entertainment“. Који ти је 

од тих послова највише пријао и зашто?  

 

Свако од тих послова је из моје струке и сваки ми је драг на свој начин. Место 

ликовног уредника било је више оријентисано на рад са илустраторима, уредницима, 

постоје рокови које треба испоштовати и тако даље. Место графичког уредника је 

захтевало вештину у раду са магазином, текстовима, уредницима, обрадом 

фотографија. За овај посао била је битна хитрина и јасноћа онога шта се жели. Место 

2D сликара у „EIPIX Entertainment“ и „Brave Giant“ посао је најближи стрипу, драго ми 

је да сам провео то квалитетно време стварајући слике које су се касније користиле за 

репрезентативне игре ових фирми. 

 

Када си се и како заљубио у стрип? 

 

То је био стрип Загор Те Неј цртача Галиено Ферија. Тај стрип сам заволео и касније 

пратио сваку авантуру Загора током година. 

 

Како у стрипу ствараш светове које си замислио? 

 

Најпре треба да се истражи у ком времену се догађа стрип а потом све што иде уз то 

време. Треба се добро информисати и све простудирати што је боље могуће. Добар 

пример за то је Француски цртач Мебијус који је радио на серијалу о поручнику 

Блуберију. Након неког времена Мебијус се толико упознао са временом и обичајима у 

којем би Блубери живео да је било фасцинантно читати и гледати те стрипове. Као да 

је и сам Мебијус живео тамо, до најситнијих детаља је репродуковао Дивљи запад. 

 

Колико је важно да човек (не)бира жанрове? 

 

Важно је да пронађе где највише припада, шта му највише одговара као бићу. То је 

као када бисте сликару који воли реализам рекли: „Од данас ћеш сликати само 

апстракције!“ То не би никако функционисало, тако је и са стрип цртачем, треба да 

пронађе жанр који му одговара. 

 



Учествовао си на многим изложбама стрипа (Сусрети школа стрипа Лесковац; 

Арт клуб, Нови Сад; II салон стрипа Ниш; Клуб Звоно, Београд...). Постоји ли нека 

теби посебно драга? 

 

Драг ми је салон стрипа у Лесковцу где сам на моје изненађење био награђен 

златном плакетом Драган Митровић Кокан 2006. године. 

 

Освојио си и многе награде (Диплома за најбољи сценарио, Кућа културе ЖИЖ, 

Лесковац, 2001; Специјална награда за иновацију, Међународни салон стрипа, СКЦ 

Београд, 2003; Плакета Никола Митровић Кокан, Кућа културе ЖИЖ Лесковац…). 

Којом се највише поносиш? 

 

Издвојићу Плакету Николе Митровића Кокана, Кућу културе ЖИЖ Лесковац и 

Специјалну награда за иновацију на Међународном салону стрипа, СКЦ Београд, 2003. 

 

Објавио си стрип у колору „Вековник VI“ 2013. године. Како је дошло до сарадње 

са „Sistem Comics“-ом из Београда? 

 

Стрип је рађен по сценарију Марка Стојановића из Лесковца. Требало је то да буде 

задњи од укупно седам албума које је кренуо да објављује „Политикин забавник“. 

Негде на пола пута престали су са објављивањем, па је „Sistem Comics“ преузео. Морам 

да кажем да сам одушевљен квалитетом и професионалним радом „Sistem Comics“-а, 

албум је изванредно одштампан а колорит је сјајан! 

 

Које би још радове издвојио? 

 

У задњих седам година радим на сликама када за њих имам времена, то је углавном 

поетски реализам. Могу да се погледају на нашем блогу: 

http://ljubiteljistripahiperion.blogspot.com/p/blog-page.html. 

 

Основао си Удружење „Љубитељи стрипа Хиперион”, са којим циљем? 

 

Када сам похађао средњу школу, дружио сам се са људима који су волели и цртали 

стрипове као и ја, окупљали смо се једном, два пута недељно, како бисмо се дружили и 

радили стрипове. То је било средином деведесетих година. Колико знам тако нешто 

више не постоји у Новом Саду, па сам одлучио да оснујем удружење где бих окупио 

стрип цртаче, илустраторе, сликаре како би наставили да одржавамо ту стрип струју 

која је јака у Новом Саду. 

 

Ко су полазници Школе стрипа „Хиперион” и чему их све учиш на часовима? 

 

Најмлађи полазник има шест година. Имамо и полазника који приводи мастер 

студије крају. Школа је отворена за све љубитеље стрипа и уметности уопште. 

Полазнике учимо свему што стрип обухвата, са сваким полазником радимо посебно, 

пошто имамо људе који су већ ишли на часове цртања или сликања, а имамо најмлађе 

http://ljubiteljistripahiperion.blogspot.com/p/blog-page.html


који се тек упознају са цртањем, па им се прилагођавамо. На самом почетку школе 

имао сам прилику да са полазником који је из стрипа прешао у класично цртање, 

радим на развоју цртежа. Сада уз стрип држимо и часове цртања, сликања и вајања, 

припремамо полазнике за средњу уметничку школу, као и за пријемни на ликовну 

академију. 

 

Недавно је била одржана, дванаеста по реду, Ноћ музеја. Да ли је „Хиперион“ 

учествовао на овој манифестацији и како? 

 

Учествовали смо у манифестацији Ноћ музеја. Одржао сам два предавања и часове 

стрипа и цртања у Градској библиотеци Новог Сада. Причао сам о историји стрипа 

кроз векове и развоју култура. Прилагодио сам предавања најмлађима и 

средњошколском узрасту. После предавања одржали смо часове стрипа и цртања. 

 

Постоји ли могућност сарадње „Хипериона“ са земљама из региона? 

 

Наравно, ми смо отворени за сарадњу. 

 

Твоја порука младима? 

 

Треба да буду истрајни у остваривању својих снова, треба да буду стрпљиви, јер 

сваки таленат тражи време и посвећеност. Сваки рад и улагање даје резултате! 

 

 

Мај 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Добрица Камперелић: Уметност све више постаје филозофија 
 

Добрица Камперелић, члан УКС-а и УЛУС-а, цео радни век провео је, као правник, 

у издавачкој кући „Нолит“. То га, међутим, није спречило да се опроба на другим 

пољима, првенствено у области уметности, флуксуса и сигнализма, поезије и сатире. 

Аутор је многих међународних мултимедијалних уметничких пројеката, 

интерактивних изложби, перформанса, процесних демонстрација, уличних акција и 

интерактивних пројеката у земљи и иностранству. 

 

Можете ли нам рећи шта је Флуксус? 

 

Флуксус је НЕОавангардни/планетарни уметнички покрет који је драстично 

прекинуо везе са традиционалном, лепом и умивеном уметношћу, понудивши обиље 

нових поступака, израза, па и нових уметничких медија. То се све може видети (генеза 

Флуксуса) у Дијаграму проширених уметности из 1973. године. Али Флуксус је и назив 

уметничке групе оформљене 1962. године, након првог Флуксус фестивала у 

Висбадену. Ако су уметници-ствараоци антене за трендове у свету, па и у уметности, 

онда су они били прве добре антене за глобалну трансформацију. 

 

Шта све одликује Флуксус - хумор, забава, порицање неопходности уметника, 

импровизација... 

 

Постоји 12 критеријума који одређују Флуксус као покрет – интернационализам, 

глобализам, јединство уметности и живота, интермедији, експериментализам, 

истраживачка орјентација, иконокласичност, случај, смисао за игру и шалу, игре, 

загонетке и гегови, елеганција, штурост, импликативност, егземпларност, 

специфичност, присутност у времену, ефемерност, трајање, музикалност. Дакле, 

случај (евент) претпоставља и одсутство уметника, а импровизација се подразумева. 

 

Којим се круцијалним питањима бави савремена уметност? 

 

Мислим да су то оне још неоткривене танане везе између уметности и науке, али и 

оностраним питањима у уметности (ЗАУМ-АрТ у Русији, рецимо), заправо уметност 

све више постаје филозофија, а све мање бива вештина обликовања и преображаја 

свеколике стварности у тзв. уметничка дела... 

 

Кад и како је настао Флуксус и с којим циљем? 

 

Већ сам делимично одговорио на ово питање, али... Он је рођен у тренутку промене 

у погледима на свет, он је наговештај обликовања новог доба. Промене у историјским 

токовима и све друге промене свеколиког нам живота, рађају/намећу нове културне и 

уметничке феномене и форме. Ето, у ту се преломну етапу људског развоја уметнуо 

Флуксус са својим критеријумима. 

 



Који су били најзначајнији представници Флуксуса у свету и код нас? 

 

Џон Кејџ, Џорџ Масиунас, моторна снага Флуксуса, како су га називали, Нам Џун 

Пајк (видео-арт), Јоко Оно, Дик Хигинс, Бен Вотие, Јозеф Бојс, Алисон Кноулс, Ла 

Монте Јанг... А код нас? Бранко Вућићевић, наш једини прави Флуксусовац, како ми је 

у интервјуу рекао Др, потом Кен Фридман, који је најдуже истрајавао као теоретичар 

Флуксуса, потом Бора Ћосић, али не као књижевник, већ као уредник часописа РОК с 

почетка седамдесетих... Но, могли би се уврстити и Раша Тодосијевић, Зоран Поповић, 

Мирољуб Тодоровић... 

 

Прва изложба Флуксуса код нас отворена је 1986. године у Легату Милице Зорић 

и Родољуба Чолаковића, друга у децембру 2014. године у салону МСУ под називом 

„Флуксус у Београду“... Можете ли нам рећи нешто о обе изложбе, о 

интересовањима уметника онда и сад? 

 

Обе изложбе су биле корисне, с обзиром да се о Флуксусу код нас мало зна, без 

обзира на напоре неких стручњака и самих уметника да се он и овде популарише... 

Изложбе нису имале ни ретроспективни, а ни репрезентативни карактер. Што се оне 

прве тиче, Кен Фридман - који је овде био и мој гост 1990. године, и с којим сам 

направио повећи интервју баш о Флуксусу (објављен у „Делу“ и у „Студенту“ 1990.), 

рекао ми је да су он и Дик Хигинс, који је овде био 1989. године, дали неке материјале 

организаторима, али... Све то је било скромно. Интересовања уметника и онда и сада 

била су прилично усмерена на токове савремене уметности, посебно на проширене 

уметничке медије, којима се и ја понајвише бавим... 

 

Шта је то што Вас је привукло Флуксусу? 

 

Пре свега, то је дефетишизација уметности, али и самих уметника, то је и 

темпорална дислокација, али и детоксикација уметности од разних загађења и од 

неумитне комерцијализације. У тим и у другим процесима, Флуксус је без премца био 

најагилнији уметнички покрет. 

 

Учествовали сте на многим изложбама и перформансима у свету и код нас: 

Загреб, Далас, Сеул, Милано, Прибој, Нови Сад, Сан Франциско... 

 

Да, учествовао сам на неколико стотина разноврсних изложби широм света и код 

нас, приредио 32 ауторске изложбе међународног карактера (од тога 6 фестивала), 

реализовао 97 перформанса, интерактивних пројеката, процесних демонстрација, 

објавио 4 књиге итд, а сва места која сте навели су места где сам имао сопствене, или 

приредио групне, изложбе. 

 

Шта сматрате својим највећим успехом? 

 



Највећи успех? То је, без сумње, признање Међународног центра за поетско 

истраживање и преводилаштво из Чонгкинга (Кина), који ме је прогласио најбољим 

песником света у 2004. години, скупа са још 6-7 песника из Кине, Румуније, Шведске, 

Италије... Учествовао сам са својом перфо-групом Кварт на 50. Венецијанском бијеналу 

2003. године, Секција Еxтра 50 - пројект Апартман мождане ћелије, као и на 

фестивалима у Архему (Холандија), Синт - Никласу (Белгија), Миндену (Немачка), 

Понте Носи (Италија)... Међутим, сасвим ретко сам наступао у туђим перформансима, 

као што је, рецимо, био перформанс Петера Кустермана из Миндена, посвећен нашем 

покојном пријатељу Пиг-Дади (Баудхуин Симон из Белгије), који је 2006. извршио 

самоубиство бацивши се под воз. У том је перформансу уз Петера и мене, наступио и 

Дон Редвуд из Лондона, познат као уметник травестије. 

 

Шта Вас инспирише? 

 

Многе ствари, живот са свим многоврсним манифестацијама. Волим уметност, 

духовну културу далекоисточних земаља и/или Јужне Америке итд. Драгоцена су 

била сазнања, искуства и стремљења, рецимо, покојног професора Шоза Шимамота, 

члана екс легендарне јапанске групе Гутаи (који је био мој гост 1985.), Рјосуке Цохена 

(био ми је гост 2004.), Силвиа де Грацие из Аргентине (био ми је гост 2008.), Давид 

Чикладзе из Грузије (био ми је у госима 1996. и 2013.) итд. Заправо, од 1981. године 

имао сам неколико стотина гостију-уметника из целог света, осим из Африке... А 

предан сам и маштаријама сваке врсте, рашунајући и НФ сновиђења и паранормалне 

феномене. 

 

Флуксус је утицао на стварање концептуалне уметности, перформанса, боди-

арта... Живи ли и даље, иако је званично трајао до 1978. године? 

 

А не, с овим у вези мишљења су подељена... Наиме, концептуална уметност је део 

Флуксуса, мада... Постоји концептуална уметност која се везује уз делање групе Art and 

Language и Јозефа Кошута, а постоји и концептна уметност која је чист Флуксус 

АРТикл и везује се за делање Хенрија Флинта, који је био инжењер и сводио доста 

уметност на шеме, скице, планове... Отуд и појам дематеријализације уметности. А 

постојао је од краја педесетих и хепенинг, из којег је рођен и перформанс. Његов 

творац је Алан Капроу. Боди-арт је најчешће једна форма перформанса, коју су још у 

раним шездесетим започели Зан-Зак Лебел, Јоко Оно, Џим Дин, Ерик Андерсен итд. 

Флуксус је од оснивања ексетемпорална категорија, чија активност никад неће 

престати. Бар су нас у то уверавали пионири Флуксуса... И, ето, пре 4-5 година он је 

доживео преображај и ренесансу! Сада игру воде нови/стари играчи Пикасо Гаљоне, 

Рид Алтемус, Кит Бухолц, Реид Вуд, у Русији - што је јако интересантно - Русфлуx 

група Стрелкаи Белка (Светлана Писетскаја и Викторија Бервенко). И као што је прича 

почела с Флуксус фестивалом у Висбадену 1962. године, потом настављена 

фестивалима у Паризу и Копенхагену и сада се у Чикагу, али и на Флориди, сваке 

године одржавају Флуксус фестивали... 

Октобар, 2015. 



85. Петар Т. Шумски: Природа је моћан растварач ега 
 

 

Природа од нас не тражи да се претварамо, да играмо игре, да будемо лажни... 

Можемо да будемо опуштени, непосредни, стварни. Не морамо да се трудимо да 

заслужимо љубав Природе. Не морамо да страхујемо од осуде и одбацивања. Природа 

не поставља захтеве да будемо нешто друго од онога што већ јесмо: прихвата нас такве 

какви смо, пружа ослонац, подстиче нашу интуицију, развија интелигенцију... 

Природа је Учитељ без премца за сваког пажљивог ученика. 

Томислав Трбојевић, познатији као Петар Т. Шумски, тишинар је, неизлечиво 

заљубљен у природу. Истраживач је унутрашњих пространстава и ризница из којих 

износи поетске и прозне дарове. Цео је живот провео у додиру са природом, још од кад 

је завршио просторно планирање на ПМФ-у. Чак су му и збирке поезије, есеја и 

народних пословица посвећени природи и екологији. Радио је као новинар, водитељ, 

продуцент, музички уредник на неколико радио станица, покренуо је еколошки 

електронски магазин „Голи живот“ и еколошко удружење „Еко Сава“, бавио се 

фотографијом, пише песме, приче, афоризме, есеје... 

Осећам како у овом интервјуу нема места за питања о послу, али она су неопходна 

како бих вам што верније представила Петра Шумског. Док седи поред мене и лагано 

испија зелени чај, шири мир и топлину око себе. Јасно му се види на лицу да му смета 

бука кафића, људи су, као и музика, прегласни и питам се нисам ли погрешила што 

сам одабрала центар града за место на којем ћемо разговарати. За Петра Шумског боље 

би било да смо се нашли на Ади или, још боље, на некој од наших планина, али то 

ћемо оставити за неки од будућих интервјуа. ☺ 

О природи говори са таквом присношћу, њоме је тако дубоко прожет, и тако јој 

нежно предан, као љубавник који је неизмерно наклоњен својој драгој. Да пожелим да 

смо заиста у некој оази мира, како бих могла и да видим оно о чему прича. У сусрету са 

оваквим људима, правим заљубљеницима у природу, онима који је толико воле да су 

спремни да напусте град и преселе се на село, осећам још већу потребу за додиром 

ветра, шумом лишћа, жубором реке... Топлим и смиреним гласом Петар Шумски 

отклања буку око нас, и разговор полако креће: 

 

Зашто си се определио за просторно планирање? 

 

Класичан избор незрелог тинејџера од 18 година који иде линијом мањег отпора: 

полу-свесно, полу-несвесно. Има везе са природом (тадашњи ПМФ, одсек за 

Географију и ПП), а не захтева полагање компликованих пријемних испита… И има 

много мултидисциплинарности: географије, геологије, климатологије, картирања и 

теренског рада – што сам волео, као и неке делове урбане социологије, демографије... 

Ипак, струком сам се бавио врло мало, радећи пар година као спољни сарадник 

ИАУС-а (Института за архитектуру и урбанизам Србије) на два урбанистичка плана 

посебне намене. Већ почетком деведесетих, оснивањем Радио Пингвина, тада прве 

приватне комерцијалне радио станице, пружила ми се прилика да се опробам као 

новинар, водитељ и продуцент у једном за мене новом и много динамичнијем 



окружењу од цртаћих столова ИАУС-а, што ме је за трајно одвукло у медије и учинило 

да просторно планирање постане само успомена – све до данашњих дана. 

 

Био си и у маркетингу… Сарађивао си и са агенцијама „Десетка“ и „Идеа ПЛУС“. 

Колико се тај посао разликовао од претходног? Колико ти је пријао контакт са 

медијима, организовање концерата, културних догађаја...? 

 

Маркетиншки је посао имао једну заједничку тачку са претходним, планерским: 

много телефонирања, а то је тада (пре масовне појаве персоналних рачунара и 

интернета), била основа сваке комуникације, у чему сам се одувек сналазио као риба у 

води. Волим да повезујем људе и креирам догађаје, а то ми је кроз то искуство било 

омогућено. Једно од оних искустава која дођу у право време! 

Искрено, одувек сам волео тимски рад и ако ми сада нешто недостаје, у овој 

животној фази – то је управо то: креативни тим попут „Десетке”, која је била ад-хок 

пројекат Сање Лончар и Наде Миленковић (тада маркетиншких стручњака из агенције 

„Saachi&Saachi”), са циљем да окупи младе креативне снаге преко јавног огласа које би 

осмислиле другачије обележавање последњег Дана младости у бившој нам домовини, 

ван стадиона и традиционалног слета. Било је то 1989, године, годину дана пред 

почетак распада земље. То је био први увид у начин рада маркетинг-тимова кроз тзв. 

брејн-сторминге, где мноштво креативаца на састанцима избацује одговоре на 

постављени задатак, надовезујући се и доносећи на свет неочекивана креативна 

решења која самотним размишљањем појединца никада не би била изнедрена… То је 

било и основа рада у агенцијама Идеа ПЛУС и Quartet Advertising, где сам, опет као 

спољни сарадник, тј. freelancer, радио посао текстописца, или како људи из струке 

кажу – copywritera… 

 

Радио си и као новинар, водитељ, продуцент, музички сарадник Радио 

Пингвина, Београда 202, Другог програма Радио Београда, Радио Политике... 

 

Да, то је у неком креативном и пословном смислу можда најплоднији период, 

мада… 

Све је то ипак било пре објављивања прве књиге и уласка у издаваштво, дакле 

период загревања за „праву ствар”… Уживао сам у том послу новинара-водитеља-

продуцента који је умео да буде и стресан, али је донео мноштво контаката, дивних 

сусрета и отварања, креативног израза у једном, мени веома драгом, медију као што је 

радио, а врхунац задовољства у том послу био је долазак на „Двестадвојку” и посао 

музичког сарадника у ноћном програму, „Поетском театру“ итд… као и у емисијама 

бриљантног Јована Арежине, тада новинара-водитеља Другог програма, а касније 

уредника Радио Београда… Ту сам спојио посао и хоби, тј. своју љубав према музици, 

која је уз љубав према природи била и остала моја највећа љубав. 

Можеш ли да замислиш посао на који одлазиш радостан, пушташ музику коју 

волиш и у којој уживаш, добијаш повратну енергију од екипе са посла и слушалаца 

који се јављају у програм, а када се емисија заврши, одлазиш кући једва чекајући 



следећу музичарску смену, већ смишљајући креативан одговор на нову тему…? И још 

си за то плаћен (мада у то време доста мршаво и са 10 месеци закашњења…)! 

 

Објавио си збирку народних еколошких пословица под називом „Мисли неба и 

земље“ (2002). Како си дошао на ту идеју? 

 

Та књига је била загревање за искорак у ауторске књиге поезије, есеја, зен прича… А 

на идеју сам дошао читајући народне пословице у избору Вука Стефановића 

Караџића, Васка Попе („Од злата јабука”) и часописа „Расковник“ – јер сам у тим 

бисерима народне мудрости налазио благо које ме је усхићивало својом дубином, које 

није изгубило на снази и актуелности ни после више векова, и јер ми је тај језгровити 

израз био јако близак као некоме ко се изражава кроз афоризме… 

Многе од тих пословица и јесу својеврсни афоризми, или претече савременог 

афоризма, а међу њима сам препознао много оних које су данас потпуно актуелне и 

свеже у једном новом контексту – екологије свести и окружења! Време је избацило на 

површину нову тему, а народне пословице из дубине векова су већ биле ту да 

прокоментаришу и укажу на решење! И баш њих сам желео да издвојим од мора оних 

које је време прегазило и које су постале анахроне и у изразу и значењу, пре свега да би 

мени биле лако доступне и прегледне за читање. 

Играо сам се разврставајући их, не више на традиционалан начин по азбучном 

реду, већ према тематици. И у ходу сам смишљао називе тематских целина… Када је 

посао био завршен, имао сам 43 тематске целине које су говориле о човековом односу 

према Богу, природи, социјалном окружењу, себи и другима… Толико сам био 

задовољан учињеним, да сам пожелео да то поделим са свима! Написао сам предговор 

и уз помоћ родитеља и пријатеља објавио „своју” прву књигу. Кажем „своју” под 

наводницима, у смислу идеје, приређивачког посла, предговора и ауторског издања. 

Праве ауторске књиге уследиле су потом. Част тој првој књизи својим поговорима 

учинили су проф. Душан Пајин и Гордана Брун. „Мисли неба и земље” одавно нема у 

књижарама, али је у целини доступна на мом сајту на адреси: www.ekologijasvesti.com. 

 

Објављивао си и афоризме… 

 

Неки од афоризама које сам писао током деведесетих, настали су директним 

наслањањем на народне изреке којима сам био (и остао) фасциниран – простим 

дописивањем коментара: Ко тебе каменом – ти њега хлебом. Тако смо говорили док је 

било хлеба… Што на уму – то на друму. Отуда толико смећа на улицама. 

Тако су се на еколошке пословице природно надовезали еколошки афоризми, мада 

је ипак највише било оних дневно-политичких, јер је то димензија стварности која на 

овим просторима представља неисцрпан извор инспирације још од времена Радоја 

Домановића… Сваки афористичар би могао да узвикне сваком политичару у лице свој 

афоризам и то на неки начин и чини сатиричним пером: Афоризмом, пробошћу те 

гаде на крају баладе! Афористичари су витезови пера, тј. писане речи. 

 

http://www.ekologijasvesti.com/


Затим је дошла збирка хаикуа и зен прича „Дарови ветра/300 лула“ (2004). Шта те 

је привукло хаикуу? Зашто зен приче? 

 

Ах, да си у мојој кожи само један секунд – никад не би поставила то питање! ☺ Прво 

зато што би ти све било јасно, а друго – што нема кратког и једноставног одговора... 

Али да покушам: хаику је савршен спој лепоте тренутка и природе ухваћен и 

овековечен стихом. Сваки хаику је поетска микро-репортажа о неком догађају, који, ма 

колико мали и наизглед безначајан, у хаикуу открива и добија своју поетску, космичку 

и бесмртну димензију. 

Минималан по изразу, максималан по ефекту – хаику је путопис тренутка исписан 

из срца речима песника-афористичара. То је поетски афоризам који се не размеће 

речима, већ тежи максималној сажетости, директности и једноставности, где све 

сувишно (по правилу хаику стиха), мора да отпадне… Израз концентрисане песничке 

свести. Сви елементи свега што волим, свега што ми је важно, су ту: природа, свесни 

тренутак бивања, поезија, језгровитост... Хаику настаје спонтано, бар у мом случају је 

тако. Нисам никада имао намеру да пишем хаику – писао се сам, у тренутку, а када се 

тога накупило, нашло се сабрано у књизи „Дарови ветра”… 

А одговор на питање зашто зен прича – мало је сложенији. И хаику и зен прича су 

израз истог духа – зена - као и икебана, зен вртови, или уметност гађања луком и 

стрелом… Зен ме је привукао својом једноставношћу, непосредношћу, љубављу и 

поштовањем према природи, одсуством „велике” филозофије – директним 

упућивањем на суштину, али уз заобилажење ума! - јер зен је зауман, тј. не-уман, као и 

Тао(изам) из којег је изникао у споју са будизмом… 

Да би се схватила Тајна и ушло у Суштину, неопходно је заобићи ум, тј. сваки 

мисаони процес, а зен мајстори (учитељи), то су радили задавањем коана, наизглед 

бесмислених питања на које није могуће дати одговор из ума (јер ум је увек ограничен 

оним што је већ познато, тзв. „знањем”), већ само трансцендирањем свега познатог 

кроз директну спознају, виђење или „аха!” момент. То је тренутак просветљења, 

интуитивног, дубоког увида у праву природу Стварности пре и иза сваке мисли или 

речи. 

Мисли и речи којима сваки ум оперише, само су копрена навучена преко 

Стварности која је неизрецива и изван мисли и речи. Речи могу само да укажу и доведу 

до прага спознаје одбацивањем свега онога што Стварност није. На крају и мисао која је 

довела до тог прага мора бити напуштена, одбачена, као трамбулина непосредно пред 

скок у базен… Оно што јесте указује се одустајањем од речи и мисли и скоком у 

непознато – а томе зен приче служе: доводе ум до прага непознатог, и припремају га за 

скок у Празнину. Ни ове приче нисам ја писао – писао их је тренутак и живот кроз 

изненадне увиде који би се кристалисали у једну јасну реченицу око које би затим 

настала прича. 

 

 

 

 



Из сарадње са часописом „Здрав живот“ настала је књига есеја о екологији 

свести: „Љубав је живот”, као и сајт ekologijasvesti.com... 

 

Године 2004, на позив уредника часописа Горана Којића, почела је сарадња у 

„Здравом животу”, где сам све до 2010. имао своју колумну под називом „Екологија 

свести“. Ритам од једног текста месечно ми је савршено одговарао, јер ми је давао 

простора да на једној страни натенане осетим и разрадим тему коју бих изабрао, или 

коју би живот изнео на површину. 

Иако пишем доста, тешко бих, уз повремене репортаже и ПР текстове које сам 

такође писао, могао да пратим ритам неког недељника са темама које обухватају 

суштину људског искуства и постојања као што су: љубав, вера, храброст и страх, 

живот и смрт, его и биће, енергија и материја, молитва и медитација, природа и 

човеков однос према њој… Захвалан сам на том новинарском искуству, јер ме је то 

натерало да континуирано и дисциплиновано промишљам неке теме и разјашњавам 

их себи и другима… Тај ритам је дисциплиновао мој песнички ум који није имао 

простора за лењост и расплинавање… 

Тако је из те сарадње настала збирка есеја о екологији свети „Љубав је живот”, на 

којој сам захвалан часопису као издавачу, јер први пут нисам морао да се бринем о 

трошковима штампе, избору штампара, каталогизацији, промоцији и дистрибуцији… 

Када је 2010. године „Здрав живот” престао да излази, регистровао сам сајт 

ekologijasvesti.com, и ту сместио све до тада објављене књиге, online књижару под 

називом „Књижарско прозорче”, антиглобачлистички е-зин „Голи живот” који сам 

радио деведесетих (који је настао много пре истоимене ТВ емисије с којом нема ништа 

заједничко), и наставио да обрађујем теме из дубинске екологије, духовности, 

објављујем поезију… 

 

Написао си и збирке песама „Пламен тишине“ (2006), „Антикварница срца“ 

(2009) и објавио песнички ЦД „Ружа срца“ (2012). Сигурно пишеш надахнут 

природом. Шта те још инспирише? 

 

Одговор је у књигама, па је најбоље завирити у њих, да га свако за себе пронађе и 

препозна. Али нема неке велике тајне у томе. Теме су вечне, општељудске и 

општепесничке: Љубав, Истина, тишина, слобода… 

 

ПОВРАТАК 

 

Ја памтим говор тишине 

и ветра у крилима птица 

и снивам шапатом сунца 

и одјеком камених литица... 

 

Ја дишем мирисе земље 

трава и другог биља 

и испијам чист нектар 



лаванде, босиљка, смиља... 

 

И као да одлазио нисам 

сред Природе безгласно стојим 

без снаге да учиним покрет 

дамаре среће бројим 

дишем и тако постојим. 

 

Прошле године дошао си на сјајну идеју: да напишеш „Речник добрих речи – 

приручник екологије говора“... 

 

Опет исти неспоразум… ☺ Нисам „ја” дошао на идеју да напишем ту књигу. Идеја је 

дошла на мене! На повратку из Сурдука, априла претпрошле године, сео сам у 

аутобус, био отворен и растерећен, лаган изнутра, бистре главе... Осим возача и мене, у 

аутобусу није било никога. Одједном се појавила та идеја: сабрати све добре речи, речи 

снаге, на једном месту, направити неку врсту пописа, катастра, нешто попут речника 

свих оних речи, појмова, стања… који ми враћају веру и осмех на лице онда када је 

тешко… 

Узео сам блокче које увек носим са собом и почео да пишем речи, а ускоро и 

реченице предговора... Наставио сам да пишем све до Београда, и када сам стигао 

кући, сат и по касније, костур књиге и 75% речи већ је било записано. Уследило је 

прекуцавање, дописивање нових речи, припрема, тражење штампара - и годину дана 

касније књига је угледала светлост дана. „Речник добрих речи“ заправо пише сваки 

читалац – ја сам само аутор предговора, поговора и неколико песама, и онај ко је по 

сећању сопственог срца направио избор… 

Сада 300 добрих речи, речи снаге, оних које упућују на непролазне вредности попут 

истине, лепоте, доброте, љубави, искрености, праведности, саосећања, слободе… - чека 

сваког ко хоће да завири у сопствене ризнице срца. Чини ми се логичним и 

смисленим, па и поштеним, да оно што је суштинско - свако треба да дефинише сам за 

себе, а не да преписује од других, из туђих књига и светоназора, макар то било и од тзв. 

ауторитета… Само оно на шта свесно усмеримо своју пажњу, постаје живо за нас и 

почиње да утиче и мења наш живот. Тако је и са мислима и речима, које су претеча 

дела. 

 

Верујем да имаш још књига које чекају да буду објављене... 

 

Да, тренутно осам нових књига чека у мом рачунару на објављивање. Прва ће бити 

збирка дечијих песама (са поднасловом: екологија у стиху за почетнике), која би 

требало да буде спремна за штампу до краја марта ове године. Ту су још четири књиге 

поезије, једна књига есеја, збирка зен коана, нова књига зен прича… 

 

 

 



Завршио си 2013. године курс пермакултуре. Шта је пермакултура и може ли се 

применити и у урбаним подручјима? 

 

Пермакултура је концепт одрживог живота који обухвата све сегменте стварности - 

од обрађивања земље и гајења животиња, преко економије, социосфере, до 

енергетике… Покрет који се развија и шири светом последњих 50 година и који је 

потпуно супротан концепту тржишне економије и потрошачког друштва, јер не да 

није насилан и деструктиван према окружењу, већ га својим приступом лечи, обнавља 

и унапређује. 

Кроз пермакултуру човек постаје ко-креатор живота на Земљи. И то није празна 

парола, већ жива истина. Више о томе можете наћи на свезнајућем интернету, а 

најједноставније је да потрагу почнете на сајту Удружења Пермакултура Србије 

(www.permaculture.rs). 

Пермакултура је потпуно применљива у свим подручјима: није неопходно имати ни 

један хектар, ни један ар земље, да бисте се, ако живите у урбаној средини, ту где јесте, 

позабавили пермакултурним уређењем окућнице или сопствене терасе или неког 

ћошка у стану, не заборављајући односе са другим људима, сопствену економију и 

штедњу енергије… 

 

Године 2014. постао си тренер јоге и учитељ медитације. Можеш ли ми 

приближити стање медитације? Шта осећаш док медитираш? 

 

Дођи, седи са мном у тишини пола сата и искуси! Директно искуство је једини 

одговор. Шта год бих рекао, то би било моје искуство које би неког ко није медитирао 

могло само да одвуче у забуну очекивања, јер би ум одмах створио концепт: „Ако 

осећем или доживљавам то и то, то је медитација, а ако то изостане – то није то, и шта 

ћу сад? Како ја то не осећам?!?” 

Онима који већ имају своје искуство медитације – моје искуство не треба и не значи 

ништа. А онима који то искуство немају, потребно је њихово директно искуство, тако 

да им моје искуство опет не значи ништа! Ум има потребу да зна. А медитација се 

дешава у простору иза ума и изван ума, изван познатог (знања), и свакако изван мисли 

и речи. 

Зато реч тиховање из наше религиозне праксе - најбоље описује суштину 

медитације. Улазак у тишину ума оно је што се у медитацији дешава. Заправо, не 

постоји тишина ума: када бука мисли стане, уобичајени, дневни ум такође нестаје и 

нешто неописиво веће се отвори и преузме… То је искуство бивања, постојања. Остало 

су само лоши преводи ума. Ипак, они који би желели да знају нешто о медитацији пре 

ускакања „у воз”, нека на мом сајту потраже текст под називом: „Медитација – Сутре о 

медитативној 

тишини“(http://www.ekologijasvesti.com/portal/index.php?option=com_content&view=

article&id=194:meditacija-povratak-tiini&catid=29:Љubav-je-ivot&Itemid=27). Онолико 

колико речи могу да кажу – ту је речено. 

 

 

http://www.permaculture.rs/


Разумеш се у печурке и јестиво и лековито биље... 

 

Целоживотно лутање природом на безбројним излетима и путовањима ме је 

природно довело до тога да се заинтересујем за слободну исхрану, неусловљену 

новцем, куповином и продајом, гајењем и сл. Учио сам из књига и од пријатеља, на 

терену, који су о томе знали много више него ја: Дукија Мандића и Мире Петровић, да 

поменем два најбоља учитеља… Остало су допуниле књиге: „Енциклопедија 

самониклог јестивог биља“, „Сунчева трпеза“, „Водич кроз свет лековитог биља“, 

приручници о печуркарству… 

 

Како се постаје тишинар? 

 

Уживањем у тишини. 

 

Седим у тишини. 

Само седим, несвестан тишине. 

Нестаје онај који седи. 

Само Тишина. 

… 

Дођи и седи са мном у Тишини 

Дођи и буди део Истине. 

Седи и буди са мном у Истини 

Буди део моје Тишине. 

 

Кажеш да си неизлечиво заљубљен у природу? Зашто? 

 

Зато јер је то била моја прва љубав на први поглед (или први осећај), још од најранијег 

детињства. И никад ме није напустила, ни изневерила: ни та љубав, а ни сама природа. 

Жене долазе и пролазе, пријатељи такође, догађаји, искуства, па и сам живот - исто 

тако. А природа остаје. Увек отворена и спремна да те прими у загрљај и исцели, ма 

колико био одсутан, ма одакле дошао, из неке туђине, и сам туђ и далек… Свако има 

своју хроничну бољку, своју заљубљеност. Моја се зове природа. А твоја? 

 

(Осмех открива одговор: И моја се зове Природа ☺) Како човек може да 

комуницира са природом? Јесмо ли изгубили тај дар? 

 

Комуникација је најбоља кад је обострана. Природа увек, апсолутно увек, 

комуницира са нама, без обзира да ли смо тога свесни или не. И лечи нас, и храни, и 

снажи. Све је природа: храна коју уносимо и која нас изграђује и одржава у животу је – 

Природа. Ваздух који дишемо, вода коју пијемо, земља којом ходимо, чак и прекривена 

бетоном и асфалтом – је природа. Па и тај бетон, и асфалт, и гвожђе за арматуру и 

пластика и стакло – све је узето из Природе и преобликовано тако да нам служи. 

На земљи нема ни једне ствари која није настала из Природе – јер то је све што нам 

је дато рођењем у овом свету. Ми смо рођени у колевци Природе, односно Мајке 

Земље. Ми сами смо природа, у својој биолошкој суштини, тако да никада не можемо 



бити потпуно одвојени од природе, јер то би значило да смо одвојени од себе. Али 

можемо то заборавити и постати несвесни тога, окружени и изоловани 

префабрикованим елементима природе који нам пружају конфор и заштиту од те исте 

природе у њеним екстремним испољавањима и менама. 

Дар комуникације са природом може се потиснути неприродним (несвесним) 

начином живота и делимично заборавити. Али повратком у изворну природу - 

непрерађену, онакву каква нам је дата промишљу Творца - то знање је могуће оживети 

и потпуно повратити. Или ћемо наставити да живимо у вештачком, префабрикованом 

рају потрошачког друштва, или ћемо се, користећи неке погодности тог друштва, 

вратити Извору, јер, вода је ипак чиста само на Извору. Све је ствар избора. 

 

Зашто човек осећа страхопоштовање пред природом? 

 

Зато што природа у свему човека превазилази, иако је он сам њен део, јер је 

величанствена, јер је природна и тиме непредвидива, јер има безброј лица, предивних 

и застрашујућих… јер не прашта глупост и неопрез; јер од човека тражи свесног 

саучесника у процесу живљења. 

 

Како природа огољује човека? 

 

У овом свету, човек је једино биће које је научило да свесно лаже, да изводи трикове 

ума, да манипулише другима. Животиње и биљке то чине невино, у циљу адаптације 

и преживљавања. Човек то чини често злонамерно, чак и онда када то није заиста 

неопходно. 

Пошто је Природа увек искрена, истинита, она не подржава ни једну човекову 

лажност или слабост. Тражи га 100% и даје 1000% заузврат. Суочен са изазовом 

природе, дивље, нетакнуте природе пре свега, човек показује своје право лице: своје 

врлине и мане, снаге и слабости… Природа све то извлачи на површину. 

Са друге стране, нежно га грлећи, природа раствара човеков его, јер га доводи у 

стање опуштености, препуштања, неотпора и осећаја прихваћености. Оба лица 

природе, и оно захтевно, сурово, и ово нежно, љубавно - огољују човека остављајући га 

без љуштуре лажности и подстичући човекову изворну снагу и лепоту. Уосталом, 

изрека: С ким си - такав си, довољно говори. Природа је често синоним за лепоту, снагу, 

искреност, савршенство … Може ли човек желети више него да буде баш као Природа? 

 

Где је човеково место у природи? 

 

У средишту, чак и кад човек тога није свестан. 

 

Кад си и како почео да се бавиш планинарењем? 

 

Године 1986. учланио сам се у Планинарски савез Југославије, јер ми је требала 

планинарска књижица због летњег успона на Триглав и боравка у планинарским 

домовима у долини седам триглавских језера. Ту туру од Бохиња до врха Триглава 



испланирао сам и организовао са још три пријатељице, без икаквог претходног 

искуства или припрема. Просто нам се ишло на Триглав и извели смо тај успон! Тако је 

званично почело моје бављење планинарењем - успоном на највиши врх СФРЈ. 

 

Шта осећаш кад си на врху планине? 

 

Што и сви други планинари на свету: радост, осећај ширења и слободе. Потребу да 

загрлим цео свет! 

 

Које си све планине „освојио“? 

 

Све планине на којима сам био освојиле су, заправо, мене! ☺ Триглав, Стара 

планина, Камена гора, Тара, Боботов кук, Трем, Проклетије, Виситор, Рајац, Рудник, 

Повлен, Јадовник… ко би се свега сетио... Нисам пењао изван простора ex Yu, ако 

изузмем шетњу до врха угашеног вулкана усред Единбурга. 

 

Зашто је за човека важан контакт са природом? 

 

Боравак у природи је за човека благотворан и лековит на много нивоа: психичком, 

физичком, енергетском, духовном, менталном… Повратак природи је – повратак себи, 

здрављу и целовитости. Природа је антистресор без премца! И једини стварни 

исцелитељ, јер, како је то имао обичај да каже Бруно Гренинг: „Идите у Природу. 

Природа је Бог. А Бог је највећи исцелитељ!” Или како то савршено тачно и поетично 

каже Емили Дикинсон: 

 

Не знам Бога ни Природу 

Ал' ме добро зна Обоје 

Уплашени Задужења 

Да остваре сопство Моје. 

 

Шта би препоручио савременом човеку, који је заборавио шта је природа? 

 

Нико није заборавио шта је природа. Нема тог човека који то негде не зна. Постоје 

само фолиранти, они који избегавају да се суоче са Истином. А природа је Истина, „од 

главе до пете”. 

 

ПОНЕКАД… 

 

Шуме борови 

Њишу се траве 

Разбијају таласи 

Сијају звезде 

Роморе кише 

Веју снегови 



Расту брегови 

Руше се стене 

Пуше вулкани 

Урлају оркани 

Лете птице 

Отварају латице 

Израња месец 

Рађа се сунце 

Смењују дани 

Теку реке 

Дишу океани – 

  

У мени… 

У мени… 

У мени… 

 

 

Јануар, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. Леила Самарраи: Добар писац је онај који се не боји да 

проговори 
 

Мајстор кратке приче, Леила Самарраи објављивана је и награђивана млада 

ауторка. Воли да пише, живи за књижевност, сања о томе да, попут америчких писаца, 

има свог менаџера. Инспирисана Монтипајтоновцима, Чаплином, свакодневном 

ситуацијом у нашој земљи, ствара бритке, шаљиве, сатиричне приче, пуне 

ослобађајућег једа и горчине. Уроните за тренутак у њен свет. 

 

 

Шта је задатак писца? 

 

Задатак писца је да добро пише и то је све. Чини ми се да је то ударна теза Јосифа 

Бродског. 

 

Зашто пишете? 

 

Из задовољства, и зато што сматрам да имам шта да кажем. 

 

Одакле црпите идеје? 

 

Једноставно је, ја кад лупим шаком о сто, појави се дух из чаробне лампе, поклони 

ми се и каже: „Извол’те, о Магистра Луди!“ Тад изразим своју жељу која ми истог трена 

бива испуњена. 

 

Шта је добра поезија/уметност и како бисте дефинисали песничко умеће? 

 

Уметност је игра. Поезија је игра. На крају дана, или знаш да се играш или не… 

 

Шта је за вас добар писац? 

 

Добар писац је онај који се не боји да проговори; онај који диктира уметност писане 

речи. Писац који шкраба и само ћути и купи хвалоспеве није ништа до докони 

читалац. Онај коме писана реч истиче кроз ране у свет и пада на папир, не либи се да 

да и критику и хвалу, томе стреми. 

 

Шта је за вас књижевност и сврха уметности? 

 

Преживљавање људског рода. 

 

Како сте дошли на идеју да напишете Бориса К („Еверест медиа“, Београд, 2013)? 

 

У доба апсурдних догађаја у Србији, који иду против здравог разума, није било 

тешко доћи на идеју, да се у духу Монти Пајтона, па можда и Чаплина или НФ 



путника кроз простор и време, напише апсурдна сатира која би рефлектовала 

стварност у баба Валентинином огледалу. Пајтоновске бурлеске у спрези са 

кафкијанском атмосфером на шта прво сугерише име јунака, само су неке од 

референци које граде атмосферу. Зашто кафкијански? Зато што је Борис К. и поред 

својих Џони Браво моћи само обичан, мали човек у софистицираном точкићу система 

који меље софистицирано, али меље. Џони Браво ефекат, мишице суперхероја су део 

комедије апсурда, јер хиперболе које волим да користим, понекад и до крајњих 

граница не бих ли ишла на руку апсурду те га нагласила, део су комедије и комедија, 

да тако кажем, добија на комичности. 

 

Како је дело настало? 

 

Најпре, ако не узимамо у обзир научне теорије о постојању паралелних светова, у 

Србији данас таквој каква, нажалост, јесте, примећујемо да је за голи опстанак неретко 

неопходно да људи живе у некој врсти властитих универзума, што би Енглези рекли 

„делудед..“ Креативнији развију и до пет и шест улога... Зар многи Минхаузени не 

нађоше уточиште у својим лажима? Но, Борис К. није лажов. Он је нешто попут анти-

земље. Подигнут је на ниво универзалног јунака који представља све остале и дате су 

му, ауторском руком, несагледиве моћи, исто онако како су му свемоћном руком 

феноменизација у алтернативној републици одузете... Тако се Борис К. креће кроз 

алтернативно - историјске светове и његова судбина се разрешава у једном НФ 

сатиричном роману који је у процесу стварања, а све при сусрету са ванземаљцима 

цивилизације бр. 5. Но, о томе неком другом приликом... 

 

Можемо ли да очекујемо наставак авантура Бориса К? 

 

Као неко коме је дужа форма природан начин изражавања, признајем да би то био 

веома лак посао да није веома тешко некоме коме рационалност, математичка 

фокусираност и драматуршка прецизност нису јача страна, али рецимо да захтева 

време да се фабула склопи, одговор је следећи: биће, идеје су на сваком кораку (делим 

Платонов став), можда не тако брзо као што бих желела. Борис К. није само кратка 

прича, он је свеприсутни аватар и портрет недисциплинованог, премда довитљивог 

космополите. И захтева само најбоље склопљену фабулу, почетак, заплет, омиљену ми 

перипетију и духовит расплет с примесама горке ироније на рачун друштва. 

 

На чему тренутно радите? 

 

Попут вајара длетом крешем један роман састављен од испреплетаних приповести 

борећи се за сваку реченицу. Тај рад не захтева прецизност у смислу формиране 

фабуле, он је сам по себи фантазија по којој се будан хода и месечари. Роман одговара 

мом приповедачком сензибилитету који се фокусира како на радњу, тако и на 

нијансирању карактера и има особине магијског реализма, те ми иде од руке и 

бескрајно уживам у раду. Надам се да ћу њиме оставити на далеком северу, где је 

локацирана радња, траг у снегу... за будуће нараторе истога жанра (магијске 



фантастике). Тај жанр официјелно не постоји, тачније није му наденут то име. Постоји 

магиски реализам, али ово јесте роман из области магијске фантастике. 

  

Савет млађим писцима? 

 

Не идите утабаним стазама. Кршите шаблоне и сетите се да је Кафка био изузетно 

несигуран у себе. Сматрао је да не зна да пише, што је прикривао хистеричним смехом 

(нека врста компентзације за стид) када су га пријатељи наговарали да им наглас чита 

своје радове. Такође, писао их је позно у ноћ. Овај савет не морате послушати, ако сте 

раноранилац :) 

 

 

Март 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. Гурам Вашакмац: Можемо да живимо у сагласју са Природом! 
 

 

Гурам Вашакмац редак је бисер: скроман је и лепо васпитан, увек насмејан и 

љубазан, храбар и инвентиван, воли своју земљу и толико познаје њену историју да је 

то невероватно! Гурам Вашакмац је млад, немиран дух. Сазрео је захваљујући блиском 

додиру са природом. Сећам се једне мудрости коју је изрекао док смо се пели стрмом 

планином ка цркви Гергети из 14. века, смештеној, на висини од 2170 м, изнад села 

Гергети у Грузији. Причали смо о везама, када је Гурам Вашакмац изрекао следећу 

мудрост: уколико особа са којом сте не може да вас прихвати онаквим какви сте, онда 

не треба да будете са њом. То је научио на тежи начин – освајајући велике висине. 

 

Студент си Леополд Франзенс Универзитета у Инсбруку – Факултета 

политичких наука – похађаш трећи семестар, као и Независног Универзитета у 

Тбилисију - Факултета друштвених наука - похађаш осми семестар. Како у томе 

успеваш и зашто си уписао те факултете?  

 

Тренутно студирам само на Независном универзитету у Тбилисију. Осми сам 

семестар. То је последњи семестар који ме дели од дипломе. Паузирам на универзитету 

у Инсбруку. Да будем искрен, могао бих да будем и бољи на судијама, али све док 

радим друге ствари које су за мене јако важне, није ми жао тих четири године 

факултета. Верујем да сам добар студент. Мислим да бих могао да уђем у ред најбољих 

у мојој класи. 

 

Да ли је то разлог зашто знаш толико о својој земљи и њеној историји? 

 

Знање које поседујем стицао сам на факултету, али и на ван факултетским 

актвивностима, у школи, бавећи се спортом, планинарењем и у интеракцији са 

људима из различитих регија Грузије. 

 

Можеш ли ми рећи нешто о историји Грузије 

(https://sr.wikipedia.org/wiki/Gruzija)? 

 

Историја Грузије крвава је прича о ратовима, херојима и политичким сплеткама 

између великих царстава и малих држава. Желим да издвојим битку на Дидгорију из 

12. века: грузинска војска, која је бројала 40.000 војника под краљем Давидом IV 

Градитељем, била је на једној, а селџучка војска са 200.000 људи под алепским атабегом 

Илгхазијем, на другој страни. Исход битке одредио је судбину Кавказа (регије) и Свете 

земље.3 

 

 
3 Краљ Давид је, успркос изразитој бројчаној инфериорности, успео у потпуности да разбије 
селџучку војску и Грузији припоји данашњу престолницу Тбилиси и друге грузинске крајеве 
који су пре тога вековима били под муслиманском влашћу. За ову битку се често наводи да је 
означила почетак златног доба средњовековне Грузије (прим. аут.). 



Шта највише волиш у својој земљи? 

 

Шароликост природе и изванредан живот који ми пружа. 

 

Радиш као трекинг водич, као помоћни планинарски водич (на висинама 

вишим од 3000м) при планинарском дому „Планина Казбек“ 

(http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Kazbegi-Mountain-

Hut/Stepantsminda/77974) и као инструктор скијања у хотелу „Гудаури“, у 

скијашком одмаралишту „Гудаури“ у Грузији (http://www.gudauri.info/). Колико је 

тешко пети се на велике висине? Колико је тешко радити са људима у екстремним 

условима?  

 

Постоји разлог зашто сам одлучио да будем помоћни планинарски водич: бити 

водич носи велику одговорност, захтева велико знање и искуство. Водич мора да 

сачува присуство духа, мора да буде сконцентрисан сто посто на посао, поготово када 

су ситуације живота и смрти у питању. Као помоћни водич нисам под толиким 

притиском, а и имам прилику да учим од искуснијих планинара. Увек је тешко радити 

у екстремним условима, поготово на великим висинама, чак и ако нема ванредних 

ситуација. Водичи морају да држе групу на окупу и да воде рачуна о безбедности у 

сваком тренутку. Понекад морају да иду против воље својих клијената, али не треба да 

се брину због тога, јер је безбедност на првом месту! 

 

Кад си почео да се бавиш планинарењем? 

 

Када сам имао 12 година. 

 

Зашто волиш планинарење? 

 

Због посебног осећања које ме преплави када сам на планини. Осећај слободе, осећај 

да држите судбину у својим рукама – све што следи зависи само од вас. 

 

Колико си година имао када си се први пут попео на Казбек (5047 м)? Какав је 

осећај попети се тако високо? (https://sh.wikipedia.org/wiki/Kazbek) 

 

Имао сам 15 година. Успон је био један од најтежих искустава у мом животу. ☺ Био 

сам изузетно исцрпљен, и ментално и физички. Величину свог подвига схватио сам тек 

пошто сам се спустио у Степанцминду (Казбеги) и сагледао величину планине под 

снегом. 

 

 

 

 

 

 



Можеш ли ми рећи нешто више о пројекту „Изазов Уплисцихе” 

(https://www.youtube.com/watch?v=bpSRWlnl76g) и која је твоја улога у њему? 

 

Пројекат је покренуо Завод за заштиту споменика културе Грузије. Уплисцихе је 

древни грузински град, смештен у близини Мцхете, у Шида Картли регији.4 Пројекат 

је обухватао спортска и друга такмичења. Учествовао сам у самом пројекту, као и у 

његовом развоју. 

 

Скијаш слободним стилом, члан си грузинског националног тима. Колико си 

имао година када си први пут стао на скије? 

 

Имао сам само три године када сам први пут стао на скије. 

 

Учествовао си на многим међународним такмичењима у скијању слободним 

стилом, између осталог и на зимској Универзијади и на ФИС светском такмичењу 

слободним стилом. Да ли си освојио неку медаљу и кад и где? 

 

На Светском првенству у Крајшбергу,5 у Аустрији 2015. године завршио сам на 42 

месту, што је прилично добар резултат с обзиром на услове у којима сам тренирао у 

Грузији. Најбољи резултат који сам освојио на међународном такмичењу било је 18 

место на Универзијади у Тренту 2013. године. Тренирам и даље и надам се бољим 

резултатима на ЕУ купу у Аустрији у Санкт Антон ам Арлбергу. На првенствима у 

Грузији два пута сам освојио прво место, 2014. и 2015. године, и једном друго 2013. 

године. 

 

Такође си учествовао на такмичењима у скијању на дасци слободним стилом. 

Коликог си успеха имао? 

 

Сматрам да сам бољи у скијању на дасци слободним стилом, него што сам у скијању 

слободним стилом. Освојио сам прво место на такмичењима у скијању на дасци 

слободним стилом у Грузији 2012. и 2013. године, и прво место на Универзијади у 

Грузији 2014. године. 

 

Као рагбиста учествовао си на многим такмичењима, као и на грузинској рагби 

Универзијади… 

 

Као и многи други слични мени, рано сам почео да тренирам рагби. Освојио сам 

првенство у Б лиги (15-16 година старости), у Грузији и након годину дана сребрну 

 
4 Уплисцихе („владарев град“) древни је град-пећина, један од првих градова на територији 
Грузије. Усечен је у стени и налази се 12 км источно од града Гори, на левој обали реке Кура. 
Град се нарочито развијао од краја другог до почетка првог миленијума п.н.е. Уплисцихе је био 
важан верски, политички и културни центар у хеленистичком и касном античком периоду, од 
4. в.п.н.е. до 4. в.н.е. Коначно је напуштен у 19. веку. Један је од најзначајнијих споменика 
грузинске културе (прим. аут.). 
5 Скијашко одмаралиште (прим. аут.). 

https://www.youtube.com/watch?v=bpSRWlnl76g


медаљу у А лиги (17-18). Играо сам неколико професионалних утакмица у грузинској 

лиги Р. Ц. Џикеби (Снежни леопарди). Престао сам, међутим, професионално да се 

бавим рагбијем због факултета и скијања. 

 

Бавио си се и роњењем. Учествовао си на Националном такмичењу ронилаца... 

 

Ах, да... Тиме сам се давно бавио. ☺ Роњење је био први спорт према којем сам 

осетио страст. Као дечак (мислим да сам имао 8 или 9 година), учествовао сам у 

првенству за децу у Грузији и освојио друго место. Нисам добио сребрну медаљу, већ 

диплому и велику кутију пуну аутомобила играчака. 

 

Забринут си за све тежу борбу Грузије за очувањем животне средине. Шта 

чиниш да спречиш загађења и уништавање природне средине? 

 

Грузија је земља у развоју. Наша економија се брзо развија и прилике у нашој земљи 

се мењају из године у годину. То је разлог зашто наш народ не може да се усклади са 

економским и инфраструктурним развојем земље. Проблем не лежи само у систему 

управљања, већ и у образовању. Морамо да научимо како да сачувамо нашу средину и 

истовремено развијемо земљу, а то мора да се учи још у школи. Као спортиста и 

водич/планинар непрекидно се залажем за очување животне средине. Наш 

национални тим је у неколико наврата чистио падине и кланце Кавказа. Покушавамо 

да покажемо да можемо да живимо у сагласју са Природом. Тренутно, на жалост, не 

учествујем у еколошким акцијама, али верујем да ћу им се врло брзо вратити. 

 

Постоји ли простор за сарадњу између наше две земље по питању екологије? 

Како можемо да помогнемо једни другима? 

 

Грузија је планинска земља и као таква има специфичних еколошких проблема. 

Грузини су навикли на рад на великим висинама и као такви могу лако да пруже 

помоћ било којој земљи којој је то потребно. Оно што нама фали је недостатак 

технологије, образовања и пројеката који би подржали еколошке акције. 

 

Које су најлепше одлике Грузије? 

 

Грузија је својеврсна мешавина европске и азијске цивилизације. Прва насеобина 

основана је на граници са Европом (Дманиси хоминид стар је 1,8 милиона година),6 

Кавказ – огроман планински „зид“ који дели северни и јужни Кавказ (област), наш 

апсолутно јединствен језик и писмо, које не припада ни једној породици језика. 

 

На који начин покушаваш да унапредиш туризам у својој земљи? 

 

Промовишем екстремне спортове у Грузији, који се данас најбрже развијају и 

најкомерцијалнији су. Покушавам да развијем екстремно скијање, као један од зимских 

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Dmanisi_skull_5 



спортова. Верујем да скијање слободним стилом, као и скијање на дасци слободним 

стилом, могу нашу земљу да учине најпознатијим и најпопуларнијим местом за одмор 

како за Европљане, тако и за Американце. На тај бисмо начин развили скијање и 

ојачали везу између Природе и човека. 

 

Зашто вреди посетити Грузију? 

 

Посетом Грузији откривате цео један континент у малом, са огромном 

шароликошћу у култури, језику, људима, пејзажима, кухињи и тако даље... Од високих 

и мистичних планина покрајине Сванети,7 преко прелепих винограда Рача8 и 

Имерети,9 до суптропских плажа на Црном мору. У једном дану можете да посетите 

џунгле Мтирале10 и одете до ултра модерног града Батумија, и уживате у купању у 

Црном мору. Религиозни живот и снага вере чини нашу земљу још привлачнијом за 

туристе. Стари градови подигнути у пећинама и југо-источне пустиње привућиће све 

оне који воле сафари. Укратко: све у једном! Посетите Грузију! ☺ 

 

 

Март, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Окружена је врховима од 3000 до 5000 м висине - највише насељено подручје Кавказа. Четири 
од 10 највиших врхова Кавказа налазе се у овом подручју (Шара 5201 м, Тетнулди 4974 м; Шота 
Руставели 4960 м; и Ушба 4710 м) (прим. аут.). 
8 Планинска област у западној Грузији (прим. аут.). 
9 Област око горњег и средњег тока реке Риони у Грузији (прим. аут.). 
10 Национални парк у аутономној републици Аџарији у Грузији (прим. аут.). 



88. Владимир Тодоровић: Ако преживим, трчаћу маратон! 
 

 

Постоје различити начини да победимо сами себе, као и различити разлози зашто 

то чинимо. Неко то ради из тврдоглавости, неко из потребе, неко, пак, из нужде. Наш 

саговорник, Владимир Тодоровић, није непознат публици. Већ смо разговарали с њиме 

(http://www.tvorac-grada.com/hczin/Broj50/nevidljivi.htm) о писању и емисији коју 

води скоро већ четврт века и по којој је и најпознатији, „Поглед из свемирског брода“. 

Овај је разговор посвећен нечем сасвим другом: преживљавању, вољи, истрајности... 

Имате ли је у овим тешким временима или не... И зашто? 

 

Како си и зашто почео да се бавиш трчањем? 

 

Када сам био клинац обожавао сам да трчим за лоптом. Сатима бисмо играли 

фудбал, и то није био проблем. Трчање без лопте ме уопште није одушевљавало. 

Открио сам да за то баш и немам мотивацију. У основној школи био сам један од 

најбржих на 30 метара, али када се трчало 800 метара, умирао бих. Дакле, за мене није 

било проблема када се трчало на кратке стазе, а фудбал и баскет су то: крени-стани, 

тако да нисам ни размишљао о трчању као неком спорту. Знам да сам једном рекао да 

ћу пре заиграти за Црвену звезду у финалу Купа европских шампиона, него што ћу 

истрчати маратон. Међутим, на крају, Звезда јесте играла и освојила КЕШ, а ја, нисам 

био у том тиму, али сам истрчао маратон. 

Цела прича око трчања стартује на првој години факултета, када смо добили 

могућност да бирамо: или ћемо ићи на Филолошки факултет, који је имао салу, у којој 

су студенти углавном играли баскет или да идемо у Ледену дворану, на 25. Мај да 

пливамо, или да идемо на трчање на Бежанијску косу. На факултету смо имали један 

термин недељно, а она прича око трчања многима је била инспиративна, јер је могло 

да се долази сваки дан, добије потпис и тако испуниш задату квоту и пре зиме. Управо 

смо то мој другар и ја урадили. 

Отишли смо на први час и доживели шок. Човек који нас је тренирао био је нико 

други него Дане Корица! Легенда српске атлетике, али и, испоставило се, одличан 

педагог који је тренирао са нама - није био од оних који ће да седи у столици и држи 

пиштаљку у руци. Кад само завршили тренинг и отишли на пресвлачење, видели смо 

да тренер исто тако вежба и са другом групом. За мене је то било фасцинанто. Тако сам 

се заинтересовао за трчање. С друге стране, инспирисала ме је и његова животна прича 

– јер је као дечак био болешљив – али је трчањем успео да све то превлада. Та је прича 

била својевремено емитована и на Београду 202 и топло је препоручујем свима да је 

преслушају, јер је фасцинантна 

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2012/12/27/14579744/sspom3012.mp3). 

Тако смо дошли и до друге године факултета, када одједном нисмо имали обавезно 

физичко и када смо практично били препуштени самима себи. Кренуо сам са једним 

другаром да трчим од Фонтане до Бранковог моста и назад, што је неких осам 

километара – тад кад сам почињао, нисам ни знао колико је то далеко. Како сам лагано 

улазио у кондицију, тако ми је постало интересантно да трчим на високим 



температурама, па и када је плус четрдесет. Било ми је занимљиво да изађем на улицу, 

трчим и видим има ли још будала које, као и ја, трче по таквом времену. Наравно да их 

је било. ☺ Дешавало ми се наравно да правим паузе у трчању, да не трчим и по 

неколико година, поготово кад сам се запослио, трчао сам све ређе. 

 

Сећаш ли се преломног тренутка који те је дефинитивно „натерао“ да истрчиш 

маратон? 

 

Преломни тренутак догодио се када је штитна железда престала да ми ради и кад је 

поново прорадила. Две године смо покушавали да пронађемо одговарајућу дозу лека и 

у том периоду ми је била забрањена било каква физичка активност. На крају, морао 

сам ипак да идем на операцију 2006. године, јер је претила да ме убије. Сећам се да сам 

самоме себи вече пред операцију обећао: „Ако преживим – трчаћу маратон.“ Све је 

наравно добро прошло и када су ми се након операције хормони средили, лекари су 

најзад дозволили да поново почнем да се бавим физичком активношћу. 

Некако у време када се све то дешавало, 2007. године, (ранијих година сам 

извештавао са маратона, али бих испратио само оне који би истрчали први, а ти су 

били професионалци и отишао бих, не видевши ко стиже међу последњима, ко све 

заправо трчи маратон), моја пријатељица ишла је да пружи подршку нашем првом 

маратонцу дијабетичару – Нинославу Рашковићу. Како сам баш тих дана купио 

фотоапарат, одлучио да пођем и снимим прилог. Тада сам заправо први пут видео ко 

све трчи маратон - обични људи који хоће да победе себе. Тако сам коначно гурнуо 

себе у ту причу, почео да мало озбиљније трчим, ратовао са повредама, и истрчао свој 

први маратон, 2012. године. 

 

Колико ти је било потребно да се припремиш за њега? 

 

Тог лета, због неке повреде, нисам могао да трчим Београдски маратон. Почетком 

октобра пријатељица са којом сам 2007. испратио нашег првог маратонца дијабетичара 

јавила ми је да ће поводом Светског дана борбе против дијабетеса организовати 

маратон почетком новембра. Тако сам од половине октобра до новембра тренирао и 

отишао на маратон са највећом претрчаном дужином од само осамнаест километара.  

Тај први маратон био је једна симфонија болова. После двадесет и неког километра 

почели су да ме боле табани, после 25-6 километра почела су да ме боле колена, што ме 

је баш било уплашило, јер сам се бојао да сам их повредио, а након тридесетог 

километра ми се дешавало следеће: како кренем да савијам ногу у колену ухвати ме 

грч, како је исправим тако ме грч попусти, па сам тако нека два километра трчао и 

јаукао. Како смо трчали на Ади, било је доста људи, шетача, који су ме гледали и 

сигурно се питали: „Што трчиш кад ти не прија?“ 

Углавном сам тај први маратон трчао нека четири и по сата, нешто мало јаче од 

тога. Последња два километра трчао сам без икаквих болова – све је престало да ме 

боли и имао сам утисак као да сам на самом почетку. Тако сам завршио трку, дошао 

кући, одморио се и након неких пет-шест сати када сам се охладио – мишићи су 

почели да ме боле. Силазак низ степенице било је нешто најболније што сам у животу 



доживео. У наредна три-четири дана све ме је болело обрнутим редом – тако да су 

табани почели да ме боле тек неког четвртог дана. 

 

Који је био следећи маратон који си истрчао? 

 

 Следећи маратон био је Београдски. Пошто сам радио као новинар на Радио 

Београду 202, на тај маратон сам ишао као репортер. Значи, укључивао сам се у 

програм док сам трчао, неких четири-пет пута - како сам то извео, ни сам не знам. 

Знам само да сам се, док сам се спремао за маратон, спремао и за то да причам док 

трчим. То сам радио трчећи на Ушћу. Када бих прошао Бранков мост, почео бих да 

причам наглас. Тако бих се заборавио и док бих трчао некоме у сусрет, викао бих: „Ево 

нас код Бранковог моста, управо смо протрчали...“, а људи би ме гледали као да сам 

полудео – јер је испадало као да причам сам са собом. 

Ипак, нисам добро прошао на том маратону – повукла ме је трка - на самом старту 

трчао сам брже него што је требало, па сам после двадесетчетвртог-петог километра 

нагло пао са 5 минута по километру на неких 7-8, још та обавеза укључења... Трка ми је 

све мање и мање пријала. Последње укључење ми је најтеже пало. Трчао сам и држао 

телефон у руци (чекао сам да ме укључе у програм), који ми је био све тежи и тежи и 

дошло ми је било у једном тренутку да га бацим. Још да додам да сам трчао на двадесет 

и нешто степени... У сваком случају био је то мој најгори резултат на маратону, 4:43:59. 

 

Какав ти је ритам трчања, како „дозираш“ брзину? 

 

Када тренирам (четири пута недељно трчим, три пута недељно вежбам), гледам да 

на једном тренингу, рецимо, трчим узбрдо, јер се том приликом активира друга група 

мишића, што доста помаже при маратону, онда радим на повећању брзине, па трчим 

лагано, али што дуже, како би се организам навикао на тај напор. Тако рецимо у 

једном дану претрчим и до 32 километра, у току недеље између шездесет и седамдесет 

километара. То је најјаче припремање за маратон, тако трчим можда до неких месец 

дана пред маратон, али како се он приближава, тако обарам дужину, како се не бих 

префорсирао. 

 

Којом стазом трчиш? Како трчиш лети, како зими? 

 

Увек трчим уз Ушће. Што је виша температура, то ми је брзина мања, па морам да 

бирам доба дана када ћу да трчим. Једном у недељи трчим оном брзином којом желим 

да трчим маратон, свим осталим данима трчим лаганијим ритмом, са понеким 

убрзањима. 

 

Шта носиш лети, а шта зими на трчање? 

 

Зими носим до три слоја и шушкаву јакну. Наравно, све то зависи да ли дува ветар 

или не, ако је блага зима као ова, била су довољна два слоја – мајица кратких и дугих 

рукава и шушкавац. Увек се облачим као да је напољу неких 8-10 степени топлије. 



Прошле зиме, када је рецимо дувала јака кошава и био неки минус, носио сам на глави 

фантомку. Преплашио сам пола комшилука. ☺ Гледали су ме као лудака, наравно. 

Дакле, у зависности од температуре више танких слојева. 

Када сам почињао са трчањем, мислио сам да ће ми бити добре било које патике, 

али сам онда схватио да то и није баш тако. Патике су врло важне и морају бити добре, 

баш за трчање. Потребно је купити слободно и до број веће, како се не би набили 

прсти приликом маратона. Најгора варијанта је трчати у памучној мајици која је уз 

тело – зими можете тако да осетите сву непријатност кад се брзо расхладите. Вештачки 

материјали боље одводе воду са тела, и онда не представља проблем ни када дува. 

 

У које доба дана трчиш? 

 

Због природе посла углавном трчим око 10-11, а маратони најчешће и почињу у то 

време. То ми не помаже много у томе да смањим своје време трчања, али ја и не трчим 

да бих победио, већ трчим да бих победио себе. 

 

Које ти је најбоље време које си постигао на маратону? 

 

Најбоље време ми је било испод четири сата. Трчао сам маратон око Аде прошле 

године. У просеку сам трчао 5 минута и 37 секунди по километру. Ту ми је доста 

помогао сат који наместиш на жељени темпо и када ниси сигуран колико 'брзо' или 

'споро' трчиш, ту је он да те врати у прави ритам – тако сам контролисао брзину. 

 

Када тренираш, трчиш ли спринт? 

 

Радим спринт неких 20, 50 до сто метара, иако ми није за маратон потребан, али 

јесте згодан кад се нађем у гужви, јер је то добар начин да се из ње извучем. 

 

Какав ти је ритам дисања када трчиш? 

 

Сада углавном вежбам 2-3 варијанту, како би издисај сваки пут пао на другу ногу, 

што вам може помоћи у превенцији повреда. Код трчања, а нарочито маратона, има и 

других јако битних ствари, рецимо направити гликогенске залихе. Способност 

организма да сачува те залихе које у јетри могу да оду и на преко једног килограма код 

професионалаца, оне су које вам омогућавају да брзо трчите током маратона. На 

маратону увек морате да пијете воду, а ја користим и ричарџер, онај црвени, пошто ту 

поред шећера има и соли које итекако губите знојењем. Одличан је и зато што брзо 

стиже у крв. 

 

Од кад си почео да се бавиш маратоном, почео си другачије и да се храниш? 

 

Маратон, као и било која друга физичка активност, захтева да се уоброчиш, имаш 5-

6 оброка дневно, зато што су ти потребни јаки мишићи, брзина. Током године 

углавном имам 85 килограма, док пред маратон долазим на неких 80, јер ми 5 кг 



телесне тежине мање, доноси око 12 секунди по километру. Генерално узев, здрав 

живот је јако битан. Чиме год желиш да се бавиш у животу, мораш да мислиш на три 

ствари: вежбу, исхрану и одмор. Без обзира што вежбаш и трошиш калорије, мораш да 

се одмараш, мораш о свему да водиш рачуна. 

 

Колико си истрчао маратона до сада? 

 

Имам десет до сада истрчаних маратона: четири Плава круга око Аде, три 

Београдска, два у Панчеву, и Панорамин маратон. Немам због посла времена да трчим 

у другим градовима, викендом најчешће радим, а скоро обавезно ми се дешава то да 

истрчим маратон, одем кући, пресвучем се и одем на посао. 

 

Како се осећаш после маратона? 

 

После првог – ко прегажен. Касније се све то далеко лакше подноси, организам се 

навикне и врло брзо се враћате у неку нормалу. Наравно, морате да водите рачуна о 

себи, хидратација, исхрана, одмор. Често треба радити све оно као и у последњим 

данима припрема пред маратон, да би се опоравили и наставили са тренинзима. 

 

Каква је атмосфера на маратону? 

 

Фантастична. На Панчевачком је рецимо једна девојака певала док је трчала. То је 

најопуштенији маратон код нас. 

 

Да ли си упознао неког на маратону? Какав је профил људи који трче маратон? 

 

Пре бих упознао људе на форумима, па би их срео после на маратону. Трчимо 

неколико километара заједно, упознамо се, а онда трчи свако за себе. Један од 

најмлађих маратонаца које сам упознао има, рецимо, шеснаест година. Један човек је са 

пејсмејкером истрчао полу маратон. Постоје људи које трче и ултра маратоне – трке 

преко 42 километра. У Београду имамо два: на Ади се, у марту, трчи на 6, 12 сати и сто 

километара, други се организује у октобру, на шест, дванаест и двадесет четири сата. 

Један од најдужих маратона организује се у Њујорку, дугачак је 3100 миља или скоро 

5000 километара, и трчи се 5649 кругова око једног блока, у Квинсу – у Њујорку, и за то 

имају 52 дана. Рекорд је неких четрдесет дана. 

 

Пред маратон се организују трибине. Колико су оне корисне за учеснике? 

 

На њима се прича о повредама, загревању, хидрирању, и те су приче изузетно 

драгоцене за оне који трче први пут. Међутим, најбитнија ствар коју смо чули на 

предавању била је везана за повреде – и најмања повреда може да утиче на цело тело, а 

следствено томе и на трчање. Сви су тркачи наравно подлежни повредама и морају 

строго да воде рачуна о томе да ојачају цело тело. 

 



Какви су ти даљи планови? 

 

Желим и даље да трчим маратон, како бих и даље испитивао и померао своје 

границе. Могао бих чак да истрчим и ултра маратон, али ми опет, посао то не 

дозвољава.  

 

Савет онима који планирају да трче маратон? 

 

Саветујем им да крену да трче лагано, да не јуре нигде и да полако померају своје 

границе. Када могу да трче сат времена без престанка, могу да планирају одлазак на 

полумаратон, после и на маратон. А за мало мотивације обавезно погледајте филм 

„Ухвати Кајлу“ (Catching Kayla): https://www.youtube.com/watch?v=kpA-FsKLA6A, и 

домаћи филм „Како постати херој“, Младен Матичевић, 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=MorB3ICwzAE. Оба ће вам показати шта људска 

воља може да уради. 
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89. Марио Ловрековић: Писање је као и дисање – потреба 
 

 

Уврежено је мишљење да су људи који слушају метал хладни, недодирљиви, 

одбојни, некако… чудни… Нема веће заблуде. Марио Ловрековић можда јесте 

одрастао на металу, али је једна од најтоплијих особа које сам упознала у животу. Ту 

своју топлину и позитиван став према животу (упркос чињеници да пише хорор ☺) 

шири око себе и поклања без устручавања. Можда се тешко отвара, што некако и иде 

уз металце, можда мало говори, што се да видети из одговора на наша питања, али 

ипак има много тога да каже, што се може прочитати у његовим причама 

(http://afirmator.org/mario-lovrekovic-muha/). 

 

Шта те је, и кад, окренуло писању? 

 

Првенствено страст према глазби. Death метал вокали су прилично неразумљиви, 

стога сам деведесетих година преписивао текстове, касније их скидао с интернета. У 

средњој школи сам био вокал пунк/метал бенда „Продукт”, тада сам почео писати 

текстове на енглеском. Нешто касније на ред је дошла поезија, а потом и проза. Маште 

ми никада није недостајало, све је некако само пронашло свој пут. 

 

Имаш ли узоре међу писцима? 

 

Узор као узор немам. Имам омиљене писце. Могу издвојити неколицину: Х. П. 

Лавкрафт, Е. А. По, Клајв Баркер, Стивен Кинг, П. Д. Успенски, мада уживам и у 

писцима изван хорор жанра: Карлос Руиз Сафон, Ден Браун, итд. 

 

Шта желиш да постигнеш писањем? 

 

Постижем ужитак. Писање је као и дисање – потреба. Уједно желим оставити нешто 

иза себе, можда надахнути некога да крене мојим стопама. Можда мој син открије 

љепоту писања, одмакне се од свијета који нас окружује; зажмири на оба ока и буде 

свој, оригиналан. 

 

Када, како и где бележиш своје мисли и идеје? 

 

Када осјетим потребу, тугу обично. Мисли остављам на дигиталном папиру, на 

којему леже моји најдубљи осјећаји. То нема везе с прозом коју пишем. Туга или љутња 

на цивилизацију обично ми роде поезију или „мисли”. 

 

Које те доба дана/ноћи највише инспирише? 

 

С обзиром на мањак слободног времена, пишем искључиво петком навечер. Тако да 

немам пуно могућности бирати. А и да имам, вјерујем да бих писао ноћу. Ноћ има 

своје чари. Своје тајне. 



Издвојеност је посебна одлика савременог доба. Колико она утиче на писца? 

 

Издвојеност је сасвим нормална појава као и све остале. Не проналазим проблем у 

издвојености. Нисам претјерано друштвена особа (некоћ бијах). 

 

Колико је духовна лењост велико зло? 

 

Једно је од највећих зала. Људи су опћенито побјегли од духовног свијета, онога што 

се „скрива”, а заправо само треба знати гледати. Нетко се роди духовно богатији, нетко 

сиромашнији, само је питање: имамо ли од кога научити? 

 

Опоравља ли те приповедање? 

 

Увијек. То је својеврсно чистилиште. Папир све трпи, све што не желимо или не 

знамо изустити. 

 

Проучаваш митологију, окултизам и надреално? Зашто? 

 

Од малих ногу су ме привлачиле приче о духовима, вилама и наднаравним 

појавама. Било је и чудних догађаја у мојој обитељи, тако да ми је тај свијет нешто 

сасвим нормално. С друге стране, одувијек ме је привлачила тамна страна, мистика, 

нешто чудно и другачије. Уз то и глазба коју слушам је мрачна, тако да ми је то у крви. 

 

Приче које си до сада објавио углавном су хорор приче. Објавио си и збирку 

кратких прича „Тамна страна ужаса” (2015). Планираш ли да упловиш и у неке 

друге воде (фантастика, научна фантастика) или... 

 

Нисам сигуран. Не видим се баш у научној фантастици, мада у мојим причама има 

елемената фантастике. Можда напишем какав љубавни роман, чисто да ме препознају 

у Турској, рецимо. Сапунице су им одличне.  

 

Твоје песме могу се наћи у многим часописима и збиркама. Чему поклањаш 

пажњу кад пишеш поезију, а чему кад пишеш прозу. Шта те више испуњава? 

 

Поезију пишем искључиво тешке душе, док прозу пишем из чисте љубави према 

писању и према жанру. Ипак, одабрао бих прозу. 

 

Један си од уредника часописа „Звездани Колодвор“. Занима ме какав је осећај 

када приче/песме сагледаваш из другог угла, другим очима? 

 

Нисам сигуран да сам дорастао бити критичар некоме, али читајући туђе радове 

врло лако уочим нешто што није добро написано, уједно тако и учим како не писати. 

И обратно. 

 



Недавно си жирирао на конкурсу „Вилинске приче“ и тим поводом гостовао у 

Београду. Утисци? 

 

Утисци? Рећићу то овако: отишао сам у Београд не мислећи ни о чему, вратио сам се 

размишљајући. Једно предивно искуство, један предиван град и првенствено предивни 

људи. Толико топлине већ дуго нисам осјетио. Да сада никога посебно не издвајам, 

рећићу само: видимо се опет! 

 

Планираш ли слична учешћа, посете? Можда нешто слично организовати у 

Петрињи? 

 

Ако ме нетко позове… врло радо! Гдје год има и дашка књижевности, спреман сам 

судјеловати. У Петрињи тренутно приређујем један поетски натјечај с ПС-Порталом. 

На жалост овај први није међународни, али идући ће сигурно бити. 

 

Сарађујеш са часописом „UBIQ“, а однедавно и са ПС порталом. Реци ми нешто 

више о томе. Како је дошло до сарадње? 

 

„Ubiq” је објавио причу „Једанаеста”. Мислим да им се прича свидјела, јер је више 

фантастика него хорор. Нисам сигуран у даљњу сурадњу. ПС-Портал је хтио 

објављивати моје приче из збирке „Тамна страна ужаса”. Идеја ми се свидјела и 

кренули смо. Данас је то већ друга прича. Објављујем поезију пропраћену властитим 

фотографијама, текстове, вијести… 

 

Када си почињао да се бавиш писањем, ниси ни сањао да ћеш бити објављиван и 

ангажован писац. Какви су ти даљи планови? Имаш ли идеја за нове приче, нове 

збирке? 

 

Идеја имам. Времена не. У Хрватској нема пуно слуха за неафирмиране писце, тако 

да нема нити финанцијске потпоре (част изнимкама). У припреми имам збирку 

поезије заједно с пјесникињом Бисерком-Маријом Виднић. Министарство културе 

Републике Хрватске нам је баш недавно одбило дати финанцијску потпору за тај 

пројект. Мислим да је слика врло јасна. Морамо сами тражити спонзоре, као што сам 

их тражио на пројекту „Тамна страна ужаса”. 

 

Савет онима који долазе? 

 

Пишите из душе, из осјећаја. Остало није важно. 

 

 

Јун, 2016. 

 

 

 



90. Динко Османчевић: Сатира је хроника људске глупости 
 

 

Писац кратких форми, афоризама, сатиричних прича и песама, 

(научно)фантастичних прича, човек који саставља укрштенице, Динко Османчевић 

бори се кроз своја дела за очување правих људских вредности. Пред свеопштим 

налетом кича и шунда, заборавили смо ко су прави хероји, писци, сатиричари, 

песници, карикатуристи - да споменемо тек неке од њих - људи на које се треба 

угледати. А Динко Османчевић се свим својим снагама управо за њихов простор под 

књижевним небом бори. 

 

Чиме се бави сатира: општим појавама, индивидуалним случајевима или...?  

 

Рекао бих да је сатира хроника људске глупости. Сатиричар прати и фокусира се на 

девијантне појаве у друштву. Фокус наравно може бити и на појединцу, уколико је он 

та „појава“. Поред те дневнополитичке сатире, сатира може третирати и нека 

универзална питања. 

 

Зашто је тешко писати сатиру? 

 

Не бих рекао да је тешко писати сатиру, поготово не у кризним временима и у 

неуређеним друштвима, гдје се теме намећу на сваком ћошку. Посљедице тог писања 

једино могу бити тешке. 

 

Која су то специфична средства изражавања сатире? 

 

Можемо говорити о афоризму и карикатури као средствима изражавања сатире. 

Афоризам као најкраћа књижевна форма пружа далеко веће могућности од оних што 

би помислили у први мах. И карикатура која говори универзалним језиком, 

разумљивим свуд на овој нашој планети. 

 

Да ли сатира уопштава? 

 

Не, не увијек. Чак и кад у први мах тако изгледа. Могуће да се сатиричар 

уопштавањам мање излаже ватри. 

 

Да ли се сатира бави само малим људима? 

 

Сатира се бави малим људима на великим позицијама. Ето нам доброг афоризма! 

 

 

 

 

 



Која је то танана разлика између хумора и сатире? 

 

Хумор нема ту жаоку коју има сатира. А хумор у сатири је средство ублажавања 

горчине тема које сатира третира. Сатира је дакле као лијек, таблета, која има слаткаст 

овој да би се лијек лакше прогутао. 

 

Да ли је сатиричар осуђен да страда? 

 

Не, данас имате и подобне сатиричаре. Много су присутнији у медијима, пуно 

говоре, а ништа не кажу. Они се дакле служе оним уопштавањима. Или говоре о 

неутралним темама. Властима не сметају, јер сами постављају себи границе до којих 

смију ићи. (То је отприлике она прича, „ови на власти су лопови, али сви политичари 

су лопови, да дођу други, они би можда још више крали”. Што нажалост и није далеко 

од истине.) 

 

Колико си сам страдао бавећи се сатиром? 

 

Данас не постоји отворена цензура, нити полицијска саслушавања, праћења и 

судска прогањања. Али тиха, суптилна цензура и те како постоји, затим ту је 

маргинализација сатире и сатиричара у медијима, поготово оним најбитнијим. Са 

другим видовима прогона за сада се нисам сусретао, мада ми је отац рекао да ће једном 

доћи и покупити ме. Сатиричар је увијек на ивици да се нађе у марици. 

 

Сатиричар је аналитичар, бунтовник, борац за ново и боље друштво… 

 

Управо све то. Сатиричара води жеља за бољим и праведнијим свијетом.  

 

Какву сатиру рађају кризна времена? 

 

Што су времена тежа и удар сатире је јачи, жаока оштрија. 

 

Колико задовољство писање сатире пружа писцу? 

 

Са једне стране, то је издувни вентил од притиска тешке свакодневице. Са друге, 

могућност да се људи потакну и ствари крену са мртве тачке. На крају, и предност да 

се нешто у лице каже онима који су криви за сивило које нас окружује. 

 

Како ти гледаш на афоризам? 

 

Као на дигитални у односу на аналогни сигнал. Сва снага, сва жаока, сва енергија, 

све удара у једном трену, у једном импулсу. 

 

 

 



Шта чини доброг афористичара? 

 

Способност да кликером прави бравуре боље него Меси лоптом. 

 

Којим се темама бавиш као афористичар, а којима као писац кратких 

(фантастичних) прича? 

 

Пишући приче лакше је говорити о егзистенцијаним питањима, о томе ко смо, гдје 

смо, зашто смо, мада се о томе може говорити чак и кроз афоризам. Теме су разноврсне 

и углавном ми се саме наметну. 

 

Чему највише поклањаш пажњу пишући афоризме, а чему пишући приче? 

 

Увијек ми је најбитнија идеја. Да о њој проговорим на јасан и језгровит начин. 

 

Да ли ти се десило некад да ти мисао/афоризам побегне? 

 

Не једном. Обично ми се то деси у оном прелазу у сан. Јави ми се афоризам. Уф, 

одличан! Антологијски! Али ко ће сад устајати, нема шансе да га заборавим. Јутром 

разбијам главу, али нигдје га наћи. 

 

Објављен си у часописима. Како је текла (и тече) сарадња са Политиком, 

Вечерњим новостима, Блицом, Ошишаним јежом, Носорогом… 

 

Повремено у ове дневне листове спремим изборе својих радова и они проберу 

нешто од тога. Некад је то интензивнија сарадња, некад не. Како год, кад се све сабере, 

у дневним новинама у Београду и Бањалуци мислим да је изашло барем 400 

афоризама. Ово истичем, јер су тиражи тих медија за наше прилике високи. 

Појединачно, највише мојих радова изашло је у сатиричном листу Носорог и у Ђердану, 

можда по хиљаду афоризама. Ђердан је енигматски лист, тиражан у Федерацији БиХ, у 

њему сам објављивао и енигматске радове. 

 

Заступљен си у многим антологијама, збиркама… Како је текао твој пут од прве 

написане приче/афоризма до прве збирке (афоризма/приче)? 

 

Најтеже је пробити лед, бити упоран и имати вјеру да оно што радиш вриједи. Прву 

потврду када су приче у питању дао ми је проф. Александар Б. Недељковић након што 

су неке моје приче доспјеле до њега. А, афоризми, послао сам неке своје радове у 

некадашњу Експрес политику. На моју радост у неколико седмица, објавили су све. 

Прије тога, још као тинејџеру, било ми је занимљиво укључити се у акцију Забавника и 

емисије Озон, радија Београд 202. Они би поставили питања, а читаоци, слушаоци, 

давали би одговоре. Ти моји одговори управо су неки од мојих првих афоризама. 

Наравно, дуг је пут градње писца. 

 



Освојио си и многе награде…  

 

Награде пријају, подстичу. Оне од публике су најдраже, јер је и циљ оно што радим 

подијелити са публиком. Најдраже су ми Галаксијина награда за најбољу причу 

објављену у том листу 2000. године и Прва награда на сатиричном фестивалу Смејада 

2013. Али награде не морају увијек бити мјерило квалитета. Нажалост, мислим да се 

награде неријеткоо додјељују по „неспортским“ мјерилима. 

 

Да ли је проза нужно револт? 

 

Најчешће јесте. 

 

Користиш ли предности модерног доба: да ли и у којој мери користиш мобилни 

телефон као „блок“ за писање? 

 

Да не бих губио мисли, често у пар ријечи запишем идеју која ми се створила у 

трену. Понекад чак и за воланом аутомобила.  

 

Жврљаш ли књиге? Подвлачиш ли најлепше мисли, пишеш ли коментаре, 

записујеш ли мисли на маргинама? 

 

Не, то ипак не радим. Књиге које посједујем су лишене тих додатака. 

 

Шта те подстиче на писање? 

 

Жеља да подијелим своја размишљања о свему, а посебно о вјечној потрази за 

смислом. И жеља да се човјек сам преиспита, досегне властиту зрелост у размишљању, 

ставовима, па самим тим и у писању. 

 

Да ли су ти потребни посебни услови да би писао? 

 

Не. Једном ми се покварио лаптоп, па сам причу писао на таблету. Онда ми се и 

таблет покварио и избрисао ми целу причу. На крају сам, пошто је већ био задњи дан 

конкурса, причу написао из цуга, у кафани код другара, за његовим рачунаром. 

Прича је објављена у збирци Ђавољи прст, произашлој из пратећег конкурса фестивала 

фантастике Refesticon 3. 

 

За писца је важно да буде „утрениран“. Зашто? 

 

Ако се стално не оштри оловка, оловка ће отупити. Сталним писањем и бављењем 

књижевношћу, оштри се оловка. 

 

 

 



Колико писац мора да буде „очишћен“ од овоземаљских ствари да би писао? 

 

Требало би да буде. Али, многи књижевни великани имали су чак и озбиљне 

људске слабости. 

 

Занимљиво је да се бавиш и енигматиком: сам састављаш укрштенице. Како си 

развио љубав према укрштеницама? 

 

Најприје сам их рјешавао. Посебно некада, током распуста, на одмору. Мало 

љенчарења и Еурека у рукама. Онда сам и сам покушао. И изгледа да ми солидно иде. 

Довољна је обична оловка, гумица и свеска у квадратиће. И наравно већи фонд 

појмова у глави, уз мало комбинаторике. 

 

Кроз укрштенице промовишеш научну фантастику и сатиру, али и људе везане 

за уметност и културу… 

 

Данас свуда доминирају, па самим тим и у енигматици, спонзоруше и тзв. естрадни 

умјетници, најчешће пјеваљке. Ту су још у игри и спортисти, евентуално глумци, 

понекад и неки књижевни класик. Простор за младе умјетнике је мали, недовољан, 

посебно за ствараоце фантастике и сатире. Због тога су ликови који се појављују у 

мојим укрштеницама управо они. И драго ми је да то није остало непримијећено. 

 

Који су ти даљи планови? 

 

Да сљедеће године у ово вријеме будем милионер. Али, ипак не бих да призивам 

инфлацију. Шалу на страну. Планови. Да и даље пишем, да будем у прилици 

презентовати то публици, па, докле год стигнем. 

 

 

Јун, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. Драган Павловић: Музика тишине 
 

 

Природа нам толико даје, требало би да јој вратимо макар мало. 

 

Драган Павловић, познатији као Драган Пустолов, светски је путник, авантуриста, 

спортиста, планинар, сликар фрескописац, иконописац, грнчар... Учесник је 

високогорских успона на највише врхове Европе, Африке, Азије (трекинг до базног 

кампа Монт Еверест), пловио је од извора до ушћа Амазоном, водио је трекинг туре 

кроз прашуму Венецуеле, као и Инка трекинг до Мачу Пикчуа у Перуу... Као 

планинарски водич, председник Одбора за планинарство ПСК Копаоник, члан 

начелништва Службе водича ПСС, један је од оснивача и председник комисије за 

екологију при ПСК Копаоник (Београд). Како сам каже, једна га мисао води кроз 

живот: Човек се одметнуо од природе. Све док јој се не врати и не успостави некадашњи склад, 

биће у проблему. 

  

Каријеру си започео у фирми за уградњу парног грејања „Монтажа“ и ИМТ-у. 

Да ли ти је тешко падао канцеларијски посао? 

 

То је било давних година, када сам се са средњом школом запослио, како бих 

побегао из мале, сеоске средине и дошао у велики град. Ништа ми није било тешко, јер 

сам био жељан нових сазнања и познанстава, као и даљег школовања. Цело моје 

унутарње биће говорило ми је да што пре одем из тако велике фирме, јер она зароби и 

уљуљка човека, па скоро цео свој радни век остане ту где јесте. Моја је природа 

стремила ка слободи. 

 

Године 1992. почео си да радиш као комерцијалиста у приватној фирми за 

продају школског прибора и сувенира „Нептун“... 

 

Та година била је преломна за мој живот. До тада сам се активно бавио борилачким 

и екстремним спортовима (падобранством, роњењем, алпинизмом и спелеологијом). 

Године 1991. био сам учесник експедиције Килиманџаро. По повратку, кренуо сам 

путем јоге и почео да истражујем и спознајем себе изнутра. Сви путеви су ми се тада 

отворили. Напустио сам ИМТ и почео да радим као комерцијалиста у приватној 

фирми. Врло брзо отворио сам своју фирму, али сам је после три године и затворио, јер 

је такав посао доносио пуно стресних момената, који нису одговарали мојој природи. 

 

Године 1995. отворио си СТР „Кибо“. Како је текла производња украсних 

предмета? 

 

То је било откровење за мене. У мени је од ране младости лежао уметнички дар који 

је само чекао да се испољи. Ситуација у земљи ми је ишла на руку. Због санкција увоз је 

био онемогућен, а тржиште је било жељно робе. Почео сам са производњом гипсаних 

фигура, јер сам као комерцијалиста већ имао разрађену мрежу за пласман робе. Моји 



производи претежно су били намењени деци, што ми је причињавало додатну радост. 

Успешно сам радио и уједно имао пуно слободног времена за спортске активности и 

путовања. 

 

Реци ми нешто више о курсу керамике у Манаковој кући и раду са глином: 

колико је глина захтевна, односно захвална, привлаче ли те неки други 

материјали? 

 

Све се одвијало спонтано. Осећао сам да ће се тржиште једног дана заситити 

гипсаних фигура, па сам кренуо да истражујем свет керамике. Завршио сам курс за 

израду уникатних предмета од глине, код два дивна предавача, професора на 

академији, који су нам несебично преносили своје знање. Савладао сам све технике, 

купио пећ за печење и кренуо у нова истраживања. Касније сам уписао и завршио 

четворогодишње студије иконописа и фрескописа на Академији црквених уметности 

(данас је то Академија при Богословском факултету). 

 

Као члан Удружења уметника „Византија“ учествовао си на више групних 

изложби керамике у Србији. Сигурно имаш много лепих успомена из тог 

периода... 

 

Да, то је веома лепо искуство. Имам доста групних изложби. То је посебан осећај - 

када можете свој рад и енергију да поделите и понудите другима. У раду са глином 

привлачили су ме детаљи: неправилан облик неког дрвета, пања, старе српске куће - 

све сам то израђивао у минијатури. Радећи у глини достизао сам мирније и 

уравнотеженије стање. 

 

Недавно си основао Удружење уметника за израду и очување традиционалних 

рукотворина „Етно Извор“ - са којим циљем (http://etnoizvor.blogspot.rs/)? 

 

Напредна технологија и убрзани темпо живота удаљили су нас од наших 

традиционалних рукотворина, од времена када су људи стварали користећи природне 

материјале, када су били у присној вези са природом, када су је искрено поштовали. 

Како те везе скоро да више и нема, верујем да ћемо оживљавањем старих заната 

задржати контакт са природом, а на тај начин и са самим универзумом. 

  

Бавио си се екстремним спортовима: алпинизмом, падобранством, роњењем, 

јахањем, борилачким вештинама, спелеологијом, кањонингом... Шта те је 

привукло њима? Како су те и колико испуњавали? 

 

На ово питање одговорићу једним цитатом: „Шта је то што нас вуче у авантуру, 

неизвесност која се понекад граничи са немогућим? Неки кажу да постоји група људи 

која има потребу за адреналином и која временом постаје зависна. Они су увек у 

покрету, спремни за екстремне акције. Понекад их је тешко пратити. Ако им одузмете 

ту врсту активности, одузимате им и вољу за животом. 



Са научне стране „адреналин“ кад се излучи везује се за одређене рецепторе у мозгу 

и на природан начин припреми животињу или човека за борбу, у тренутку повећава 

снагу и краткотрајне физичке могућности, смањује могућност крварења и побољшава 

вид у мраку. У сваком случају после доживљеног адреналинског искуства живот се 

спозна на другачији начин, гледа из друге перспективе, много се више вреднује и 

цени: почињете да запажате и уживате у малим, једноставним стварима које често 

пролазе поред вас, а да их не примећујете или не препознајете.“ 

 

Можеш ли истаћи своје најтеже/најдраже искуство из тог периода? 

 

Најтежи тренутак доживео сам као вођа експедиције на Памир (Киргистан). 

Приликом успона на врх Лењин (7148 м), затекло нас је невреме на висини од преко 

5000 м. Само смо уз Божију помоћ, којем сам се искрено помолио, стигли до базног 

кампа. 

Од најдражих искустава издвојићу њих неколико: пролазак стазом којом су ишле 

Инке и долазак до Мачу Пикчуа који се налази на висини од око 3000 м, у којем се 

осећа посебна вибрација, посебан мир који се речима не може описати; пролазак 

Националним парком Канаима у Венецуели или вожња узводно прашумским рекама 

Карао и Чурун, пешачење кроз прашуму до Анђеоског водопада, пловидба 

Амазоном... неописиво је, фасцинантно, надреално искуство. 

 

Какав је осећај пропадања, зарањања, јахања? Имају ли ишта заједничко? 

 

Сви екстремни спортови имају нешто заједничко, а то је адреналин. Бавећи се 

падобранством стичете посебно искуство – стичете појам о времену. Падобранство је 

права уметност. Само у ваздуху, док пропадате, можете да спознате колика је заправо 

дужина једне секунде, и колико радњи за то време можете урадити. Посматрати земљу 

из птичије перспективе прелепо је искуство. Роњење је посебна прича. Спуштањем на 

дубину од преко двадесет метара одлазите у други, подводни свет. Окружени рибама 

које вас знатижељно посматрају, чини вам се као да сте на другој планети. Тишина 

морских дубина посебно је медитативно стање. 

Још као дечак волео сам игре Индијанаца и каубоја, зато сам и пожелео да савладам 

вештину јахања. Човек и коњ морају да буду у складу, само ће вас тако животиња 

слушати и пратити. То је само један од начина да се вратите природи. Жеља ми је, и 

сигурно ћу је остварити, да на коњу пређем велике дестинације. Имао сам прилике да 

видим људе који су на коњима из Француске, преко Србије, ишли за Кину. Замислите 

какав је то невероватан осећај и искуство! 

 

Да ли си икада, бавећи се екстремним спортовима, осећао страх и како си се са 

њим изборио? 

 

Страх је увек присутан и то је природно, јер вас усмерава, чини вас опрезним, 

будним. Не сме, међутим, да вас зароби, блокира, јер у том случају нема ни доношења 

рационалних одлука, нити решавања екстремних ситуација. 



Године 2014. основао си, са групом истомишљеника, комисију за екологију 

„Чисто и бистро“ при ПСК Копаоник. Зашто? Зашто је важно живети у здравој 

средини, у сагласју са природом? 

  

Више од тридесет година бавим се планинарењем. Задњих десет година радим као 

лиценцирани водич Планинарског савеза Србије. Србију сам обишао уздуж и попреко. 

Обишао сам скоро сва наша села и засеоке. Лепоту наше земље у сваком селу, сваком 

потоку, реци нагрђује бачено смеће. Над таквим сам се призорима увек згражавао, али 

се никад нисам запитао шта ја као појединац чиним да то спречим. 

Тако је група истомишљеника, којој сам се радо придружио, 2014. године 

формирала Комисију за екологију, при ПСК „Копаоник“ 

(http://cistoibistro.blogspot.rs/). Почели смо да организујемо акције уклањања баченог 

смећа са зелених (бео)градских површина. Радили смо вођени мишљу да нам природа 

све даје и да на тај начин можемо макар мало да јој, са захвалношћу, вратимо. Читава 

божанска креација, названа планета Земља, са свим својим лепотама, створена је за нас, 

за човека. Без природе не бисмо опстали и често се питам: зар је човек толико слеп да 

то не види и не осећа, зар може да живи не поштујући околину? Ако се свест људи не 

промени, ако се не пробудимо, онда смо у великом проблему. Једноставно ћемо 

нестати. 

 

Имали сте до сада неколико акција... Планирате ли их још и када, где, како... 

 

Да, успешно смо спровели неколико акција чишћења Кошутњака, које су све биле 

испраћене у медијима. Општина Раковица нам је пуно у томе помогла. Леп је осећај 

када прођем деоницама које смо очистили и видим нове младе биљке које стасито 

расту и прекривају, сада раскошна, места на којима се до јуче налазило смеће. Имам 

утисак као да ми говоре: „Хвала вам, ово је сада наше ново станиште, овде је сада наш 

нови живот!“ 

Организовали смо и низ предавања (Основна школа „Свети Сава“, Географски 

факултет, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“), расписали конкурс за 

ангажовану фотографију под називом „Дивља депонија у мом крају“, који ускоро 

приводимо крају. У плану нам је да проширимо акције по читавој Србији и да 

едукативним предавањима по школама у градовима и селима подижемо свест људи да 

више не бацају смеће у природи, и да уједно вршимо притисак на општинске 

структуре да у сваком селу обезбеде контејнере за одлагање смећа. 

 

Природа је жив организам. Када си први пут осетио њен позив? 

 

Чини ми се да сам још од малих ногу осетио њен зов. С обзиром да сам детињство 

провео на селу, био сам окружен природом. Природа је живи, комплексан организам 

који има своју свест, душу. Све је живо: вода, биљке, чак и камен има свест, о 

животињама нећу ни да говорим. Природа нас својим неодољивим зовом мами у своје 

окриље. Природа нас несебично воли, штити и поред тога што је непрестано 



повређујемо. Она нам даје знање, захваљујући њој опстајемо, општимо са самим 

Творцем, али на жалост, многи то не виде, не осећају. 

Шта те је определило планинарењу и какав је осећај пети се на високе планине? 

 

Бавећи се планинарењем улазите дубоко у територију земље у коју путујете, 

дружите се и упознајете локално становништво, упознајете природне лепоте које 

класичним путовањем не бисте видели (http://allevents.in/org/dragan-pavlovic-

planinar-pustolov/1340304). 

Један мудри учитељ је рекао: „Планинарење је степеница ка Богу“. Слажем се са 

њим. Планинарећи, општите са самом природом, са самим универзумом. Нарочито 

када се пењете на велике висине. Прочистите своје биће до те мере да свој живот 

видите на длану, сагледавате га из друге перспективе. Чула вам се изоштравају, 

свеснији сте живота око себе и почињете више да га вреднујете. СХВАТИТЕ ДА СТЕ 

ЈЕДНО СА ОКОЛИНОМ, СА САМИМ УНИВЕРЗУМОМ, да сте део божанске креације, 

да природа без вас не би била уцеловљења, као ни ви без ње. 

 

Како висина утиче на појединца? 

 

Висина вас ПРОЧИСТИ, али и РАЗГОЛИТИ. Сви ми имамо хиљаду маски и сваки 

пут, у зависности од тога са ким комуницирамо, стављамо на себе неку другу маску. 

Многи нам се на први поглед учине добрим, честитим, али када се попнете на преко 

4000 мнв, маске полако почињу да спадају и ви остајете разголићени. Тог тренутка на 

површину исплива ваш прави карактер, показујете какви сте заиста. Више пута су ме 

изненадиле мени драге особе које су на великим висинама показале своје право лице. 

Јавља се нетрпељивост, себичност, грамзивост, нетолерантност, неки чак не пружају 

помоћ другима. Обично то испричам људима пре него што почну успон, како би 

знали шта их чека горе и како би били толерантнији једни према другима. 

 

Постоји ли неко посебно искуство које си доживео на планини, а које би 

поделио са нама? 

 

ДА, ИСКУСТВО МОЛИТВЕ…. 

Године 2008. организовао сам и водио експедицију на Памир у Киргистану. Циљ је 

био успон на врх Лењин, висине 7148 м. Пошли смо из првог базног логора на 3600 м, 

одакле смо пели аклиматизационе успоне на 4400 м до другог базног кампа, а одатле 

до трећег кампа на 5400 м. Од другог до трећег кампа на 5400 м прешли смо, веома 

опрезно и у навези, преко 52 глечерске пукотине, дубине и до стотину метара. 

Оно чега се највише плашим на планини је магла, нарочито у зимским условима и 

то ми се управо и десило. Кренули смо са 4400 на 5400 мнв, са опремом на леђима у две 

навезе. Прошли смо први део, али нам је остао други, преко једног платоа. Време се 

погоршало и за непун сат почела је грмљавина и снег је кренуо да пада. Врх Лењин 

није култивисана планина, што значи да стазе нису маркиране или су маркиране само 

делимично. Снег је невероватном брзином покрио стазу. Назад нисмо могли, јер су иза 



нас биле пукотине које смо прошли, а било их је још доста испред нас. Све је постало 

бело. Стаза се више није видела. 

Почео сам да призивам Свевишњег Господа да нам помогне. Обично када се молимо 

то чинимо као папагаји, површно. Моја молитва била је вапај за помоћ. Ходао сам у 

погнутом положају. Када сам подигао главу, на неких десетак метара испред себе 

угледао сам две силуете са ранчевима на леђима. Обрадовао сам се. Окренувши се 

према групи, рекао сам им да нисмо сами, неко је испред нас. Када сам се поново 

окренуо, испред нас није било никог. 

То ме је узнемирило и помислио сам да халуцинирам. То се дешава када су људи 

јако исцрпљени или промрзли. Међутим, нисам био ни једно ни друго. Опет сам 

призвао Господа, и веровали или не, одједном је стаза, која се до тад није видела од 

снега и магле, постала флуоросцентно бела. Кренули смо њоме. Вијугала је час лево 

час десно и после једно 200 м наишли смо на црвену заставицу којом је стаза била 

обележена - знак да идемо у правом смеру. Наишли смо на још једну ознаку и дошли 

до веће пукотине. Испред нас видели смо логор. 

Позвали смо у помоћ. Притекао нам је један Рус, који нас је усмеравао како бисмо 

прешли преко пукотине. Дошавши у логор, рекао сам групи да их нисам ја довео до 

логора, већ неко много моћнији и узвишенији, и да треба Њему да се захвалимо што 

смо остали живи. 

 

Да ли је тешко заљубити се у планину? 

 

Не, ако имате ту врсту сензибилитета да препознате (њену) праву лепоту. 

 

Шта ти говори природа када си на великим висинама, како ти се обраћа, како 

тада општиш са њом, са самим собом? 

 

Када се стопите са чистотом околине и када вам се биће прочисти и успоставите 

јединство са природом онда почиње да вас прожима музика тишине. То је 

најблаженији тон, мислим да је свепрожимајући и да од њега све почиње. Он је 

присутан међу нама, само што га не чујемо од градске вреве или неке друге буке. 

Можемо га у градској средини чути само у стању медитације. Имам утисак да ми каже: 

ТИ СИ ЈА, ЈА САМ ТИ… МИ СМО СВЕ… 

 

Да ли те је планинарење променило и у ком смислу? 

 

Дало ми је снагу и чврстину, учинило ме је свесним сопственог постојања, научило 

ме је да је сваки појединац који се спустио на Земљу важан. Планинарење ме је ојачало 

до те мере да много лакше могу да решим неке животне преблеме који ми се намећу. 

Учинило ме је бољим човеком, научило ме је да прихватам различитости које нас 

окужују. Научило ме је да прихватам пријатељства без обзира на верску опредељеност, 

националност или боју коже. 

 

 



Како се постаје планинар? 

 

Веома једноставно. Учествовањем на акцијама, прво на лаганим пешачким турама, а 

потом, у складу са кондицијом и афинитетима, на јачим, високогорским, па чак и 

алпинистичким успонима, учланивши се у било које планинарско друштво, постајете 

члан планинарске организације (http://www.psd-kopaonik.org.rs/). 

 

Савет онима који желе да постану планинари? 

 

НЕ ПЛАШИТЕ СЕ. ПРИРОДА ВАС ВОЛИ И ЗОВЕ У СВОЈЕ ОКРИЉЕ. ПРИГРЛИТЕ 

ЈЕ. ОНА ЈЕ НАША ДРУГА МАЈКА. 

 

 

Јул, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92. Живојин Ћелић: Чин стварања је чин љубави 
 

 

Уметност није професија, то је позив. 

 

Интервјуи су, попут прича и песама, живи. И као кад се стварају приче и пишу 

песме, на њихово стварање утиче окружење, ситуација у којој се (тренутно) налазите. 

Тако је интервју са Живојином Ћелићем протекао у изузетно пријатној атмосфери 

његовог скромног дома. Седимо у великој дневној соби, украшеној сликама. Док се 

спрема за интервју, Живојин пали цигарету за цигатером, служи ме колачима и кафом, 

покушава да ме, необавезном причом, опусти. Не зна да се у његовом дому осећам као 

у својој кући. 

Евгенија, Живојинова жена, повлачи се у другу собу и оставља нас саме, да 

започнемо причу. Дошла сам (безобразно окаснивши) са једном групом питања у 

глави, а отишла са сасвим другим причама, снимљеним на диктафон - бољим, лепшим 

и богатијим. Зато интервјуе треба пустити, као и приче и песме, да расту и развијају се 

сами, теку у оном правцу у којем сами желе да иду, јер једино се тако добијају оне 

праве, искрене приче. 

 

Прва сећања која носиш из детињства? 

 

Одрастао сам код баке, која је била велики верник. Водила ме је у цркву св. 

Пантелејмона, најстарију на Балкану, једну јако малу цркву са јако мало фреска. То су 

моја прва сећања: поглед на фреске, које су се мени чиниле огромним, из жабље 

перспективе. Ако томе додамо и мирис тамјана, чинило ми се да сам, буквално, на 

небу. 

У близини цркве налазило се старо нишко гробље из 19. века. Тамо је био сахрањен 

мој деда којег су убили Немци. Мој отац је умро са осећајем кривице да је његов отац, 

по којем ја носим име, због њега страдао... Отац није био ни за четнике ни за 

партизане, ни за Љотићевце и водио је неки свој приватан рат против Немаца. Радио је 

на одржавању локомотива на железничкој станици и студирао. Уместо да товарну маст 

ставља у мазалицу за локомотиве, стављао је песак и локомотиве су, природно, 

блокирале. Немци су га ухватили и одвели да га стрељају, али је успео да побегне са 

још једним затвореником из специјалног затвора у Нишу (прескочили су 3,5 м висок 

бетонски зид). 

Да би му се осветили за то, Немци изазову квар на централи која је снабдевала Ниш 

струјом. Мој деда, пошто је био шеф централе, оде да поправи квар, а Немци пусте 

струју и убију га... Бака је те ноћи три пута чула како је дозива, устајала је из кревета и 

излазила у двориште, и након трећег пута знала је да је страдао. Зашто ти то причам? 

Због тога што од најранијих дана граница између живота и смрти није за мене 

постојала. Памтим да смо одлазили на гробље на којем је деда био сахрањен, бака би 

ми говорила: „Стани овде, подно његових ногу, да те види“, а онда би му све причала, 

шта се ново дешавало у нашим животима... 

 



Пре свега си сликар, па тек онда песник... Зашто? 

 

Спадам у људе који живе за уметност и од уметности. Веруј ми није лако (није ни 

тешко), али је дивно... Растао сам у кући књига. Све је било подређено књигама, 

филму, сликарству, тако да нисам имао референцу да сам рођен уметник, сликар... У 

кући је било присутно једно тихо исповедање вере, нарочито код моје баке, у чијој сам 

кући одрастао, тако да су ми биле потпуно блиске особе које имају мистична виђења - 

мени је све то било мање-више нормално - иако у овом будаластом свету то не изгледа 

нормално... 

 

Како си у себи открио уметника? 

 

Мој брат је старији четири године од мене. Јако је волео да се дружи са мном. И дан 

данас је такав. Када је кренуо у школу, све што је он учио, ја сам учио. То је било једно 

јако необично дружење - за данашње појмове. 

Сећам се врло добро. Била је недеља, једини нерадан дан у то време, када сви моји 

спавају дуже. Брат и ја смо спавали у једној соби. Пробудио сам се јако рано. Поред мог 

кревета стајала је свеска и оловка поред ње. Необична, шарена оловка. Једва сам чекао 

да се сви у кући пробуде. Нико није могао да ми одговори одакле су се појавили та 

свеска и оловка. Одустао сам од даљег истраживања и уз звуке плоче коју сам од мајке 

добио на поклон за рођендан „Клавирски концерт у Б молу“, Чајковског, сео сам и 

написао једну песму, поему заправо, инспирисану песмом „Georgia on my mind“ Реј 

Чарлса, потпуно апстрактну, неримовану - једноставно је таква изашла из мене. Нисам 

је посебно дорађивао, обично кад радим, јако мало исправљам након што довршим 

дело. 

Брат, који је исто писао, погледа ту свеску, прочита песму и позове ме на свој наступ 

у Народној библиотеци у Нишу, јер био је већ члан неких књижевних клубова. Пред 

препуном салом, мој брат каже: „Ја бих да представим мога брата и замолићу га да нам 

прочита своју песму.“ Одузео сам се, али сам ипак прочитао песму и добио фрапантан 

аплауз. Од тад су ме као мечку водили по песничким фестивалима широм бивше 

Југославије, уврстили су ме у антологију са 11 година. То су биле шездесете године 

прошлог века... 

 

Љубав је обележила твој живот... 

 

Све што је везано за стваралаштво, било да је у питању писање или сликање, код 

мене је везано за љубавност, потребу да пренесем ту енергију другим људима, то је 

моја порука у свему, ако поруке уопште има, једна потреба за контактом кроз 

љубавност. 

Мој је дом био пун љубави, моји су се родитељи искрено волели, моји бака и дека 

били су дубински повезани. Љубавност је обележила мој живот. Чин стварања за мене 

је чин љубави, давања, проточност – ништа није од мене, све је од Неба, од Бога. 

Трудим се да имам увећану концентрацију кад стварам. Рецимо, никад не пушим 

док сликам. То је за мене светиња. Молим се у себи све време док стварам. Та енергија 



молитве је чудаствена. Не знам да ли се по том питању разликујем или сам некоме 

сличан. Кад бисмо се сви молитвено понашали једни према другима свет би био 

далеко лепши. 

Све потиче са Неба. Једино што ми можемо је да се волимо. Како? Безболно да 

покушамо. Ти да видиш моје слике, ја да чујем шта ти пишеш. На крају крајева, даје 

онај који има (онај ко нема не може да да). Ред је да човек прихвати ту улогу, јер га 

Сила над силама лако замени кад је непослушан и одбија да ради. 

 

Да ли имаш утисак да би те та Сила казнила ако је не би послушао, уважио? Да 

ли ти је тешко што је носиш? 

 

Ја сам велики радник. То је једно страховито одрицање, али ту цену радо плаћам. 

Трудим се да стварам колико могу, а човек мора да може. Мора себе да убеди да може. 

Трудим се да стварам, јер ћу бити питан шта сам за живота радио кад будем отишао на 

онај свет. 

 

Да ли се прибојаваш тог питања, односно свог одговора. Да ли мислиш да си 

урадио све што је било у твојој моћи? 

 

Рођен сам да будем мрав, да радим. Овде сам дошао да бих радио. Изабран сам по 

милости Божијој за овај посао зато што умем да га радим. Знам тренутке када сам могао 

да дам више, не боље, него више. Имао сам периоде када сам падао духовно, где нисам 

смео. Али, надам се да ће ми тамо горе због тога прогледати кроз прсте. 

 

Шта сматраш својим врхунским делом? 

 

Мислим да је немогуће досегнути неки врхунски домет у том смислу, бар то мени 

није мера вредности. Испричаћу ти једну кратку причу. Имао сам изложбу у 

Холандији, тада сам почињао већ да будем славан – ишао сам ка томе. Била је то доста 

уважена галерија. Ниси могао сам да јој се наметнеш, већ си могао у њој да излажеш 

само по позиву. Власница галерије ме је позвала и ја сам направио једну доста 

необичну изложбу. 

Једна бака стајала је испред једне моје слике и почела је да се тресе и да плаче. Ја 

приђем, наравно, и питам је о чему се ради. Она каже: „Ја осећам страховиту бол 

испред ове слике.“ Слика је потпуно апстрактна. На полеђини сам написао њен назив, 

на српском и на холандском, али га ником нисам говорио (осим ономе ко би пожелео 

да је купи). Скинем слику, окренем је ка старици, да види да на полеђини пише: „Бол“. 

Вратим слику на зид, а бака почне да ме грли и љуби. Она плаче, ја плачем, гледају нас 

људи... Постоје такви тренуци препознавања, где доживиш катарзу, прочишћење, када 

знаш да је порука стигла, да ју је макар један човек препознао. Бака се кроз тај плач 

очистила. Сагорели смо смеће обоје. 

 

 

 



Имаш ли свој студио у којем ствараш? 

 

Тренутно немам. Очекујем продају неких слика у Русији. Ако се то деси, купићу 

атеље. За сада радим мале формате у стану, слике и иконе. 

 

Које су твоје омиљене теме? 

 

Богородица. Радим потпуну апстракцију, мада не волим ту реч, али је користим у 

недостатку друге, боље. Сликам оностраност. 

 

Претпостављам да страшно велику пажњу поклањаш бојама... 

 

О да. Боје, као и речи, имају свој језик. Никад нећеш видети две исте жуте на мојим 

сликама. То је једна невероватна меморија, која ме тера да истражујем. Јако је тешко 

направити нову боју. То је прави изазов. Шта је још за мене битно? Боје су вибрације. 

Сакупљам слике других уметника, али то радим врло пажљиво, зато што постоје слике 

које могу да те разболе и које могу да те излече. Постоје сликари који су заробили своје 

фрустрације у слици и то те бомбардује, слика зрачи и од ње ти није добро... 

Тим поводом испричаћу ти једну другу причу. Већ сам постао неко име у 

Холандији. Често сам излагао у галерији коју сам ти већ спомињао. Налазила се у 

самом центру једног туристичког места, на три спрата. На отварање моје изложбе ниси 

могао да дођеш ако ниси имао позивницу. Власница ме је позвала једном приликом и 

јавила ми како један човек, пошто је купио моје слике, жели са мном да разговара. Ја 

дођем, човек се представи и каже: „Ја сам пекар.“ А његов ланац пекара је као Мек 

Доналд'с у Америци. „Купио сам две ваше слике. Мању сам однео у канцеларију, где 

се стално свађамо на састанцима. Од кад сам, међутим, окачио Вашу слику, састанци 

кратко трају и нико се ни са ким није посвађао. У чему је тајна?“ Кренем да му причам 

како се молим пре него што почнем да сликам, морам да се очистим пре него што 

седнем за платно. Морам да осетим оностраност, молитвену тишину. Када осетим да 

сам чист и да могу да радим, да лежи благослов на томе, почињем да радим. Након тог 

објашњења постали смо велики пријатељи. Ето то је прича о бојама и енергији коју 

зраче. 

 

Да ли ствараш под туђим утицајем? Да ли те други сликари инспиришу? 

 

Не упадам у те калупе. Моја животна прича је другачија у том смислу. Постоје 

писци и сликари које обожавам. Од Роткова, Кандинског, Ван Гога до писаца 

Раичковића, кога сам лично упознао, нашег дивног Матије Бећковића, Мике Антића... 

Наравно да они могу да те покрену, али ја нисам преписивач. Ја им се дивим. Они ме 

надахњују. Одушевљавају ме њихова решења, али то не значи да треба да их поновим, 

већ ме терају на размишљање. 

Ван Гог је рецимо утицао јако на мене, јер је мој отац, док сам био мали, купио 

његове репродукције. Сећам се да сам, док сам гледао његове слике, помислио: „Ја могу 

ово.“ То је онај тренутак који те скрене на пут који препознаш као свој. Ето, ако је неко 



утицао на мене, утицао је Ван Гог. Више су ме, међутим, инспирисала његова писма, 

него његове слике. Имао сам ту срећу да научим холандски и да читам његова писма у 

оригиналу. Због тога сам на један ритуалан начин хтео да му се одужим, па сам, када 

сам финансијски мало ојачао, обишао сва места где је сликао: Енглеску, Холандију, 

Белгију, Француску... Тај пут ми је донео толико тога, не могу да ти опишем. То је био 

мој начин да му кажем: „Хвала ти.“ 

 

Баш дивна прича... Да се вратимо на боје: да ли мислиш да свака боја носи своју 

енергију? 

 

О да. Схватио сам да је апсолутно тачно да боје имају енергију. Јако је битан осећај за 

праву меру. Када ставиш одређену количину жуте на платно – шта окружује ту жуту – 

плава. Колико плаве? Црвена. Колико црвене? Који су то односи и када постају 

критични, а не смеју. Пошто су од много линија начињене моје слике, кад станеш 

испред мог платна имаш осећај да оно нема краја. Можеш да путујеш кроз то мноштво 

линија и то ти даје осећај невероватне, бескрајне слободе. Осетиш присуство духа 

Светога... 

 

Који је прави разлог зашто сликаш у линијама? 

 

Моја омиљена тема је Богородица. Као клинац сам непрестано цртао Богородицу. 

Волео сам тај линеарни цртеж. Наше дивне фреске, иконе, најапстрактније су слике, 

оне су онострани прикази правог живота. Кад погледаш наше иконе или фреске, 

имаш две перспективе: људску и божанску. То стално упућивање на онострано, 

опомиње нас да се нисмо тек тако родили, тера нас да схватимо са којим смо задатком 

дошли, зашто смо ступили у ову учионицу која се зове земаљска кугла или свет... 

 

Да ли сликаш снове? Да ли их претвараш у стихове? 

 

Претварам их у језик боја. Не сликам мотив пошто нисам фигуративни сликар. 

 

Много си путовао по свету. Дуго си живео у Холандији. Да ли ти је недостајала 

Србија? Колико те је живот у Холандији испунио и колико је утицао на твој 

стваралачки рад? 

 

Хвала ти на овом питању. Домовину носиш са собом. Не може човек све и да хоће да 

избегне то што јесте. Само мора себи да постави питање: „Зашто сам рођен овде? Што 

нисам рођен у Индонезији, Јапану, где год...“ На многим сам тим местима био и њима 

био одушевљен. Али да ти признам једну ствар. Своју сам Нишаву свуда носио. То је 

ствар опредељења. Хоће ли човек да пристане на компромис или не, или ће живети 

своју суштину. За мене је питање части што сам рођен у Србији, уз дужно поштовање 

свих других народа и култура, јер свет је диван зато што је различит, било би одвратно 

када би био једноличан, али ја сам Србин. Надам се да никога нисам увредио овом 

изјавом. 



Пуних десет година нисам могао да се вратим у Србију. То је била велика патња. 

Али, брзо сам се, уз Божију помоћ, снашао у Холандији. Нисам се, што се финансија 

тиче, патио. Више се патим овде, него тамо. Био сам окружен дивним људима. Имао 

сам заиста привилегију да се сусретнем са веома важним људима. Од 7000 великих 

формата (а то су стварно велики формати: 2x2, 2x3 м), колико сам их насликао, сви су 

расути (продати) по свету. 

 

Да ли су се твоје слике нашле у монографијама? 

 

Јесу, чак и у једном уџбенику за децу у Холандији, који се зове „Посматрање 

уметности“. У њему се налази једна моја слика и биографија. 

 

Шта је то „узвишена природе белине“ и зашто је она важна? 

 

Знаш, када човек ради у атељеу много година, он почиње монашки да живи и 

монашки да мисли. Одбацује све што је сувишно и гледа само суштину. Стајати испред 

белог платна, испред белине која је симбол божанског и донети одлуку да поништиш 

белину, да насликаш слику, оптеретиш белину неким садржајем – огромна је 

одговорност – а то знају само они који су се бавили овим занатом, који подразумева 

одрицање од свега сувишног и свођење на суштину, на суштаственост. 

 

Ствараш из „Земље затворених очију“. Како она изгледа? 

 

За мене је јако важно питање: „Шта је стварност? Да ли сам стваран или сањам, и да 

ли сам, кад отворим очи, у стварности? Шта је стварно стварно, а шта је нестварно 

стварно?“ Сањао сам тако један сан једанаест ноћи за редом. Тамо где би се сан 

завршио једне ноћи, настављао би се следеће. Правио бих цртеже ујутро – како ми је 

речено у сну – и правио сам белешке о сну – требало би ускоро да се појаве на српском 

- и ето то је та Земља иза затворених очију. Када видимо неким другим видом, не оним 

физичким, који је много јаснији и чулнији, чујнији, другачији од овога. Неретко ми се 

дешава да се запитам да ли је овај живот заблуда или онај који сањамо, или је све једна 

игра без краја. 

 

Колико је битно спознати сопствену суштину? 

 

Мислим да не постоји ништа битније него да се човек позабави спознајом сопствене 

суштине. У Светом писму има једна реченица која каже: „Љуби ближњега свога, као 

самога себе.” Спознати своју суштину то је обавеза сваког од нас, јер како ћемо љубити 

друге ако не спознамо своју суштину и ако не запитамо себе: „Ко сам то ја?“ 

Док сам, давно, живео у Холандији - само што сам завршио Академију - направио 

сам једну слику која је имала прозирном пастом исписана слова на ћирилици: „Ко си 

ти?“ Зашто? Зато што сам још као мали имао тај дар да могу да пресликам све што 

видим. Могао сам да сликам као Рембрант, као Ван Гог, једино што нисам умео, то је да 

сликам као Живојин. Стога месецима нисам хтео да сликам, већ сам медитирао испред 



ове своје слике – јер питање сам првенствено поставио себи – и молио сам Бога да ме 

обасја светлошћу, како бих спознао ко сам ја, који је то задатак у мом животу и како 

могу да сликам као ЈА, не као неко други. И благи Бог ми је дао да спознам себе. Кад 

видиш једну моју слику – препознаћеш све остале – имају лични печат, препознатљив 

сликарски рукопис, однос према материјалу, боји, линији, нема лење слике код мене, 

ако је нађеш – није моја. Било је пуно покушаја копирања... 

 

Што се тиче новинарске каријере... 

 

Каријера новинара битна је у том смислу што сам сретао важне људе. Први интервју 

радио сам са Густавом Крклецом, песником. Интервјуисао сам Мићу Минимакса – 

задивио ме је својим професионализмом, Балашевића, Душка Радовића, Стеву 

Раичковића... Многе људе... Уређивао сам блок културе „На таласу заједничког 

расположења“, прва контакт емисија у старој Југославији. Имала је савезну 

фреквенцију и слушала ју је цела ондашња земља. Многи наши познати песници били 

су ми гости у емисји. Био сам и уредник књижевних збивања. Уређивао сам часопис 

„Спунк“. Радио сам прилоге за многе часописе, новине. То су биле седамдесете. А онда 

сам се повукао. 

 

Што се писања тиче... 

 

Што се писања тиче, био сам члан Удружења светских писаца и члан Удружења 

холандских писаца. У ланцу Култур кафеа одржавали су се сусрети са ауторима. 

Мислим да су тада славили 25 година. Изабрали су 10 најзначајнијих вечери, десет 

аутора. Ја сам упао у тих 10 аутора. Свако је добио по један табак и могао је да га 

испуни како хоће. Књига се звала „Потписано од...“ Написао сам једну занимљиву 

причу, и ето то је једна јако лепа успомена. 

 

Да ли си писао на холандском? 

 

Да, да. Писао сам и песме и приче и објављивао их у њиховим часописима. Немаран 

сам у том смислу. Не сматрам да све то треба да се чува, већ сматрам да моја порука 

треба да дође до одређене особе и ако се то деси – ја сам задовољан. 

 

На чему тренутно радиш? Сликаш ли? Пишеш ли? Који су ти планови за 

следећу годину? 

 

Што се писања тиче, имам завршена два романа, имам три књиге поетске прозе и 11 

књига поезије. То све чека, плус оно на чему радим. Што се тиче сликања, имам понуде 

везано за Швајцарску за једну јако битну галерију. Хтео сам да правим руску турнеју, 

али је наше министарство то „стопирало“, јер није послало руском министарству своју 

препоруку. Требало је Путин да ми отвори изложбу, требало је у Кремљу и Санкт 

Петербургу да буде изложба, која би даље путовала кроз Русију... 

 



Шта би саветовао оне који тек ступају у свет уметности? 

 

Будите чисти, будите своји. Уносите само добру енергију у своје радове. Увек човек 

мора да замисли да ће његова слика, скулптура, шта год да ради, једнога дана бити у 

неком дому, музеју где пролазе људи – сувише има ружних ствари на овом свету да 

бисмо још ружнога додавали. Радите много. Више сам ноћи провео у мом атељеу него 

у мом кревету. Безброј пута ми се дешавало да ме слика пробуди у сред ноћи – тада 

устајем одморан, идем као хипнотисан и настављам да радим. Радите пуно. Волите то 

што радите. 

 

Чему те је научила уметност? 

 

Уметност ме је научила доношењу одлука. Дисцлиплини. Разумском доношењу 

одлука - оностраним разумом. 

 

 

Април, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93. Divolly&Markward: Рад, упорност и вера у себе кључ су успеха 
 

 

Divoli&Markward: млади и пуни енергије, улажу у себе, јер верују у себе и свој 

позив. Посао схватају озбиљно. Стварају музику у свом студију, путују, држе концерте 

широм света. Публици пуштају порнгрув – музику шкакљивог имена – о каквој је 

музици тачно реч, испричаће нам сами – али и друге правце, техно, трибал, хаус... 

Како публика реагује на њих, колики су успех постигли до сада и хоћемо ли њихово 

име наћи на свим светским ДЈ листама – откриће нам сами Диволи&Маркwард. 

 

Када сте и како почели да се бавите музиком? Зашто баш ДЈ-инг и продукција? 

 

Музиком смо почели да се бавимо пре неких осам, девет година, и у том периоду 

смо били само локални ДЈ-и. У децембру 2013. године основали смо пројекат 

Divolly&Markward. Тада настају и наши први додири са продукцијом. 

 

Зашто Divolly и Markward? 

 

Комбинација наших имена, презимена и надимака нас је довела до овог чудесног 

споја. 

 

Шта вас инспирише? 

 

Инспирише нас буквално све, али највише путовања, упознавање других култура и 

наступи пред више хиљада људи. 

 

Ко су вам узори? 

 

Имамо доста узора, а једни од њих су: Санери Џејмс и Рајан Марћијано, Фед Ле 

Гранд, Фетбој Слим итд, како у продукцији тако и у ДЈ-у. 

 

Какву музику слушате? 

 

Нисмо стриктно жанровски оријентисани. Не рачунајући звук који стварамо, 

слушамо све што нам прија и што има неки вајб који нас помера и неку емоцију коју 

осетимо. 

 

Стварате техно, трибал, хаус... Кад и како настају ваше песме? 

 

Наше песме најчешће настају у студију, у већини случајева касно у ноћ, када дође 

налет инспирације. Тада знамо да останемо у студију и до седам, осам ујутру. Увек 

започињемо прављењем главног ритма, а потом настављамо са додавањем различитих 

перкусивних елемената и кратких, али заразних мелодија... 

 



Порнгрув је, како сами кажете, ваш потпис, нешто по чему вас други препознају. 

Зашто порнгрув и како сте до њега дошли? 

 

Порнгрув је пре свега покрет, уједно и наш потпис. Порнгрув представља мешавину 

како музичких праваца, тако и култура, добар вајб који се ствара мешавином 

афричких перкусија, шпанских или латино вокала и препознатљивог балканског звука 

трубе. То ми називамо порнгрувом :) 

 

Имате ли студио у којем стварате? 

 

Да имамо студио, и то је место у којем знамо да проведемо и по шеснаест сати 

дневно.  

 

Реците нам нешто више о својим почецима... 

 

Почетак сваког ДЈ-а је тежак. Сви то сматрају пролазним хобијем, док смо нас 

двојица од самог старта схватили посао озбиљно. Кренули смо као локални ДЈ-и, да би 

2014. године почели озбиљно да се бавимо музиком. Године 2015-2016. кренули смо на 

турнеје, широм целе Европе, и ево, 2017. године дошли смо и до другог континента, 

Африке. Наступ у алжирском глубу, који може да прими 1000 људи, био је распродат. 

 

Овај посао је егзотичан, али је истовремено и озбиљан и напоран, и захтева доста 

пожртвовања и улагања... 

 

Људи виде овај посао као егзотичан, а нису ни свесни колико је потребно труда, 

пожртвовања, напора и улагања да би се дошло до тога да постане егзотичан. 

 

Гостовали сте на домаћој сцени... 

 

Да гостовали смо на скоро свим фестивалима и у скоро свим еминетнијим 

клубовима у Србији и региону. Издвојили бисмо наступ на Exit фестивалу, где смо 

имали прилику да отворимо легендарну Dance Arenu пре најбољих светских ДЈ-а 

Димитри Вегаса и Лајк Мајка; наступ на Sea Dance Фестивалу две године за редом, као 

и на Serbia Wonderland фестивалима и Belgrade Banging журкама и Belgrade Foam 

Festu, са именима као сто су Сик Индивидуалс, Даник, Марко В и многи други! 

 

Били сте запажени и у иностранству... 

 

Да, као што смо већ рекли, наступ на другом континенту (Африци), велики наступ 

у оквиру Amsterdam Dance Eventa у Холандији, као и многобројни фестивали и 

клубови у Швајцарској, Словенији, Грчкој, Бугарској и наравно, нама битни, наступи 

ове године у Top Hilu у Црној Гори, као и наступ у престижном клубу Опиум у 

Француској. 

 



Шта сматрате својим највећим успехом до сада? 

 

Нашим највећим успехом до сада сматрамо наступ на Exitu (Exit Dance Arena) где 

смо радили warm up за светске звезде Дмитри Вегаса и Лајк Мајка, наступ на највећем 

светском музичком догађају, Amsterdam Dance Eventu, где смо пуштали музику са 

највећим именима електронске свестке сцене. 

 

Снимили сте филм о својим наступима на фестивалима 

(https://www.facebook.com/pg/BelgradeBanging/posts/?ref=page_internal). Да ли је био 

запажен код публике? Колико вам је помогао у даљој каријери? 

 

Да снимили смо филм. Желели смо да се на тај начин представимо публици која нас 

прати, а која до сада није била у могућности да посети фестивале или журке на којима 

смо наступали. Овај видео показује ко су Divolly&Markward, шта ми то радимо и на 

који начин :) Снимањем овог филма смо подигли сам пројекат Divolly&Markward на 

већи ниво, што нам је и био циљ! 

 

Какви су вам планови за будућност? 

 

Рад, рад и само рад. ☺ У овом периоду доста времена проводимо у студију. Недавно 

смо завршили са снимањем и првог видео спота за једну траку која ће изаћи средином 

августа. 

 

Савети онима који би да стварају попут вас? 

 

Рад, упорност и вера у себе кључ су успеха, који се мора оставрити пре или касније! 

Морају да буду свесни да им нико неће помоћи, једино сами себи! 

 

 

Септембар 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/BelgradeBanging/posts/?ref=page_internal


94. Наташа Купљеник: Хероји су особе које покрећу своје мале 

светове 
 

 

Наташа Купљеник, дипломирана је сликарка. Пише поезију, понекад и кратке 

приче. На подручју визуелне уметности бави се сликарством, цртежом, графичким 

дизајном - победила је на радионици „Гостољубност културе“ за логотип радијске 

емисије „Контрола лета“ на Радију Штудент Љубљана, направила је плакате за 

монокомедију Миомире Шегине, те за циклус разговора са писцима са подручја бивше 

Југославије које је водила Миомира Шегина у Трубарјевој кући литературе у Љубљани. 

Песме су јој 2014. године увршћене у антологију савремене мањинске и мигрантске 

књижевности у Словенији „Из језика в језик“, те 2018. у антологију „Шири поезијо, не 

страху“. 

Да су хероине међу нама, јасно нам је свима, али да ходају улицама нашег града, 

удишу ваздух који ми удишемо, боре се против ствари против којих се ми сами боримо 

– то нам је мало теже да појмимо. Хероине су резервисане за филмско платно – али оне 

које ходају раме уз раме са нама – њих је некако теже наћи, уочити, схватити. Стога им 

треба уступити простор, бацити светло рефлектора на њих, пружити им микрофон у 

руке и добро саслушати шта имају да нам кажу. А имају да нам кажу много тога, 

доброг, храброг, искреног и великог. Стога их послушајте. Много тога можете да 

научите из њихове приче. 

 

Како на себе гледаш: као на сликара или песника? 

 

И једно и друго. У бити, као на опћенито креативну особу. Понекад сам дио године 

сликарица, сва у бојама и платнима, визуализација дивља до максимума, а онда ми све 

то досади, префорсирам се и у бијегу од слика пребацујем се на писање. Управо у овом 

тренутку је обрнута ситуација. Све вријеме сам једно и друго, само понекад сам мало 

више једно, а мало мање друго и тако у круг. Превише се дајем у поједино подручје да 

бих могла паралелно истим интензитетом функционирати на обе стране. 

 

Када и како ствараш? 

 

Мислим да то увелико овиси о другим дијеловима живота, колико - и имам ли - 

уопће времена за стварање, имам ли рок за нешто створити, за сликање требате 

простор... Имам неку властиту теорију да ако већ не могу из разних разлога створити 

нешто с чим ћу бити задовољна, онда бар нешто „шарам“, читам или ако ништа друго 

напишем е-мејл (некад сам писање вјежбала писањем писама). Тај процес зовем 

вјежбањем креативности. Кад имам рокове, радим по цијеле дане. Иако стварање 

сматрам послом као што је сваки други, повремено доживљавам кризе у којима нисам у 

стању ништа створити. Такви дани дјелују као да се никад неће завршити... Онда ми у 

неком трену пукне филм, сједнем у ауто, одвезем се некуд, на дан-два промијеним 

околину и кад се вратим, наставим стварати као да кризе никад није било. 

 



Како сликаш: користиш акрил, уље, компјутер... И зашто? 

 

Све наведено. Избор медија овиси о практичности, о томе стварам ли за некога тко 

већ има своје жеље, за уље ми треба доста времена, јер не користим убрзиваче сушења. 

Компјутер или разне апликације на андраноиду су једноставно практичне, мени је све 

то игра. 

 

Колико је за тебе важна природа? 

 

Јако... У граду се осјећам као вук на асфалту. Зграде ме гуше. Прилагођена сам, 

навикнута, али не слободна и потпуно своја. Мој однос према природи прилично је 

исконски, нешто попут онога о чему говори К. П. Естес у „Жене које трче с вуковима“. 

До својег готово деветнаестог рођендана живјела сам на селу, којем се у свакој 

слободној прилици враћам, па макар на трен. Моји родитељи јесу дјеца земље, али 

нису баш неки „рурални“ људи. Цијели свој радни вијек радили су у оближњем граду. 

Однос према земљи и природи упила сам од баке и дједова. Тај однос базира се на 

огромном поштовању природе, њеном чувању и захвалности према свему што нам 

даје. Значи, не бацам смеће у природу, на улицу, чак ни нешто биоразградиво. Могу 

данима сједити и радити за компјутором, али након тога бјежим у природу напунити 

исцрпљене батерије... 

 

Шта је за тебе уметност: уточиште, бег, спас или... 

 

Све од тога, плус велика љубав. Постојало је једно вријеме кад сам рацонализирала 

ту своју, чини се, природну потребу по умјетности, покушала студирати нешто 

„рационално“ и „паметно“. Није баш ишло. Кад сам схватила да од свих могу побјећи 

осим од себе саме, прихватила сам тај дио и од тад га покушавам што боље развити. 

Друга је ствар колико ми, и да ли ми то успјева. 

 

Колико су важне историја и образовање за уметника и мора ли стално бити у 

жижи дешавања? 

 

Важни су, али умјетници су након изласка из образовног сустава овисни сами о 

себи, колико ће се сами ангажирати, јесу ли спремни стално учити. Требало би да је 

умјетник стално у жижи дешавања, али пуно је нас који се у тој жижи не осјећамо 

угодно. Волим бити информирана, свашта ме занима, сачувала сам у себи оно што 

филозофи називају „дјетињим чуђењем“. Блажен био интернет - па могу провјерити 

што се, рецимо, догађа код вас у Београду, а да при томе не морам возити око 550 км! 

Истовремено нисам склона гужвама и не волим појављивања на разним мјестима - 

само зато да се појавим - јер би то као било добро за мене: увјеравали су ме да, ако 

некоме од колега и колегица дођеш на изложбу, да ће и они теби долазити... У пракси 

није баш тако. Зато одлазим на мјеста на којима наступам или која ме занимају. 

Недавно сам била у Будимпешти, јер нисам жељела пропустити изложбу Фриде Кало. 

Да би се у било чему напредовало, треба се макнути из своје устаљене околице, мало 



видјети што се догађа негдје другдје, што други раде... На повијест одувијек гледам као 

на приче које су се у неком тренутку доиста догодиле, хобистички ју баш волим. 

Мислим да смо људи без обзира на сав напредак прилично тупави, јер да нисмо, не 

бисмо генерацијама радили исте погрешке, бојим се да нас повијест, што ближа, што 

даља, није баш ничему научила. 

 

Како доћи до свог стила/израза? 

 

Доиста не знам други начин осим упорним радом. Бојим се да у ликовности још 

нисам дошла до оног коначног само свог израза. У писању ми је мало лакше, јер овако 

како данас пишем пишем сво вријеме, само што данас имам нешто више искуства, 

разне радионице иза себе... Треба учити од других, пуно читати, бити свјестан 

властитих погрешака. 

 

Имаш ли својих узора (у уметничком и књижевном свету)? 

 

Наравно да имам, али код мене је то једноставно поштивање нечијег рада, никад 

нисам жељела бити као нетко други. 

 

Бојиш ли се огољености коју поезија и сликање са собом доносе? 

 

Чини се да не. Сваки наступ ми је велика паника, али не тако давно сам 

разријешила сама са собом да не могу стварати другачије него из себе, што год то 

значило. Бојим се да сам се рано навикла на то да ме прозивају због властитог 

стварања. Заболи на кратко, а онда се убацим у нове гужве, па немам времена мислити 

о томе. 

 

Колико је потребно храбрости за један подухват зван – збирка? 

 

Мени је било потребно пуно храбрости, али не због тзв. испостављености, мени су 

многи текстови већ објављивани на разним мјестима, већ нисам знала и разумијевала 

тај административни дио тог посла, како уопће конципирати збирку да она дјелује као 

једна цјелина. 

 

Ове си године објавила свој песнички првенац „Са друге стране“. Колико си 

дуго носила збирку у себи? Колико си је дуго писала? 

 

Дуго се та збирка кухала, тим више што она није прво већ, надам се, оно најбоље 

што сам до сад написала. Сама збирка је свој формат добила у мање од пола године. 

Гледано из потпуно особног, мог угла, то је бар трећа или четврта збирка. Није ми 

проблем писати, пуно тога имам написаног, срећом или не, доста тога није баш добро 

(лоши текстови су најбоља школа), на неке добре текстове сам потпуно заборавила 

приликом припреме збирке. Мени је теже од цијеле те шуме текстова направити један 



добро уређен парк. Сувише сам распршена, нестална, да бих могла властитим 

текстовима наредити да се посложе како треба. 

 

Збирка доста говори о слободи. Зашто? Шта је за тебе слобода? Зашто је за једног 

уметника важна слобода? 

 

Мени је слобода мисаони концепт, највиша и највећа људска потреба. Умјетнику је 

слобода потребна како би уопће могао стварати. Слобода је питање отворености ума за 

другачије и различито. Тужно би било кад бисмо сви били исти, кад бисмо исто 

мислили, понашали се, стварали исте текстове или слике... Доста те моје „теорије“ о 

слободи, као и у свему код мене, произлази из неког особног искуства. Не-слобода 

може бити свашта, исто као и слобода, овиси о самој особи и њеном доживљају истих. 

Како сам хиперсензибилна, што је често више мана него предност, упијала сам 

неправде, не само своје, већ и оне блиских људи. Због жеље за разумијевањем неких 

особина или тренутака, копала сам мало дубље по повијести властите обитељи... Моја 

млађа сестра је у неком тренутку кад сам незадовољно гунђала, рекла да није све на 

овом свијету тако дубоко и смислено како се мени чини. Није, али ја у тим дубинама 

проналазим одговоре које тражим. Можда ми је само понекад тешко помирити се с 

чињеницом да су људи постали невјеројатно плитки и површни. 

 

Да ли је могуће, како кажеш, одмакнути се, издвојити, сачувати... 

 

Надам се да је могуће, само и ти одмаци траже жртве. Мени је потребно макнути се 

на пар дана више мање од свих, или бар свести комуникацију на нужни минимум. 

Само тако могу другима и себи бити најбоља верзија себе, дати свој максимум. 

 

Хероине су потребне сваком од нас. Зашто? 

 

Да нам покажу да овај свијет није баш скроз отишао до врага... Некако мислим да су 

хероине та дивна бића која изговарају дубоке и велике ријечи без неке претјеране 

патетике, које су скромне, а у бити на невјеројатан начин обогаћују наше животе. 

Хероине покрећу своје свјетове, али ако се нађемо у њиховој близини, често несвјесно, 

покрену и нас. 

 

Како си дошла на идеју за мини књижевну турнеју „С друге стране“? 

 

Имам проблема са многим стварима, али не и са количином идеја. Увијек 

размишљам што би и како могла извести/створити, то је нешто што ме забавља. Кад је 

издана књижица, чинило ми се да имам два избора што направити с њом. Први је да за 

њу не сазна нитко осим малог круга блиских људи или други - да ју пробамо 

приближити мало широј публици. Сви знамо како континент (не)функционира љети, 

тако да је девети мјесец био логичан избор. У старту сам била ограничена крајњим 

датумом због других обавеза. Кад је уредница прихватила идеју, сјела сам за компјутер 

и написала концепт. Оквирно сам знала које бих градове жељела укључити, датуми су 



се наметнули сами, неке сам просторе изабрала сама, а неке су ми помогли други 

изабрати. На неким мјестима сам имала помоћ других организатора, на некима не. 

Цијело љето сам писала мејлове, договарала, преговарала и на крају, чини се, ипак 

успјела у зацртаном. Назвати то „мини књижевном турнејом“ је због саме количине 

дана проведених на промоцијама било сасвим природно и логично. Како је ово прва 

збирка, њено прво издање, све што се догађало око ње је био тест за све оно што, надам 

се, буде слиједило. Све у свему, други дан турнеје ми је био рођендан. Моји рођендани 

никад нису били неки ултра сретни дани, тако да то представљање књижице на 

властити рођендан, у родном граду, гдје од раних двадесетих нисам била на тај дан, у 

књижници у коју сам била уписана док још нисам ни проходала, био је својеврстан 

рођендански поклон самој себи. Наравно, потрудила сам се да дивна екипа из 

књижнице дан данас мисли да је тај датум потпуно случајно изабран за промоцију. 

 

Каква је књижевна сцена у Љубљани? Има ли довољно конкурса, простора за 

младе... 

 

Шаролика. Словенија је позната по својим књижевним фестивалима (рецимо 

Виленица, мађународни фестивал), Птуј има Дане поезије и вина итд. Као свугдје 

постоји она „службена књижевност“ и, назовимо то неком алтернативном сценом, у 

коју се можда уврштавамо сви ми који смо ван институција. Словенија је сама по себи 

мали простор, а ако сте несловенски аутор, тај простор се још више смањује... Бојим се 

да о конкурсима у Словенији нисам довољно компетентна говорити, али простора за 

младе има, ако га и нема, они си га сами створе. 

 

Зашто је важно учешће на конкурсима и објављивање у збиркама и 

антологијама? 

 

На тај се начин тестирају властити текстови, остварују нови контакти, добије се 

повратна реакција, нетко валоризира ваш рад. Данас ужасно пуно људи пише, бави се 

умјетношћу и то је добро, никако нисам за опцију умјетности као пуританске и 

луксузне, недоступне људима. Без публике та наша умјетност као да не постоји, али 

ако ништа друго, неки основни критерији би требали постојати. Све у свему сваки 

натјечај добра је школа. Понекад ме нервира што никако из наших глава не можемо 

избацити ону прастару педагошку мјеру да што више некога критизираш или одбијаш 

на натјечајима, он би требало неким чудом постати бољи, али можда се и то с 

временом једном промијени. Мислим да антологије још увијек имају неку посебну 

тежину. Бити изабрана у једну такву, зна на кратко подићи его, на дуге стазе је то само 

један мини успјех након којег се иде даље... „Сујета“ ми је најдража ријеч из српског 

језика. Чини ми се да смо умјетници, чак и они најскромнији, сујетни тј. ташти до 

блесавости. 

 

 

 

 



Колико је важно питање мултикултуралности? 

 

Мислим да би више био ред да то не буде „питање“, да би требало бити посве 

природно... 

 

Зашто је важно да се млади људи укључе у културне пројекте? 

 

Без културе нема цивилизације, нема нас, ако се млади не буду укључивали у 

културне пројекте - тко ће други? 

 

Колико су важне промоције књига? 

 

Јако су важне, јер је то мјесто гдје су публика и аутор у директном контакту, многи 

аутори, посебно млади, нису заступљени у књижарама и књижницама (то је она прича 

о администрацији која поједе креативност). Аутор добије директну реакцију на 

властити рад, а публика добије причу која је у позадини настанка књиге. Промоције 

дају ту четврту димензију стварању. 

 

Шта би поручила онима који стасавају? 

 

Оно што су мени рекли: све морате сами. Томе бих додала још да ни у чему нема 

брзинског успјеха, посебно не у умјетности, не без властитог труда и рада. 

 

 

Октобар, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95. Владимир Тополовачки: Стрипови јесу и морају бити важни 
 

 

Пријатељства се склапају на чудним местима и на чудне начине. Могло би се рећи 

да је пријатељство са Владимиром Тополовачким склопљено у кафани, али то не би 

била права истина. У кафани је само продубљено. Упознавање се догодило априла 

2018. године, на Гашином сабору, првом фестивалу карикатурално–хумористичног и 

породичног стрипа. Тада је колекционар стрипова и лексикограф, Владимир 

Тополовачки, први пут у Београду приказао трећи и четврти том свог лексикона 

„Бесконачни итинерер кроз свет стрип албума“ (Загреб, април 2018), у којем је пописао 

8.843 одреднице издања из новонасталих и еx Yu држава (са скенираним насловним 

странама). 

Није, међутим, само ово капитално дело повод за наш разговор, већ и љубав коју 

Владимир Тополовачки гаји према минијатурним књигама. У његовој библиотеци 

може се наћи преко 1.000 наслова из целог света, што је чак три пута више од збирке 

коју поседује Народна библиотека. Као неко ко већ дуги низ година ствара, Владимир 

Тополовачки, одавно је изашао из стрипских оквира – утичући и на друге ствараоце, 

не само стрипаџије. Са жељом да утиче и на вас, који ћете прочитати овај разговор, 

препуштамо вас нашем славном публицисти и истраживачу. 

 

Шта је за Вас стрип? 

 

Уф, опасна госпођице, као прво, 100 пута сам те молио да ми не персираш. Нема 

везе што имам доста година више од тебе, одувек сматрам да смо сви који волимо и 

конзумирамо стрип „у истом кошу” и да не постоји разлог да се наша, сваким даном 

све мања, дружина дели по било каквим основама. 

Што се тиче питања, увек наводим да се дивим особама које белину хартије умеју да 

испуне цртежом. Уколико постоји само један цртеж, то може бити у форми 

карикатуре, а/или може представљати и стрип. Низ цртежа у континуитету 

сачињавају каиш (траку или пасицу). А добар цртач/сценарист је у стању да и у тако 

краткој форми заокружи причу као целину. И по томе се стрип разликује од осталих 

визуелних видова комуникације. 

 

Зашто су важни стрипови? 

 

Имам обичај да људима објашњавам како одговор лежи у чињеници да је све 

последица: технологије + маште. Наиме, наши преци су читали књиге. Конзумирањем 

књига читалац мора својом маштом да дочара: слику, звук, мирисе, боју… 

Конзумирањем стрипа (посебно од када је технологија узнапредовала, па сада имамо 

представљене све боје), добија се „сервирана” слика; али машта и даље мора да буде у 

функцији да надомести: звук, мирис… 

Конзументи филма до скора су имали далеко више од конзумената стрипа; имали 

су: и слику, и боју, и звук, а од скора (кажу ми други, јер не памтим када сам последњи 

пут био у биоскопу), постоји и мирис. Значи, остало је само да технологија пронађе 



начин да холограмски дочара додир и људска машта ће бити сувишна. Све ће бити 

„сервирано” и људски род ће кренути силазном путањом. Због те чињенице, стрипови 

јесу и морају бити важни. 

 

Какве сте стрипове читали као дечак, а које читате данас? 

 

Уврежено је мишљење да су мушкарци велики дечаци, који стално одбијају да 

одрасту. То јесте истина, посебно што се тиче љубитеља и конзумената стрипа. Наиме, 

у животу сваког припадника мушке популације припадност неком друштву, дружење 

током спортских манифестација и усамљеност у одређеном хобију, представља 

основни сегмент постојања и „вентил” уз помоћ којег се мушкарац празни. 

Као одговор на твоје питање, наводим да већина колекционара (према психологу 

Џордану Питерсену), представља прави пример интровертног мушкарца: „... његова 

уживања се не мењају од часа до часа, његова љубав према уживању је генуине 

природе, он не тражи уживање из чисте неуморности...“. Први прочитани стрипови су 

попут прве љубави (женско си, схватићеш ове речи). Тако да, колико год наводим неке 

новије прочитане стрипове и даље са радошћу прелиставам и читам оне стрипове које 

су ми као детету били занимљиви. 

 

Шта је то на шта обраћате пажњу док читате стрип: колор, прича, цртеж, 

дизајн... 

 

Вучеш ме за језик да поново будем на удару прозваних сценариста. Нема везе. По 

мени битнији је цртач! Увек се трудим да глорификујем стрип цртаче. И то из простог 

разлога: одлична стрип прича са лошим цртежом ме одбија, а при конзумацији чак и 

осредње приче са одличним цртежом уживам. Сваки стрип цртач је самосвојствен 

уметник; свако има свој стил и препознатљив је. Постоје уметници који на основу 

линије умеју да препознају стрип цртача и његов рад. 

Најкомплекснији у свету стрипа био је пок. Здравко Зупан; наступао је као цртач, 

теоретичар, историчар, издавач, колекционар… Пошто ми је помагао у приређивању 

Итинерера број 4, сведок сам његовог знања и познавања туђих радова. Враћам се на 

тему: лепота црно/белог цртежа може бити уништена лошим колором. Мислим да сам 

тиме одговорио на питање. 

 

Колико су стрипови утицали на Ваш живот? 

 

Искрено: много. Стрипови су ме научили да појединац уме, може, сме и треба да 

сâм да уради далеко више од (не)организоване групе. Да није тако, не бих урадио нити 

један Итинерер. 

 

Који је Ваш омиљени аутор стрипа и зашто? 

 

Немам омиљен стрип, или омиљеног стрип аутора. Као и за доживљај приликом 

слушања музике, тако и код читања стрипа, све зависи од тренутног расположења. 



Зашто су „Алан Форд“, „Гаша Шепртља“ и „Астерикс и Обеликс“ стекли толику 

популарност код нас? 

 

Сада си ме натерала да малко и филозофирам, јер навела си три наслова чија је 

једина заједничка особина да слове да су стрипови за забаву и то за све узрасте. Или – 

можда и нису?? Идем редом: прво најстарији (креиран 1957. године) – Гаша. Са својим 

геговима, наивним радњама и париским сленгом (чак неразумљивим у многим 

крајевима Француске), не би могао да се развије, да Ђорђе Димитријевић није нашао 

модел како да властита имена, тако и радњу, представи занимљивом. 

Димитријевић је заслужан и за толику популарност Астерикса (креираног 1959. 

године). Астерикс представља архетип европског супер-јунака који своју снагу добија 

коришћењем чаробног напитка. И ту је крај са свим поређењем са америчким 

суперхеројима. Јер, поред напитка (који Астерикс користи само у кризним 

ситуацијама), он својим интелектом решава проблеме. Намерно сам навео реч „добио“, 

јер је она веома изражена у надањима читавог људског рода. Ах, како лепо звучи та реч 

- добити! Без много памети - нешто си добио/ла (ујед паука, чаробни камен, чаробну 

лампу, седмицу на лотоу…). Због тога ми је одувек био дражи Дикан (креиран 1969, 

године), који је све решавао буздованом. 

Последњи јунак којег си навела, јесте постао култан (креиран 1969. године), а једину 

славу је стекао само у матичној Италији и тадашњој Југославији. Како због 

фантастичног превода пок. Ненада Бриксија, тако и гегова које ми, у тадашњем 

уређењу нисмо схватали - већ нам је само било смешно. А дан данас проживљавамо 

већину тада смешних гегова (свиње од градоначелника, болнице: дођеш здрав изађеш 

болестан, неспособног инспектора… једва чекам појаву неког Суперхика који ће да 

краде од сиромашних да би давао богатима, јер нас ови са ташнама/машнама 

ојадише…). 

 

Данас су у свету, па и код нас, све популарније манге. Шта мислите о њима? 

 

Уф, кад је неко матори Балканац, манге су проблем. Не могу да их читам. Не умем 

свој мозак да натерам да гледа и чита од позади (немој од позади Радоване, биће 

женско). Када је манга одштампана да се чита с лева на десно – немам никаквих 

проблема. Само сам зачуђен одакле косоокима толика енергија да нацртају стотине и 

стотине страница цртежа, ни једног тренутка не губећи на квалитету. 

 

Славу на нашим просторима стекли сте приредивши „Бесконачни итинерер 

кроз свет стрип албума“ (Загреб, 2011). Како сте дошли на ту идеју? 

 

Слава. Како лепо звучи та реч. Да је стварно слава, жене (у мом случају бабе), би 

бацале брусхалтере кад седнем за говорницу. На жалост – није тако! Идеју за креирање 

оваквих илустровано-каталошких издања добио сам давно и увек наводим да све 

четири књиге представљају само покушај појединца да глорификује стрип цртаче и да 

се оваквим приказивањем објављена издања спасавају од заборава. Иницијалне 

каписле за стварање ових Итинерера биле су: моје гомиле папирића са списковима, 



нагла хиперпродукција после дугог низа година необјављивања стрипова и стварање 

нових држава у нашем окружењу. 

 

Колико Вам је времена било потребно да приредите сва четири тома, која су 

изашла до сад? 

 

У сва четири Итинерера налази се безмало 9.000 одредница. Свака од њих садржи 

не само скен насловнице, већ и по десет таксативних одредница препуних 

разноразних података: назив, називе епизода, презимена цртача и сценариста, 

издавача, место и годину издања, опис издања са описом корица и бројем страница, 

тираж, писмо, димензије, повез и куриозитете у вези тог издања. 

Чак и кад ми је стрип у рукама (не говорим о ситуацији када по интермету 

покушавам да пронађем неки недостајући податак), за скенирање и попуњавање свих 

података неоходно ми је далеко више од 10 минута само за један стрип. Кад успем да за 

дан објединим податке за 2-3 странице, тај дан сматрам успешним. Ипак, треба 

преживети сваки радни дан за даном. 

 

Оно што посебно одликује Ваш Итинерер јесу скениране насловне стране. 

Колико Вам је времена било потребно да их све сакупите, обрадите, сложите... 

 

Идеју о приказивању скенова добио сам одавно, јер сам сâм увидео да визуелно 

човек лакше може да препозна шта је то што би желео да има у својој колекцији. На тај 

начин су и настала оваква издања која по први пут (не само у свету стрипа, већ и 

шире), за свако издање приказују насловнице. Ови Итинерери сами по себи 

представљају збир многих куриозитета. 

По први пут: све је сложено према презимена цртача, цртачи су (а не сценаристи) 

прво наведени, наведене су димензије, књиге су објављене на српском језику у другој 

држави, приказан је повез, као и број страница, књиге се увозе у Србију, приказани су: 

каталози, теорија, књижевни и други часописи, дечји радови… 

А утрошено време? Када постоји опипљив, у мом случају више од 5 кг тежак доказ 

(тежина сва четири Итинерера заједно), о времену и утрошеном раду не размишљам. 

Вредело је. А што се тиче скенова – код неких одредница стављао сам и мање скенове 

који су - или издање са другим писмом, или је постојао неки додатак уз стрип - у збиру, 

безмало десет хиљада скенова у четири књиге. 

 

У Итинереру своје место нису нашли само сценаристи и цртачи, већ и 

теоретичари стрипа, стрипске ревије, књиге... Зашто? 

 

Из простог разлога што сам имао неодољиву потребу да и то прикажем, јер то 

представља свет стрипа у свом широком спектру. Пошто каталози нису увек пратили 

изложбе, приказивање каталога представља и својеврсни омаж уметницима. До појаве 

Итинерера нико није имао представу колико је теоријских издања објављено са 

стрипом као темом (опет напомињем да сигурно нисам све обухватио, јер подаци 

стално „извиру”). 



Жене су у стрипу све присутније. Недавно је у Француском институту 

организована изложба „Она се буди“ на којој је представљено преко 50 ауторки 

стрипа из Француске, Србије, Хрватске и Словеније; издавачка кућа „Дибидус“ 

објавила је збирку „Буђење“, које потписују домаће ауторке: сценаристи и цртачи... 

Колико се женских аутора нашло међ корицама Вашег Итинерера? 

 

У Итинереру број 4 (домаћи аутори), од 223 аутора који су добили своје целине 

налази се 21 женско име. Пази, то је 10%. Нисам пребројавао и проверавао Итинерере 

1, 2 и 3, али у глобалу речено - у стрип стваралаштву не постоји дискриминација жена. 

Чак напротив: има их све више, и то - и као сценариста и као теоретичара… Повика о 

дискриминацији много ме потсећа на оно: „Ми смо Цигани и нико нас не воли…” 

Сваки уметник који има довољно снаге да прикаже и покаже свој својствен рад, бива 

препознат у једном тренутку… Не постоји особа у свету стрипа која не жели да цени 

нечији напор. Извини, али онај ко нацрта хиљаде и хиљаде цртежа јесте прави 

уметник, без обзира да ли се мени допада, или не допада његов/њен цртеж. 

 

За Ваше капитално дело било је потребно сакупити обиље информација. Како 

сте до њих долазили? Да ли сте имали помоћ неких институција, самих аутора, 

других колекционара... 

 

Моје речи мораш узети здраво за готово: не постоји нити једна институција која ти 

може помоћи уколико желиш да сакупиш информације. У библиотекама стрип је 

скрајнут у страну; нема га, или га нема довољно. Често је заведен као дечја штампа, 

сликовница. Библиотеке никада нису набавиле и завеле неки серијал од почетка до 

краја… У библиотечкој коресподенцији постоји за мене једна одвратна реч: 

излучивање. 

Интернет информације су сад далеко боље и тачније него пре десетак година, тј. 

када сам почео са радом на Итинерерима. Сами издавачи се труде да сајтови буду што 

бољи и пунији информација (уколико су Итинерери допринели томе, задовољан сам - 

не морају то да ми признају). За приређивање књига морао сам да гњавим, како 

издаваче, тако и ауторе, а посебно колекционаре. А они, добре душе, свесрдно су ми 

помагали. Хвала им још једном. 

 

Докле сте стигли са петим и шестим томом Итинерера? 

 

Уф, уф. Пошто имам сталан посао који захтева по 5-6 сати губљења времена сваким 

даном на све лошији превоз, баш сам незадовољан темпом којим радим. Да, одрадио 

јесам доста, али недовољно. 

 

Морам да питам: може ли се код нас живети од стрипа или је за тако нешто ипак 

потребан рад у иностранству? 

 

Ја не зависим од стрипа у материјалном смислу (осим када гоооомиле пара одвајам 

за њихово набављање), јер имам сталан посао. Некада, како у Краљевини, тако и за 

време СФРЈ-а, стрип уметници нису имали разлога да траже хлеб са стране, јер су 



тиражи били велики, а самим тим и хонорари. Данас је незамисливо да је својевремено 

цртач за један једини стрип добијао шестомесечну плату неког службеника. 

Гастарбајтерски рад наших уметника подразумева лепе паре, али само за живот у 

Србији, јер су они у тим земљама лоше плаћени (узимајући у обзир животне стандарде 

у наведеним земљама). Морам још да напоменем да су наши уметници (уосталом као и 

сви други уметници са стране), увек третирани као грађани другог реда, тако да су и 

њихови хонорари умањени у односу на домицилне ауторе. 

 

Познати сте, не само као колекционар стрипа и лексикограф, већ и као власник 

једне од највећих збирки минијатурних књига... Одакле потиче љубав према 

минијатурним књигама? 

 

Кад имаш привилегију да си од малена окружен књигама и када читавог живота 

слободно време и не мали новац трошиш на нешто материјално што уносиш у кућу, 

схватиш да је колекција вредела труда. Покојна мајка је имала мало минијатурних 

књига, али их је чувала и волела. Видевши их тако мале и покојна их је супруга 

зажелела.  

У слободној продаји тада их није било. Набављао сам их спорадично (по 

антикваријатима), јер су тако мале књиге представљале задовољство и за једну и за 

другу. Често није било по два примерка у продаји, па сам делио једну једној, а другу 

другој. Интересантно је да не постоји особа женског пола која не би пожелела да 

поседује нешто тако мало. 

 

Колико дуго скупљате ову збирку? 

 

Колекција о којој говориш није моја, већ представља збир две колекције мени драгих 

особа. Дупликати су одвојени. Питаш од када постоје ове колекције? Активно сам их 

надопуњавао од осамдесетих. Посебно када сам успео да се учланим у International 

miniature book Society (како моћно звучи назив, зар не?). И даље се сећам адресе: 

Цанкарјева заложба, Копитарјева 2, 61000, Љубљана, Југославија. Сећам се да су књиге 

биле баш језиво скупе. Они су набављали различите минијатурне књиге из читавог 

света и онда су их нудили/продавали својим члановима. 

 

Које све наслове ова велика збирка малих књига садржи? Које су Вам књижице 

најдраже? 

 

Стварно нема чега нема. Овако напамет – на више од 40 различитих језика од старо-

грчког и латинског па наовамо. Стварно занимљив микс. А тек опрема... У колекцији 

постоји и минијатурна књига у кожном повезу са приложеним медаљоном од камена. 

 

 

 

 



Алекса Гајић је, када је видео Вашу колекцију минијатурних књига, нацртао 

минијатурни стрип „Бирократија“ и посветио га Вама... 

 

Алекса је генијалац. Пре њега било је још стрип цртача који су, видевши колекцију, 

изразили жељу да направе минијатурну књигу. Док су код њих то остале само жеље, 

Алекса је „засукао рукаве“ и у рекордно кратком року исцртао читав стрип. Шта друго 

и очекивати од особе која има живаца да исцртава стрипове по: камењу, тракама, свему 

и свачему... Да ли си икада видела како је направио дрвену кутијицу са стрипом на 

намотавање?... Генијално је луд и да није мушког рода рекао бих да га обожавам. 

 

Као неко ко сам није творац стрипа, а створио је толико тога, као неко ко толико 

дуго прати стрипску сцену – шта бисте саветовали млађе колеге? 

 

Својевремено је постојала реклама са логоом: „Буди свој, следи своје инстикте“, а ја 

бих је надопунио са молбом да се сваки уметник повеже са особом са којом дели иста 

интересовања. Колико год свако од нас мисли да је његов рад најбољи, пријатељска и 

конструктивна критика (добијена од особе у коју имамо поверења), као резултат 

доводи до још бољег финалног рада. Савет за млађе: лични печат уметника долази 

временом и колико год вам се сада чини узалудним трошење времена и талента - 

немојте посустајати! 

 

Разговор водила 

Тамара Лујак 

(опасна госпојица) 

 

 

Новембар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96. Александар Марковић: Ако пишете, нека вам то буде забава 

којом се бавите из све снаге 
 

 

Александар Марковић је бескрајно шармантан писац, који приповеда онако како 

прича: кроз савршену дозу хумора, прецизно и одмерено, андрићевски одвагано. Као 

неко ко изузетну пажњу поклања стилу, у стању је да и по неколико година пушта да 

приче (песме) сазревају у њему, пре него што их стави на „папир“. Иако је човек од 

пера, мало говори, али то што каже – довољно је да вас помери из основа. 

 

 

Када си и како постао члан Друштва љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“? 

 

АМ: У прошлом веку. Неко ко је већ био члан повео ме на један од састанака 

друштва, у ДК „Браћа Стаменковић“, док је то још било друштво љубитеља НАУЧНЕ 

фантастике. 

 

Колико си већ дуго присутан на сцени? 

 

Кад се дође у одређене године постаје се мисаоно, а не осећајно биће. 

 

АМ: Не знам тачно шта значи бити присутан и која сцена је у питању, али прву 

причу сам написао можда на трећем састанку друштва на који сам отишао. Тада је био 

обичај да се прича прочита пред члановима... и ако ништа друго, друштво се лепо 

забавило. Требало је већ тада да укапирам да сам створен за комичара, кад су већ и моје 

"озбиљне" приче толико смешне. Тада сам још био довољно млад да озбиљно схватам 

ствари. 

 

Шта је за тебе писање? 

 

Писање је тежња да оно на шта си траћио живот оставиш другима да и они мало траће 

свој на исто. 

 

АМ: Потреба коју не задовољавам довољно често. 

 

Кад и како пишеш? 

 

Мењам историјске чињенице и стварам неки свој свет, своју историју. Стога ми припрема 

пред писање није потребна. 

 

АМ: Пишем сваке преступне године, и то слева надесно, тачније куцам. 

 

 

 



Којим се темама најчешће бавиш? И зашто? 

 

Колико има људи толико има стварности. 

 

АМ: Овоземаљским темама прерушеним у фантастику. Некада ме је забављало да 

их подмећем као научну фантастику. Уосталом, је л' има нешто што није фантастика? 

 

Шта је за тебе фантастика? 

 

Стварност је необичнија од фикције. 

 

АМ: А шта није? Већ и само наше постојање, овакво какво је, мада би га неки 

назвали и сном. Кратким и збуњујућим. 

 

Колико пажње поклањаш стилу? 

 

Начин писања дуго бирам (кад већ имам у глави идеју): да ли писати у првом или трећем 

лицу, да ли ићи испред приче или се освртати... 

 

АМ: Шушка се да више пажње поклањам стилу него радњи. 

 

Објавио си само две збирке: кратких прича „Мрве под кожом“, 2009. године 

(http://www.hellycherry.com/2011/04/aleksandar-markovic-mrve-pod-kozom.html) и 

песама „Уроборос“ (2009). Зашто не више? 

 

Треба доћи до костура приче. Ако он стоји – стоји прича. 

 

АМ: Некада давно сматрао сам да сам најпре цртач, па тек онда писац. Такође ме је 

мрзело да смишљам роман. Писање романа је кад од бисера идеје правиш куглу од 

блата. Поезија је голо бисерје. Кратка прича је нешто томе слично. Приповетка је 

подношљива. Роман се да преживети када је скуп прича, на исту или више тема. 

 

Пре него што су ушле у збирку, приче су ти објављене у многим антологијама 

(„Тамни вилајет 3“, 1994, „Нова српска фантастика“, 1994) и књижевним 

часописима (Наш траг бр. 2, 3, 4, 2005). Колико је то утицало на твоје даље 

стваралаштво? 

 

Покушавам да напишем причу без покретних делова, где се све већ догодило или ће се тек 

догодити, да као ликове уведем сумњу и могућност. 

 

АМ: Углавном сам писао по наруџби пријатеља, састављача збирки и организатора 

конкурса, да их не испалим. 

 

 



Бавиш се превођењем са енглеског и италијанског. Који су за тебе били 

најзахтевнији, а који најдражи преводи? 

 

Кад не бира шта ће радити, преводилац постаје богатији. 

 

Углавном сам преводио са енглеског језика. Италијански сам тек релативно недавно 

активирао, после двадесет година скупљања прашине, и то углавном због превођења 

стрипова, које је прилично забавно, али уме да буде и изненађујуће захтевно, поготову 

што још нисам у потпуности скинуо рђу са својег знања италијанског. Књижевни и 

стриповни превод је генерално забавна ствар, ако се занемари то што човеку отекну 

ноге од дугог седења, па понекад пожели да ради нешто слично, само мало другачије, 

рецимо да буде столар ☺ (смех). Поред књижевног превода, двадесет година сам у 

„Галеници“ преводио стручне текстове, из свих могућих области. Књижевни превод је 

онај који је и дражи и захтевнији, наравно, јер стручни, са искуством, најчешће постане 

рутина, да не кажем шљакензи. 

Али једноставно морам да поменем превођење правних текстова, рецимо уговора 

између фирми, пошто су на мене оставили један посебан утисак. Често су то били 

уговори о сарадњи, где су се у првим члановима помињале ствари као што су „у духу 

добре воље“, „на обострану добробит“, и сличне дирљиве фразе, да би се у наредним 

члановима "уговорне стране" обезбеђивале и штитиле као Амери и Руси, против свега 

живог и неживог, могућег и немогућег, као два табора најцрњих душмана. Ту човек (да 

не кажем преводилац, јер и преводилац је нешто што магловито подсећа на човека... ☺ 

смех), види праву истину о доброј вољи између људи, оној која се на латинском зове 

„Homo homini lupus est“. Тек када се обуку у оклопе од главе до пете и наоружају до 

зуба, људи могу да буду ортаци, партнери, другари, татататира... 

Него, како је оно беше гласило питање? А да... Најдражи су ми најзахтевнији 

преводи. ☺ 

 

На шта највише обраћаш пажњу када пишеш, а на шта када преводиш? 

 

Не треба претерати ни у креативности, али је још горе убити креативност... а то се 

често дешава кад се хоће бити свима разумљив, другим речима, комерцијалан. 

 

АМ: У првом случају да не будем предугачак, да свака реч има тежину, а у другом 

да превод, ако је књижевни, претворим у своју верзију оригиналног дела... и да ми за то 

плате. 

 

Шта сматраш круном свог преводилачког рада? 

 

Превести нешто, а да то не буде превод, већ књижевно дело, равно је писању. 

 

Последњу тачку у сваком преводу, свакако. Другим речима, пуна ми је кућа круна, 

па користим ову прилику да дам оглас о продаји половних круна у очуваном и мање 

очуваном стању, са попустом на веће количине... А продајем и бицикло ☺ (смех)... 



Бавиш се и писањем поезије. Зашто? Шта је за тебе поезија? 

 

Покушавам ликовни елемент да пребацим у писану форму. 

 

Поезија је нешто што многе мушкарчине избегавају, као ђаво крст, да пишу (и 

читају), док нама који смо само мушкарчићи ваљда није забрањена... Притом сви знамо 

шта психологија каже о том страху... а заправо је облик који, бар што се мене тиче, 

обједињује књижевност са сликарством и музиком. Лично баш здраво волем сликати 

речима, а волем и да чујем музику (иза) написаних речи. Ово нећу објашњавати. Ко 

разуме, схватиће... Поезија је такође незахвална ствар, јер се пише и објављује само из 

непрактичних и превазиђених разлога, као што је рецимо склоност, да не кажем 

љубав, према истој. Писање поезије је као... као... испирање злата, рецимо... Сваки 

груменчић који остане на ситу је драгоцен. 

 

Припремаш ли нову збирку? 

 

Треба направити разлику између приче и радног материјала, односно између полуготовог и 

готовог производа. 

 

Збирку чега? Поштанских марака, песама...? Припремање збирке, нови пројекат... 

Како то гордо звечи... овај, звучи. Никад нисам најбоље стајао са циљним писањем... 

Углавном надрљам неке стихове, оставим их да се просуше, па поново ждракнем да 

видим на шта личе, нешто додам, нешто обришем, поново оставим, ждракнем, 

оставим... И на крају кажем себи: „Ово сад звечи... Овај, звучи отприлике како треба“... 

А ти сад назови тај процес како год хоћеш. 

 

Планираш ли роман? 

 

Ако бих икада написао књигу, била би састављена од прича – глава спојених у једну, попут 

пречага на мердевинама. Када се пењете уз њих, хватате пречагу по пречагу... али и стајете на 

оне које сте већ прешли. 

 

АМ: Човек планира, а Бог се смеје. 

 

Савет младима? 

 

Треба се критички односити према свом писању, и сумњати у оно што сте написали. 

 

АМ: Останите млади што дуже можете. Карпујте дијема. Не верујте жени која лаже. 

Ако пишете, нека вам то буде забава којом се бавите из све снаге. Ако почнете да 

пишете "са циљем", неко ће већ приметити да сте преварант. 

 

 

Јануар 2020. 

 



97. Удружење фанова научне фантастике „SCI&FI“: Жанр научне 

фантастике налази се у некој врсте илегале 
 

 

„Ћирило и Методије научне фантастике“, Светислав Филиповић Филип и Тихомир 

Јовановић Тика, нераскидиви су двојац, који на својим леђима носи читав један свет, 

познатији под називом: Удружење фанова научне фантастике „SCI&FI“. Када су, како 

и зашто упловили у воде научне фантастике, шта је то што их у НФ-у и даље држи, 

шта су „Terra“ и „СФ портал“, а шта „SF TERRACON“, само су неке од тема којих смо 

се додирнули током разговора: 

 

 

Како и зашто је покренуто Удружење фанова научне фантастике „SCI&FI“? 

 

Удружење сам основао 7. јула 2004. године и његов сам (доживотни) председник. По 

тадашњим законима било је потребно 12 чланова да бисмо се регистровали као 

Удружење. У то време настала је експанзија епске фантастике, хорора и теорија завера, 

а научна фантастика је бачена у запећак, отприлике као чувена мисао „револуција једе 

своју децу“. Име удружења сам пажљиво осмислио, као и лого, а свој допринос теорији 

научне фантастике дао сам и кроз кованицу SCI&FI. Наиме, у употреби су називи 

science fiction, sci fi, speculative fiction... Мој назив, наука и фантастика је, надам се, 

оригиналан. Ми смо постали чувари, пропагатори, лучоноше и поштоваоци научне 

фантастике, као жанра и то упорно радимо широм региона. Поседујемо око 1000 НФ 

књига и око 500 НФ филмова, који сваки члан Удружења може да добије на читање, 

односно гледање, наравно бесплатно. Тренутно имамо 33 члана и почасне чланове: др 

Зоран Живковић, Радмило Анђелковић, Владимир Тодоровић-Невидљиви, Илија 

Бакић, Владимир Весовић и Урош Петровић. Ко прати НФ сцену зна ко су они. 

 

Друштво је прилично активно последњих петнаест година. Наведите ми неке од 

конкурса, догађаја, скупова, предавања и конвенција које сте организовали... 

 

Као Удружење, организовали смо две НФ конвенције „SF TERRACON“, 2009. године 

и „SF TERRACON 2“, 2019. године. Такође, планирани смо да организујемо КОНАЧНИ 

SF TERRACON на дан „пропасти света“, 21.12.2012, али у задњем тренутку нам је 

отказао спонзор, па је било - УПС! 

Конкурсе смо организовали за: НФ дугу и кратку причу, поезију, причу на „слово“, 

илустрацију и афоризам. Редовно представљамо своје фанзине „Терра“ и „СФ 

портал“. Организовали смо сусрет и разговор са Дарком Сувином, легендарним НФ 

теоретичарем, округли сто на тему „НФ вс. мале верске заједнице“, пројекат „Хорус“, 

предавања о НФ-у у Лазаревцу, Великом селу, Нишу, Белој Цркви, Ваљеву. 

 

 

 

 



Гости су вам долазили са разних страна... 

 

Тачно. Ми смо Удружење из Србије са најбољом сарадњом на еx-YU нивоу. Тако су 

гости на нашој последњој конвенцији „SF TERRACON 2“, која је одржана у Београду, у 

Центру за образовање и културу „Божидарац 1947“, познатијем као „Божидарац“, 9. 

новембра 2019. године, биле ВИП особе из НФ окружења: почасни гост конвенције 

(ГОХ), био је Љубомир Михајловски из Велеса (Македонија), оснивач и председник 

Центра за научну фантастику „Висион“, Мирко Грдинић из Пазина (Хрватска), 

председник НФ&Ф Удружења „Албус“, Давор Шишовић из Пазина (Хрватска), 

оснивач НФ конвенције „Истракон“, Бојан Ескеленски, Цеље (Словенија), оснивач 

конвенције „Фанфест“, Андреј Ивануша, Марибор (Словенија), НФ писац, есејиста и 

издавач, Драгић Рабреновић, Бијело Поље (Црна Гора), оснивач конвенције 

„Рефестикон“, Анто Зирдум из Витеза (БиХ), директор фестивала НФ поезије 

„СКАВАКОН“ и Динко Османчевић из Бања Луке (Република Српска), новинар, писац 

и афористичар. 

 

Сарађујете са многим сличним удружењима из региона... 

 

Присуствовали смо и учествовали на њиховим НФ конвенцијама: Еурокон 2004, 

Пловдив, Бугарска; АТЕЕ КОНФЕРЕНЦИЈА, Јена, Немачка; Конфузија, Гобликон, 

Фанфест, Словенија; Истракон, Сферакон, ФФК, Домикон, Хрватска; Зекон, Скавакон, 

БиХ; Рефестикон, Црна Гора; Беокон, WCG, Новобеоградско лето, Србија. 

 

Реците нам нешто о НФ фанзинима које издајете и по којима сте познати у 

региону. Реците нам нешто више о „Терри“. 

 

Друштво има своје гласило, НФ фанзин-алманах „Терра“. Од 2005. до 2019. године, 

изашло је 27 бројева са прилично богатим садржајем. Бавили смо се почецима научне 

фантастике, биографијама најпознатијих писаца и филмских стваралаца (како живих 

тако и почивших), објавили смо прегршт интервјуа, есеја, прича, драма, афоризама, 

хаику песама, стрипова итд. 

Закључно са децембром 2019. године, објављено је 27 бројева „Терре“, са око 5.000 

страна разноразног садржаја. Као главни и одговорни уредник, овај фанзин сам 

замислио као велику „сваштару“, кроз коју сам покушао да обухватим и прикажем 

богатство тема и под жанрова научне фантастике. 

Ипак, концепција фанзина је прилично „чврста“. После речи уредника и садржаја, 

почасно место припада химни Удуржења (песма „In the year 2525“). Ту су и извештаји 

са конвенција на којима смо учествовали, било као фанови, било као предавачи или 

представници Удружења. Обавезно објавимо неколико есеја, НФ прича и стрип. 

Уколико неко од НФ великана оде међу звезде, објавимо његову биографију, 

библиографију и причу која до тада код нас није преведена. Сваки четврти број 

фанзина је „специјал“ - обрађује одређену тему: тако је бр. 4 посвећен серији „Звездане 

стазе’’, бр. 8 НЛО/ванземаљцима, бр. 12 мистеријама и теоријама завера, бр. 16 хорору, 

бр. 20 фантастици, бр. 24 утопији. 



Нарочито обраћам пажњу на визуелни изглед корица и техничкој припреми, тако 

да је фанзин уствари књига, урађена по свим постојећим правилима, а не аматерски 

часопис, као што је већина фанзина. 

 

Удружење издаје и фанзин „СФ Портал, библиотека научне фантастике“. 

Реците ми нешто више о њему: са којим циљем је покренут, колико је бројева до 

сада изашло и шта су нам ново, односно старо, донели? 

 

Овај фанзин уређује секретар удружења „SCI&FI“, Тихомир Јовановић – Тика. До 

децембра 2019. године, објавио је 41 број, са око 3.000 страна. Овај други фанзин 

Удружења настао је као потреба да се у сваком броју обради одређена тема, одређени 

писац, заправо, који је код нас мало познат. Дајемо биогафију, библиографију и причу 

одређеног писца, али понекад обрадимо и одређену тема, као што је НФ музика, стрип 

и сл. Тако су поједини бројеви били посвећени: Х. П. Лафкрафту, Живораду Тасићу, 

Џеку Лондону, Јовану Грчић Миленку, Александру Богданову, Артуру Конан Дојлу, 

Хугоу Гернсбеку, Александру Ивановичу Купину, Филипу К. Дику, Мери Шели, 

Владимиру Назору, Луису Керолу, Александру Казанцеву, Карлу Ханс Стоблу, Џону 

Кембелу, Урсули К. Легвин... 

Напомињем да смо тренутно, колико је мени познато, једини у ex-YU и региону који 

објављујемо два писана фанзина и то редовно, ево већ 14 година. 

 

Из пребогатог „фонда“ можете ли да издвојите вама најинтересантније, 

најзначајније текстове... 

 

У фанзину је објављено око 200 есеја, 150 прича домаћих или страних аутора, 27 

стрипова, 6 НФ драма, неколико десетина НФ песама и афоризама, сећања на 22 

писца, 20 извештаја са конвенција... Дакле, да покушам, потпуно субјективни, одабир: 

Прото научна фантастика: 

1. Лукијан, „Истинита историја“, 160. г.п.н.е. 

2. Сирано де Бержерак, „Комична историја државе и царства на Месецу”, 1657. г. 

3. Ханс Кристијан Андерсен, „За хиљаду година“, 1853. г. 

4. Волтер, „Микромегас“, 1752. г. 

5. Апостол Ванђеловић-Вовјекивјековић, „Путничке белешке из 2349. године” 

6. Мила Шуфлај, „На Пацифику, године 2255“, 1924. г. 

7. Бранислав Нушић, „Вечност (бајка у три слике)“, 1930. г. 

 

Биографије, библиографије и приче великана НФ-а: 

1. Е. Е. Смит 

2. Х. Џ. Велс 

3. Филип Хозе Фармер 

4. Златица Вајхинг 

5. Ерих фон Деникен 

6. Карел и Јозеф Чапек 

7. Хуго Гернсбек - отац научне фантастике! 



НФ теме и поджанрови, наука, астрономија, есеји: 

1. Црне рупе 

2. Нанотехнологија 

3. Историјат вештачке интелигенције 

4. Роботи, андроиди, киборзи 

5. Језик ванземаљаца 

6. TEHNOVELGY - креативне идеје и изуми НФ писаца 

7. 70 година радио драме „Рат Светова“ 

8. НЛО феномени 

9. НФ псеудорелигије 

10. Путовање кроз време 

11. Историја српске научне фантастике 

12. Положај човека у целини космоса, Платонов свет 

13. Православно-хришћанско схватање НЛО феномена 

14. МЕГАТРЕНДОВИ - размишљања о будућности 

15. Физика судњег дана - цитати из Курана 

16. Културни и социјални аспекти фантастичне књижевности за децу 

17. Свемир и музика 

18. Захтеви за изградњу света фантазије - упутство за писање фантазија 

19. Тајни дневник адмирала Бирда 

20. Ференгијска правила стицања новца 

 

Интервјуи: 

1. Давид Ајк 

2. Ал Биелек 

3. Алекс Колијер 

4. Роберт Боб Лазар 

5. Радивоје Радивојевић 

 

Гранична подручја научне фантастике: тунгуска катастрофа, езотерија, окултизам, 

гноса, ишчезле цивилизације, изгубљени континенти, теорије завера и тајна друштва, 

мистерије пирамида, дивови, духови, вештице, вампири, Војнићев рукопис, мапа 

Пирија Рајса, криптозоологија, слипстрим... 

 

НФ приче, страни писци: 

Станислав Лем, Роберт Шекли, Х. Џ. Велс, Артур Кларк, Филип Хозе Фармер, Ен 

Мекафри, Фриц Лајбер, Исак Асимов, Фредерик Браун, Реј Бредбери, Хери Харисон, 

Бил Пронзини, Данијел Дефо, Марк Твен… 

НФ приче, домаћи и ex-YU писци: Тамара Лујак, Илија Бакић, Живорад Тасић, Иван 

Нешић, Индреј Ивануш, Биљана Космогина, Стеван Шарчевић, Аднадин Јашаревић, 

Мирко Грдинић, Горан Чурћић, Тихомир Јовановић, Слободан Шкеровић, Саџида 

Витешкић-Мајсторовић.. 

 



Гостовали сте на многим конвенцијама у земљи и иностранству, стекли увид у 

стваралаштво других земаља. Шта нам интересантно можете рећи о стваралаштву 

на пољу (научне) фантастике у земљама из региона? 

 

По мени, најјача НФ сцена што се тиче конвенција је у Хрватској, у Србији 

издавачка делатност, писци, НФ теоретичари и специјализоване радио емисије, док је 

најбоља НФ конвенција „Рефестикон“ у Црној Гори, у БиХ значајан је и неоспоран 

ентузијазам неколико људи - Аднадина Јашаревића и Анте Зирдума, у Словенији, на 

жалост, стагнирају, постоји жеља за опоравком, док у Македонији постоји – Љубомир 

Михајловски. 

Срећом, има пуно младих НФ писаца, а и данас је лакше објавити књигу, због 

предности нових технологија. На самим конвенцијама преовлађују: косплеј 

(костимирана игра), РПГ (фантазијска игра улога) и тривија квизови (са питањима о 

споредним „најважнијим“ стварима из области НФ-а), па предавања губе корак. НФ 

као жанр није довољно заступљен у средствима информисања, па понекад, мислим да 

се цео жанр налази у некој врсте илегале. Оно што се најбоље десило НФ-у то је 

интернет. 

 

Зашто је фантастика важна за развој сваког од нас и зашто сматрате да научна 

фантастика као факултативни предмет треба да се уведе у основне школе? 

 

Ако желимо да нас наследе деца која читају књиге, говоре стране језике, имају 

ширину погледа, маштовитост, баве се научним радом, која нису расисти и слично, 

једини начин да то постану је да се уведе научна фантастика у школе као 

факултативни предмет. У супротном, преплавиће нас полуписмени 

лумперпролетаријат, ријалити старлете, квазиполитичари, безосећајни тајкуни који ће 

настати од деце која знају само да кажу: сине, тебра, вотевер, 'визе 'визе, бежи мурија, 

јеб*те, Версејс, не рисе, к*рво, удувано и сл. „бисере“! 

 

Двојац Светислав Филиповић-Филип и Тихомир Јовановић-Тика, прилично 

успешно кормилари протеклих петнаест година, колико је Удружење активно. 

Реците ми нешто више о вашем личном стваралаштву. 

 

Ја, као председник удружења, и Тика, као секретар, преузели смо на себе највећи део 

обавеза у вези рада и промоције Удружења, остали чланови имају друга задужења и то 

за сада, одлично функционише. Лично, написао сам десетак кратких НФ прича, 

написао сам неколико есеја о НФ-у, уређујем фанзин „Терра“. Највише ме интересује 

теоретски прилаз жанру. Такође, прилично сам добар сликар (уврштен сам у избор 

најбољих 100 српских сликара-аматера, а сматра се да их има око 20.000 организованих 

по ликовним удружењима). Сликам искључиво уља на платну, апстракције, и то веома 

личи на космичке пејзаже, небуле, планете, космичка сновиђења... 

Тика је веома добар писац, с правом га називају „српски Тери Прачет“. Објавио је до 

сада пет књига, написао је неколико десетина НФ прича и песама. Уређује фанзин 



„СФ портал“ и антологију „Регија Фантастика“. Одличан је преводилац, нарочито Х. 

Ф. Лавкрафта. 

У почетку су нас називали „двојац без кормилара“, помало и подсмешљиво, али 

сада, после 14 година бивствовања на НФ сцени као организовано Удружење, и након 

огромног рада и трага који смо оставили, зову нас „Ћирило и Методије научне 

фантастике“, што ми се веома свиђа, јер и ми, у готово немогућим условима, ширимо 

речи и идеје научне фантастике. Да не заборавим: Тика и ја смо још од 1990. године 

прошлог века у НФ-у, јер смо тада (1997), били међу оснивачима Удружења љубитеља 

фантастике „Лазар Комарчић“, писали смо за његов фанзин, „Емитор“, који је на НФ 

конвенцији „Еуроцон“, 2004. године, изабран за најбољи европски НФ фанзин. 

 

Бавили сте се и односом научне фантастике и музике. Колико је то успешан 

спој? 

 

Веома успешан. Доживљавам, малтене, екстазу, када чујем врхунску НФ музику, док 

читам НФ књигу. Тема је преопширна, али сматрам да су музички поджанрови: краут 

рок, спејс и психоделична музика и прогресивни рок потпуно у симбиози са научном 

фантастиком. Од најпознатијих извођача споменуо бих: Дејвид Бовиа, Пинк Флојд, Soft 

Machine, King Crimson, ELP, Rick Wakeman Rush, ELO, Велвет андерграунд, Вангелис, 

ЈМЈ, Сун Ра, Гонг, Hawkwind, Мајк Олдфилд, Кратверф, Cluster, Tangerine Dream, 

Amon Duul II, Фауст... 

 

Објавили сте четири броја антологије „Регија Фантастика“, којима су 

заступљени писци из свих ex-YU република. Како сте дошли на ту идеју? Које сте 

теме обрадили овим антологијама, како сте до прича дошли и који су све аутори 

заступљени у њима? 

 

На идеју је дошао Тика, јер смо осетили потребу да објавимо и антологију у којој ће 

бити објављени еминентни НФ писци из региона. Први смо успели да окупимо НФ 

писце од „Триглава до Ђевђелије“. Прву антологију сам потписао ја као уредник, а 

остале Тика. Ових дана биће готова антологија бр. 5, а Тика већ припрема тему за 

антологију бр. 6. Корице антологија ради цењени и, у европским оквирима, признати 

и познати илустратор, Жељко Пахек, и оне су стварно изванредне. Инаће, прву 

антологију смо намерно објавили у 51. примерку и она је већ сада постала андерграунд 

раритет. 

 

Планови за будућност? 

 

Настављамо са издавањем фанзина, учествоваћемо на НФ конвенцијама у региону, 

пратимо НФ на интернету, едукујемо подмладак, пијемо пиво, слушамо музику, 

гледамо филмове... 

Лично, пошто одлазим у пензију, имаћу доста слободног времена, па ћу објавити 

две књиге: збирку есеја о научној фантастици и НФ драму „Мунзе Конза РУР“, у част 

Карела Чапека, са речником жаргона, јер сам текст писао у земунско-београдско-



новосадско-ex–YU фазону. Знам да сам на правом путу, јер сам сирову верзију показао 

неколицини млађих НФ фанова који су се слатко смејали, али и морали да читају 

речник због њима, генерацијски, непознатих фора и фазона. Ево једног типичног 

дијалога из драме: 

Робот 1: „Еј бре, пајто, је л' ти то мене зајебаваш још од првог вагона?“ 

Робот 2: „Није тебра, ево прцо кеву у лавору, ако те зеким!“ 

Робот 1: „Не смарај више, воздра, одох ћери да ћапим сову!“ 

Робот 2 (шапуће): „Који је то идиот, стварно је талентовано глуп, боље да нахрани 

мајмуна и не дира ништа. Одох ја да попијем „максузију“ и наждерем се главе у 

шкембету.“ 

 

Порука генерацијама које долазе? 

 

Живите дуго и успешно, нека је Сила са вама и чувајте ми научну фантастику као 

„зеницу ока свога“! Научна фантастика је најбоља споредна ствар на свету и зато 

фанови научне фантастике УЈЕДИНИТЕ СЕ! 

 

 

Фебруар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98. Деана Саиловић: Сатиру не само да пишем него је и живим 
 

 

Деана Саиловић написала је три књиге афоризама „Принцеза на зрну разума“ 

(2013), „Електронска исповедаоница“ (2014) и „Који сам ја мени идиот“ (2017). 

Приредила је први зборник женског афоризма, „Жена и афоризам“ (2016), у којем су 

заступљене ауторке из региона, и темпоралну антологију „Женско писмо“ (2018). Члан 

је „Удружења књижевника Србије“, „Друштва књижевника Војводине“, „Београдског 

афористичарског круга“, уредница сатиричне рубрике портала за културу 

„Показивач“. Борећи се за, како сама назива своје колегинице, афористичарке, 

„принцезе духа“, не зна да се тиме уписала у ред краљица, у којем већ поносито стоје, 

Весна Денчић („Етна“, „Смех до бола 1 и 2“), Јасмина Буква („Ко је ко у афоризму“, 

2015), Васка Јукић Марјановић („Антологија афоризама за децу“, 1987) и она, прва, 

изистинска – Наталија Обреновић... Поклонимо се, те почнимо: 

 

 

Када си и како почела да се бавиш писањем? 

 

ДС: Кад сам била млађа, више сам нагињала хумору. С годинама сам се некако више 

приклонила иронији и сарказму. Некада сам своје мисли држала у глави, сад их 

записујем. Јавно се писањем бавим од 2011. године. 

 

Шта је то на шта највише обраћаш пажњу кад пишеш? 

 

ДС: Како рекох у претходном одговору, волим сатиру, тако да ми најчешће у око 

западну аномалије свих профила. 

 

Како изгледа један твој просечан радни дан? 

 

ДС: С обзиром да не живим од писања, него од других послова, мој дан је 

комбинација, практичног и умног рада. Како у шали волим да кажем, када физикалац 

ради, интелектуалац хвата белешке. 

 

Пишеш афоризме. Објавила си три збирке до сада: „Принцеза на зрну разума”, 

„Електронска исповедаоница” и „Који сам ја мени идиот“. Како су и колико дуго 

настајале збирке? 

 

ДС: Све три књиге су објављене у релативно кратком припремном року из разлога 

што сам имала брдо афоризама, пре него што сам уопште и мислила да ћу икада у 

животу објавити књигу, тако да материјала није недостајало. Сваки писац у том неком 

почетном стадијуму има фазу хиперпродукције. На сву срећу, та фаза је код већине 

пролазна. Сада пишем пуно зрелије и одмереније. 

 



Приредила си зборнике „Жена и афоризам“ и „Женско писмо“. Зашто жене? И 

које жене? 

 

ДС: Из разлога што од почетка свог појављивања на сатиричној сцени слушам да 

жена нема у сатири. Та тврдња ме је понукала да истражим њену тачност и веома сам 

задовољна што сам успела да је побијем. Зборник „Жена и афоризам“ претходница је 

„Женског писма“. У зборнику се појављују жене које су писањем почеле да се баве на 

друштвеним мрежама. Темпорална антологија „Женско писмо“ далеко је обимнији и 

озбиљнији приређивачки посао. На питање које жене, вероватно бих одговарала више 

него што је уобичајено, тако да ћу само рећи, да су афоризме писале, и пишу још увек, 

и познате личности, али и обичне жене, свих занимања, година, вероисповести. Њихов 

број је фасцинантан и верујем да постоји још ауторки до којих нисам дошла. 

 

Шта за тебе значи приређивачки посао? 

 

ДС: Приређивачки посао на првом месту схватам као велику одговорност. Једно је 

представити себе и бити тиме задовољан, или не. Представити друге, потпуно је друга 

прича. Као и већина ствари у животу и књижевни укус је субјективан, те приређивач 

према властитом укусу и знању одабира материјал за књигу. Аутор можда има 

потпуно другачији укус, те стога увек волим да сарађујем са заступљеним ауторима из 

разлога да и они, као и ја буду задовољни својим представљањем на књижевној сцени. 

 

Зашто је важно приредити зборник, антологију, енциклопедију? 

 

ДС: Поменула сам одговорност код приређивања антологија, односно зборника. 

Писана реч остаје још дуго након нас. Нисмо ни свесни колико људи чита нешто што 

је давно написано и према томе формира своје мишљење или ставове. Сатира, ма 

колико била на маргинама књижевности, у стварном животу има своје многобројне 

поклонике. С обзиром да има доста филозофије у афоризму, неке су мисли 

безвременске и безпросторне, односно применљиве и јуче и данас и сутра. Веома је 

битно оставити у наслеђе овакве бисере. 

 

Шта је за тебе сатира? 

 

ДС: За мене је сатира начин живота. Ја сатиру не само да пишем него је и живим. 

Сви моји афоризми су доживљени, што их вероватно и чини толико лаким за 

идентификацију читаоцима. 

 

Сматраш ли да сатиром у данашње време ишта може да се промени? 

 

ДС: Сатиром може да се промени само онај ко је пише, тако што постаје разумнији, 

честитији, одмеренији човек. Тиме можда не чини много, али свакако чини највише 

што може. 

 



Колико је важна сатира за човеков дух, за његово ментално здравље? 

 

ДС: Веома је важна. За себе тврдим да бих веоватно била нека џангризава теткица да 

не пишем афоризме. Овако сву озлојеђеност, незадовољство истресем на папир. 

Некоме је спорт, медитација, музика издувни вентил, мени је писање најбоља 

антристрес терапија. Додала бих још, да записано добија сасвим другачију димензију. 

Човек лакше у написаном нађе решење проблема, из разлога што се емотивно одвоји 

од мисли из главе када је прелије на папир. 

 

Једна си од најпознатијих афористичарки код нас. Реци ми, ко се, од жена, још 

бави афоризмом? 

 

ДС: Хвала на овом - једна од најпознатијих. Ево рецимо ти, затим Јасмина Буква, 

Даница Машић, Весна Денчић... Има их заиста пуно и међу новим генерацијама, што 

нам даје наду да ће сатира на овим просторима још дуго имати своје заговорнике. 

 

Ко су, по теби, наши најуспешнији афористичари? 

 

ДС: Како већ рекох, књижевни укус веома је субјективан. Лично, волим 

афористичаре који кроз иронију и цинизам провуку духовитост. Тиме се највише 

одликују сатиричари из БиХ и ЦГ. Што се тиче успешности, иронија је да су најмање 

успешни они који су најбољи у овој књижевној дисциплини. 

 

Са ким све сарађујеш у земљи и иностранству, и на чему? 

 

ДС: Сарађујем са афористичарима којима је сатира љубав, а не пут да дођу до 

награда, приклањајући се овима или онима, зарад личног просперитета. Када радим 

озбиљне пројекте, волим да уз себе имам људе који владају материјом, имају жељу да 

нешто направимо заједничким снагама. Имам заиста велик круг људи за које ми је 

искрена част што су уз мене. 

 

Који су ти даљи планови? 

 

ДС: Тренутно радим на једној занимљивој Антологији, коју никако да приведем 

крају, јер стално искрсне неки нови аутор, који својим писањем заслужује да се нађе у 

њој. Радим паралелно и техничко уређење књига које полако, али сигурно, из пуког 

хобија прераста у све озбиљнији посао. У неко догледно време објавићу и своју четврту 

књигу. Афоризми су одабрани, али због неуобичајеног визуелног изгледа књиге, 

мораће да сачека још извесно време да буде урађена баш онако како сам је замислила. 

 

Савет младима? 

 

ДС: Читајте, читајте и само читајте. Дозволите себи луксуз да учите на туђим 

грешкама и себе поштедите непријатног искуства. Пишите макар само за себе, 



избаците на папир све оно што се таложи у вашој глави (поготово негативно) и 

направите у њој места за нове мисли. 

 

 

 

Фебруар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99. Зоран Живковић: Моја дела ничу из несвесног 
 

 

Зорана Живковића не треба посебно представљати. Један је од наших писаца, 

великана, који је, током вишедеценијског озбиљног и преданог рада, заједно са 

колегама по перу, стварао и створио (научно)фантастичну књижевну сцену код нас. 

Писац, књижевни теоретичар, преводилац и издавач, био је један од редовних 

професора на Филолошком факултету. 

Пре него што је освојио, у категорији кратког романа, „Светску награду за 

фантастику“, 2003. године, књигом „Библиотека“, две деценије изузетно успешно је 

водио издавачку кућу „Поларис“ и написао дело без премца – „Енциклопедију научне 

фантастике“, 1990. године (друго издање изашло је 2010. године). Освојио је угледне 

домаће награде: „Милош Црњански“ за роман „Четврти круг“ (1994) и „Исидора 

Секулић“ за „Мост“ (2007), као и црногорску награду „Стефан Митров Љубиша“, за 

целокупно прозно стваралаштво (2007). 

Прилика да поразговарам са нашим уваженим писцем пружила ми се захваљујући 

Удружењу фанова научне фантастике „SCI&FI“, које је 9.11.2019. године уприличило 

конвенцију научне фантастике „SFTerraCon 2“, у просторијама Центра за образовање и 

културу „Божидарац 1947“, и замолило ме да будем домаћин. Како се таква прилика не 

пропушта, пристала сам и уследио је изузетно опуштен и пријатан разговор са 

господином Зораном Живковићем. Како смо, међутим, имали само сат времена на 

располагању, а како сам припремила далеко више питања, тако сам замолила 

господина Живковића да, након Конвенције, наставимо наш разговор, на шта је он 

љубазно пристао: 

 

 

Шта је за Вас најважније у писању: јасноћа мисли и изражавања, стил, 

атмосфера, динамика приче или... 

 

Све то заједно. Не може једно без другог. Могу вам мисли бити јасне, али ако 

заказујете у другим погледима, само од јасних мисли неће бити много користи. Прозно 

дело веома је сложен организам амалгамског типа, у коjeм сваки састојак мора да буде 

што је могуће савршенији, да би целина била ваљана. Избегавам, иначе, да говорим о 

сложености прозног организма онима које поучавам писању. Тиме бих их само 

преплашио. Помислили би да никада неће бити у стању ништа да напишу. Сликовито 

говорећи, подучавам их да буду добри прозни возачи, а за ово им није неопходно да 

буду упућени у то шта се све збива испод прозне хаубе. Да буду прозни ауто-

механичари. Ту хаубу врло ретко подижем. 

 

Негде сте, чини ми се у неком интервјуу, изјавили како се не припремате за 

писање својих дела, већ пуштате да у Вама сазру... 

 

Када бих се припремао за писање прозе, онда би моја дела била механички 

склопови, конструкције, производи рационалног дела моје свести. Она, међутим, ничу 



из несвесног. Када почнем да пишем ново прозно дело, на свесном нивоу знам сасвим 

мало о њему. Али у несвесном је оно већ потпуно обликовано. Подробније сам писао о 

томе у свом прилогу за књигу „Како писци пишу“ (Службени гласник, 2006). 

 

Да ли Вам се икада десило да сте изгубили неку мисао? 

 

У прози није. Изван прозе, како године пролазе, догађа ми се повремено да затурим 

неку мисао, али она, бар за сада, изрони на површину мало касније... 

 

Да ли сте себи икада поставили питање: када стати? 

 

Ако мислите: када стати да пишем прозу – како да не, одавно сам почео да га 

постављам себи. То је једно од најтежих питања с којима писац мора да се суочи. 

Подсетићу вас да сам још 2007. написао роман „Последња књига“. После тога сам 

написао још шест прозних књига. Данас, када иза себе имам 22 прозне књиге, питам се 

шта је то што нисам стигао да кажем у њима, па ми треба и двадесет трећа. Одговор на 

то питање добићете када она изиђе – надам се ове године. 

 

Спомињали сте рад са студентима. Шта је то што млади писац прво треба да 

научи о писању? 

 

Неискусног писца најпре треба описменити. Научити га, колико је то могуће, 

српском књижевном језику. То је грађа његове уметности. Ако је она недовољно добра, 

биће рђаво све што се од ње начини... 

 

Како их учите правилном, књижевном језику? 

 

Тако што им непосустало исправљам небројене грешке за које је крив како улични 

српски, којим се углавном служе, тако и крајње недовољно читање. Ово брушење 

језика потраје све док сам им ментор, понекад годинама... 

 

Које су им биле најомиљеније теме? 

 

Они које подучавам нису у прилици да сами бирају теме све док не проценим да су 

ваљано овладали књижевним језиком. Док се то не догоди, ја сам тај који им одређује 

на које ће теме да пишу своје прозне саставе. Тако их најбоље припремим за то да буду 

писци опште праксе, а не само писци на омиљене теме. 

 

Колико је студената похађало Ваш предмет? 

 

За десет година колико сам предавао на Филолошком факултету радио сам с око 350 

студената. Томе треба додати још отприлике толико грађана који су похађали моје 

летње школе креативног писања, односно долазили на моје приватне часове. 

 



Колико њих на крају постану писци? 

 

Не постаје се писац после завршеног курса креативног писања. Поставите ми 

поново то питање за тридесетак година. Тада ћу моћи да одговорим на њега. Толико, 

наиме, треба да проклија прозно семење које сам посејао... 

 

Колико курсеви креативног писања помажу појединцу да постане писац? 

 

Надам се много. Не бих их држао да нисам тог уверења... 

 

Неки од Ваших студената су, сигурна сам, данас писци, али да ли су постали 

познати? 

 

Тридесетак оних с којима сам радио има објављену бар једну прозну књигу. То је 

недовољно да се за писца каже да је познат. Уосталом, шта уопште значи „познат 

писац“? Бити познат писац не значи нужно бити добар писац... 

 

Године 2003. освојили сте, књигом „Библиотека“, „Светску награду за 

фантастику“ („World Fantasy Award“), у категорији кратког романа. Како је текао 

пут од идеје до награде? 

 

Праволинијски. Написао сам књигу, дао да се преведе на енглески, дао да се превод 

избруси... Рукопис је објављен у САД у трећем броју антологије „Левијатан“, жири је 

одлучио да је то најбоље дело у категорији кратког романа. Остало је историја... 

 

Како је Београд прихватио вест о томе да сте добили „Светску награду за 

фантастику“? 

 

Потпуно равнодушно. На скуп у Дому омладине, уприличен тим поводом, сабрало 

се једва 25 заинтересованих... 

 

Занима ме које сте све познате писце упознали? 

 

Ако мислите на писце научне фантастике, био сам у дугој преписци с Легвиновом и 

Кларком, а упознао се с Лемом, Асимовом, Олдисом, Силвербергом, Стерџеном... да 

поменем само оне најзначајније. Изван NФ-а најдрагоценије ми је познанством с Олгом 

Токарчук, добитницом Нобелове награде за 2018. годину. 

 

Познавали сте и Артура Кларка. Како је дошло до тога да сарађујете са њим? 

 

Нисам сарађивао, осим ако под тим не подразумевате превођење његових књига. 

Написао сам магистарски рад о Кларку пре него што смо се упознали преко писама. 

 

 



„Светска награда за фантастику“ није ни прва ни једина награда коју сте 

освојили... 

 

Није. Јесте, међутим, тек друга америчка награда коју је добио неки српски писац. 

Пре мене Данило Киш је добио једну награду Америчког ПЕН центра. 

 

Мора да је била велика част и задовољство када је, према Вашим причама „Воз“ 

(„Немогући сусрети“) и „Хотелска соба“ („Четири приче до краја“), режисер 

Пуриша Ђорђевић снимио играни филм „Два“, који је имао премијеру на Фесту 

2007. године. Реците ми нешто више о томе. 

 

Мени се више допада његова екранизације моје приче „Исповедаоница“. Понајпре 

зато што у њој има мање редитељских „дописивања“ него у дугометражном филму 

„Два“... 

 

Господин Ђорђевић екранизовао је и Вашу причу „Исповедаоница“ („Немогући 

сусрети“). Филм је приказан на београдском Фестивалу краткометражних филмова 

(2007). Знате ли како га је публика прихватила? 

 

Немам појма. Знам, међутим, да када повремено, у склопу јавних наступа, прикажем 

„Исповедаоницу“, нико јој не звижди... 

 

Занима ме како је текла сарадња са телевизијом Студио Б, која је снимила ТВ 

серију „Сакупљач“, према Вашем циклусу „Дванаест збирки“ („Дванаест збирки и 

чајџиница“, 2005). 

 

Текла је глатко. Штета што је дошло до промене директора Студија Б баш кад је 

завршено снимање. Нови директор није био заинтересован да се пројекат приведе 

крају, иако је преостала још само постпродукција, па је тако приказано једино оно што 

је редитељ стигао да заврши у монтажи – пет епизода. Седам и даље постоји као 

немонтирани материјал и вероватно се никада неће до краја уобличити... 

 

Ваша прича „Воз“ („Немогући сусрети“, 2000), једна је од пет откупљених прича 

пристиглих на конкурс ББЦ-а, које су 2005. године адаптиране у радио-драму; док је 

прича „Будилник на сточићу“ („Кораци кроз маглу“, 2003), године 2007. емитована 

на ББЦ Радио 7. Како је дошло до сарадње са ББЦ-јем? 

 

Моја драга пријатељица Тамар Јелин, сјајна енглеска списатељица, којој дугујем 

неизмерну захвалност на томе што је савршено избрусила преводе на енглески свих 

мојих књига, послала је самоиницијативно ове две приче на ББЦ. Тамо су се допале 

уредницима, па је тако први пут прозно дело неког српског писца емитовано на овом 

угледном радију. 

 

 



Реците ми, колика је част за Вас била када су Вам објављена сабрана дела на 

српском и енглеском језику (Завод за уџбенике 2017–2018, Cadmus Press 2016–2020)... 

 

Велика, наравно, у оба случаја. Нарочито је значајно ово друго, будући да се још 

није догодило да неком српском писцу буду објављена сабрана дела на енглеском. 

Када се издавање приведе крају у мају ове године, цео комплет имаће укупно 32 тома – 

једанаест у тврдом повезу и 21 у меком. 

 

Професор Ралф Богерт, са Универзитета у Торонту, укључио је Вашу књигу 

„Четврти круг“ у курс о савременом европском роману, док професор Џефри 

Стејделмен, с универзитета у Бафалу, тумачи „Седам додира музике“ у оквиру 

семинара „Музичке теме у краткој прози“. Реците ми нешто више о свему томе... 

 

Доживео сам да о мојој прози предају на америчким универзитетима (и не само на 

њима), али о мени нема ни поменама на курсевима о савременој српској књижевности 

на мом матичном Филолошком факултету. Нимало нисам по вољи овдашњим 

канонизаторима српске прозе. Бар не овој генерацији канонизатора... 

 

Ушли сте са књигом „Библиотека“ у обавезну лектиру за средњу школу у 

Португалији. Како је до тога дошло? 

 

„Библиотека“ је изванредно примљена у Португалији. Појавила су се четири 

издања моје књиге. Министарство за културу препоручило ју је као једну од пет књига 

месеца у оквиру пројекта подршке читању, уприличена је позоришна представа по 

њој... На крају је увршћена у препоручену средњошколску лектиру. Тамо ми се 

догодило све оно што ми се овде никада неће догодити... 

 

И за крај: шта обично поручујете својим студентима? 

 

Да читају, читају, читају... 

 

 

 

Март 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100. Су Ми Аунг: Пишем онако како ми долази из срца 
 

 

Су Мие Аунг, песникиња, уредница и новинарка из Мјанмара, већ тридесет година 

објављује кратке приче, песме, новеле и есеје („Зелена завеса“, 2004, „Жене и друге 

приче“, 2008, „Мушкарци и друге приче“, 2012, „Кад одем од тебе“, 2016). Поетске 

перформанце, на које је посебно поносна, изводила је у домовима културе, галеријама 

и Француском културном центру у Рангуну, а најзапаженији су били они изведени 

под покровитељством Британског савета („Signature“, Рангун) и Reader's Channal-а 

(Мјанмарски фестивал књиге, Рангун). За нас је Су Мие Аунг интересантна и због тога 

што је један од покретача и учесника пројекта „Мост културе Србија-Мјанмар“, који је 

покренут 2015. године у циљу културног повезивања две земље. 

 

 

Како сте почели са писањем? 

 

Када сам била мала, волела сам, више од живота, музику и гитару. У мом родном 

граду, међутим, није било музичке школе. Ипак, за кратко време сам сама научила да 

свирам гитару, тако што сам упорно учила и вежбала. Мој сан је био да постанем 

музичар. 

Кад сам дипломирала, био ми је потребан посао како бих могла да останем у 

Рангуну, некадашњем главном граду Мјанмара. Једино што сам желела је да свирам 

гитару. Тако сам нашла посао - да свирам и певам - у прелепом кафићу, званом 

„Господин Гитара“ (Mr Guitar) . Убрзо потом, срела сам младића, блуз и џез гитаристу, 

који је свирао у истом кафићу и волео музику исто колико и ја. Неочекивано смо се 

заљубили и, потпуно непланирано, венчали. 

Мислила сам да смо на истом животном путу, али се мој сан врло брзо распао, јер се 

мом свекру није допадало што свирам гитару у кафићу. Сматрао је да му мој посао 

наноси срамоту, јер је био свештеник Џесин цркве у Рангуну. Желео је да променим 

посао. 

Плакала сам данима и на крају престала да свирам гитару. Тада сам записала на 

папир своја осећања о изгубљеном сну. Тако сам почела да пишем - песме и кратке 

приче, касније сам постала писац. 

 

Којим темама се бавите? 

 

Никада не пишем по шаблону. Пишем онако како ми долази из срца. 

 

Пишете поезију и прозу, објавили сте књигу есеја („Кад те напустим“) и романе 

(„Зелена завеса“, „Жене и друге приче“, „Мушкарци и друге приче“). Реците нам 

више о њима. 

 

Писала сам о мушкарцима у својој околини: о човеку у музеју, на позорници, човеку 

са проблемима, човеку у мојој визији, човеку за уредничким столом итд. Кратке приче 



објављивала сам у часописима који су излазили једном месечно у Мјанмару. Неке од 

тих прича нашле су се у књизи. 

Приче о женама и другом ... Писала сам и о женама: жена и љубав, уметност, смрт, 

сузе итд. У књизи се нашло 14 прича. 

„Кад вас напустим“ назив је књиге есеја: када жена сазна датум своје смрти, шаље 

поруку своме мужу да се, након њене смрти, ожени другом. Порука књиге је: немојте 

бити сами. 

Волим да се изразим на нови начин - да стварам нову форму уметности. Тако сам на 

промоцији ове књиге извела перформанс - за сваку од мојих 14 прича по један. Ни 

један други писац у Мјанмару није на промоцији своје књиге изводио перформансе. Ја 

сам у томе прва. 

 

Изводили сте поетске перформансе у културним центрима, галеријама, 

Француском културном центру у Рангуну ... Шта желите да поручите публици 

кроз овај облик поезије и уметности? 

 

Немам ништа посебно да кажем својој публици, само изражавам и делим са њом оно 

што осећам, а осећам срећу, тугу, бол, задовољство, страх и сл. Са свима њима делим 

своја осећања. То чиним и када читам песму, и када изводим перформанс: певам 

песму. 

 

Да ли су наступи на „Магичној вечери“ у кафићу Тулуз Лотрек, кафићу Прозор 

и Удружењу књижевника Србије ваш први међународни наступ? 

 

То је моје прво наступање у Европи. Осећала сам се дивно међу српским песницима, 

уметницима и публиком у кафићу „Тулуз Лотрек“. Они имају добру перцепцију и 

добар осећај за моја дела. Много вам хвала на томе. 

 

Реците нам нешто више о активностима ПЕН центра чији сте члан. 

 

Наступала сам, у организацији Пен центра Мјанмара, више пута у азијским 

земљама: Тајланду (Бангкок), три пута, Индонезији (Џакарта), на Филипинима 

(Манила). 

Организовали смо много књижевних вечери широм Мјанмара. Тамошња публика 

воли књиге и проживљава уметност. Морамо да наступамо пред публиком, и тада 

комбинујемо музику и литературу, како бисмо људима приближили књиге и 

омогућили им да уживају у уметности. На таквим догађајима читам своје песме. 

 

Ви сте и уредник многих часописа. Реците нам нешто више о мјанмарској 

уметничкој сцени. 

 

Преко десет година уређивала сам месечнике. Данас, међутим, у Мјанмару има јако 

мало часописа. Људи су данас више заинтересовани за коришћење друштвених 

медија, попут Фејсбука, него за читање часописа. Због тога сами писци организују 

културне догађаје и читају своје песме и на тај начин се приближавају публици. 



Да ли се може живети од уметности? 

 

Ја не могу да се издржавам од уметности. Већина писаца, мјанмарских уметника, не 

може да живи од своје уметности. Сви они морају да раде и неке друге комерцијалне 

послове како би зарадили новац. Ја данас радим као лектор у једној познатој издавачкој 

кући. То је мој прави, професионални, посао. 

 

Март 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101. Петар Петровић Марш – Чика Пеца: Све што сам радио, била 

је смишљена импровизација 
 

 

Биографија у коју је тешко поверовати, или невероватно – али истинито! 

 

Интервјуи су попут књижевног дела: тешко настају, дуго сазревају, али што је 

најважније, сами се пишу. Приступате интервјуу са једном мишљу у глави, имате 

осмишљена питања, визију како ће тећи разговор и како ће интервју на крају 

изгледати, а онда се ствари „измакну контроли“, питања се испретумбају, сагоровник 

вас одведе у непланираном правцу и ви се нађете у чуду - одушевљени исходом. 

Уместо да се у уводном делу бавим биографијом нашег истакнутог саговорника, 

како сам првобитно планирала, уместо да вас обавестим о томе како је (на)писао бајке 

(https://belegbg.wordpress.com/2015/09/19/cika-peca-da-tvrdava-nezardava/) и преко 

1500 песама за децу (https://belegbg.wordpress.com/2015/08/10/cika-peca-bajka-o-ruzi-i-

maslacku/), направио преко 1000 дечијих радио емисија и био један од оснивача 

Студија Б, упутићу вас на адресу где се сами можете о њему детаљније информисати: 

http://krivak.rs/petar-peca-petrovic-mars/. Уосталом, он ће нам сам све то много лепше 

исприповедати у редовима који следе. 

Дозволите ми да вам опишем атмосферу у којој смо Чика Пеца и ја разговарали, а 

затим и овог неуморног човека (https://vimeo.com/80009721), који и дан данас има 

толико пројеката и толико идеја у глави - да је то запрепашћујуће (а за сваку од њих 

потребна је војска људи да је спроведе у дело): 

Нашли смо се (пре)топлог јунског дана 2016. године у седишту Удружења 

Крагујевчана, у улици 29. Новембра (данашњи Булевар деспота Стефана), одакле се 

пружа феноменалан поглед на наш лепи град. Као добар домаћин, Чика Пеца ме је 

послужио кафом, соком и трешњама, и упознао са његовим земљацима, који 

дружењем у просторијама старог, али и те како активног, Удружења одржавају 

“завичајни пламен”... 

Мој саговорник дошао је потпуно припремљен – понео је фасциклу са 

одштампаном биографијом и фотографијама из свог (пре)богатог живота – неке од 

њих вам преносим у овом интервјуу. Добро расположен, какав увек јесте, започео је 

своју причу лагано, увео ме у разговор, неосетно мењајући правац у којем сам желела 

да идемо. 

Дотакао се својих почетака, првих искустава и проблема у грађењу завидних 

каријера, поткрепљујући све занимљивим причама и догодовштинама које ћу се 

потрудити да вам пренесем у правом светлу. Боја његовог гласа, само једно од његових 

фантастичних оружја, на сјајан начин дочарава атмосферу у којој је радио. И тако смо, 

неосетно, утонули у причу: 

 

Како сте започели каријеру? 

 

ЧП: Питам се како да одговорим на ово питање, (намерно „плеонирање“), када 

имам неколико каријера… Оне су толико испреплетане, да не могу да их раздвојим, не 



могу ни да кажем која је била лепша, једино могу да потврдим да су ми испуниле 

живот и да ми је сећање на њих повод да откријем нова интересовања, да 

разноврсношћу изазова победим, бар привремено, године, које су, док је човек млад - 

савезник, а када га притисну разне бољке – противник, којег треба макар кротити, а 

ако се може - и савладати. 

Кренимо нередом. Па, докле стигнемо! 

Уписао сам Машински факултет 1957. године. Џепарац сам зарађивао тако што сам 

разносио јогурт по Београду... У Омладински дом „Јурица Рибар“, у улици Браће 

Југовић, некадашњем седишту Демократске странке Србије, одлазио сам на разна 

дружења младих, која је организовао тадашњи управник, мој Крагујевчанин, Слободан 

Томашевић. Како нико није водио културни програм, ја на његов предлог прихватим 

да га осмислим и организујем. 

Почела су окупљања младих писаца, одржаване су вечери поезије, студенти 

позоришне академије играли су своје испитне представе, многи новоформирани 

оркестри прво су вежбали, а затим и организовали своје дебитантске концерте у малој 

сали овог дома. Између осталих, овде су се први пут окупили и имали и пробе и наступ 

чланови оркестра „Седморица младих“. Иако у једној њиховој објављеној биографији 

пише да сам им дао име, мислим да је њихов кум био чувени шахиста и новинар Радио 

Београда, Никола Караклајић, изузетни познавалац музике и ментор многих 

тадашњих музичких анасамбала („Весели бенџо”, „Силуете”…). 

Изгледа да се све то што се радило у овом Омладинском дому прочуло, и ја сам исте 

године позван да преко лета водим, како се тада говорило, културно-забавни живот у 

студентском феријалном летовалишту „Горан “ у Макарској. Како никада до тада 

нисам био на мору, прихватио сам, отишао и благо речено направио ршум, о којем се 

причало у свим феријалним објектима широм тадашње Југославије. Била је то 1959. 

година. Безбрижна. Весела. Заљубљива. Препуна животних планова. 

Четири прелепа лета провео сам у овом летовалишту, чији је забавни програм 

копиран у другим феријалним објектима, а ја позиван да им будем гост. Чак сам сам 

себе прогласио директором Радиотелевизије „Горан”, а остале чланове Управе 

летовалишта називао или директорима или министрима. Петнаестодневно летовање 

сваке смене почињало је емисијом „Вече упознавања“. Следили су „Вече 

препознавања“, „Вече заљубљивања без првог пољупца”, „Вече заљубљивања са првим 

пољупцем”… све до вечери пред растанак, које сам називао: „Суза у левом оку“ или 

„Суза у десном оку“… Посебно је била популарна „Јутарња игранка“ у којој су 

учесници били обавезни да дођу у пиџамама и спаваћицама. 

 

Игранке су биле на платоу? 

 

ЧП: Да, на платоу, на којем је био шатор - разгласна станица са старим 

магнетофоном „Смарагд“ и неким чешким грамофоном – мислим да је био 

„Супрафон”… Не сећам се ко је и како обезбедио плоче и магнетофонске траке, али 

знам да су многе популарне мелодије тог времена, које сам открио у летовалишту, биле 

омиљени садржај емисије „Шлаг од старих добрих шлагера”, коју сам уређивао и 

водио од првих дана мог „Студио Бе битисања”. (Дајем на знање заинтересованима да 



и дан данас уређујем страницу са истим називом на Фејсбуку: 

https://p.facebook.com/%C5%A0lag-od-starih-dobrih-%C5%A1lagera-

307474646644026/?__tn __=%2Cg). Пошто ми се није свиђало да моје мало царство зову 

разглас, прогласио сам да је то - шта би друго могло да буде, ако не оно, што се стално 

слушало у најавама уз музику из филма „Мост на реци Квај“: „Овде Радиотелевизија 

ГОРАН, на таласној дужини 200 метара од мора и 800 метара испод Биокова. 

Телевизијских канала нема, али постоји септичка јама!” Данас, многи који су 

учествовали на тим феријаним вечерима, кад чују ту музику, везују је за мене. 

 

Какве сте још вечери организовали? 

 

ЧП: Била су ту разна такмичења у свему и свачему. Од трке до плаже, удаљене 200 

метара, са задатком да се донесе претходно обележени камен… до квиза „Све или 

ништа” у којем су тачни одговори награђивани са по 2, 4, 8… палачинки, а нетачни - 

узроковали губитак онога што је освојено… Најбољи певачи, по оцени жирија 

(публике), били су награђивани тортама, као и победници у разним спортским 

надметањима… Провео сам, рецимо, цело једно вече, тада се то смело, молећи се за 

здравље феријалаца. Клечећи, молио сам се цело вече, не богу, него боговима, да нам 

омогуће да нам професори прогледају кроз прсте и сличне лудорије... 

Једне године увео сам ноћни програм, много пре него што је то урадио Радио 

Београд. Уз помоћ штапа и канапа – то јест микрофона и дугог кабла, после повечерја, 

када је престајао програм и када се одлазило на спавање – обилазио сам кришом 

шаторе у којима се чуло препричавање дневних или вечерњих догађаја и снимао 

разговоре. Око један сат после поноћи, почињао је специјални програм мелодијом 

„Поноћни блуз”. Затим је следио снимљени материјал без монтаже - био је то прави 

шок за оне који су се препознали - чуле су се гласне претње, посебно су биле оштре 

реакције феријалки… После буре, која је трајала само један дан, сви су једва чекали 

следећу ноћ и нове тајне снимке… Програм је трајао само пола сата, јер је ипак морало 

и да се спава. 

Није било лако бити феријална звезда. Летовалишта дуж Јадранске обале звала су 

ме у госте, тако да сам бар једном у току сезоне водио програме у Башкој води, која је 

била близу, као и у Трпњу, Цавтату, Биограду на мору… На молбу многих који су 

летовали у Макарској, ишао сам током јесењих и зимских месеци у Крагујевац, Јајце, 

Ужице...  

„Плаве вечери“, које су организовали феријалци у поменутим местима (и многим 

другим), биле су примери лепог и корисног дружења. Овде у Београду, Феријални дом 

„Младост” био је, скоро сваке суботе или недеље домаћин оваквих скупова у којима 

сам учествовао или сам их организовао (преко 400 вечери током целе „феријалне 

каријере“)… Данас је то репрезентативни хотел „М“, у којем повремено приређујем 

„Помодрело вече“, за све феријалце који су боравили у Макарској. 

 

 

 

 

https://p.facebook.com/%C5%A0lag-od-starih-dobrih-%C5%A1lagera-307474646644026/?__tn%20__=%2Cg
https://p.facebook.com/%C5%A0lag-od-starih-dobrih-%C5%A1lagera-307474646644026/?__tn%20__=%2Cg


Које сте године почели са радом у часопису „Феријалац“? 

 

ЧП: У „Феријалац“ сам дошао након свих дешавања у феријалном кампу „Горан“ 

(Горан Савиња). Сарадња је трајала од 1962-65. године. Уређивао сам страну посвећену 

хумору. Уредио сам неких двадесет-тридесет бројева. Писао сам хумореске, које, 

будући да сам био уредник, углавном нисам потписивао, осим неколико њих и то као 

Петар Марш. Последња страница „Феријалца“, била је посвећена карикатурама, које је 

према мом сценарију цртао Лаза Средановић, касније прослављени аутор стрипа 

„Дикан”. У сваком броју, нас двојица смо припремали и мини стрип о „Славку 

Феријалцу“, који је био посвећен догодовштинама у феријалним камповима. Лаза је 

био доста цењен међу феријалцима и био је, заједно са мном, у уређивачком одбору 

часописа (ја као Петар Марш). Лаза и ја смо ишли на скупове феријалаца по 

Југославији и било је доста позитивних реакција на то што смо заједно радили. Неке од 

тих карикатура, као и каишеви „Славка“, налазе се у првој књизи-монографији о 

„Дикану“, стрипу који је десет година из броја у број излазио у „Политикином 

забавнику” (у тексту који сам написао о Лази Средановићу, дата је мала ретроспектива 

стрипа о „Славку Феријалцу“). 

 

Водили сте и забавно-музичке програме на Машинском факултету... 

 

ЧП: На Машинском факултету водио сам забавне програме, по којима је факултет 

постао познат, скоро као Дом Синдиката (где сам такође, нешто касније, водио више 

програма и музичких фестивала). Знао сам својевремено да приупитам, приликом 

гостовања у мојим емисијама на Студију Б, Ђорђа Марјановића, Радмилу Караклајић, 

Цунета Гојковића и друге познате певаче тог времена, где су волели да наступају - без 

размишљања би одговарали: „На Машинцу“. Још увек чувам исечке из огласног дела 

„Политике” у којима се најављују програми, чији су учесници била најпопуларнија 

имена естраде тадашње велике нам државе. 

Имали смо Друштвени клуб студената машинства, који је потпуно аматерски 

предводио чувени студентски трио Пејак-Дошен-Шантић (по завршетку студија 

изузетно успешни инжињери), чији сам програм осмишљавао. На располагању смо 

имали велики амфитеатар (у којем су држана предавања и полагани испити), који је 

могао да прими око хиљаду гледалаца (седамстотина је могло да их седи, триста да 

стоји). Били смо конкурент Дому синдиката. Код нас су гостовали: Мики Јевремовић, 

Радмила Караклајић, Ђорђе Марјановић, Љиљана Петровић, Бети Ђорђевић, Народни 

оркестар Петра Сама, Трипо Симонути, Недељко Биркић, Зафир Хаџиманов, Никола 

Каровић, Славко Перовић, Тозовац... 

 

Јесте ли и током факултета били исто тако активни? 

 

ЧП: Као студент водио сам безброј вечери, бруцошијаду рецимо, како на нивоу 

појединих факултета, тако и на нивоу целог Београда. Правио сам лудорије због којих 

сам једном допао и затвора... 

 



На мој запрепашћени израз лица, Чика Пеца одмахује руком и наставља безбрижно са 

причом: 

 

У луцкастој атмосфери, пред једну од бруцошијада, према мом сценарију, Београд је 

био прекривен платнима (висили су са зграда или су били постављени преко улица), 

или су то биле само пароле исписане на лесонитним таблама… Тако је, рецимо, код 

јавног WЦ-а, поред Народног позоришта, постављен натпис „Метро“… Због тога сам и 

био позван на информативни разговор. Спасило ме је то што је мој сценарио званично 

усвојила студентска организација. 

Сетих се још једне моје „егзибиције“. Водио сам програм „Бруцошијаде” у 

Студентском граду, који је пратило бар 10.000 студената. Организовао сам две 

наградне игре. У првој, три момка из три студентска блока, требало је да отрче до 

својих зграда и донесу пуне чаше воде. Победник је требало да добије фићу 750, чије су 

комплетне перформансе биле исписане на паноу постављеном на бини. Док сам 

хвалио ауто, говорио о његовим карактеристикама, нарочито истичући његову 

дужину, висину, боју… стигао је, тешко дишући, победник... Када сам му као боксеру 

подигао руку, најавио сам предају награде… На бину је изашла студенткиња, која је 

под мишком носила повеће платно, слично школским географским мапама… Док га је 

развијала, сви су запањено гледали слику фиће у природној величини са означеним 

димензијама и осталим карактеристикама… Док сам покушавао да му честитам, сви су 

се у гледалишту смејали, аплаудирали… а победник, сав запенушан, кренуо је да се са 

мном обрачуна. Наравно да је био спречен, али се догађај данима потом препричавао 

по београдским факултетима. 

 

Шта сте обећали као награду у другој наградној игри? 

 

ЧП: У другој наградној игри обећао сам да ће победник добити двадесет хиљада (не 

сећам се колика је стипендија била те године, моја је била 8.000), ако тачно одговори 

само на једно питање, а било их је десет. Кад смо добили победника, извели смо га на 

бину. Тада сам замолио све присутне да му само једном аплаудирају на добијеној 

награди. Када су то, на мој знак, урадили, рекао сам победнику да је тиме освојио 

20.000 аплауза. 

 

Чика Пеца се весело осмехује, послужује трешњама, и наставља даље са причом: 

 

У једном тренутку, за моје вођење забавних програма заинтересовали су се познати 

естрадни менаџери, који су организовали турнеје по многим местима у Србији. Са 

познатим оркестром Аце Степића обишао сам доста места у Србији. Сарађивао сам са 

Тозовцем, Лепом Лукић, Силваном Арменулић, Данилом Живковићем, Вером 

Ивковић... Гостовали смо у домовима културе и изводили по две, три приредбе у току 

дана. Менаџер је обично био и возач комбија у који смо сви били потрпани, лично је 

наплаћивао улазнице, а по завршетку програма обично зараду делио на лицу места и 

на равне части. Зарађивао сам као никад! Мало је недостајало да ми вођење естрадних 

програма буде животни позив! 



Дипломирали сте 1963. године... 

 

ЧП: Тако је, дипломирао сам 1963. године „бранећи“ рад из области термотехнике 

нуклеарних реактора. Након тога, почео сам да радим у пројектном бироу, у фирми 

„Термоелектро“. Сећам се, шеф групе био је Жика Мартиновић, добар стручњак, док је 

шеф пројектног бироа био инжењер Брајковић. Пошто сам био „нуклеарац“, 

„Термоелектро“, чији сам стипендиста био, предвидео је да будем вођа групе која ће 

радити опрему за нуклеарну електрану. Добио сам идејни пројекат будуће 

„нуклеарке“ – чини ми се да је требало да буде изграђена на Дунаву – било је најмање 

десет великих свезака, које је требало да прочитам, анализирам, видим шта нам је 

потребно од опреме и након одређеног времена, поднесем извештај. Међутим, након 

само неких месец дана, јавили су нам да се мења тип нуклеарне електране, тако да није 

било сврхе да се било шта на томе даље ради, па сам до одласка у војску радио на 

конструкцији измењивача топлоте. 

Негде у то време, појавио се, боље речено јавио ми се, Веца Вукајловић (директор 

или помоћник директора Угоститељског предузећа „Мадера“, не сећам се више, који је 

чуо за мене још у време кад сам као студент водио програме), и понудио ми да водим 

програм „Дансинг Звездаре“, који је био у њиховом саставу. Требало је да радим од 

десет увече до два ујутро (имао бих право на један слободан дан у недељи). Када сам 

му рекао да сам запослен и да радим од шест ујутро до два поподне, понудио ми је 

зараду од 150.000 динара (плата ми је у то време износила 30.000). Мени се није 

остављао инжењерски посао, па сам пристао да радим оба посла – па колико издржим. 

Долазио сам у десет увече, водио програм до један, два... Како ми је било глупо да 

спавам, одлазио бих у кафану или бих једноставно чекао шест ујутро да одем на посао, 

на Карабурму, на радно место инжењера, који је требало да води програм израде 

делова за нуклеарну електрану. Блесаво, невероватно, али истинито… Ах, да, вреди 

рећи да моје колеге на послу никада нису сазнале за овај мој двоструки живот, можда и 

због тога што им радно време није дозвољавало да посећују ноћне клубове… 

 

Не бисте спавали целу ноћ и ишли бисте право на посао? 

 

ЧП: Радио сам до три поподне, дошао бих кући и спавао до неких пола осам, осам... 

Трајало је то неких двадесетак дана. 

 

Програм је био забавног карактера? 

 

ЧП: Тако је, учествовали су врхунски певачи и оркестри: Лада Лесковар, Аница 

Зубовић, Душко Јакшић, оркестар Василија Белошевића, „Седморица младих“... 

 

Таман кад сам заустила још нешто да га питам, Чика Пеца ће: 

 

Чекај, полако, није то крај. Радио сам тако, дакле, на два посла, неких двадесетак 

дана. Једне вечери, док сам седео за столом и чекао да се поново прихватим 

микрофона, пришао ми је један човек, представио се и рекао да ради у ноћном бару 



хотела „Метропол”. „Друже Пецо“ (тада смо сви били другови), обратио ми се, „знамо 

да радиш до пола два. Волели бисмо ако би могао да дођеш у наш бар, од два до 

четири-пет ујутро, колико можеш. У „Метрополу“ за сваки долазак имаш пет хиљада 

динара.“ Ја седнем, саберем, одузмем – и пристанем – јер је то било најбоље 

искоришћено време до одласка у „Термоелектро”. Нажалост или на срећу, цела ова 

авантура није трајала дуго. Није прошло ни месец дана, када сам, крајем децембра, 

добио позив у војску, који није могао да се одложи, јер то није било уобичајено време 

одласка на одслужење војног рока: војска је вероватно желела да они који су 

предвиђени за посебну врсту посла, као ја, који сам дипломирао из области нуклеарне 

технике (не знам шта су тачно имали на уму за мене да радим), што пре заврше са 

војном обуком. Био је то крај 1963. године и привремени крај мојих авантура, које ће се 

на срећу, или на жалост, поновити 1970. године. 

 

Где сте служили војску? 

 

ЧП: Служио сам у Ћуприји и Зајечару... Али да се вратимо у мој паралелни свет. 

Шта се даље дешавало? Једног лепог дана, када се већ знало да постајем војник, 

приметим оглас, да ли у новинама или на огласној табли „Дансинг Звездаре“, не сећам 

се: „Дођите на опроштајно вече са нашим Пецом, 22.12.1963.“. Како сам касније сазнао, 

организовао га је Веца Вукајловић. Кад сам се појавио у намери да као и обично, водим 

програм, на улазу ме је дочекао један прави дрвени војнички сандук, на којем је 

писало: „Добровољни прилози за војника (асоцирало је на Швејка, али је било од срца 

и симпатично) Пецу“. Дворана „Звездаре” била је испуњена до последњег места, а 

морам да признам да је и кофер био пун. Добијени новац ставио сам, заједно са 

платама са оба посла, на књижицу и кад сам стигао у Ћуприју, могао сам, сваке недеље, 

кад бих добио излаз, да водим све другаре из чете на ручак. 

У војсци ми, међутим, нико није гледао кроз прсте. Морао сам да завршим редовну 

обуку. Ујутро, кад бисмо устали, укључивала би се радио станица, која је емитовала 

музику и преносила вести Радио Београда. После неколико дана схватим да програм 

који се емитује ни на шта не личи и никоме не користи. Једног јутра, после обавезног 

егзерцира, скупим храброст и по свим правилима војне службе, која се иначе нису 

мењала још од бивше “труле” Југославије, затражим од командира чете, једног 

млађаног поручника, дозволу да му се обратим. Сачекао сам оних неколико тренутака, 

потребних некоме ко ужива у својој привидној надмоћи, и када ми је дао знак руком да 

могу да му се “исповедим” шта ме тишти, рекао сам чиме сам се бавио у цивилству и 

да бих могао да осмислим (лоша реч, јер су обични војници свакога дана слушали да се 

зна ко уместо њих мисли) бољи и интересантнији јутарњи разгласни програм. За 

дивно чудо, прихватио је мој предлог, предложио својим старешинама двојутарњу 

пробу и тако сам постао “лажни директор и уредник војничког разгласа”! 

 

То је, дакле, ипак донело извесне привилегије? 

 

ЧП: То је доносило извесне привилегије, да: нисам ишао на јутарњие постројавање, 

нисам слушао дневне заповести, али сам, ипак, у осам сати морао да будем у чети. 



Наставио сам борбу за угоднији војнички живот: формирао сам оркестар и предложио 

надлежном старешини за такозвано морално-политичко васпитање (МПВ – питам се, 

да ли је садашња спортска скраћеница назива за најбољег играча спортског дуела МВП 

настала поигравањем слова оне политичке, нимало „спортске дисциплине“), да 

осмислим програм с којим бисмо гостовали по околним селима. Не знам да ли је баш 

због тога дотадашњи мајор постао потпуковник, али идеја је спроведена у дело. Иако је 

оркестар био једва скрпљен, у свом саставу је имао и два изванредна певача: Роланда 

Шустера из Ријеке, који је и гласом и стасом мамио уздахе лепшег пола, и Салема 

Требу, певача Радио Сарајева, специјалисту за босанске севдалинке… У оркестар је био 

делегиран и један капетан, сасвим солидан хармоникаш, који је био задужен за 

организацију гостовања, као и за контролу понашања и радне дисциплине ове чудне 

групе. Ја сам водио програм и свирао бубњеве (како то нисам умео, певач, који је уједно 

свирао гитару, помогао ми је на свој начин: „Кад год ја дам такт ногом, ти притисни 

педалу бубња.“). Били смо прелепо дочекивани у свим селима у близини Ћуприје. 

Док смо наступали - били смо ослобођени свих осталих обавеза. Пуковник је, чини 

ми се, ипак, за то добио и неко одликовање, док сам ја очекивао да, после обавезне 

обуке, према његовом обећању, будем пребачен у Београд. Испало је, међутим, да сам 

добио прекоманду у Зајечар, кажњенички батаљон, у којем су војни рок служили 

разни деликвенти, лопови, помиловани осуђеници… Био сам очајан. Тражио сам у 

својој биографији неки преступ, падало ми је на памет да сам сумњив због мог 

студентског интересовања за разне нуклеарне програме… Од поменутог потпуковника 

сазнао сам, на крају, разлог: на сваких девет проблематичних војника који се шаљу у 

Зајечар, морао је да буде послат и неко ко би доказаном дружељубивошћу и 

позитивним односом према заједници могао да буде неутрализатор могућих ексцеса и 

евентуалног одбијања послушности. 

 

Зашто сте то баш морали да будете Ви? 

 

ЧП: Тако ми се заломило. Одем у Зајечар, сав очајан, безвољан, свестан да сам се 

узалуд трудио да оставим што бољи утисак… После месец дана проради мој немирни 

дух… Требало је да се приликом прославе неког државног празника покаже јединство 

народа и војске и ја, препун разних идеја, предложим да се направи сценски приказ 

познате партизанске „Пјесме мртвих пролетера”, Бранка Ћопића. У мини серијалу 

предвидим да се програм одржи на врху партизанске Краљевице, како су је тада звали, 

крај запаљене логорске ватре и да, поред чланова локалног културно-уметничког 

друштва и ђака зајечарске гимназије, учествује и група од десетак војника, која би 

„одглумила” покушај освајања брда… 

Како сваки драмски текст мора да има свој „крешчендо“, у току битке сви гину, 

осим рецитатора, који рањен и изнемогао стиже до ватре, и ту, пре него што издахне, 

говори стихове познате песме: „Десет на једног, један на десет“: 

https://impulsportal.net/index.php/kultura/knjizevnost/8295-branko-copic-pjesma-

mrtvih-proletera. 

Лако је закључити ко је био тај партизан који се пробио до логоске ватре. Жао ми је 

што тада није било камера да сниме догађај и амбијент. Пошто сам изговорио 



последње речи песме, клонуо сам, не само по сценарију, него и због трчања узбрдо, 

устајања и залегања, пуцања ћорцима… Док сам лежао, слушао сам салве аплауза и 

повике: „Браво!”, „Ово је невиђено!” 

Борба за бољи и лакши војнички живот настављена је у бољим условима. Одлучено 

је да будем пребачен у Војнички клуб, где сам имао заиста добре услове - своју собу, ЕИ 

телевизор, библиотеку, сале за стони тенис и билијар… Као и у Ћуприји, нисам 

мировао… Организовао сам „Војничке спортске игре”, „Зидне новине”, „Квизове 

знања”… 

 

По свему судећи, могли бисте и књигу да напишете о својим војничким данима... 

 

ЧП: Догодовштине из војничког ми живота могле би заиста да стану у једну, на баш 

танану књигу. Ипак прича о „Зидним новинама”, које су педесетих биле главно 

средство информисања по селима, мањим градовима и у великим предузећима, 

заслужује место у овој мојој исповести. 

Из свих новина које су нам долазиле, „Политике“, „Борбе“, пре свега „Борбе“, 

исецао сам фотографије и наслове и, слично уређивању новина, лепио на великој 

дашчаној табли окаченој на зид у ходнику. Новине су биле шест метара „дугачке“ и 

излазиле су сваких петнаест дана. Поједине рубрике, слично правим новинама, биле су 

(како сам добро писао техничка слова), најављиване пажљиво исписаним крупним 

словима. Због чега све ово причам? Највише због претрпљеног страха, али и 

изненађења, које ми је приредио чувени командант војне области из Крагујевца, 

генерал Рауш, о чијој су се строгости испредале праве легенде. Причало се да је толико 

прек, али и свемогућ, да на лицу места деградира официре, цепајући им ознаке 

чинова, да за најмање прекршаје војничке дисциплине шаље војнике у затвор... 

Једног дана, тај страх и трепет долази ненајављен у касарну, и после прегледа свих 

објеката (и кажњавања криваца за лоше одржавање оружја, прљавштину у санитарним 

чворовима, неуређени и неочишћени круг касарне), на ред је дошао и Војнички клуб. 

Док је обилазио просторије и утврђивао да ли су чисте, да ли има прашине на 

орманима, да ли су у библиотеци уредно сложене књиге… начелник клуба, један 

помало смотани заставник, и ја, стајали смо као кипови у ходнику и чекали пресуду. 

Док је пролазио ходником, приметио је „Зидне новине”, зауставио се, прегледао их од 

почетка до краја, а онда се окренуо нама двојици и строгим, војничким, одсечним 

гласом упитао: „Ко је ово урадио?“ Начелник је руком показао на мене и промуцао, 

као да се правда: „Он, друже генерале!” Очекивао сам пресуду, срце ми је било сишло 

у пете, преслишавао сам се да ли сам погрешио у избору чланака и наслова, а онда се 

чуло нешто у шта нисам могао да поверујем: „Десет дана наградног одсуства!“ 

 

Чика Пеца је тако верно пренео атмосферу и начин изражавања самог команданта, 

одсечном гестикулацијом, интонацијом и бојом гласа, да ће ми та сцена вечито остати 

урезана у памћење. 

 



После сам сазнао да је наредио свом посилном да исти принцип уређивања зидних 

новина примени на све касарне. Пошто тада нисам знао да постоји Ауторска агенција, 

идеја и пројекат „Зидних новина” остали су незаштићени... 

Сећања су најбољи лек против заборава. Можда ћу предложити свима који су 

загазили у треће доба, да свакога дана покушају да се сете бар парченцета свог живота. 

БИЛО БИ КОРИСНО да своја сећања и запишу. Просто је невероватно како се клупче у 

које су умотани догађаји у којима смо учествовали - одмотава. 

Сећам се, тако, како сам посредно изабран за председника Ловачког друштва 

Зајечара. Мој претпостављени старешина, начелник клуба, иначе заставник, био је 

председник локалног Ловачког друштва и требало је да на уобичајеној годишњој 

скупштини буде реизабран. Међутим, појавио се јак противкандидат и његов поновни 

избор био је доведен у питање. Замолио ме је, јер није могао да ми нареди, да напишем 

такав извештај о раду и предлог плана активности у следећем периоду, који ће тако 

бити примљен у чланству да он буде поново изабран за председника. 

Ја, нормално накитим извештај, похвалим акције Ловачког клуба на очувању 

заштићених врста дивљачи, предложим план одстрела, направим техничке цртеже 

хранилишта за крупну дивљач, уз његову помоћ означим на мапи границе ловишта, 

локације природних појилишта и уређених простора где ће бити доношена храна… 

Када је убедљиво победио конкурента и поново постао „друг председник“, позвао ме је 

на свечану вечеру, коју је код своје куће припремио за пријатеље и ближу и даљу 

родбину... 

Морам да се похвалим и тиме да сам се у току, или након одслужења војног рока, 

“оженио” најмање десет пута: у касарни се, наиме, прочуло да сам специјалиста за 

писање љубавних писама, тако да сам имао сталне или повремене клијенте који су 

користили моје услуге… За тај мој допринос развоју међу-мушко-женских односа 

нисам добио никакво признање, осим каснијих епилога. Немам податке шта је било са 

браковима у којима су жене, истина са закашњењем, откривале да су биле 

„преварене“... 

 

Јесте ли се још нечим бавили у војсци? 

 

ЧП: У нашој Сали за приредбе официри, који нису волели тај део свог посла, 

организовали би у оквиру такозваног МПВ (морално политичког васпитања) 

информисање војника о актуелној политичкој ситуацији, привредним успесима, 

историјским датумима... Због тога су ме стално молили да их мењам. Постојала је и 

„настава за официре“ - суботом у Дому културе у граду - био је то својеврсни 

„брифинг“, на којем су „припремани“ за МПВ сеансе у касарни. После мојих 

„наступа“ пред „обичним“ војницима, затражили су да и за старешине припремам 

„Прегледе политичке ситуације у свету и код нас“, на основу прегледа дневне штампе 

и билтена „Тањуга“. 

Тако су по мене суботом увек слали возило и, после одржане „сеансе“, враћали у 

касарну, која је била на периферији града. Једне недеље, и поред свих мојих „заслуга“, 

био сам ухапшен. Имао сам „излаз“ – шетао сам главном улицом Зајечара, када ми је 

пришао непознати човек и понудио да купим бочицу чувеног ружиног уља. Док сам ја, 



после „трансакције“, мирисао „будући“ поклон некој од изабраница срца ми мога, 

купљен како сам касније сазнао од Бугара који су прелазили у Србију и продавали овај 

њихов „извозни“ артикал, пришла ми је патрола војних полицајаца са белим 

опасачима, ухапсила ме и одвела на испитивање. 

У првом, доста грубом обраћању, проглашен сам, малтене издајником и могућим 

шпијуном, јер је војницима био строго забрањен контакт са страним држављанима. 

Када се појавио надлежни старешина, препознао је у мени свог „професора“ из Дома 

културе и ја сам се одмах нашао на „слободи“. 

 

Када сте одслужили војни рок? 

 

ЧП: Године 1964. одслужио сам војску и уместо да се вратим у „Термоелектро“, који 

је из виших разлога одустао од производње опреме за нуклеарне реакторе, отишао сам 

у једну малу занатску фирму, Металско-монтажно предузеће „Палилула“, где сам 

постављен за Управника погона за грејање, климатизацију и грађевинску лимарију. 

Три сам године провео у тој фирми. Пошто је требало обезбедити посао за 200 

радника, морао сам да се довијам на различите начине – сећам се како сам освојио 

некада чувено грађевинско предузеће „Дом”. 

Успео сам да ме после силних перипетија прими један од тада најпознатијих 

грађевинских инжењера у Београду, технички директор „Дома“, инж. Благојевић. Кад 

сам му рекао да тражим послове за погон који водим, прво ме је питао колико имам 

година, па кад је чуо – двадесет пет, одговорио ми је: „И ја сам у тим годинама главом 

пробијао зидове!” Одмах ми је понудио: „Ако можеш на аеродрому да нам поставиш 

топло-далековод за два дана, постајеш наш стални извођач“. Ја прихватим и пошто је 

морало да се ради и ноћу, затражим да бетонски канали у које су постављане цеви буду 

осветљене… Пет камиона две су ноћи заредом осветљавали фаровима трасу мојим 

монтерима и помогли им да заврше посао у датом року. Уследило је обећање које ми је 

у „Палилули“ подигло „рејтинг“: „Сваки посао који желиш – добијаш“. Од тада је 

„Палилула” радила све послове из своје делатности за ГП „Дом”, а ја сам се на 

тржишту стручњака у трену прославио. Ако је неки посао морао да се заврши до јутра, 

са људима сам, као инжењер, радио целу ноћ. 

Прича о младом инжењеру који испуњава дата обећања и поштује рокове, стигла је 

и до једног од најпознатијих и најстаријих монтажних предузећа у Београду – 

„Водотерме”, која је те, 1967. године, тражила техничког директора. Иако нисам ни 

знао за конкурс, директор овог предузећа, инж. Драган Јовић позвао ме је на разговор, 

изложио идеју да „Водотерму” воде млади људи жељни афирмације, поткрепио то 

похвалама које је чуо о мени… и понудио мамац који се не одбија – стан. 

Тако смо постали чувени двојац, којем није требао кормилар. Запошљавали смо нове 

људе, ширили се... Фирма је почела да јача и да ради огромне послове. Нема насеља у 

Београду у којем нисмо изводили инсталације водовода и канализације и централног 

грејања. Радили смо широм Србије, у Подгорици, Бару, Сплиту, Сарајеву... Као 

чланови Пословног удружења „Монтинвест”, сарађивали смо на извођењу инсталација 

у Чехословачкој, западној Немачкој, Совјетском савезу, касније у Ираку, Алжиру… 



Добијали смо на значају. Кад сам отишао из „Водотерме“ 1979. године, фирма је имала 

скоро 1000 запослених … 

 

Јесте ли путовали док сте радили? 

 

ЧП: Да, путовао сам једном до два пута месечно у Франкфурт, у којем смо имали 

„своје“ предузеће „Елсах“, обично уторком и враћао се петком или суботом пре подне, 

како бих водио своју седмочасовну емисију „Пецилин”, која је имала и поднаслов – 

„Лек против лошег расположења”. 

 

Сигурно сте уживали у свом инжењерском послу? 

 

ЧП: Моја инжењерска каријера трајала је петнаест година. Обележена је пројектима, 

надзором и руковођењем предузећа – био сам управник погона и технички директор. 

Била су то незаборавна времена, када су предузећа била једна велика породица – знало 

се да су сви спремни да помогну ономе ко је у невољи, људи су уживали у сигурности и 

веровали у заједницу којој су припадали. Данас, нажалост, нема ни „Водотерме”, ни 

„Палилуле”, ни „Комграпа”, ни „7. јула”… Остали су само објекти које су градили и 

њихове напуштене и руиниране пословне зграде и радионице… Као што више нема 

ни моје друге љубави, Студија Б, који је украден од оних који су га стварали, као и од 

грађана Београда, а затим је упропашћен. 

 

Како сте се поред свих тих послова обрели и на радију? 

 

ЧП: Седамдесете године прошлог века водио сам надзор на једној котларници у 

Сокобањској улици, у Заводу за рехабилитацију, где сам упознао инжењера Ивана 

Јеличића, који је „бринуо“ бригу о извођењу електро инсталација. Причајући са њим, 

вероватно сам се похвалио својом студентско-феријалном прошлошћу, када сам 

организовао и водио многобројне забавне програме у оквиру „Бруцошијада” и четири 

године у летњим месецима био алфа и омега универзитетског феријалног 

летовалишта „Горан” у Макарској, у којем сам се самопрогласио за директора, главног 

и јединог уредника и водитеља Радио телевизије истог имена… 

Иван је био пријатељ и сарадник Борјана Костића, инжињера, специјалисте за звук 

(касније и креатора и конструктора једног од најпознатијих звучних система „РЕД”), 

изврсног познаваоца музике (касније музичког уредника Студија Б)… Знајући да је 

Борјан у екипи која покреће нову радио станицу, коју је требало да отвори Новинско-

изадавачко предузеће „Борба”, и да су им потребни добри водитељи, открио му је да 

познаје човека, који је сада инжењер, али који је у студентском животу био баш оно 

што им треба. „Дај шта даш!” – вероватно је тако размишљао један од најзаслужнијих 

за постојање и каснију брзу афирмацију будућег мезимца Београда, и замолио да се 

састанемо. 

Иако сам већ три године био технички директор познатог београдског предузећа, 

дошао сам на разговор и кад су са неверицом саслушали моју биографију, 

предпостављам да су се покајали и тек реда ради предложили да прочитам неки 



бесловесни текст. Одговорио сам да би било интересантније да се сними интервју без 

припремљених питања о теми по њиховом избору. Не сећам се тачно о чему се водио 

разговор, али знам да су били збуњени и да је једина реакција била - да имам исти глас 

као Перица Словенски. Пошто су трагали за добрим гласовима, замолили су ме да им 

помогнем макар пет дана. Тако сам петог априла, у првој недељи постојања и рада 

Студија Б водио емисију коју са назвали „Аудиција за плоче Дискомера“. 

 

Јесте ли наставили са сличним изненађењима? 

 

ЧП: Сећам се да су током најава сви били у чуду, јер сам говорио без унапред 

писаног текста, са поређењима која су изазивала смешак на лицима. Одувек сам био 

противник читања. Сматрам да када читам, без обзира да ли сам ја писао текст или не, 

изговарам туђе рећи, испеглане реченице – то је за мене вештачка творевина, није 

тренутни бљесак инспирације, а камоли поређење које је тешко поновити... Програм 

сам водио имајући пред собом само редослед музичких нумера и могуће најаве 

предстојећих музичких догађаја. Морам да признам да ми се то пионирство у стварању 

новог радија необично допало… 

Подсетило ме је на Макарску и „Горана”, када сам од разгласне станице скромних 

техничких могућности направио виртуелну копију радијског програма коју сам, 

спрдајући се, прозвао радиотелевизијом… Следила је молба да водим програм још 

само пет дана… Тапшања по рамену, ласкања лепих девојака које су долазиле да се 

опробају као водитељке, прве рекламе које сам писао и интерпретирао на свој начин… 

прва јављања слушалаца… све је то утицало да прихватим, прво продужење на још пет 

дана, а затим и надаље, уз услов да радим под псеудонимом Пеца Петровић, јер сам се 

бојао компликација које бих могао да имам у предузећу. 

Сећам се како сам једном успео да фасцинирам главног уредника Драгана 

Марковића… Сви су се били навикли на моје, у трену, смишљене емисије и зато нико 

није приметио када сам најавио колаж „Од свега помало, за сваког понешто“. Објавио 

сам да су гости Студија Б: Стево Жигон, Јован Јанићијевић Бурдуш, Виктор Старчић, 

Мија Алексић, Љуба Тадић, Миодраг Петровић Чкаља… Затим сам, без претходно 

написаног сценарија, почео да имитирам међусобни разговор њих петорице… 

Марковић је дојурио из уредничке канцеларије да поздрави госте… а онда је запањено 

гледао у свог гемишт водитеља, уредника, инжењера… Емисија је трајала само десетак 

минута, изискивала је велики напор... Нуђено ми је да пишем сценарија и да снимам 

нове епизоде, али сам одбио, јер би моја анонимност тада била одмах откривена. 

 

Док ми прича ову причу, Чика Пеца имитира све „госте“ емисије које је споменуо, са 

невероватном уверљивошћу. Најупечатљивије имитира Мију Алексића – човек као да је преда 

мном оживео! 

 

Како сте ускладили два посла? 

 

ЧП: Кренуо сам да радим суботом и недељом од 13 до 20 часова и понедељком од 16 

до 20 часова. Покривао сам области које Студио Б није имао: увео сам емисију о спорту 



„Све о спорту“, која је ишла недељом, емисију о деци, „Пеца и деца“ и емисију о 

култури „Огледало“. Све остало је било вођење музичких програма које сам или 

осмишљавао или су већ постојали, као на пример „Фонтана жеља“ или „Сабор Студија 

Б“, које сам коментарисао на свој начин. 

После неколико месеци, како се програм продужавао, преузео сам шихте (смене) 

које другима нису одговарале, а мени нису угрожавале радно време у предузећу. Тако 

сам годинама имао седмочасовна водитељско-уредничка дежурства суботом (ауторска 

емисија „Пецилин – лек против лошег расположења“, „Фонтана жеља”, „Сабор 

Студија Б” и, такође ауторски, „Шлаг од старих добрих шлагера”…) и недељом, када 

сам харао у мени блиским областима – у поменутим емисијама за децу, из спорта и 

културе. Пуних пет година, половином осамдесетих, имао сам сваког дана, сем недеље, 

јутарње издање емисије „Пеца и деца” у којој сам читао своје песмуљке за децу – сада 

скупљене у књигама „ПЕЦИЛИН”, „ШКОЛАРКЕ”, „ИМЕНОТЕКА”, 

„ЗУБОЛОГИЈА”… 

 

Слушаност је, упркос свему, била мала? Како сте успели да је повећате? 

 

Пошто нам је слушаност на почетку заиста била мала, предложио сам начин како да 

је повећамо и истовремено се бесплатно рекламирамо. Направио сам сценарио 

получасовне емисије „Хало, хало Центропром“, која је сваког јутра од седам сати (сем 

недеље), могла да се чује у свим „Центропромовим“ продавницама. Њен водитељ био 

је пионир новог приступа у вођењу радијских програма - Зоран Модли, који ју је и 

конципирао заједно са мном и допуњавао у трену смишљеним рекламним порукама и 

духовитим најавама. За потребе емисије и маркетинга овог трговачко–производног 

гиганта, написао сам текст химне посвећене њиховој кафи: „Хало, хало Центропром, 

супруга ми прави лом, тражи кафу Центропром“. Познати певач и композитор тог 

времена, Миша Марковић, компоновао је и снимио ову песму, која се нашла и на 

плочи Продукције Студија Б. Ова емисија отворила је врата ка до тада затвореном 

маркетиншком тржишту, резервисаном за Радио телевизију Београд и тиражне 

часописе и новине – већина произвођача, чија се роба продавала у самопослугама, 

почела је да се рекламира у програму нове станице, чији је број слушалаца растао из 

дана у дан. 

Други велики рекламни потез био је посао који је склопљен са Сајмом: за време свих 

сајамских приредби, њихова разгласна станица, која се слушала у свим халама, 

емитовала је програм Студија Б. Сваке вечери, од 18.30 часова, припремана је и 

емитована емисија посвећена актуелној сајамској приредби, са укључењима репортера 

са штандова излагача. Подразумева се да сам водио те емисије, да сам на лицу места 

смишљао рекламне слогане, од којих су многи певушени или препричавани на 

сајмовима. Одјек је био такав да су многи излагачи били заинтересовани да се њихове 

рекламе чују и изван сајма. Тако је направљен јако велики продор на раније затворено 

тржиште, чиме је потврђена могућност опстанка и без помоћи државе, односно без 

дела претплате на који би Студио Б требало да има право, поготово после 

свакогодишњих података о све већој његовој слушаности. 

 



Како је, дакле, дошло до тога да Студио Б буде слушан? 

 

ЧП: У једном од првих разговора са Драганом Марковићем, главним уредником 

(који се ишчуђавао лакоћи којом сам импровизовао рекламе и поруке, и коме се 

посебно свидео слоган: „Студио Б је признати члан сваке просечне београдске 

породице”), скренуо сам му пажњу да Студио Б треба да има понуду за све 

генерације… Тако је дошло до тога да водим дечију емисију, иако пре тога нисам тако 

нешто никада покушавао. А и свидело ми се римовање са именом Пеца… Сматрао сам, 

међутим, да би требало да имамо и емисију коју би слушали и пензионери... Пошто 

смо већ имали добар део програма „окренут тинејџерима“, којим је „харао“, вероватно 

најбољи глас Студија Б свих времена – Слободан Коњовић, требало је наћи новинара – 

водитеља, који би и гласом и знањем и опредељењем, постао не само њихов 

„информатор“, већ и „заступник“ у компликованим односима са администрацијом. 

Постоји легенда о томе како је баш Ђоко Вјештица одабран из групе младих 

новинара, која је из „Борбе” прешла у Студио Б (осим Ђоке, у тој „екипи“ били су и 

Звонко Пантић, Александар Костић, Бранко Чупковић…). Једног јутра, програм је, 

наводно, водио глумац Зоран Милосављевић. Ђоко Вјештица је био дежурни новинар, 

који је и припремао вести. Све је текло без проблема. Главни уредник је у својој 

канцеларији сређивао неке папире. На контролном радију пратио је програм. 

Повремено је гледао на сат и очекивао вести у 9.03. Ах, да, треба рећи да је то био мали 

рекламни штос, мислим да га је смислио Борјан Костић, да се свакосатне вести 

најављују и објављују увек 3 минута после пуног сата… Дешавало се да се понекад 

касни из различитих разлога, али правило је углавном било поштовано. 

Али, вратимо се трачу или истини… 9.05. још увек се чује музика. Драган Марковић 

добује прстима по столу, чека вести, 9.06… Почиње нова музичка нумера, која се два 

минута касније нагло прекида, креће шпица за вести, креће и љутити уредник, али 

према студију из којег се емитује програм… На вратима канцеларије чује непознати 

глас, који дрхтаво најављује време… Застаје, не верује самоме себи, док на таласима 

радија, који тек треба да освоји слушаоце, одјекује помало храпав глас, који са пуно 

грешака, малтене сричући, чита вести… Уследио је расплет: водитељ је због стомачних 

тегоба заглавио тамо где и цареви иду пешке, а наш Ђока, уплашивши се да вести не 

буду прочитане, храбро седа пред микрофон… 

Када се ситуација смирила и када је после неколико дана преслушана трака, 

уредник се сетио идеје о “опкољавању” породице – Пеца ће бити задужен за децу, код 

тинејџера већ популарни водитељ „Дискомера”, Слоба Коњовић – биће задужен за 

младе, а Ђока Вјештица за пензионере… Сва три гласа одговарала су узрастима оних 

којима су њихове емисије биле намењене… Ако се питате шта је са радно активним 

мамама и татама, одговор је „суров“: мораће да слушају оно што најмлађи и најстарији 

желе… 

 

Јесу ли такви планови дали очекиване резултате? 

 

ЧП: Оваква предвиђања брзо су се показала оправданим. Нарочито су емисије чије 

је садржаје осмислио Драган Јелић (“катица” за све – од идеја за називе нових емисија, 



писања текстова за водитеље глумце, које је тешко било ослободити читања најава… до 

вођења својеврсне школе за младе водитеље - чувене „прекобројце“, који су касније 

показали шта су научили од свог „професора“ на новоотвореним радио и 

телевизијским станицама…), постале слушане и цењене. 

А онда је случај хтео да Студио Б добије тиховодо-брегорониоца, Душка Радовића, 

који је после неколико месеци сарадње у осмишљавању текстова за рекламе, пристао 

да пређе у нови београдски радио… Није јасно, како је неко у великој телевизији 

допустио да у својим редовима нема аутора емисије „На слово, на слово“, зашто 

издавач „Полетарца” није наставио сарадњу са човеком који га је осмислио… Не знам 

ни зашто „Кекец” и његов издавач „Борба” нису искористили писца чија је животна 

филозофија била блиска, како деци, тако и одраслима... Његов долазак у Студио Б 

означио је нови продор новог радија на медијском небу… „Београде, добро јутро” 

постаје духовни доручак многих Београђана… 

На Душков предлог, покреће се нови програм – „Концерт Студија Б”, који прво 

нежно, само шест часова дневно, а касније нон стоп, емитује класичну музику… 

Љубитељи ове музике одушевљени су, они који су били зачарани народном или 

забавном музиком, прво потајно, а онда и јавно, слушају Концерт, чак и на радном 

месту… Ако ме питате шта је данас са Концертом – нема га… Као што нема више ни 

правог Студија Б. Ово што се лажно назива тим именом је брука за све оне који су га 

стварали… Било би најбоље да му промене име, како би се сачувала успомена на часну 

историју радија који су сви волели… 

Као један од Душкових сабораца, покушавам да се што дуже сачува успомена на 

њега – заједно са његовим братом, Браном, осмислио сам Трку ђака првака „На слово 

слово…”, којом би се у свим школама обележавао Дан првака. Да ли је трка у којој 

побеђују слова, после које прваци телима, на којима су мајице са словима ћирилице, 

исписују имена Тесле, Пупина, Душка, Ршума, своје домовине, свог града... прихваћена 

у свим школама наше државе? Нажалост, није, јер ниједно од два надлежна 

министарства, просвете и спорта, није одговорило на наш допис-предлог да се Трка 

уврсти у програм обележавања краја школске године. 

Брана је као познати атлетски тренер, једну од „великих трка“ посветио Душку, ону 

која се трчи око језера Аде Циганлије сваког 29. новембра на Душков рођендан. У њој 

учествује око 400 такмичара, рекреативаца, омладине… Иако је замисао била да сваки 

учесник добије неку од Душкових књига, нису нађени спонзори за такав подухват. Па 

ипак, захваљујући неким издавачима, одржава се “ватра” поклањања књига са 

лагера… 

 

Шта је то што Вас, као и Брану, држи да подсећате људе на њиховог и Вашег 

Душка Радовића? 

 

ЧП: Мало је познато да смо Душко и ја руководили Студиом Б пуних 10 месеци 

1980. године. Када је оснивач и директор Студија Б, Драган Марковић, постављен за 

директора Културног центра Југославије у Вашингтону, требало је да га замени 

познати новинар Захарије Трнавчевић. Два дана пре Драгановог поласка, Захарије је 

телеграмом обавестио Студио Б да због породичних разлога не може да прихвати 



дужност директора и главног и одговорног уредника. Драган је био доведен у 

непријатну ситуацију. Није могао да напусти Студио Б, а није могао ни да откаже 

одлазак у Вашингтон, јер би избио невероватан скандал. 

У консултацијама са Живорадом Ковачевићем, градоначелником, пронашли су 

решење да ја, као помоћник директора, преузмем вршење ове дужности до избора 

новог директора и главног и одговорног уредника. Када ме је Драган о томе обавестио, 

одбио сам без размишљања, јер ми није падало на памет да се осим послова и програма 

које сам водио, бавим још и политиком. Из сата у сат кренула су Драганова убеђивања, 

да би ме ноћ пред његов пут позвао Жика Ковачевић и послао кола по мене. Када сам 

стигао у његову канцеларију, почело је наговарање, уз обећање највеће могуће 

подршке. Сломили су ме причом да је угрожена свака даља Драганова каријера… 

Пристао сам, уз услов да будем само директор, а да Душко Радовић, као највећи 

новинарско уреднички ауторитет, буде главни и одговорни уредник. Драган је тог 

тренутка, иако је поноћ већ била прошла, телефоном позвао Душка и после дугог 

убеђивања добио пристанак, и то тек после обећања градоначелника да наше ВД 

стање неће трајати дуже од три месеца. Ето, тако је један дипломирани машински 

инжењер, планиран да буде конструктор или пројектант нуклеарне централе, постао 

директор медија… Узгред, Жика Ковачевић, као и сви политичари, није одржао 

обећање… 

Душко и ја смо на новим радним местима остали пуних 10 месеци. Тада су ова места 

спојена у једно, па је за директора постављен Слободан Глумац, дотадашњи директор 

Културног центра, некадашњи директор Новинске куће „Борба”, која је, гле случаја, 

била оснивач Студија Б. Могло би се, дакле, рећи да је један од криваца за постојање 

Студија Б дошао да окаје своје грехе. 

 

Ко су, поред вас двојице, још били Че Геваре Студија Б? 

 

ЧП: Морам, пре него што одговорим на то питање, да споменем још један детаљ, 

због којег гајим необично поштовање према Душку Радовићу. Када су из штампе 

изашле његове књиге са текстовима из емисије „Београде, добро јутро!”, сви запослени 

у Студију Б су их добили на поклон. У оној коју је мени поклонио, пише: „Пеци, из 

навалног реда Студија Б! Душко Радовић.” Када сам га упитао ко је још у навалном 

реду, одговорио је: „Није битно, важно је да си у њему Ти!” 

Зато, после толико година, откако сам у предвечерје ратова партија за власт у 

Студију Б, далеке 1991. године, напустио будуће поприште беспоштедних борби, 

чувам успомену на радиореволуцију у којој сам био један од Че Гевара који су се онда 

звали: Драган Марковић, Душко Радовић, Борјан Костић, Ђоко Вјештица, Мане 

Глушчевић, Зоран Модли, Иван Ивковић, Александар Радојичић, Душко Вранеш, 

Драган Јелић, Звонко Пантић, Александар Костић, Ингрид Лотаријус, Димитрије 

Сладић, Мики Раковић, Јован Вишковић, Зорица Младеновић, Зорица Вујичић, Мара 

Симовић, Александар Пиосјан, Љерка Драженовић, Брана Милунов, Небојша Буровић, 

Мирослав Јовановић, Марјан Живановић… Молим за опроштај оне које сам, 

ненамерно, изоставио, јер као „припадник трећег доба“ имам право на заборавност. 

 



Говорите само о Радију Студио Б, телевизију не спомињете... 

 

ЧП: Ако ме питаш, зашто не спомињем телевизију, иако сам учествовао у њеном 

стварању (обезбеђивањем простора – студија и опреме за њен старт), то је зато што је 

имену било додато НТВ (Независна телевизија), зато што је њеним оснивањем 

започело запостављање радија, зато што је тај и такав Студио Б постао плен партија 

које су биле на власти, које су, како је којој одговарало, смењивале његове директоре 

као на траци… Нажалост, ни млади лавови, рођени и образовани на радију (који је по 

испитивању независне институције, Института друштвених наука, једног тренутка 

слушало 92% становника Београда), нису издржали терет славе - приклањали су се 

појединим партијама, спроводили њихов интерес, да би у једном тренутку изгубили 

битку у урагану приватизације, чиме су допустили да сви, који су стварали Студио Б, 

остану без права да буду његови власници… 

 

Како сам тог дана имала још обавеза, тако смо разговор, који је трајао три сата, на овом 

месту морали да прекинемо. Требало је да га наставимо након само неколико дана, али како то 

обично бива, кад вам живот режира и околности намећу, наставили смо нашу причу након 

округло три године, тачно тамо где смо стали. Како је и овога пута био врео јунски дан, 

предложила сам Чика Пеци да дође код мене на кафу. Будући да смо комшије, Чика Пеца је радо 

пристао. 

Дошао је, расположен, као и увек, у лаганој летњој кошуљи и панталонама, са шеширом на 

глави и најновијом, филозофском брадицом, која му је одлично пристајала. Иако је изгледао, ако 

ми је допуштено то да приметим, згодно, ипак није пристао да га фотографишем тог дана – 

тврдећи како „не изгледа баш најбоље“. На поклон ми је донео своју књигу „Пецилин: лек 

против лошег расположења деце, њихових родитеља и ближе и даље родбине“ (Београд, 2017) и 

књижицу „Пчелица Миа и Како сам заволео ролере“ (Београд, 2017). Пошто се изразговарао са 

мојим псом Мићом и послужио домаћим слатким од горких дубровачких 'наранчи 

(кулинарским специјалитетом моје мајке), Чика Пеца је наставио са својом причом: 

 

Ко су били Ваши узори? 

 

ЧП: Моје прво појављивање на радију, било је у емисији налик на „Микрофон је 

ваш“, коју је водио Јован Алексић. Он је био мој узор што се тиче водитељства (умро је 

пре две-три године), чак пре Перице Словенског, зато што је импровизовао, говорио је 

без писања и учења текста, док је Перица Словенски имао сценарио. Јова је водио 

најпознатију емисију на Радио Београду „Село весело“, као и емисију у којој је 

представљао таленте – младе глумце, имитаторе, певаче, виолинисте, гитаристе, 

хармоникаше... 

Кад сам скупио храброст да се пријавим и покажем шта знам, добио сам задатак да у 

емисији - која се пре емитовања снимала по сценарију који је требало да напишем - 

интервјуишем психијатра Виктора Комарецког. Приликом снимања одступио сам од 

сценарија, не сећам се како и зашто, тако што сам му се после уобичајеног 

представљања саговорника обратио, отприлике овако: „Ја сам Ваш пацијент, да ли Ви 

мени можете да поставите питања, на основу којих можете да процените каква сам 

личност.“ Човек је био забезекнут, али је ушао у игру. Касније сам добио по носу, али 



су ми ипак рекли да је интервју био изванредан. Преко Јове Алексића добио сам био и 

прилику да пишем јутарње конферансе за оне који воде јутарњи програм до првих 

вести. То је, за једног студента, био јако добро плаћен посао. 

 

Кад сте и како започели рад на „Слаткој азбуци“? 

 

ЧП: Било је то у периоду пре мог преласка из „Водотерме” у Студио Б. У тих девет 

година, од оснивања ове радио станице, па до фебруара 1979. године, када сам 

променио званично занимање и постао помоћник директора ове београдске радио 

станице, написао сам, често и снимао, безброј реклама. Многе су биле у склопу 

маркетиншких акција које су итекако допринеле добром позиционирању радија који 

се највећим делом издржавао само од реклама. „Хало, хало Центропром” и 

„Београдски сајам на таласима Студија Б” били су моји пројекти, који су допринели 

невиђеној популаризацији целокупног радио програма међу произвођачима робе која 

се продавала у самопослугама овог најпознатијег снабдевача београдских породица и 

међу излагачима на сајмовима. 

Интересантно је како се одвијала комуникација између мене и продуцената Студија 

Б. Уредник ЕПП сектора, Димитрије Сладић, обично ме је ујутру звао телефоном, 

представљајући се мојој секретарици у „Водотерми” као мој кум. Издиктирао би ми 

податке који су били важни за осмишљавање рекламних спотова и ја бих, или одмах, 

или у току дана, по повратку кући, седао за писаћу машину, чекао да дође 

одговарајућа муза и увече односио коверат са сценариом у зграду „Борбе” и остављао 

на пријавници, са назнаком да је за друга Сладића из Студија Б. 

 

Колико сте, на тај начин, написали реклама? 

 

ЧП: Колико сам реклама написао? Небројено! Нарочито у почетку, док није био 

ангажован и Душко Радовић, који је, после званичног преласка из „Борбе” („Кекеца”), 

поред текстова за своје емисије, писао и текстове за најлепше ad hoc спотове, који су 

могли да се чују на радио таласима („Еурокрем за генерацију која расте”…). 

У Студију Б радио је и Мики Раковић, изузетан продуцент. Он је био спона са 

„Центропромом“ и много је допринео томе да се склопи посао са Београдским сајмом. 

У то време, невезано за мој водитељски ангажман, направио сам пројекат који сам 

назвао „Слатка азбука“. Управо сам њему био предложио да се моји стихови нађу на 

омоту за чоколаду. Кад је проучио мој сценарио, склопио је посао са фабриком 

чоколаде „Банат“ из Вршца да у свој производни програм уврсти чоколаду на чијем би 

омоту биле моје песме. Предложено – прихваћено. 

Прво су се појавиле чоколаде од сто грама. Требало је скупити тридесет и једну 

чоколаду - како би се сакупиле маркице са омота на којима су била слова - 31. чоколада 

имала је „словаријум“, на који је требало залепити 30 маркица (слова), а потом их 

послати произвођачу. То је био први подухват. Други производ била је бомбоњера са 

чоколадицама од пет грама, са словима и мојим песмицама, а у њој је била и моја 

књига, која се звала „Слатка азбука“. Имао сам проценат од продате робе - који је био 

мизеран, али пошто је промет био огроман – ипак сам добро „прошао“. Треба рећи да 



је за штампање омота, књиге, израду пластичних кутија и маркетинг био задужен 

НИШРО „Јеж“. 

 

Кад сте споменули часопис „Јеж“... 

 

ЧП: Да, кад већ говоримо о „Јежу“... Једне године, како не знам, дошао сам до 

супруге стрипског сценаристе и писца „Дубровачког гусара“, Бранка Видића. Борка је 

била првакиња Југославије у бриџу, можда сам тако дошао до ње – желећи да урадим 

емисију о овом „картарошком“ спорту за Студио Б. Сваку зиму проводила је у Опатији, 

где је учествовала на турнирима и сваке године освајала највиша места и бесплатно 

боравила у овом „бисеру Северног Јадрана“. Она ми је једног дана испричала како јој је 

муж био Бранко Видић, како је, поред „Дубровачког гусара“, написао многе 

авантуристичке романе под разним именима и да се цела његова заоставштина налази 

код ње на тавану. Наравно да ме је то, као љубитеља романа у наставцима, посебно 

„Дубровачког гусара“, заинтересовало, па сам пожелео да видим то заборављено, али 

колико толико сачувано „благо“. 

Отишао сам код ње кући (која се налазила код „Шехера“) и после кафе „дочекуше“, 

попео се и на тавану пронашао рукописе – неких двадесет-тридесет романа, од по 

хиљаду страна сваки, писан ситним словима, на папирима – шлајфнама широким 

двадесетак и дугим око четрдесет сантиметара. Предложио сам Борки да покуша да 

издава ову вредну заоставштину. Она се сложила и замолила ме да покушам да нађем 

издавача. 

„Јеж“ је прихватио да штампа 10 одабраних романа, под условом да их ја приредим, 

и откупио права, уплативши Борки Видић суму од 20.000 марака у динарској 

противвредности. Нажалост, објављена су само три романа („Дубровачки гусар“, „У 

сенци инквизиције“ и „Тајна старог дворца“), док је штампање преосталих 

заустављено (иако је припрема била завршена), због турбулентне политичке ситуације 

тих година. Добијени новац послужио је удовици писца да неколико следећих година 

зимске месеце проведе играјући бриџ турнире у Опатији. Романи које сам поменуо и 

који су изашли у библиотеци РЗР („Романи за радознале“) и дан данас се продају на 

интернету. 

Признајем да сам и дан данас опседнут невероватним стваралаштвом Бранка 

Видића, писца којег мало ко памти, а који је, по мом мишљењу, био мајстор 

невероватних ситуација и обрта, стваралац који је у себи објединио магичне 

привлачности књига Карла Маја, Александра Диме, Жила Верна, Хенрика 

Сјенкјевича... Жеља ми је да се пронађу ентузијасти који би истражили опус нашег 

најбољег, али и најнепознатијег и најнепризнатијег писца са ових простора, 

дешифровали његове псеудониме, утврдили аутентичност ауторства, проучили 

сачуване примерке стрип часописа који је уређивао крајем тридесетих („Мика Миш“) 

и на „ползу“ љубитеља „кримића“ издали његова сабрана дела. „Зуцка се“ да је 

Удружење стрипара (аутора стрипова) спремно да заједно са Пројектом „Културне 

мреже РАСТКО“ отпочне проучавање његовог опуса и приступи објављивању 

пронађене заоставштине. 

 



Познавали сте сигурно много познатих личности... 

 

ЧП: Преносио сам у својим спортским емисијама многобројне спортске, а и друге 

догађаје. Верујем да сам „пронашао“ начина како да се дочара атмосфера са стадиона, 

а да се не макне из студија из којег се води програм. У првом, „лакшем“ случају, праћен 

је радио пренос („буба, односно мини слушалица у уху“) и уз ефекте које је 

„обезбеђивао“ тонац, дочаравани су амбијент и збивања у спортским дуелима. Убрзо је 

„пронађен“ прави радио репортер у лику „олраунд“ водитеља Србе Јанковића, који је 

то „радио“ из собе у којој је пратио ТВ пренос - било фудбалске, било кошаркашке 

утакмице. Зашто се то није радило са стадиона и из спортских дворана? Зато што је 

изискивало трошкове техничке екипе за успостављање везе, опрему, возило... што 

Студио Б није могао себи да приушти, јер није имао право на претплату, већ се 

издржавао исклучиво од ЕПП-а. Иначе, коментарисао сам доста бокс мечева као 

спикер, на стадиону „Радничког“ и то на неуобичајен начин, „филујући“ најаве дуела 

рекламама непостојећих производа, позивима гледаоцима да се пријаве за првенство у 

„обарању руку“, да се у паузи сликају са боксерским рукавицама... 

Преносио сам тако, 1976. године, меч Адинолфи-Парлов за титулу европског 

првака, који се одиграо на Маракани: југословенски боксер Мате Парлов, савладао је 

Италијана Доменика Адинолфија и постао шампион у полутешкој категорији, у WBC 

верзији (енг. World Boxing Council, Светски боксерски савет). 

Не сећам се да ли је Телевизија Београд преносила овај меч, али знам да су слушаоци 

Студија Б могли да га прате и да је било многих похвала за овај подухват, који је 

остварен без преносне технике, „штапом и канапом“, обичним телефоном. Био сам 

добар пријатељ с Парловом. Увек када би дошао у Београд, гостовао је у Студију Б, а 

увече бих ја, сваки пут, био његов гост у „Мадери“. Сто за којим је седео био је сто 

директора „Центротуриста“, познатог фудбалера „Црвене Звезде“, Банета 

Вукосављевића. За њим су, између осталих, седели, Љуба Тадић, Љуба Вукадиновић, 

Бруно Храстински, менаџер Мате Парлова, доктор Аца Обрадовић, Миљан Миљанић, 

и један од наших најбољих хумориста, Жика Живуловић Серафим... 

Код мене су у емисију долазили врхунски спортисти, пре свега захваљујући 

пријатељима-новинарима спортских редакција „Вечерњих новости“ и „Борбе“. 

 

Како сте са њима разговарали? 

 

ЧП: Ако је био „наше горе лист“, ту није било никаквих проблема. Ако је у питању 

био руски или енглески, онда сам се сам сналазио, али за госте са других говорних 

подручја, „Новости“ су ангажовале преводиоце. Када је у емисији „Све о спорту“ 

гостовао Пеле, са њим је дошао и његов домаћин, новинар „Новости“, који је наводно 

знао португалски. По завршетку емисије, у маси телефонских позива који су уствари 

били поздрави упућени најбољем светском фудбалеру, издвајам онај из Амбасаде 

Португала и питање - ко је био преводилац. Одговорио сам: „Новинар који је довео 

Пелеа“, на шта је уследила реакција из Амбасаде: „Кажите му да његово превођење 

ваших питања и Пелеових одговора није имало везе са португалским!“ Том приликом, 

Пеле ми је поклонио плочу (на којој он пева) са својим потписом. 



Гост ми је био и Рикардо Замора, Шпанац, вероватно најбољи голман свих 

времена... У спортске емисије „СОС – Све о спорту“ и „Нокаут“, долазили су и 

најпознатији светски шахисти: Михаил Таљ, Виктор Корчној, Смислов... Од наших: 

Александар Матановић, Борислав Ивков, Светозар Глигорић... Познавао сам и имао 

као саговорнике и многе кошаркашке легенде: Бору Станковића, Рашу Шапера, Ранка 

Жеравицу (тренера), Ранка Жеравицу, Бату Ђорђевића, Драгана Кићановића, Моку 

Славнића, Дражена Далипагића, Иву Данеуа, Мирзу Делибашића, Марка Јарића, 

Милуна Маровића, Драгослава Ражнатовића, Бориса Беравса, Жарка Зечевића... 

Једног лета, био сам на Хвару у исто време кад и кошаркаши „Партизана“, који су ту 

били на припремама. Сваки дан су се, у оквиру тренинга, делили у две екипе, увек у 

истом саставу и играли утакмице, као да су у питању првенствени бодови. Сећам се да 

сам једног дана предложио Жеравици да он и ја будемо „тренери“ тих екипа, а да нам 

утакмицу суди Шијаковић, један од, у то време, најбољих ортопеда, иначе клупски 

лекар београдског тима. Жеравица ми је дозволио да сам изаберем кошаркаше који ће 

чинити „моју“ екипу, али је тражио, вероватно због тактичких замисли, да му 

„оставим“ Кићановића. 

Доктор је видљиво навијао за „новинарску“ екипу. На папиру бољи су изгубили, а 

Ранко је кривицу „свалио“ на Кићановића, којег је „казнио“ тако што је после 

утакмице морао да „уради“ 200 слободних бацања, пошто није био задовољан његовим 

процентом шута из нефудбалског, већ кошаркашког пенала. 

 

То свакако није била једина ваша „сарадња“, да не кажем „меч“... 

 

Кад помињем Ранка Жеравицу, изванредног кошаркашког стручњака и педагога, 

морам да се присетим свог учешћа у припреми, издавању и промоцији Ранкове књиге 

„ЖЕРАВИЦА НАШЕ КОШАРКЕ“. У том тиму који је „ратовао“ са Ранком око сваке 

реченице, наслова књиге, избора фотографије... главну улогу одиграо је Бата 

Ђорђевић, кошаркашки тренер, стручњак који је предводио тимове „Радничког“ и 

Црвене Звезде, био тренер репрезентација држава Блиског истока (Иран, Катар...) и 

један од најзаслужнијих за афирмацију овог спорта на нашим просторима... Он је и 

наговорио Ранка да свој живот пренесе прво у белешке, а потом да се „исповеди“ у 

перо познатом кошаркашком ентузијасти, Лути Павловићу. Књига би сигурно чамила 

или међ папирима или у компјутеру, да Бата није преузео ствар у своје руке, наговорио 

ме да се заједно са њим прихватим уређивања и рецензије, организовао прво 

штампање у „Службеном гласнику“, а онда промоције у Београду и петнаестак других 

градова широм Србије и Републике Српске... 

Морам да додам да је све урађено на потпуно добровољној бази, без икаквих 

надокнада за било кога у овом подухвату, али са осећајем да је то био немерљив 

допринос српској кошарци. Понет тим ентузијазмом „направио“ сам и филм – колаж 

фотографија са мојим коментарима о Ранку Жеравици: „ОД БАНАТСКОГ БЛАТА ДО 

ОЛИМПИЈСКОГ ЗЛАТА“, који се може видети на Јутјубу 

(https://www.youtube.com/watch?v=lE97N3Xnyu0). Нажалост, Ранка више нема, али 

остају сећања многих његових пријатеља на овог изванредног човека и стручњака. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lE97N3Xnyu0


Како бисте описали Бату Ђорђевића? 

 

Бата Ђорђевић, Бата Ђорђевић... Морам да признам да је то човек који ме је, након 

много година пошто сам отишао из Студија Б, „ревитализовао“ и пренео део своје 

енергије на мене у свакодневном трагању за новим изазовима. У његовој фасцикли 

налазе се моји многобројни пројекти, од којих је велики број реализован, док остали 

чекају нека боља времена. 

Отац прослављеног кошаркашког репрезентативца, данашњег тренера иностраних 

екипа, аутор многих хуманитарних акција, невероватан пропагатор активног живота 

без обзира на године, Бата је, за оне који га не знају, „главни кривац“ што сам постао 

члан угледног удружења „Српски кривак“, чији је мото: „Мисли српски, делај 

светски!“ Заједно смо осмислили и организовали годишња дружења „Кривачана“ за 

памћење. 

Његов „највећи“ успех у мојој „пензионерској каријери“ је што је успео да ме 

наговори да заједно приступимо „ПОКРЕТУ ТРЕЋЕГ ДОБА“, у којем сам, уз његову 

„тренерску“ помоћ, (саветима, па и тренингом), доживео потпуну ренесансу - као 

аутор и водитељ разних програма у оквиру „Олимпијаде спорта, здравља и културе 

трећег доба“, која се сваке године крајем септембра одржава у Врњачкој Бањи. Моја 

сарадња заслужује посебну књигу која неће бити део наших биографија, већ 

комбинација наших активности, које имају заједнички наслов: „НЗБ – НИСМО ЗА 

БАЦАЊЕ“. Ако НЗБ икада буде удружење оних који побеђују године, онда ће Бата, 

што је природно, бити COACH, а ја МАРКС И ЕНГЕЛС – што ће рећи ИДЕОЛОГ. 

 

Да се вратимо још мало у прошлост. Да ли је током година неко покушао да 

разоткрије да сте „двострука личност“? 

 

ЧП: Директор „Водотерме“, инж. Драган Јовић, који је током заједничке сарадње од 

1967. године постао и мој кућни пријатељ, чуо је од некога да водим програм на 

Студију Б, и, како није био сигуран у те гласине, покушао је да ме испровоцира. Једне 

суботе (када сам програм на радију водио од 13 до 20 часова), позвао ме је рано ујутру 

телефоном и рекао да је заказао састанак код генералног директора КОМГРАП-а, у 

један сат поподне и да је потребно да дођем око десет, да претресемо ситуацију на 

градилиштима, па ћемо онда заједно на „преслишавање“. Речено - такорећи наређено 

- учињено! После анализе стања о извођењу инсталација грејања, водовода и 

канализације на градилиштима „Комграпа“, ушли смо у кола и, то ми је тек после 

било јасно, намерно застајкивали, те због куповине цигарета, те због разговора са 

неким пријатељем... Тачно у један и минут, односно у 13.01, рекао је шоферу: „Дај 

укључи Студио Б, да чујемо оног Пецу, који изгледа више воли микрофон од хлеба...“ 

После неколико тренутака у возилу се чуо мој глас: „Пецилин, лек против лошег 

расположења.“ Драганова реакција почела је псовком, а завршила се реченицом: 

„Мајку им њихову, сви ми кажу да си то ти, а ти си овде!“ 

 

 

 



Емисија је, наравно, била снимљена? 

 

ЧП: Наравно. Имао сам све варијанте - правили смо снимке у трајању од и по 

неколико сати. Морали смо на све да будемо спремни: за случај да, рецимо, кад бих 

путовао ван земље, закасни авион и не стигнем на време у емисију. 

 

Кад сте се и како, најзад, „разоткрили“? 

 

ЧП: То је некако проистекло само по себи. Прво морам да ти испричам случај са 

Бранком Пешићем. Као инжењер и технички директор „Водотерме“, био сам 

истовремено и одборник Скупштине града. Бранко Пешић знао је за моје двојство – 

њему то није могао да сакрије директор Студија Б, Драган Марковић, што због мог 

препознатљивог гласа, што због онога шта сам радио: имао сам неколико случајева, где 

је у медијима морало да буде написано да Пеца Петровић води програм – рецимо, у 

тексту уредника „Политике“, Великира Илића, на насловној страни овог листа, о 

позиву Студија Б лекарима да што пре дођу у болницу после велике железничке 

несреће у Земуну. Тако је Бранко Пешић готово од самог почетка знао за моје двојство. 

Волео је да се шали на ту тему. 

Једном приликом, „моје инжењерско ЈА“ радило је инсталације у спортском центру 

„Пинки“. Бранко је сазвао састанак свих извођача, јер су радови на објекту каснили. 

Тражио је да дођу сви технички директори да им, како је сам рекао, очита буквицу. И 

ја сам, нормално, дошао. На улазу се готово сударимо и он ме муне руком и каже: 

„Пецо, сад ћу да ти сместим!“ Почео је састанак, Бранко крене са „прозивком“ - колико 

ко касни са радовима - а онда лупи руком о сто и салом одјекнуше речи: „Ми овде 

имамо предузеће које нам је свима уштоповало радове. На жалост, морам да кажем, да 

је то предузеће „Водотерма“ добро предузеће, али свеједно. Овде је њихов технички 

директор, инжењер Петар Марш. Његово предузеће највише касни и ми ћемо морати 

то предузеће да искључимо из посла...“ Ту је направио паузу, па наставио: „Можда то 

није најбоље решење, мало сам претерао, али морамо да му изрекнемо оштру опомену. 

Ја знам како да их утерам у ред. Пошто често идем у Студио Б, отићи ћу код оног 

њиховог Пеце Петровића и тако ћу да оцрним „Водотерму“, да они више никад неће 

моћи да добију посао.“ Ја ћутим, ћуте сви... Кад се завршио састанак, Бранко ме опет 

муне, осмехне се и каже: „Пецо, ал' сам ти га сместио.“ 

 

Док Чика Пеца приповеда своју причу, и док му Мића спокојно дрема крај ногу, ја 

припремам топлу нес кафу са млеком за нас двоје. 

 

Иначе, моје познанство са Бранком Пешићем имало је још неколико интересантних 

епизоа. Ми смо тада на све могуће начине покушавали да добијемо телевизују. У мојој 

надлежности, као помоћника директора, била је и реализација могућих инвестиција. 

Имали смо идеју да се, пошто се Радио Студио Б налазио на 23 спрату, телевизија 

смести одмах испод нас, на 22 спрату, где су тада били бифе и изложбена галерија 

„Видиковац“. Требало је, дакле, власника бифеа, угоститељско предузеће „Стадион“, 

приволети да оде одатле. Тражили смо могућност и пожалили се Бранку Пешићу, и он 



је обећао да ће, пошто је највећи закупац Палате Београд (Београђанке), била Робна 

кућа „Београд“, разговарати са њеним директором, Чедом Јелинићем, и пронаћи 

могућност да Студио Б добије тај простор. 

Десило се да је тада Робна кућа „Београд“, која је јако добро сарађивала са нама на 

плану реклама, имала 5.000 руских лежаљки за море, доста ружних по изгледу, које 

нико није хтео да купи. Чеда Јелинић ме је позвао телефоном и замолио ме да им 

помогнемо да се то распрода. Ја сам осмислио рекламу, која се вртела два дана на 

Студију Б. Трећег дана, Чеда ме позове и каже: „Пецо, све је отишло као алва! Дођи код 

мене, идемо на ручак.“ Искористио сам прилику да му кажем о намерама покретања 

телевизијског програма и да било идеално да то буде на 22. спрату. Његов је одговор 

био следећи: „Већ сам добио задатак од Бранка, не брините, наћи ћу решење.“ После 

неколико дана ме је позвао и рекао: „Слушај, дао сам „Стадиону“ простор у нашем 

објекту у улици Седмог јула (данашњег Краља Петра), а ви средите папире о 

преузимању.“ Тако смо добили просторије за ТВ Студио Б. 

 

Да се вратимо на питање телевизије Студио Б... 

 

ЧП: Треба знати да смо, користећи моје одборничко место представника Врачара у 

Скупштини града, на сваки начин покушавали да смањимо трошкове закупа, коју су, у 

„Београђанки“, за нас који смо се издржавали само од реклама, били огромни. 

Потпредседник Општине, или је био председник Извршног савета, не сећам се, Бранко 

Јеловић, пронашао је решење, поручивши нам: „Слушајте, ви сте институција од 

културног значаја за Врачар и Београд. Дајте да покушамо кроз ту дефиницију, која 

проистиче из вашег статута, да вам омогућимо да плаћате само 30 посто закупа.“ Тако 

смо успели да смањимо трошкове, који су могли да нас доведу у ситуацију да 

престанемо са радом. 

Сад се враћам на телевизију: прави се пројекат за адаптацију простора, у којем 

суделујем. Како смо имали многе препреке на путу да постанемо телевизија, и како је 

Бранко Пешић волео да дође и види како иду радови, једне вечери, приликом 

обиласка радова, рекао ми је: „Пецо, то не може овако. Ви хоћете да цео Београд зна да 

ви правите телевизију?! Морате да ставите ламперије на прозоре, да се не види шта 

радите унутра.“ Тако смо све радили у тајности. РТВ-у Београд сметало је да Радио 

Студио Б постане и телевизија, јер је у периоду од 1976-82. године дошли до огромног 

пораста слушаности. „Уништили“ смо Радио Београд, у Београду. Једне нас је године 

слушало чак 92% Београђана (према истраживању Института за испитивање јавног 

мњења), што ће рећи: слушало нас је два милиона Београђана! Бранко Пешић је 

сваких, можда, двадесет дана долазио да преконтролише радове, што је значило да је 

био веома заинтересован да Београд добије своју градску телевизију. 

Када смо завршили радове, набавили смо преко Београдског сајма, негде иза 

осамдесете, три камере и почели да радимо видео спотове (дозволу за емитовање 

добили смо тек деведесетих). Први видео спот, за „Југотурс“, урађен је по мојој идеји: 

преко светлуцаве скијашке стазе излази наш слоган, који је после коришћен у свим 

рекламама ове фирме: „Најбољи је курс - Југотурс“. Ђорђе Путић, тадашњи уредник 

наше ТВ продукције, данас један од врхунских новинара „Гласа Америке“, био је 



задужен да води овај део посла. Имао је заиста сјајне идеје. Једна реклама коју сви 

памте, прославила је и њега и Студио Б: „Имам само десет секунди!“. Колико се сећам, 

радило се о рекламирању производа предузећа „Грмеч“. 

 

Знам!, готово сам викнула, препознавши рекламу, познату крилатицу у нашој кући. С 

обзиром да је моја мајка била један од директора „Грмеча“, ова је реченица достигла готово 

култни статус у нашем дому. То, међутим, не спомињем Чика Пеци, како не бих прекинула 

његову нит приповедања: 

 

Пандан томе, била је моја реклама за „Грмеч“ која је ишла само на радију, која није 

била толико позната: „Имам течу, ради у „Грмечу“, стручњак је за под, зато смо и род.“ 

Недуго потом, успоставили смо сарадњу са „Југодиском“, за који смо радили видео 

касете, које је ова издавачка кућа продавала у Немачкој. На многим видео касетама које 

су преплавиле Западну Европу, били су и програми – наступи фолклора Културно 

уметничког друштва „Димитрије Кубуровић“, из Раковице. Са мојим пријатељима из 

овог друштва имао сам и пре тога лепу сарадњу. Ишао сам са њиховим ансамблом на 

турнеје по Европи, водио сам програме по градовима у Француској и Немачкој, где су 

нас наши „арбајтери“ дочекивали као род рођени – отимали су се ко ће да нам буде 

домаћин за време нашег боравка. 

 

Које су то године биле? 

 

ЧП: Било је то сигурно после 1979. године, кад сам дошао из „Водотерме“ у Студио 

Б, за помоћника директора. Нису могли да ме запосле као водитеља, јер је на том месту 

плата била мања. Да бих имао плату која је одговарала плати техничког директора 

„Водотерме“, морали су да ми нађу одговарајући посао - па су ми нашли место 

помоћника директора. Био сам, дакле, и водитељ (седам сам сати радио суботом и 

недељом, и четири сата понедељком), и одговоран за финансијско пословање Студија 

Б (од 1979. све до 1991. године, кад сам се због политичких превирања повукао, јер је 

Студио Б постао мета многих страна које су желеле да преко њега остваре свој утицај). 

 

Да ли се наставила борба за телевизију Студио Б? 

 

ЧП: Да, да се вратим на телевизију. Испричао сам ти да смо успели да набавимо 

камере. У томе нам је Београдски сајам у многоме помогао, тако што је, кад је био Сајам 

технике, задржао три SONY камере и омогућио нам да их од њих купимо. Када смо 

почели да радимо спотове, РТВ Београд је поднео пријаву да смо нелегално набавили 

опрему, због чега нам је дошла девизна инспекција да провери како је експонат са сајма 

завршио у Студију Б, који није био регистрован за ТВ делатност. Дошао је један 

нарогушен тип, помало осион, да сам се и сам од њега уплашио, који није хтео ни за 

шта друго да чује, осим за папире. Ништа га друго није инетересовало. 

Морам да опишем како је протекла његова „инспекција“. Између директорове и 

моје канцеларије била је просторија у којој је била смештена заједничка секретарица. 

Још док сам био технички директор „Водотерме“, држао сам се става да не желим да 



будем „страх и трепет“, сматрао сам да морам увек да будем доступан људима који ме 

траже, осим када имам службене посете. Када сам био сам у канцеларији, врата према 

просторији у којој је била секретарица увек су била отворена. За разлику од 

„Водотерме“ у којој сам са свима, од монтера и службеника до најближих сарадника 

био на „Ви“ (осим директора), у Студију Б сам са свима био присан, сви смо се 

ословљавали надимцима, „Ти“ се некако подразумевало... Због тога је секретарица 

често имала обичај да ми викне: „Пецо, тражи те тај и тај!“ И тако се десило, да су, док 

је инспектор био код мене, врата остала притворена. После краћег објашњења о 

разлогу посете, инспектор је извадио документацију, распоредио је по столу и таман 

кад је хтео да ми уручи већ написани Записник о одузимању опреме, чула се звоњава 

телефона. Кроз врата се чуо глас секретарице: „Пецо, тражи те неко дете!“ Подигао 

сам слушалицу и започео разговор: 

„Ко је то?“, чуо се дечји глас. „Здраво, овде Чика Пеца“, одговарам ја. „Јао, Чика 

Пецо, да ли бих ја могао да будем Ваш гост?!“, наставило је дете. „Можеш, али прво 

мораш да ми одговориш на неколико питања“, не сећам се више која су то питања 

била, али је то сигурно била нека од мојих зезалица, типа: „Кажи ми шта је то 

шарено?“ Док је текао разговор, инспектор је седео и чекао. Приметио сам да је почео 

да се мршти. Кад сам завршио разговор, учинило ми се да гута кнедле, да му недостаје 

ваздуха… У једном тренутку је устао, затворио врата, окренуо се ка мени и једва 

процедио: „Знате шта, ово ћу тешко да признам, али морам да Вам кажем. Дошао сам 

са намером да вам одузмем опрему. Такав сам задатак добио и извршио бих га, без 

даљњег. Али моја ћеркица је разговарала с Вама пре неких месец дана. Нисам знао да 

сте Ви тај Чика Пеца. У пријави је писало да је одговорно лице Петар Марш. Тек сад 

сам схватио да је то једна те иста личност.“ И сад ми пођу сузе на очи, кад се сетим шта 

је потом рекао: „Ја бих њу повредио. Када би она сазнала да сам наудио њеном Чика 

Пеци, да сам га казнио, сигуран сам да ми никад не би опростила…“ 

 

Док то прича, Чика Пеци се скупљају сузе у угловима очију, док низ моје лице већ увелико 

теку. 

 

Ја ћутим, наставља Чика Пеца дрхтавим гласом, видим да се човек ломи. Он затвара 

фасциклу са документима и са смешком на лицу наставља одлучним гласом: 

„Написаћу да је увоз обављен по прописима и да се из приложених докумената види 

да је од јавног интереса за град Београд и да као такав има посебну улогу у случају рата 

и ратних опасности. Направићу такав извештај, да никаве накнадне инспекције неће 

моћи да вас дирну!“ Ето, тако смо сачували опрему. 

 

Тренутак нам је само био потребан да се приберемо, па да наставимо разговор даље: 

 

Кад су Вас у „Водотерми“ разоткрили - шта се даље дешавало? 

 

ЧП: Кад су открили ко сам и шта сам, моји монтери су имали обичај да ме зову 

током емисије „Фонтана жеља“. Тражили су често: „Е, Перо, Пецо, је л' може једна 

песма за твог монтера?“, и додавали у пола гласа: „Ја овде имам друштво. Је л' ти 



можеш да их окрпиш на свој начин?“ Ја то, наравно, урадим и онда је следило оно што 

ми је заиста пријало – после завршетка емисије био сам њихов гост. Обично би ме 

након завршетка емисије сачекали пред зградом: „Директоре“, тако су ме и даље 

ословљавали, „мораш да будеш мој гост...“, стрпали би ме у кола и ја, шта ћу, остајао 

сам код њих до раних јутарњих часова... 

 

Како сте водили емисије и које, ко су Вам били саговорници? 

 

ЧП: Одговор би могао да буде кратак: „Лако, лепршаво, оптимално 

оптимистички…!” 

Стартовали смо са емисијом која се звала „Дискомер“, коју је, од самог почетка, 

водио Слободан Коњовић, један од наших најбољих радио гласова свих времена. Како 

нисам желео да се бавим политиком, а како нисмо имали емисије из области спорта, 

културе, нити смо имали емисију за децу, предложио сам директору да све то водим. 

Тако осмислим емисију „Огледало“, која је, јавно, била емисија из области културе, а 

тајно – радио простор за рекламирање свега што користи лепоти – тако сам повезао 

дух и тело, на општу корист слушаочевог бића. У емисију су радо долазили наши 

најпознатији књижевни умови, глумци, редитељи, филмски посленици, диригенти, 

оперски певачи... и представљали себе и своје стваралаштво. Поменућу само нека 

имена: књижевник Милорад Павић, лингвисти проф. др Миодраг Лалевић и Иван 

Клајн, писци Момо Капор, Драгиша Витошевић, Матија Бећковић, Стеван Раичковић, 

Славко Лебедински, Коста Димитријевић... ликовни уметници - вајари Миодраг 

Живковић, Ото Лого, Небојша Митрић... глумци Стево Жигон, Петар Краљ, Мира 

Ступица, Драган Николић, Милена Дравић, Оливера Катарина... 

Спорт је пратила емисија „СОС“ (Све о спорту), а деци је била посвећена емисија 

„Пеца и деца“. Суботом и недељом моје радно време пред микрофоном било је од 13 

до 20 часова, а понедељком од 16 до 20 часова. У склопу тих мојих шихти, стандардно 

су ишле вести, које је припремао дежурни новинар, ја сам само читао, а ишле су, 

рецимо, емисије, које сам обликовао као дежурни водитељ: „Фонтана жеља“ и „Сабор 

Студија Б“ (суботњи термин био је резервисан за староградске песме). 

Недеља је била посвећена спорту. „СОС“ емисија била је седамдесетих година, од 

свих радио емисија, шеста по слушаности, зато што сам се трудио да најбрже доносим 

спортске резултате и истовремено пратим догађаје на свим утакмицама које су се 

играле. Моји највернији слушаоци били су играчи спортске прогнозе и то због 

најбољег паралелног праћења спортски резултата. Пеца Вујичић, који је водио 

спортске информације на 9841, био је драгоцени сарадник, који је захваљујући везама 

са оператерима широм земље и света, пратио утакмице које су биле на тикету и сваку 

промену резултата саопштавао директно у програм. Био је веома духовит, али никад 

није желео јавно да се експонира. Он је у емисији „Све о спорту“ био моја десна рука. 

 

Чика Пеца живо гестикулира, покушавајући да ми дочара атмосферу у студију. 

 

Емисију сам водио тако што сам, с једне стране, имао транзистор са слушалицом у 

једном увету (слушао сам радио Сарајево, Загреб и Београд), док сам, с друге стране, 



пратио догађаје преко Пеце Вујичича (имао је свог човека у Копру, у служби ПТТ-а, 

који му је јављао резултате италијанске лиге, које нико други није имао), тако да сам 

компилацијом резултата био бржи од свих, осим, наравно, оних који су преносили 

утакмице са стадиона. Тако је, само због тога, слушаност рапидно расла. Сваке недеље 

долазили су ми у госте фудбалери, било „Партизана“, било „Звезде“ или „ОФК 

Београда“. Имао сам, осим тога, негде око пола три, издање првог БСЖ-а (Београдски 

спортски журнал), и у 18.30 часова његово друго издање, са резултатима београдских 

лига. БСЖ је имао четворицу сарадника, ентузијаста – били су то Мића Радосављевић, 

Душко Проле, Мића Крављанац и Добривоје Петровић – који су се јављали са малих 

терена, преносили утакмице, доводили госте… 

Смишљао сам и разне друге емисије, од којих су се неке одвијале у циклусима, који 

су трајали и по годину дана. Таква је била „Лига певача“, која је трајала неке три 

године, а која је била копија фудбалске лиге, само што су њени учесници били 

најбољи певачи са тадашњег YU простора. Увек је ишла недељом, у време када се 

играју утакмице редовног кола фудбалског првенства. Ја бих, пре почетка такмичења, 

или сам, или на предлог слушалаца, одабрао осамнаест певача из Југославије, затим 

бих приступио јавном извлачењу парова, по истом принципу као у фудбалу. Имао сам 

седамнаест кола, па онда реванш, седамнаест кола, са све бодовима, које су освајали – 

на пример, овако: ако се у редовном колу састају, рецимо, Ђорђе Марјановић против 

Мише Ковача, то је пар, пустим једну Мишину, па једну Ђорђеву песму. И тако је то 

ишло из недеље у недељу. Коло је пратио жири, њих петоро слушалаца, који би се 

први јавили после најаве почетка тог дела емисије. После емитовања свих осамнаест 

песама, звао бих чланове жирија, једног по једног, и они би гласали за победнике у 

појединим дуелима. Нерешених резултата није било, јер је број чланова жирија био 

непаран. По истеку целог циклуса, добијао се победник. Сећам се да је једном то био 

Миша Ковач, други пут Борис Бизетић, све остало прекрио је вео заборава. 

Једне године имао сам и „Куп певача“. У њему су могли да учествују сви музички 

жанрови: забавна, народна и оперска музика. Сам сам бирао парове, али не могу да се 

сетим колико је их било (мислим да сам их извлачио из шешира) и ко је победио. 

 

Реците ми, како сте бирали децу за емисију? 

 

ЧП: Телефоном су се јављали и питали да ли могу да учествују у емисији. Направио 

бих мали усмени квиз, који су морали да прођу – али никог нисам одбијао. Пребацио 

бих оне који нису прошли за следећу недељу, па за следећу... 

 

Шта сте причали са децом у емисији? 

 

ЧП: Гостовали су у емисији на два начина – или су долазили у емисију, или су се 

укључивали телефоном... Јесам ли ти причао за Тита? 

 

Нисте, одговарам. 

 



Приликом прославе једног од Титових рођендана, сугерисано ми је са надлежног 

места да са децом попричам о Дану младости. Речено – учињено! Углавном су се 

јављали ђаци и рецитовали песме које су припремили за Дан младости. 

Међутим, разговор са једним малишаном текао је овако: „Чика Пецо, желим да 

честитам рођендан деда Титу!“ Ток тренутка, зазвони телефон, тонац ми је пребацио 

везу, и ја чујем глас како урла: „Како си смео да допустиш да тај клинац назове Тита 

дедом?! Сутра ћеш да летиш из Студија Б!“ Био је то врхунски политички руководилац 

ССРН-а Београда, који је осуо паљбу по мени. Не сећам се да ли сам тад радио 

истовремено и у „Водотерми“, јер сам се пре уплашио да не добијем отказ у тој фирми, 

него у Студију Б. Помало уплашен за посао, позвао сам новинара Звонка 

Штаубрингера, који је неколико пута гостовао код мене у некој од емисија, а који је 

писао књиге са Титових путовања - стално га је пратио на „Галебу“ - и испричао му 

шта се десило. Јавио ми се већ сутрадан и, кроз смех, упитао: „Знаш ли шта ми је рекао 

Тито, кад сам му све испричао? Казао је: А шта сам ја друго, него деда? Кажи тој будали 

да ће имати посла са мном, ако дирне Пецу и децу!“ 

Било ми је, признајем лакше, али ни дан данас не знам како је та Титова реакција 

стигла до дотичног београдског ССРН-а, пошто сам чуо да се неком жалио како „Пеца 

није морао одмах да се жали Титу!” 

 

Које сте још емисије водили? 

 

ЧП: Лети сам, рецимо, правио шашаве емисије, заједно са изванредним тонцима, 

Небојшом Буровићем, Марјаном Живановићем и чувеним Зораном Михајловићем 

Музом. Њих тројица били су креатори заједно са мном. Све што сам осмишљавао и 

импровизовао, они би допуњавали звучним ефектима или избором „зезалица“ – 

деловима песама којима су коментарисали моје реплике. Тако смо направили, сећам се, 

емисију „Морестраданије породице Награбусенковић“, која је преносила путешествије 

породице која креће на море фићом. Текст сам смишљао на лицу места, имитирао и 

господина и госпођу Награбусенковић, и њихову децу, и саобраћајца који их 

зауставља, и сељака од кога успут купују парадајз, и вулканизера који им мења гуме… 

Све то прате убедљиви ефекти које тонци креирају и музика која се обично слуша у 

колима док се путује… 

Емисија „Обрачун код ОК пракинга“ била је први радио вестерн у којем је свако од 

новинара или уредника у Студију Б имао своје име. Тако је Слоба Коњовић био 

Либеро Хорс, Небојша Буровић био је О' Бурк, чувени револвераш, док је Деса Јовшић, 

која је била сарадник за народну музику, била певачица у салуну, Десанкита Линда… 

Не могу да се сетим свих учесника овог обрачуна, али знам да су теме биле: пљачка 

банке, отмица певачице, пресретање поштанских кола, коцкарска партија која се 

завршава револверашким двобојем… Све се то дешавало у ПЕЦИЛЕНДУ, укроћеном 

Дивљем Западу на радио таласима.  

 

 

 

 



Да ли је ишта остало сачувано од свих тих емисија? 

 

ЧП: Од обиља материјала о којем сам ти до сада причао – ништа није остало 

сачувано, ништа. Нешто сам сам погубио, нешто је преснимљено, нешто украдено – на 

гробљу Лешће, из кола која су била на паркингу, украдена ми је ташна са 300 песама у 

рукопису. Од 1500 песама колико сам написао, нашао сам расутих, исписаних по 

папирићима, мање од хиљаду... Нисам сачувао ни стоти део текстова за рекламе, ни 

табеле и резултате „Лиге певача”. Немам ни једну једину емисију „Пеца и деца“, чак 

ни ону која је освојила највише признање на Радијском фестивалу у Охриду. Снимали 

смо, на жалост, у време кризе, нисмо имали трака, па смо све емисије преснимавали. 

Нема ни једне Душкове емисије. Оно све што слушамо, то су снимци скинути са радија 

на касете. Можда је остало нешто од „Дискомера“. Имам, можда, неке своје снимљене 

разговоре... 

 

Остајем запањена пред количином изгубљеног материјала. Непроцењива историја – 

избрисана, преснимљена, нестала... 

 

Како надокнадити тако нешто? 

 

ЧП: Само бележењем успомена, одговара Чика Пеца и наставља даље, мада и оне 

почињу да бледе… Покушавам да одржим ватру на свом Фејсбук профилу, на 

страници „Стари добри Студио Б” (https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Radio-

Station/Stari-dobri-Studio-B-7985945602158 23/), на којој могу да се нађу, не само моје, 

већ и успомене асица и асова тих славних времена, рецимо Зорана Модлија, Бране 

Милунов, Милорада Рогановића… 

Ево једне сачуване успомене на најлепши глас српске народне песме, на Цунета 

Гојковића. У једном од многих гостовања у емисији „Сабор Студија Б”, предложио сам 

му да разговорамо певајући. На моја отпевана питања (чак сам користио и мој 

неоткривени гусларски таленат), добијао сам одговоре који су и мелодијски и 

садржајно били прави бисери. На крају разговора отпевао ми је, смејући се: „Ти си луд, 

луд Пецо“… Телефон је све време емисије био усијан од позива! 

Када је гостовала, рецимо, Тереза Кесовија, предложио сам јој да нас, пошто је 

оригинална Дубровчанка, одведе у њено Конавле, да чујемо како се тамо говори. Није 

ми остала дужна: „А где ћеш Ти мене да водиш?“ Одговорио сам јој да бира. Или у 

Банат, или у Шумадију. А онда је уследио разговор у којем сам, кажу, успешно 

представио ова два, мени блиска, поднебља, а она, много веродостојније, свој родни 

крај. 

Потом, понедељком је у шест сати ишла емисија „Нокаут“. Она је сублимирала све 

оно што се преко викенда дешавало у спорту, и у њој су били све врхунски гости. 

 

Радили сте и представу „Пеца и деца у Новогодишњем Дизниленду“... 

 

ЧП: Једне године, не знам које, представа под овим називом приказивала се у Дому 

омладине, пет пута дневно. Писац сценарија био је Мајстор (име сам му заборавио, али 
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је надимак остао упамћен), лутке су били ликови из Дизнијевих цртаћа: Мики, Паја, 

Шиља... Сви дијалози и звучни ефекти били су претходно снимљени и према 

сценарију емитовани са магнетофона, а ја сам био веза – најављивао сам поједина 

дешавања на сцени – требало је да обезбедим причу у којој ће моћи да се објасни 

тренутна или наредна сцена... Баћа Радуловић, који је режирао представу, био је уз 

магнетофон. Свака је представа, наравно, била другачија. 

Уз сагласност редитеља, увео сам посебног лика: Петра Пана, којег је играо 

малишан, Никола Булатовић (који данас глуми у Позоришту на Теразијама, и има свој 

студио за снимање цртаних филмова), који је на почетку сваке представе певао хит са 

своје прве, тек изашле, лонгплејке „Није лако бити дете”. Никола је син мог пријатеља, 

Власте Булатовића, једног од најпознатијих певача/имитатора Елвиса Прислија 

(наступао је у целој Европи под именом Вал Купер), којем сам помогао при оснивању 

Радио Бара (осмислио сам им емисију „ББ“ – Београд-Бар“). 

Пошто сам знао шему која је ишла на снимку, најављивао сам сваку од кратких 

епизода. Мењао сам своје најаве за сваку представу, заустављао поједине сцене, глумци 

су вазда били збуњени, док се режисер, који је руковао магнетофоном у режији, хватао 

за главу, јер је снимљеним дијалозима са траке морао да прати збивања на позорници. 

Чупао се косу и викао: „Пецо, ти си луд!“ Све би то, међутим, падало у воду, када би 

публика устала и почела да аплаудира, не само на крају, него и током представе. На 

жалост, после не знам колико извођења, представа је била забрањена – 

представништво Волта Дизнија из Атине, кад је сазнало за њу, ставило је „ембарго“. 

 

Водили сте и „Делфинариј“... 

 

ЧП: Године 1989-90. водио сам представе прво руског, а потом грузинског 

„Делфинарија“, на Ташмајдану у Београду. Прве године гостовали су са три, друге са 

пет делфина. Програм је трајао месец дана, а долазила су деца из целе Србије да их 

гледају. Делфини су имали увежбане акробатске скокове, које сам повезивао – 

осмишљавао сам цаке које би гледалиште доводиле, нећу да кажем до делиријума, али 

било је и таквих ситуација. Пошто сам видео да делфин може да скочи и удари лопту 

репом, предложио сам да се увежба тачка у којој је требало да скочи и да се „удеси“ 

тако да не погоди лопту из првог, већ из трећег покушаја – како би се „подгрејала“ 

атмосфера у гледалишту у ишчекивању спектакуларног ударца. Ту сам тачку назвао 

„Делфински Оксфорд“. Делфин се звао Гај, па сам тражио од деце да навијају и бодре 

га да успе. Тако је цело гледалиште скандирало његово име. Потом сам предложио да 

делфин у чамцу вуче децу. Следеће две године делфини и ја смо гостовали у Будви у 

организацији тада познатог филмског редитеља Ратка Илића, невероватног 

заљубљеника у делфине и њихове враголије. Били су то незаборавни дани са пуно 

догодовштина о којима би требало написати посебну књигу. Нажалост, све су 

прекинули догађаји који су проузроковали распад једне лепе земље и најавили период 

лутања и пропадања у сваком погледу. 

 

 

 



Како сте прегрмели деведесете? Шта сте све радили тих година? 

 

ЧП: Свашта. Када сам фебруара 1991. године напустио Студио Б, отишао сам у 

слободне новинаре, који су сами себи морали да плаћају пензионо и социјално 

осигурање. Зарађивао сам тако што сам писао рекламе и водио рекламне кампање. У 

најгорим данима инфлације, да ли је то била 1992-93. година, нисам сигуран, фирме за 

које сам радио нису дозвољавале да ми труд буде обезвређен: ујутру би ми јавлиле да 

имају новац на рачуну, ја сам доносио рачуне до 10 сати, они су их телефонски 

уплаћивали најдаље до поднева. Тада сам подизао новац, плаћао своје обавезе, или 

подизао и мењао новац за девизе. 

Осим осмишљавања сценарија за рекламне спотове, сарађивао са издавачким 

предузећем „Бонарт”, у којем сам био уредник неколико библиотека, радио сам на 

издавању албума са едукативним сличицама, имао своју рубрику на Дечјем ТВ каналу 

„Бонарт”… Предавао сам у школи за водитеље, коју је основала једна од водитељки 

Студија Б, Мира Милојевић. Држао сам курсеве из спортског новинарства у Спортском 

центру у Шумицама, био предавач на приватном Факултету лепих уметности... Водио 

сам новогодишње програме за децу, радио комплетан маркетинг за предузеће 

„Горица”, којем сам осмислио слоган „Штедите купујући у ГОРИЦИ”, уређивао Дечји 

телефонски број 9843, био саветник за маркетинг фирми „Елтон” и „Технокопинг”… 

Сарађивао сам и са Азотаром из Панчева, која је откупила мој слоган: „Шта биљкама 

треба као чаша воде, као парче хлеба? Нема им живота без хране – АЗОТА!” 

 

Да ли је почетак 21. века био нешто бољи по Вас? 

 

ЧП: Почетком 21. века успешни слоган „Да се боље каки, пишки, пијте само јогурт 

Нишки”, отвара сарадњу са Нишком млекаром. Предузеће које сам отворио 1994. 

године, почиње да сарађује са Нишком млекаром и постаје дистрибутер млечних 

производа за неколико београдских пекара. У тим тешким годинама, крајем 20. и 

почетком 21. века, „јогурт нас је одржао – њему хвала”. Власник фирме (то јест ја) и 

његови синови сваке ноћи, у два ујутру сачекивали би камион млекаре са млечним 

производима, пребацивали их у свој породични „лада-караван“ и до седам ујутру 

развозили их и дистрибуирали београдским пекарама. Требало је, према теорији 

највећих светских бизнисмена, да овакав рад (слично онима који су прали судове), 

обезбеди прво прелазак у мале, па средње и најзад у највеће тајкуне, али негде је та 

теорија затајила. Мој главни судбински закључак после свега што сам проживео и 

доживео је да НЕМА КАПИТАЛА БЕЗ КРИМИНАЛА! 

 

Сарађивали сте са Данилом Даниловићем... 

 

ЧП: Данило Даниловић Данилушка, познати музичар и композитор, умро је 2018. 

године. Био је мој добар пријатељ. Сарађивао сам са њим и његовим ансамблом као 

водитељ, сценариста, писац текстова за песме различитог садржаја, уредник његовог 

сајта током доброг дела његове изузетно успешне каријере. Године 1997. дошао је код 

мене са идејом да, по мојом књизи „Слатка азбука“, направи мјузикл. По мојим 



текстовима, уз сарадњу Радмиле Мудринић, песникиње и текстописца, која их је 

допунила – Данило је компоновао музику. Из те су сарадње проистекли ЦД и књига са 

нотама. Рецензије пуне хвалоспева написали су Слободан Стојановић, аутор ТВ серије 

„Више од игре“ и легенда наше народне музике, Миле Бограновић. Данило је на мој 

текст компоновао и химну наше репрезентације „Напред, Србија!“ 

 

Поводом 40 година Студија Б, снимљена је емисија о Вама... 

 

ЧП: Да, провео сам их кроз целу историју Студија Б. На самом крају, питали су ме 

како да завршимо емисију и ја им предложим да ме сниме на крову Београђанке, како 

би се видело да сам судбински везан за „Борбу“, чија се зграда одатле види, и за Палату 

Београд. Како би крај емисије био најбољи могући и како би цео Београд причао о 

њему, предложим им да станем на саму ивицу, кажем: „Довиђења, Београђани“ и 

скочим доле... „Одустао“ сам кад су у глас дрекнули: „Неее, Ви сте луди!!“ 

 

Ко сте и шта сте Ви, напослетку: инжињер, водитељ, писац, разносач јогурта…  

 

ЧП: Одговорићу уводним делом моје „Пензионерске баладе”, која је уствари 

винаверска обрада познате партизанске песме: 

 

ПЕНЗИОНЕР САМ, ТИМ СЕ ДИЧИМ 

ТО НЕ МОЖЕ БИТИ СВАК,  

ДА САСТАВИ КРАЈ СА КРАЈЕМ 

МОЖЕ САМО ДИВ ЈУНАК! 

 

Хауг! – рекао је Винету, поглавица истребљених Апача и отишао у легенду. 

 

Били сте омиљени у народу, али не и међу новинарима. Зашто? 

 

ЧП: Био сам омиљен у народу, да, али међу новинарима нисам, јер многе нисам 

ценио. То није добро да се каже, али, знао сам да им „скрешем“ да је њихова веза 

између језика и мозга ишла преко ТАНЈУГ-а. Било је мало новинара који су излазили 

из шаблона, њих сам звао водитељима, креаторима. Рецимо, Драган Никитовић, никад 

није био новинар, јер су његова вођења програма била различита. Он је можда имао 

синопсис, али је увек ишла нека духовита опаска, неки коментар који би код гледалаца 

изазивао осмех... 

Јесам ти причао о мом сусрету са Перицом Словенским? 

 

Нисте, одговарам, а Чика Пеца наставља: 

 

После пет или шест месеци рада Студија Б, једног лепог дана, зову мене из Студија Б 

и кажу ми како се јавио Перица Словенски, позати глумац и један од наших најбољих 

коферансијеа (пази – не водитеља) и протестовао што га имитирам, да има великих 

проблема због тога, да му кварим репутацију итд. Ја то прећутим - имам глас сличан 



његовом, не могу да га мењам. Нисам реаговао ни када је у новинама изјавио да га 

имитира један инжењер… 

Ипак, доживео сам пуну сатисфакцију када сам 1989-90. године водио „Делфинариј“ 

на Ташу у Београду. Десило се да су ме једног дана позвали да дођем на улаз за 

публику, јер ме на капији чека један господин. Дођем до ограде, прођем кроз капију и 

препознам Перицу Словенског. Поздравио сам га и упитао: „Желите ли да уђете?“ 

Одговорио ми је: „Не, хвала. Дошао сам да Вам се извиним за све гадости које сам 

причао о Вама. Право да Вам кажем, слушам како радите, како водите програме (ишло 

је пет представа дневно). То је заиста невероватно! Прво сам се питао ко Вам пише 

сценарио, а кад сам схватио да су сваки пут најаве различите, онда ми је постало јасно 

какав сте Ви човек и да је оно што сам причао о Вама срамота, моја срамота. Молим 

Вас, извините.“ 

Иначе, имам копију ранг листе водитеља са Студија Б, из не знам које године, из „ТВ 

Ревије“ - био сам, по слушаности испред Минимакса и Јове Алексића; Ђока Вјештица је 

био први. Морам да признам да ми је онда пријало, а данас још више. 

 

Нисте дозвољавали да се пише о Вама? 

 

ЧП: Нисам. Због моје „двоструке личности“. Први пут о мени је писао „НИН“, 

други пут „Политика“, на првој страни, кад се десила саобраћајна несрећа у Земуну, са 

великим бројем жртава... Тада је њен уредник, Велимир Илић, похвалио Студио Б, 

заправо водитеља, који је не само први објавио вест, већ и пронашао и позвао 

директора Земунске болнице, доктора Деклеву, да што пре дође и организује прихват 

и збрињавање повређених… а потом позвао слушаоце да дају крв и предузео звање 

дежурних клиника, болница и лекара… 

 

Реците ми нешто о Вашим колегама са Студија Б. 

 

ЧП: Људи који су радили у Студију Б, били су заиста посебног кова. Драган 

Марковић, чувени ДДМ, који је с искуством новинара дописника „Борбе” из Америке, 

добио задатак да реализује своју идеју донету из земље која је далеко предњачила у 

коришћењу украденог Теслиног изума - покрене радио који неће личити на 

уштогљени и испеглани државни радио - направио је чудо, и великим словима ЧУДО! 

Пронашавши неколицину заљубљеника у радио, превасходно због музике, пре свих 

Борјана Костића, великог зналца технике и музике, затим Слободана Коњовића, 

изузетног познаваоца музичких кретања (и скретања), неприметног Горана Кобалија, 

наговоривши најпознатијег тон мајстора Радио Београда, Ацу Радојчића да предводи и 

обучи екипу млађих техничара свом занату (ја бих рекао – уметности), користећи 

знање инж. Јоце Вишковића, стручњака за емисионе и “трансемисионе” уређаје… уз 

одабир опробаних вукова и млађих новинара из редакција и маркетинга „Борбе” и 

„Вечерњих новости” (Драгана Јелића, Аце Костића, Звонка Пантића, Ђоке Вјештице, 

Димитрија Сладића…), остварио је немогуће. То НЕМОГУЋЕ или СВЕМОГУЋЕ биће 

описано у књизи, можда и роману који би, уколико услиши моју молбу, требало да 

напише Брана Милунов, једна од најпознатијих водитељки Студија Б, иначе достојни 



репрезент особеног начина вођења радио програма, својственог само онима који су 

прославили тај, како га ја зовем, Стари добри Студио Б… Што у преводу значи да се 

сви ми стидимо онога што сада носи то име… 

 

Ко је од свих њих прославио Студио Б? 

 

ЧП: Ако је Драган Марковић, ДДМ, био пројектант у идејном и, у практичном 

смислу, градитељ Студија Б, ако му је Борјан Костић дао срце и душу, онда се уз сва 

признања многима од нас који смо му били и стас и глас, мора рећи да су га 

прославили креатор најпознатијих емисија Душко Радовић и Робин Худ радија, борац 

против свих врста неправди и љубимац најстарије популације Ђоко Вјештица. Душко 

Радовић био је нека врста нашег тате. Био је мудар, са пуно оригиналних идеја, веома 

скроман. Са мало речи говорио је пуно. Био је веома осетљив на увреде и јако незгодан 

када његов саговорник почне да га лаже, и чак веома бруталан кад га неко омета у 

његовим размишљањима. Али, био је првенствено драг и мио, и увек спреман да 

помогне. Свакога од нас знао би очински да посаветује или опомене. Није волео 

сукобе. 

Имао је неке своје обичаје: кад би дошао ујутро на посао, а долазио је обично око 

пола шест, није имао ништа написано за емисију. Ишао је пешице на посао (становао је 

негде код „Липовог лада“), купио би свакоме у смени, и себи самоме, доручак (обично 

су ту били водитељ, новинар, тонац и он), и тада би почињала нервоза, јер још увек 

ништа није имао написано. Тада би знао да буде веома непријатан, па није било 

упутно да се уђе у његову канцеларију. Онда је, са рукама на леђима, одлазио у ходник 

и, нагнут напред, кретао у, прво лагану, а потом све бржу шетњу, хуктао би, бректао... 

да би у минут до седам, улазио у канцеларију, куцао и излазио у седам и десет са 

написаним текстом за емисију „Добро јутро, Београде“. Ако би га неко поздравио у тој 

шењи и пожелео му добро јутро, уследиле би најгоре псовке, па смо упозоравали 

дежурне на улазу у „Београђанку” да никога не пуштају на 23. спрат, док не заврши 

емисију... 

 

То су били, да тако кажем, уобичајени дани на Студију Б. Како су изгледале 

новогодишње емисије? 

 

ЧП: Борјан Костић, музички уредник, експерт за електронику звука, каснији 

конструктор једног од светски познатих звучника, „РЕД” (производили су се под 

његовом контролом у Енглеској и Америци), који ме је и довео у Студио Б, успевао је 

да ме наговори да водим новогодишње програме. Сећам се да је рецимо до преласка из 

зграде „Борбе” на 23 спрат Палате „Београд” у студио, одмах по поноћи, долазио 

градоначелник, Бранко Пешић, да Београђанима честита Нову годину… Мислим да 

сам сачувао фотографију на којој се види како се са нама који смо дежурали, ухватио у 

коло. 

Припремао сам и водио неких осам нових година, у шихти, која је без прекида 

трајала од осам увече до ујутро до шест. Десет сати програма, сталних контаката са 

слушаоцима, позивања и прозивања познатих личности (по претходном договору), 



осмишљавања духовитих реклама на лицу места… Сваки програмски сат имао је друго 

име, другу шпицу, прављену на лицу места… Тонци су волели да раде са мном, јер 

није било ни тренутка опуштања. Мала екипа, нас троје или четворо, имала је заиста 

богато послужење: дешавало се да непознати слушаоци донесу на пријавницу у знак 

пажње, као своју честитку, слане и слатке специјалитете; домаћини дочека у ресторану 

на 5. спрату у поноћ би нам честитали Нову годину великим овалом новогодишњег 

менија; у поноћ би дежурни драгстор тадашње БИМ „Славије” на Каленић пијаци слао 

печено прасе… Највећи део тог слано-слатког провијанта остајао би у фрижидеру за 

све оне који су дежурали у наредним данима, док је прасе био награда слушаоцу-

победник у квизу смишљеном на лицу места. 

 

Нисмо споменули удружење „Крагујевчана“, „Краљевчана”... 

 

ЧП: Било је апсолутно природно да се, као рођени Крагујевчанин, укључим у рад 

Удружења које окупља побеограђене Шумадинце… Учествовао сам у многим 

програмима у којима су гостовали културни посленици из града на Лепеници, или 

познати крагујевачки Београђани. Често су то биле вечери сећања на ствараоце који су 

оставили траг у музици, позоришту, књижевности… Тако смо отргли од заборава 

Драгишу Недовића, текстописца, музичара и композитора наших најпознатијих 

песама („Стани, стани Ибар водо“, „У лијепом старом граду Вишеграду“, „Текла река 

Лепеница“, „Ајд' идемо Радо“, „Јесен прође, ја се не ожених“, „Кад си била мала 

Маре“...), који је компоновао преко 400 песама. Припремао сам и водио програме 

сећања на Минимакса, „Седморицу младих”, окупљао децу на „Светосавским 

радовањима”, организовао турнире у „Не љути се човече” за баке, деке и унуке, 

написао преко 30 песама на имена деце родитеља који потичу из Крагујевца… 

Када ме је један пријатељ, Краљевчанин, Радован Сречковић, познаник из моје 

феријалне прошлости, подсетио да је моја мајка из села Ратина, које се налази у 

околини Краљева, морао сам да се одужим, па сам почео да осмишљавам и водим 

програме за, како сам их назвао, „децу Ибра и Мораве, који су дошли на обале Дунава 

и Саве”. Осим годишњих окупљања, из моје „радионице идеја“ потекао је и „Кајмак 

бал”, који се од 2011. године, одржава крајем јуна у Топчидерском парку, а од 2017. 

године и у Скадарлији (http://infokraljevo.com/kajmak-bal-u-subotu/). Не треба 

објашњавати назив, јер је познато да је подручје Краљева и географски и 

нутриционостички означено као најбоље кајмакогорје у Србији. 

Није ми било лако: уторак Краљевчани, четвртак – Крагујевчани, и то у истом 

простору – у просторијама Удружења Крагујевчана, који су братски примили под свој 

кров комшије из Краљева. Поносан сам што сам био иницијатор тог пријатељевања 

потомака становника два града који су се увек гледали преко плота. Уосталом, у новим 

околностима, то је било природно, јер и онако пију исту воду из Гружанског језера. 

 

Не смемо да заборавимо ни „Шумице”, „Пријатеље деце”, „Змајаду”... 

 

ЧП: Центар за спорт и културу „Шумице” био ми је, малтене, друга кућа… У 

његовом се окриљу још 1994. године родила ЗМАЈАДА – такмичење ђака основних 



школа у прављењу и пуштању змајева (https://www.danubeogradu.rs/2019/10/24-

zmajada-iznad-sumica/). Овај спектакл, на којем се окупљало око 3000 малишана и 

њихових родитеља, покренуо је, данас нажалост покојни, учитељ Љубиша Дивљак, 

заједно са Бошком Делићем, мотором-покретачем „Пријатеља деце Вождовца“ и 

Мишком Станковићем, душом и срцем свих спортских, културних и забавних 

догађања у овом, до пре извесног времена, најпосећенијем окупљалишту младих и 

старих Вождовчана. 

Где ће птица, него своме јату… На позив учитеља Љубише, који ме је памтио по 

емисији „Пеца и деца”, придружио сам им се и тако је почела моја „Вождовачка 

Одисеја” - двадесет шест „Змајада”, многобројни програми за децу и одрасле, школа за 

водитеље и спортске новинаре, посебни свечани музички прогами поводом 

новогодишњих и божићних празника: сваке нове године, Божића и Српске нове 

године, у подне (од 11-13 часова), у шуми између улица Грчића Миленка и Устаничке 

могао је да се слуша „Концерт за заљубљене шетаче“– Штраус, Вивалди, Шопен... са 

великих звучника окренутих према случајним и намерним пролазницима ове зелене 

оазе у центру Београда. Окупљало се прво стотинак, а касније, чак и по хиљаду-две 

људи. 

„Вождовачке летње вечери“, у вестибилу „Центра Шумице“, у вечерњим часовима, 

у организацији „Друштва пријатеља деце Вождовца“ 

(https://www.facebook.com/prijateljidece/), односно нас четворице, којима се касније 

придружио и пети члан... биле су две, три, можда и четири године значајни културни 

догађај за Вождовчане. Да ли би неко могао да поверује да је све то што се дешавало у 

Шумицама и око Шумица било, што се прозване четворке тиче, без икакве надокнаде - 

сем тапшања по раменима. Да би ипак било забележено, а у складу са све чешћим 

помињањем различитих банди и кланова, решио сам да ова група добије адекватно 

име. Прозвао сам нас: „Банда крволочних разбојника из Шумица“. Нека се зна да су 

сурову БЕСПАРАлочну вождовачку банду чинили сурови момци у суровим годинама: 

РОЗБРАТНА, пропали Шекспир и Карл Маркс радија који пада у заборав, ЕСЕНЦИЈА, 

Робин Худ шумичких шума, ПАПИЛОТНА, гангстер са бенигним дечјим осмехом и 

ГУГУТКА, ректор забавишта за ситне злочинце. Банда је нешто касније добила и петог 

члана, уваженог ТРОМБОЦИТА, који је задузен за ловљење крупних риба у мутној 

свакодневици. 

 

Водили сте програме великог броја различитих, необичних, олимпијада... 

 

ЧП: Као члан „Покрета трећег доба Србије“, учествовао сам у организацији и водио 

вечерње програме на седам четвородневних „Олимпијада спорта, здравља и културе 

трећег доба“ (http://olimpijada3d.org/), које се од 2013. године одржавају у Врњачкој 

Бањи (претходних пет, на којима нисам учествовао, одржане су у Соко Бањи). Аутор 

сам текста химне Олимпијаде „Победи себе, друге ћеш лако…”, коју је компоновао 

Данило Даниловић Данилушка. 

Оно што ме је посебно везало за Покрет трећег доба је група ентузијаста која 

предано, на разне начине жели да покрене људе које „притискају“ године, позивајући 

их да забораве на бољке и лекове, да испуне свој живот, тренирају трчање и склекове, 



окушају се као писци, открију свој сликарски таленат... Немогуће је не поменути душу 

овог необичног тима, за многе „господина“, за највише нас, „друга и пријатеља“, 

Василија Белобрковића, једног од идејних твораца Олимпијаде и успешног 

предводника тима, који из године у годину успешно организује четвородневна 

окупљања више од хиљаду припадника најстарије популације. О овим олимпијадама 

најбоље говоре њене минимонографије, односно „Олимпијски кладенци“ у којима сам, 

признајем и тим се поносим – саучесник. 

Водио сам и програме неких седам-осам „Олимпијада села“, које сваке године у 

неком од села организује Савез за рекреативни спорт Србије. На обема је сваке године 

учествовало и по хиљаду такмичара. 

 

Да ли жалите за нечим? 

 

ЧП: Жалим што нисам написао књигу о радио револуцији. То свуда истичем - да је 

1970. године Студио Б устао против шаблона, одбацио бесмислену контролу, 

преслушавањем снимљених емисија пре емитовања, ослободио водитеље туђих 

писаних текстова и „допустио“ им да сами креирају најаве, без писања сценарија, 

допустио слободно телефонско укључивање гледалаца… Да је то поверење у слушаоце 

било оправдано, показује и податак да нико од оних који су се јављали у програм у 

првих десет година није опсовао… Чини ми се да је премијера прве псовке била 1979. 

или 1980. године приликом гостовања Горана Бреговића… 

 

Овим смо дошли до последњег питања: као неко ко је цео живот радио са децом 

– шта саветујете младима? 

 

ЧП: Шта саветујем деци? Да кад не држе језик за зубима, прво размисле шта ће да 

кажу. А да онда пусте језик на вољу. А кад човек пусти језик на вољу, онда му падну 

најлепше ствари на памет. Од тога, да оног с ким разговара импресионира, својим 

знањем, својим умењем, својим вештинама, до тога да му духовито да до знања да је 

безвредан и ништаван – то је уметност коју је тешко научити, али је примењива, и за 

препоруку је свима који воле да размишљају, и да пре него што кажу, то што треба да 

кажу, профилтрирају кроз компјутер који се зове мозак. За тако нешто није потребан 

таленат, потребна је воља, упорност и безброј књига које ће прочитати док су млади - 

при томе не треба робовати ономе што им неко препоручује, него ономе што их вуче 

кроз садржај да књигу прочитају у даху, па и уз ризик да прескоче по који ред, по коју 

страницу, јер само уживање у догађају који нам нуде књиге, представља савршенство 

осећаја човека да је присутан у свим збивањима која се у књизи помињу и у животу 

који живи. Комбинацијом онога што се некоме дешавало и онога што му се збива, 

добија се пуноћа свакодневице. Ово сам рекао веома паметно, па зато молим да буде 

избрисано... 

 

Док, након овог дугог, другог разговора, у трајању од пуна четири сата, седимо, пијемо 

кафу, једемо наполитанке и преслушавамо снимљени материјал, Чика Пеца у чуду узвикује: 

 



Ма, је л’ могуће да сам ја све ово испричао? Толико сам током година измишљао, да 

мора да сам и ову моју биографију измислио! 

 

 

Разговор „водила“ 

Тамара Лујак или, како ме Чика Пеца зове (и не греши) 

Тамара ле Лујак (Лелујак) 

 

 

Чика Пецин додатак: 

 

Читајући своју биографију, приметио сам да у њој нисам рођен, да нисам поменуо 

ни своје претке, ни потомке, да сам прескочио или заборавио многе догађаје, који су ми 

много значили. Зато ћу телеграфски „претрчати“ преко филма који је скоро потпуно 

разголитио моју прошлост, убацити секвенце које ће протумачити неке моје животне 

ставове и урадити нешто што ће моју биографкињу бацити у ОО (очекивано очајање) 

– прорећи ћу преосталу ми будућност. 

 

Биографкиња ОО (очекивано одушевљена) седа за тастатуру и радосно дописује: 

Изволите, молим... Потичете, дакле, из... 

 

Потичем из породице Чурлић, из Ратине код Краљева (по мајчиној линији) и 

поносим се што је мој деда Миливоје носилац Албанске споменице. Нажалост, не зна се 

ни где је, ни како је погинуо... чак немам ни фотографију (биле су то петнаесте године 

прошлог века), како бих проверио свој визуелни ДНК. Други деда, по очевој 

трансверзали, звао се Фабијан, живео је са породицом у срцу Словеније, у прелепом 

месташцету Шмарје при Јелшах... и осим, претпостављам пољопривреде, бавио се 

проналазаштвом, заправо био је један од залуђеника којима је животни циљ био да 

пронађу перпетум мобиле. Можда један од мојих „генова“, онај инжињерски, вуче 

порекло из овог дела породичне ми гране. 

Отуда и моје званично презиме МАРШ, за које постоји и даљи траг: засад 

неидентификовани оригинални Француз, трећи син, такође оригиналног грофа, о 

чему и дан данас сведочи грофовија истог имена у Француској, био је предодређен за 

војника, јер је по неписаном правилу најстарији наслеђивао титулу и имање (мене су 

највише оштетили), средњи је морао у свештенике, а најмлађи је морао употребом, 

што хладног (мач, сабља, копље, штит...), што топлог оружја (француски „џефердари“, 

кубуре...) да следи... вероватно, Наполеона. Презиме Петровић је дакле уметничко, 

распевано... служило је да сакрије инжињера и његову техничко-директорску 

функцију и истовремено је значило одрицање од могуће грофовске титуле и 

пристајање на сељачко порекло. 

Родитељи, мајка Ангелина и отац Франц (љубав је чудо – доказ је његов прелазак у 

православље), обоје учитељи, каријере су започели у селу Костол код Кладова, да би се 

касније, пред пензионисање, нашли у Београду. Да ли ћу једнога дана успети да на 

папир ставим породично ми стабло, да ли ћу имати времена и стрпљења да зароним у 



архиве царевина, караљевина, република... не верујем... зато покушавам да моја 

заоставштина за будућност буде писана или казана, па евентуално снимљена реч, 

свидело се то или не, онима који ће се двоумити да ли да ме памте или да ме забораве. 

Рођен сам у најлепше калдрмисаној улици, у предграђу Крагујевца, Палилули, у 

кући – уђерици моје баке Милице, која ме је са мањим паузама (када сам био под 

„јурисдикцијом“ оца и мајке), однеговала и васпитала до одласка на студије, у Београд, 

до којег су, те 1957. године, после „службовања“ по Србији, допрли и моји родитељи. 

За Крагујевац ме вежу прелепе успомене из детињства, невероватна стрпљивост и 

преданост моје тетке Наде у (до)васпитавању сестрића, сећање на учитељицу Ранку 

Павловић, која ме је много година касније, кад сам већ радио као инжињер, а она 

постала важан фактор у граду, позвала да предложим начин топлификације града и 

суделујем у избору пројектантске организације која би се тиме бавила; многобројне 

догодовштине које треба посебно описати и ... оно што тек сада уочавам, стална 

„ломљава“ између две личности у једном искушенику, којег Ти, хтела, не хтела, 

приљежно исповедаш. 

 

Хтела, јасно, хтела... 

 

Дакле, одувек је било питање двојства: математика или језици, физика или „лепо 

писање и читање“... То што сам хтео и више од тога, што сам гутао и Лукреција Кара и 

Карла Маја, и Стендала и Сјенкјевича... што сам у гимназији био десна рука 

библиотекарке, чијег се имена, нажалост, не сећам (што ми је омогућавало да 

проводим сате прелиставајући, али и читајући, књиге и записе из многобројних легата 

чувених Крагујевчана)... све то се супроставило тријумфу, који сам осетио када ми је 

једном, чувени професор математике Анатолиј Попов (било је то у 6. разреду 

гимназије, 1955. године), после успешног решавања задатка на табли, кроз смех рекао: 

„Марш на место, магарец један!“ Јасно, алудирао је на моје презиме, али је то било 

одлучујуће да се „не одлучим“, него да „негујем“ обе склоности, које ће се итекако 

потврдити у практичној „пракси“ – у 27. години постајем по позиву, не по конкурсу, 

технички директор моћног предузећа у области грађевинарства, као и уредник и 

водитељ радио емисија, на тек основаном Студију Б. 

Осим „технодиректорисања“ у земљи, „директорујем“ и у Немачкој, у 

„Водотерминој“ фирми „Елсах“, без посебне плате, на даљину, са телефонским и факс 

упутствима руководиоцима градилишта и повременим обиласцима ради контроле. 

Сећам се подршке коју сам (саветима и давањем послова грејања, водовода и 

канализације), имао у директору немачког погона „Комграпа“ из Београда, врсном 

инжењеру Алпару. И наш, „Водотермин“ представник и организатор извођачких 

послова, техничар Алекса Врачарић, заслужује све похвале за успешно завршене 

послове у тадашњој Меки за наше грађевинарство. 

Филм сећања се одмотава и ја не могу да прескочим учешће „Водотерме“ и њеног 

техничког директора у пословима у Чехословачкој, у изградњи хотела у Карловим 

Варима и Братислави, фабрике у Јахимову... Ту је моја „десна рука“ био техничар 

Јовица Мирковић, који је успевао да руководи са више од стотину људи у појединим 

фазама рада... А, сада је ред да се похвалим: приликом обиласка градилишта у 



Карловим Варима, спавао сам, „да ми срцу мине жеља“ у апартману од 200 „квадрата“, 

који је својевремено користио сам цар Фрања Јосиф. „Ко је и како платио, вероватно 

баснословну суму за ноћење, односно пансион?“ – упитаће се свако ко чита ове редове. 

Одговор је невероватан и после толико година не подлеже казненим одредбама 

тамошњих закона: дневнице су биле у обрачунским доларима, а курс на црно је био 

такав да сам могао за сто тих и таквих долара, кад се замене у круне, да се бар три дана 

проведем као горе поменути цар. 

А шта се дешава са мојом другом, можда и првом, љубави? Док се моји пријатељи не 

либе да буду интервјуисани, да им буду објављиване фотографије у дневним 

листовима и недељницима, ја кријем и како изгледам и како се заправо зовем, плашећи 

се последица по инжењерско-директорску каријеру. Ако неко мисли да сам то радио 

због пара – љуто се вара! Хонорари у Студију Б, који се самофинансирао и који је тек 

започињао лет на маркетиншком небу, били су мерени према сатима, а не према 

слушаности и ефекту емисија. Свеједно, пријали су телефонски позиви слушалаца, 

похвале, одзив познатих и признатих новинара, глумаца, књижевника, привредника... 

жеља да буду гости једног Пеце Петровића... Само то што нисам био откривен у „мојој“ 

„Водотерми“ пуних седам година, била би ми добра препорука у следећем животу - да 

будем признати тајни агент. 

 

Да нисте нешто заборавили? 

 

Види, види... Отишао сам у Немачку и Чехословачку, а не рекох како сам био 

избачен из гимназије и како умало да будем узрок развода директора и његове 

супруге, која ми је предавала историју. Десило се то једног јутра... пред почетак часа, 

када се обично играла „шора“ – игра у којој је „главни играч“ бранио своју, школским 

редом прописану капу са ознаком разреда, од другара који су покушавали да је шутну, 

а да их „бранилац“ не докачи по ногама... Уколико би се то десило „докачени“ би 

морао да брани своју капу... Цео овај „спектакл“ пратила је граја, која је могла да се чује 

и у дворишту и ходницима школе. 

Даљи ток догађаја може да се претпостави: моја лепа капа са ознаком В5 била је на 

поду, око мене су обигравали другари, неко од њих је успео да ме надмудри и капа је 

постала лопта коју су сви са „апетитом“ шутирали... А онда се десио торнадо, илити по 

данашњим мерилима, цунами... У учионицу је улетео директор Јован Нешић, страх и 

трепет у Првој Крагујевачкој гимназији, увек намргођен и љут, човек кога су се 

плашили и ђаци и професори... Сви смо се „укопали“ на местима на којима смо се 

затекли, а њему, који је изгледа и раније наилазио на сличне ситуације, све је било 

јасно... Моја капа, изгужвана од дриблинга, волеја и осталих фудбалских и 

нефудбалских потеза, прашњава, можда и пуна флека од блата са наших ципела, није 

стигла да се сакрије, већ је била „дегажирана“ у простор испод школске табле... 

„Вуцибатине, олоши... ви, ви... ђаци... Научићу вас ја памети! Оскрнавили сте знак 

разреда, понос школе и свих генерација које је она одшколовала... Чија је ово капа!?“, 

обратио нам се осорним гласом, док смо се ми гледали међусобно, не желећи да се 

пронађе власник, односно глава која је носила ово обележје поноса града нам 

Крагујевца. Не сећам се да ли је приликом тираде поменуо Кнеза Милоша, престони 



град Србије, ђаке који су стрељани у Шумарицама, фабрику „Црвена застава“ у којој 

су наши очеви радили, док ми од школе правимо циркус, поигравамо се са њеним 

амблемима... Сви смо ћутали као заливени... а онда је он нашао решење: „Ставите капе 

на главе!“ Само је моја остала без капе и „стрпљиво чекала“ пресуду судије ове 

необичне утакмице. 

Тада је уследио расплет, од којег ми се следила крв у жилама. Док су ми се сузе 

сливале низ лице, директор је подигао капу, стргнуо обележје разреда, натукао ми је на 

главу и раздрао се: „Напоље из моје школе, битанго једна! Кажњен си искључењем за 

сва времена!“ Био сам избезумљен, без речи, јецао сам, чак нисам ни узео торбу са 

књигама, већ сам, ридајући, изашао из учионице и једва пронашао капију кроз коју сам 

се упутио кући. 

Сви покушаји разредног старешине и политичких веза мога тече, који је радио у 

Привредној комори, остали су без резултата. Моја бака и тетка плакале су заједно са 

мном, ја због тога што морам да прекинем школовање, а оне, зато што нису знале како 

да обавесте моје родитеље, који су тада службовали у неком од села Србије. 

А онда је гром севнуо из ведрог неба: по мене је дошао послужитељ и вратио ме у 

школу. Све се наставило као да се никад ништа није десило. Ћутао је разредни, ћутали 

су професори, другови су све на различите начине коментарисали, а ја сам се трудио 

да у широком луку заобилазим могуће трасе путева Јована Нешића. 

Касније сам сазнао да је главни „виновник“ мог повратка у школу, и то без икакве 

казне, била директорова супруга Драгиња Нешић, која ми је предавала историју. 

После оштре свађе која је избила између њих двоје кад је сазнала за моје искључење, 

наводно му је рекла: „Ти хоћеш да искључиш ђака којем ја предајем, ђака чије ме 

познавање историје старе Грчке и Рима фасцинира... Враћај га у школу, или...“ Не 

смем да претпоставим како је даље текао разговор, али је све прекрио вео ћутања, па и 

заборава - ах, да и трауме која је дуго трајала: увек када сам са другарима играо 

фудбал, чинило ми се да шутирам ђачку капу са значком... 

 

Па ипак... Дикција и добар глас... чине чуда... 

 

Добра дикција приликом читања и усмено приповедање без застајкивања, уз 

радиофонски глас, пратили су ме током школовања. Био сам „омиљени“ читач мојих 

професора српског и енглеског, чак сам у специјалним ситуацијама поводом смрти 

неког од државника или неког великог државног или партијског скупа, читао одломке 

из новина на специјалним трибинама, на које су по принципу „гимназијска сала мора 

да буде пуна“ довођени ђаци преподневне смене. 

Прво моје вођење (имитације) радио емисије било је преко тек постављеног разгласа 

и то током одмора. Мислим да је у питању био, замислите, петнаестоминутни програм 

на енглеском. Професорка енглеског, Јелена Констатиновић, припремала је текстове, 

три дана их увежбавала са мном, а онда је у „студију“ пратила моје читање уживо 

затворених очију. 

И професор латинског био је моја „жртва“. Док је моје „сапатнике“ цедио 

испитујући њихово знање, мени би обично давао књигу са Цицероновим говорима и 

гледајући замишљено кроз прозор, замишљао себе као римског сенатора или конзула. 



Одбијао је сваку заједљиву примедбу мојих другара да би требало да као и они будем 

понекад и пропитиван, чак је јавно говорио: „Ако неко чита као чувени говорници 

старог Рима, тај не сме да има мању оцену од петице!“ Из тог времена потиче још један 

мој надимак – Петроније, којем сам ја, признајем, помало сујетно и уображено додавао 

и „презимена“ – Златоусти, Благоглагољиви... 

Ако опису мојих гимназијских дана додам и глуму у драмској секцији, онда морам 

да споменем и прво вођење програма без писаног текста. Чувени Љубомир Убавкић 

Пендула, првак Крагујевачког позоришта, иначе руководилац Драмске секције моје 

гимназије, одабрао ме је да водим програм на „тезгама“ – једночасовним програмима 

са репертоаром скечева из „Веселих вечери“, које је изводио по околним селима 

крагујевачког среза, са глумцем Растком Тадићем, братом Љубе Тадића. Мој задатак је 

био да их најавим, да у паузама између скечева, док су они прилагођавали костиме 

предстојећим садржајима, забављам посетиоце препричавањем дозвољених бенигних 

вицева и позивом да са места одговоре на разна „Да ли знате?“ питања. Ах, да, добијао 

сам од мојих послодаваца и хонорар – чоколаду, понекад чак и две. 

Можда ћу неке од догађаја које сам раније описао – поновити, али биографкиња 

треба да одабере интересантнију и вероватнију верзију, пошто сам убеђен, да у свим 

исповестима постоји потајна намера да се лоша збивања прећуте, а да понека буду 

нежно, или мало грубље, лакирана. 

 

Како биографкиња није имала срца да узме маказе у руке и, по Чика Пециној замисли, исече 

овај Додатак, интегрална верзија остала је готово нетакнута. Човек ретко кад добија прилику 

да прича о самоме себи, а када се то деси, сматрам да не ваља прекидати његову мисао, јер се 

тиме нарушава чаролија приповедања, због које се сви ми (као и ви који читате) бавимо 

писањем, уређивањем, радиофонисањем, биографисањем... 

 

Не знам зашто сам прескочио сијасет догађаја још из периода док сам био у Студију 

Б: организовање такмичења у прављењу скулптура од песка на обали Саве, на Ади 

Циганлији, у сарадњи и под мудрим вођством Маркетинг агенције „Политике“, када 

се на овим фештама окупљало скоро 10.000 посетилаца. Такмичења основаца у 

градовима на рекама, завршавало се финалом на Ади Циганлији, односно на 

Копакабани у далеком Бразилу – где је троје најбољих одлазило о трошку овог листа на 

светско првенство. 

 

Морам да признам да сам, својевремено, чинила једну, сасвим малу, готово незнатну, цифру 

од тих 10.000... 

 

Из тог периода датира и моје познанство и дружење са Срђаном Чутурилом, 

познатим стручњаком за практични маркетинг, које је, после мог одласка из Студија Б, 

настављено прво, „Игром без граница“ (по мом сценарију на базенима Спортског 

центра „25. мај“, емитованом на Трећем каналу РТБ-а), затим објављивањем задатака 

из математике и српског, у оквиру припрема за полагање пријемног испита за средње 

школе у „Политици“ и на ТВ „Политици“, да би кулминирало издавањем часописа 

„Чаролије за децу ХОЋУ–НЕЋУ“ у пуном колору, таблоидног формата, на више од 20 



страна. Нажалост, и поред доброг пријема код читалаца, следио је „удар одозго“, 

динар је девалвирао са, чини ми се, три на шест динара, оног дана када се пети број 

појавио на киосцима са старом ценом - повраћај и преправка нису били могући и... 

сјајно започет пројекат доживео је фијаско. 

Умало да прескочим сарадњу са Радио Југославијом, чији је директор, након одласка 

из Студија Б, био Драган Марковић. Предложио сам му да по први пут овај радио на 

УКТ таласима емитује уживо програм намењен дијаспори, без претходног снимања, у 

време када се очекује највећа слушаност (с обзиром на различита времена у разним 

деловима света). Осмислио сам и водио емисије „Ми смо исте горе лист“, „БИМ - 

бизнис информације и музика“ и, на нешто касније покренутом, локалном – 

београдском YU-радију, „Доживети стоту“ (намењену пензионерима), „Пеца и деца“ 

(зна се коме) и „Београде, добро јутро“, где сам читао афоризме Душка Радовића, уз 

претходну сагласност његовог сина Милоша. 

У једном тренутку чинило ми се да су ми се вратили блистави дани из 

студиобеовске каријере. Почела су телефонска и писана јављања из целог света. 

Емисија „Ми смо исте горе лист“ са нестрпљењем се чекала у Аустралији, 

Јужноафричкој Републици, Алжиру, Северној и Јужној Америци, на нашим 

бродовима на иностраним трговачким рутама... Када је емисија пратила Звездин поход 

и освајање титуле у Барију, реакције су постајале нестварне. Још увек чувам писмо 

господина Мајкла Ђорђевића који је у многим градовима Аустралије организовао 

колективна слушања емисије. Његова поређења, иако написана у еуфорији и 

националном заносу, итекако пријају. Иначе, метод који сам користио у емисији „СОС 

– Све о спорту“ и овде је био пробитачан. Наиме, „преносио“ сам најузбидљивије 

ситуације из ТВ преноса, док сам у „паузи“ или укључивао саговорнике који су се 

јављали са најразличитијих светских меридијана и упоредника, или „пуштао“ музику 

која је слушаоце подсећала на завичај и њихове корене. 

Тако се једном десило нешто што годинама већ препричавам као немогућ стицај 

околности: током једног преноса јавио се „наш човек“, „Звездаш“, из далеког Перта у 

Аустралији, рудар у руднику дијаманата... Помало тужним гласом присећао се своје 

Ресаве и рудника у којем је копао угаљ... Десетак минута касније телефон је поново 

зазвонио. Јавио се рудар из рудника злата у Јужноафричкој Републици, похвалио 

пренос, изразио радост због успеха „Звезде“, а потом ме шокирао изјавом: „Ја сам брат 

рудара који Ти се, Пецо, малопре јавио.“ Не сећам се шта смо све причали, знам само 

да је и он помињао угаљ и Ресаву и мало имање са којег је, у потрази за бољим 

животом, отишао у „бели“, односно „црно-бели“ свет (не односи се на конкурентски 

клуб). Док сам сарадницима препричавао „најнемогућнији“ случај сусрета два брата 

на таласима Радио Југославије, огласио се телефон и ја сам доживео нови шок, када сам 

чуо речи: „Ја сам трећи брат, фармер у Канзасу, који као и претходна двојица, навија за 

Црвену Звезду!“ Уследили су поздрави за браћу и молба да се пусти најомиљенија 

песма Томе Здравковића. Тада сам схватио колико сам далековид био кад сам емисији 

дао име „Ми смо исте горе лист“! 

У очима мог полиграфа, истражитељке која ме сецира уздуж и попреко, видим да 

покушава да прати моју „исповест“ и као да јој смета „збрдодолисање“, али ћути, 

вероватно плашећи се да не омете „сећање на прескок“, у којем нема робовања 



датумском редоследу, већ је онакво, какво је тог тренутка призвано из неког скривеног 

фајла, често „римувирано“ из „рисајкл бина“... 

 

Не само да истражитељка не сецира, већ и уредно додаје, вредно и марљиво дописује своје 

коментаре... 

 

Знаш ли Ти, „Не знам“, казујем, исповедачице оних који не би да се кају, да је онај 

импровизатор из наслова овог „урадка“, био и пчелар, Немогуће!! који је „догурао“ до 

десетак кошница и педесетак кила меда. Кривац за то био је Славко Јаковљевић, 

пчелар и пчеларски саветодавац у суботњим јутарњим програмима Радио Београда, 

који је пропагирајући овај, час хоби, час привредну грану, „обрлаћивао“ децу – 

слушаоце моје емисије „Пеца и деца“, причама о пчелама, али и поклонима – теглама 

меда за тачно дате одговоре из такозваног „природописа“. 

Поклонио ми је две кошнице и замолио ме да му помогнем у организацији 

Пчеларске изложбе, која је у прво време била испред Дома синдиката, а касније у 

Ташмајданском парку. Потпомогао сам овај својеврсни сајам, на којем су, са својим 

производима, учествовали пчелари из целе Србије, БиХ и Црне Горе. Покренуо сам 

„Радио Прополис“, програм намењен излагачима преко разгласног система, у свему по 

узору на озбиљну радио станицу, са шпицом, џингловима, интервјуима са пчеларима-

излагачима, писцима литературе за пчеларе, посетиоцима... 

Упознао сам дивне људе којих се радо сећам и које ћу представити у већ 

припремљеној књизи песама и прича о пчелама, у којој девојчица Миа чаролијом 

постаје пчела и са својом другарицом, пчелицом Јелицом, описује у стиху и прози 

живот ових корисних бића у њиховом станишту и окружењу. Пчеларима и 

медокусцима даровао сам мој најбољи слоган: „РАД И РЕД ДАРУЈУ МЕД!“ 

 

Све има свој крај, па чак и овај додатак: Сви ми, живобићне индивидуе, од мрава, 

преко човека до слона, хтели бисмо да досегнемо СВЕМИР, али бисмо пристали да, ако 

ништа друго, имамо свако свој, никако заједнички, елеМИР! 

Ћао, читаоче! Има тога још, али је и оволико довољно да посумњаш, да је све ово 

што је написано, било могуће! 

 

Пецина напоменина Напомена: 

 

ЧП: Читање сопствене биографије покреће сећање на догађаје који су обележиле 

живот човека који је као клинац сањао да буде Винету, као средњошколац - министар 

просвете, као инжењер - проналазач НЕПАРНЕ машине, као водитељ – бар Миломир 

Марић. 

Знам да је и ово превише и да премашује простор предвиђен за хвалоспев 

индивидуи која се труди да буде обична, а ипак је у питању човек којег политика и 

друштво који га окружују кваре до неупотребљивости. Зато он лелуја и оставља овај 

БЕЛЕГ, па шта кошта да кошта… 

Хауг! – рекао је Винету, поглавица Апача и отишао у легенду. 

 



Напоменина напомена једног Лелујка... 

 

Нема краја разговору са Чика Пецом. Када смо, ипак, најзад ставили тачку на овај наш 

интервју, односно биографијетину, како је Чика Пеца назива, наредних девет месеци сређивали 

смо текст који сте управо прочитали, како бисмо попунили пропусте које смо направили. 

Чика Пеца је био бескрајно стрпљив и предусретљив у том послу. Захваљујући његовом 

преданом раду, интервју је, без претеривања, богатији за најмање десет, да не кажем, 

петнаест страна. Али, нисмо само то учинили. По Чика Пециној молби, лета 2019. бацила 

сам букет цвећа у макарско море, као вид „последњег“ поздрава свим „његовим“ феријалцима и 

притом гласно пренела његову поруку: 

 

„У име свих оних који су годинама летовали на овом месту, у феријалном кампу 

„Горан“, који је био смештен у боровој шуми, у залеђу овог прелепог дела макарске 

обале, нека море још једном „чује“ оно што је слушало годинама сваког јутра током 

летњих месеци: „Овде Радиотелевизија „Горан“, на таласној дужини од 200 метара од 

мора и 800 метара испод Биокова!“ и нека овај букет цвећа буде поздрав свим 

успоменама десетине хиљада феријалаца које полако тону у заборав! Збогом прелепа 

прошлости!“ 

 

Уз ове речи добила сам и посебну, мени изузетно драгу, захвалност: 

 

ЧП: Теби хвала, Лелујак, што си одлелујала и цвећем, у моје име, одала пошту 

потонулим успоменама и тако “допунила“ једну тешко сварљиву биографију 

“парчићима“ живота, који би се без реченог и записаног, нашли на дну животног мора. 

 

 

 

Јун 2016. - март 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Садржај 
 

 

1. Илија Бакић /  

2. Влада Тодоровић /  
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7. Владимир Лазовић /  

8. Александар Новаковић /  

9. Helly Cherry web фанзин посвећен алтернативној и андерграунд култури /  

10. Наш траг, часопис за књижевност, уметност и културу /  

11. Еугенио Фочић /  

12. Павле Зелић /  
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20. Јуре Дивић: Машта је к'о свемир /  

21. Вид Вукасовић, виртуоз кратке форме /  
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23. Ернест Бучински: MIXER /  
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27. Милица Крковић: Моћ маште /  
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29. Александар Раковић: Историја рокенрола /  
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40. Афористичар Александар Чотрић: Афоризам је скраћена прича, прича је 

продужени афоризам /  
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42. Жељко Обреновић: Стварање и уметност чине живот лепшим /  

43. Ненад Вучковић: Природа је ненадмашни стваралац /  
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45. Горана Дружета: Истракон /  
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47. Лаза Лазић: Пут ка смислу /  
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49. Предраг Пеђа Филиповић: Масажа је путовање до средишта душе /  

50. Десимир Д. Ивановић: Клиринг /  
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52. Наташа Станић: Светлећа душа свемира /  

53. Александар Новаковић: Ритам живота /  

54. Бојан Брукнер: Враћам шта ми је дато. Онако како знам /  

55. Андрија Сагић: Музика, филозофија живота /  

56. Аднадин Јашаревић: Ријечи претходе јави /  

57. Виолета Вучетић: Писање је чиста лепота /  

58. Предраг Милојевић: Литература је бег у виртуелни свет /  

59. Владимир Булатовић Бучи: Сатиричар мора бити и остати сам /  

60. Бранко Радаковић: Живот без уметности је празан /  

61. Младен Милосављевић: Врата за улазак у стварност /  

62. Павле Зелић: Никада нећу престати да учим и развијам се као писац /  

63. Леила, продавница плоча и књига: Једна урбана прича /  

64. Андреја Пауновић: Плес интелекта /  

65. Небо је граница: Занимљива прича о снимању лажног документарца „Напрата“ 

/  

66. Универзум звани филозофија /  

67. Интервју: Радионица креативног писања „ПричАрт“ /  

68. Невена Тарлановић: Да ли ме видиш? /  

69. Лаза Лазић: Твораштво је битка против бесмисла /  

70. Вид Вукасовић: Еколошка свест се стиче пре свега образовањем /  

71. Милко Ђурановић Костур: Живи живот /  

72. Рајна Лазић: Простор за разбистравање ума /  

73. Чисто и бистро: Једино у здравој средини може да живи и траје здрав појединац 

/  

74. Алберто Мангел: Чудо приповедања /  

75. Гордана Петковић: Моја поезија долази из празнине /  

76. Хоркестар: Алтернативни самоорганизовани хор и оркестар /  

77. Милан Блануша: Уметност је слобода /  

78. Владимир Копривица: Природа се свети човеку који ради против ње /  

79. Љубиша Спасојевић: Поглед унутра /  

80. Бојан Векић: Поезија је стара дама у магли /  



81. Јовица Кртинић: Земља срећних људи /  

82. Леила Самарраи: Књижевност у Србији постоји само на нивоу трача /  

83. Небојша Пејић: Сваки таленат тражи време и посвећеност /  

84. Добрица Камперелић: Уметност све више постаје филозофија /  

85. Петар Т. Шумски: Природа је моћан растварач ега /  

86. Леила Самарраи: Добар писац је онај који се не боји да проговори /  

87. Гурам Вашакмац: Можемо да живимо у сагласју са Природом! /  

88. Владимир Тодоровић: Ако преживим, трчаћу маратон! /  

89. Марио Ловрековић: Писање је као и дисање – потреба /  

90. Динко Османчевић: Сатира је хроника људске глупости /  

91. Драган Павловић: Музика тишине /  

92. Живојин Ћелић: Чин стварања је чин љубави /  

93. Divolly&Markward: Рад, упорност и вера у себе кључ су успеха /  

94. Наташа Купљеник: Хероји су особе које покрећу своје мале светове /  

95. Владимир Тополовачки: Стрипови јесу и морају бити важни /  

96. Александар Марковић: Ако пишете, нека вам то буде забава којом се бавите из 

све снаге 

97. Удружење фанова научне фантастике „SCI&FI“: Жанр научне фантастике 

налази се у некој врсте илегале /  

98. Деана Саиловић: Сатиру не само да пишем него је и живим 

99. Зоран Живковић: Моја дела ничу из несвесног /  

100. Су Ми Аунг: Пишем онако како ми долази из срца /  

101. Петар Петровић Марш – Чика Пеца: Све што сам радио, била је смишљена 

импровизација /  

 

 

 

 


