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Андрија Ракочевић 

ОБАЛА 

Нећу бити на далекој планини, 
Нити на узбурканој пучини. 
 
На обали, 
Гдје мора прерастају у чврста копна континената, 
Тамо ћеш ме наћи. 
 
То је мјесто гдје наизмјенично 
Вода постаје земља и земља постаје вода. 
На обали влада закон неодлучности. 
 
Тамо ћеш ме наћи, 
Иако ја тамо не бих желио бити. 
 
Радије бих био црвено једро на плавом хоризонту  
или пак неки криви бор на чврстом тлу, 
Него био камен запљускиван таласима, 
Плимама и осекама, 
Сјеверним и јужним вјетровима 
Вјечно ужарене дилеме, 
На насуканом, тонућем пијеску. 
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Николина Добре 

ПАКАО, РАЈ, ЈА ФИЛОЗОФ ИТД. 

 

Млађа него сада, прије него што сам се упознала са 
икаквим религијским виђењем живота послије смрти, 
негдје сам видјела Ботичелијеву сликану адаптацију 
Дантеовог пакла. 

На исти начин на који и друге нове појмове и 
појаве повезујемо са, колико год апсурдним, прошлим 
искуствима, ја сам повезала пакао с овом сликом. 
Вјероватно сам због тога и, читајући само дијело, увијек 
на уму имала исту слику – онакву какву је имао и 
Ботичели. За мене је пакао увијек био деветоспратно 
здање ренесансног стила. На страну сам изглед, додуше, 
идеја пакла и грјешника увијек ми је била не само 
фасцинантна, него и неисцрпан извор питања (која су 
опет неисцрпни извори бескрајних дебата): ко одлучује, 
и по којим критеријумима, ко је заслужио да пропати 
вјечност у паклу а ко да за своју хришћанску посвећеност 
и вјеру ужива у рају? Како се разграничавају они на 
средини, невелики вјерници али ни јеретици? Колико 
минимално вјере треба да смо имали да заслужимо 
прилику у чистилишту? Има ли у рају какве хијерархије, 
и поштује ли Господ више оне који су цио живот 
посветили вјери ради посмртног уживања или оне који су 
били скромни зарад скромности и честити зарад 
честитости? И напослијетку, каквог смисла имају рај и 
пакао? Ако је, рецимо, неко рођен слијеп, он живот у 
боји и облицима никад не упозна – упознаје додир, укус 
и мирис и тако и доживљава свијет. Не би ли, не знајући 
задовољство, заборавили на бол? Би ли отупјели на патње 
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и престали да маримо за уживања? Би ли, чак и они 
најбезгрјешнији међу нама, вођени људском природом 
(и, у условима горе описаним, досадом) развили завист, 
љубомору, презир једни према другима – једноставније 
речено: не би ли људи, домогавши се божјег царства, и то 
свето мјесто временом претворили у легло лажи, обмана 
и гријеха? Какву судбину бира Бог за оне који су, 
пропативши на Земљи, изгубили вјеру или вољу за 
вјеровањем? Каква је казна за њих, који су овдје већ 
изгубили себе, да вјечно пате? 

Можда се ипак сви варамо. Људи су, 
напослијетку, од раних времена знатно еволуирали у 
погледима на друштво и свијет. Можда је и сам Господ 
сада хипик, и чека нас на вратима неког љепшег мјеста, 
вјечног раја за све, дијелећи опроштаје и ширећи љубав 
која је увијек у теорији била фундаментална вриједност 
хришћанства. 

А можда и не. Вјероватно идем у пакао због 
закључка. 
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Бојана Шолаја 

БРОДОЛОМНИК КОЈИ МИСЛИ ДА СЕ 
СПАСИО 
 

Гдје сам? 
Небо шаље маглу. 
Ништа не видим. 
Свуда су 
Бјеличастопепељасти трагови. 
Сањала сам те. 
Сан даје оно 
Што мисли изостављају. 
И даље си важан. 
И даље си све 
Што кроз маглу разазнајем. 
И даље те не видим јасно. 
И даље се кријем од тебе… 
И даље те кријем од себе… 
А гдје си ти? 
Јеси ли са друге стране? 
Хоћу ли те наћи на крају пута 
Или сам те оставила у некој луци? 
Сада су бродови твоје преноћиште. 
Бродови којима давно плових, 
Бродови којима нисам припадала, 
Бродови који су ме водили морима 
Која не волим. 
Спасила сам се ! 
Била бих бродоломник 
Да сам остала. 
Утопила бих се у том мору. 
Ти би ме удавио ! 
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Удавио би ме ријечима, 
Удавио би ме загрљајима, 
Удавио би ме неизвијесношћу. 
Сањала бих те, 
А ти не би долазио. 
Био би магла над таласима. 
И спасила сам се, 
Јер не желим то. 
Али  
И даље те сањам 
Овдје 
На овом 
Безименом 
Мјесту. 
 
 

 

Дневник читања: Мајстор и Маргарита  
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МОЈА "ИСКРЕНА ПЕСМА" 
 
Молим дан да не ниче, 
Молим зору да не свиће. 
У сну те моме видјех ноћас 
Као истину, као пораз. 
 
Сна се тога стидим сада, 
Док ми јутарњи мраз шиба лице. 
Кроз уши ми још свира та балада. 
Гдје си била ноћас, несанице? 
 
Гдје си била да ме спасиш 
Тих утвара анђеоских лица 
Од којих моје срце још увијек грца 
И срамну истину ми уму шапће? 
 
У моме срцу срамна воћка клија 
Од које сама побјећи не могу. 
Зато, међу стотину збиља, 
Још увијек стварам једну своју. 
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ОКЕАН У СУЗИ 
 
Дајем те води, 
Јер ти јеси вода. 
Дајем те ријеци, 
Нек' те води од мене. 
Дајем тебе, 
Бар оно што је остало... 
Дајем и гледам 
Како те струја милује. 
Љубомора ме гризе, 
Јер чини оно што ја не могу. 
Гледам како одлазиш... 
Гледам како тонеш... 
Гледам како те нема... 
Знам да си у води, 
Знам да си у ријеци, 
Знам да идеш мору сињему, 
Знам остављаш ме нијему, 
Знам напушташ ме уплакану. 
И не би ми било жао 
Кад би далеко отишао. 
Али ту си ! 
У води… 
Мојој води ! 
Капи… 
Сузи… 
У 
Мом 
Оку. 
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СОКОЛОВА ПЈЕСМА (О УМЈЕТНОСТИ) 
 
Вјеровала сам птицама, 
Мислила сам да сам врабац. 
Да је мој задатак 
Да чувам градове 
Снијегом завејане. 
Вјеровала сам птицама, 
Мислила сам да сам гавран. 
Да доносим несрећу, 
Да сарађујем са злима, 
Да не вриједим бити обожаван. 
Вјеровала сам птицама, 
Мислила сам да сам голубица. 
Да пјевам своје пјесме 
И чекам свог пратиоца 
Да заједно славимо љубав. 
Вјеровала сам птицама, 
А није требало. 
Чујте ме врапци! 
Нико као ја 
Не пјева тако добро 
Граду без људи. 
Чујте ме голубови! 
Нико као ја 
Не воли тако јако 
Оне који се не дају вољети. 
Чујте ме гавранови! 
Нико као ја 
Не плеше тако страсно 
Плес са злом сопственим. 
Чујте ме птице! 
У свима вама 
Свира дио моје пјесме. 
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Јер ја сам соко! 
Рођена да 
Пјевам сама, 
Мрзим сама, 
Волим сама. 
Рођена да 
Сви летите ка мени, 
Али да ме нико не досеже. 
Да сви чујете моју пјесму, 
Да је сви пјевате, 
Али да је разумијем само ја 
И нико више.... 
 
 

 

 Дневник читања: Странац  
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Ана Медвидовић 
 
ЗАШТО ВОЛИМ МУЗИКУ 
 
Мој живот испуњен је разним дешавањима. Колико је 
добрих толико има и они лоших. Све је то, свакако, 
имало утицај на мене, али сам успјела већину тога да 
пребродим слушајући музику. 
     Још док сам била дијете моја окренутост музици  
представљала је један вид бјекства од сурове реалности. 
Нијесам могла да замислим дан без тонова који ме 
тјерају, наводе  да се осјећам испуњено и радосно. То је 
био мој бијег у други свијет, гдје сам сигурна и 
заштићена од свих ствари које су ме чиниле несрећном, 
изазивале бол и тугу. Сва негативна осјећања каналисала 
сам путем музике. У почетку су то биле лаганије пјесме, 
са текстовима које нијесам могла у потпуности 
разумјети, али су ми свакако пружали сатисфакцију и 
чинили да моја душа осјети мир. Временом, како сам 
одрастала, моји погледи су постали проширенији, а сама 
свијест о цијелом свијету потпунија. Тада сам почела 
слушати хард рок. Већина људи су имали, имају и 
нажалост увијек ће имати предрасуде о тој врсти музике. 
Постављана су ми многа питања о томе, на која у почетку 
и нијесам могла дати одговор. Како је вријеме одмицало, 
схватила сам да баш та агресивна мелодија, текстови 
који описују трагичне, болне догађаје из живота, па чак и 
табу теме од којих многи људи зазиру, потпуно 
одговарају мојој свакодневици. Као и сваки човјек имам 
успона и падова, који и те како утичу на мене. 
Непријатне ситуације које нијесам жељела дијелити с 
другима потискивала сам у себи, али опет многе 
одговоре и спокој пронађох у музици. Осјећала сам да 
ме неко коначно разумије. Постојале су додирне тачке 
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мог живота и живота музичара описаног у форми текста. 
Агресивна мелодија представљала је све негативне 
емоције: јад, самоћу, жалост, меланхолију, које су се 
скупљале на једном мјесту, направиле хаос, агонију као 
што је и сам живот хаотичан. Музика је за мене била 
најефикаснија врста терапије. Укључим омиљени бенд, 
препустим се осјећајима, уживам у тренутку и 
растерећена од свега, скупим снаге да наставим даље. 
     Свакој особи музика, ма коју врсту да изабере, 
представља сатисфакцију, пружа души мир и помаже јој 
да се отараси стреса и да лакше преброди многе недаће. 
 
 

 

Дневник читања: Santa Maria della Salute  
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Јелена Ускоковић 
 

* * * 
 
Душо хладна, душо празна 
Најгора си Божија казна 
Зар не видиш да тонеш? 
А знаш чије име зовеш. 
Знаш, али нећеш рећи, 
Јер ти неће сузе тећи. 
 
Па и мађије да су биле 
Ријечи оне плавокосе виле 
Што у сан ти дође оно вече 
И као пламен те опече 
Заледиле би се пред зору 
Кад ти поче своју мору. 
 
Душо хладна, душо празна 
Весео ти је тужни смијех 
Зар је теби љубав гријех? 
Стани!  
Окрени се и погледај. 
Зар је ово крај 
Зар је последњи покушај? 
 
Стани!  
Чудан је то судбине крој, 
Заједно смо лили крв и зној 
У оној авлији проклетој. 
А сада не знам ја тебе, 
Не знаш ти мене. 
 
Не одлази тек тако 
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Знам да ти није лако 
Али погледај ово дијете 
Што још чучи у те 
Што без поговора одлази у сутон. 
 
 
 
 
 
 

 

Дневник читања: Проклета авлија  
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Јована Ћетковић 

СВАКО ЈЕ УМЈЕТНИК СВОГ ЖИВОТА И 
ГРАДИ ГА СЕБИ СВАКОГА САТА ПО 
МИЛОЈ ВОЉИ  

                                                                                Достојевски 

 

Исти талас нас не може два пута поквасити или 
насмијати. Тај тренутак се не може поновити, треба га 
ухватити и схватити да се неће опет десити. 

Камо среће да можемо тај тренутак уклесати у 
камен или остати у њему заувијек и опет изнова и изнова 
га проживљавати. Живјети значи ухватити оно вријеме 
које нам припада и бити оно што јесмо и шта осјећамо. 
Будућност чији су коријени прошлост и када прихватимо 
или не прихватимо садашњост, прошлост и будућност, не 
изгубимо вријеме него се ми изгубимо у времену и 
тражимо мјесто гдје ћемо да се сакријемо. Зашто себе 
ограничавамо, а не питајући се шта заиста желимо и 
можемо урадити. Питамо се зашто толико гријешимо и 
погрешне изборе правимо, али прво треба дефинисати 
оно право што заиста желимо и тражимо. Судбина нам 
оставља знакове поред пута и, ако их пратимо, наћи 
ћемо се тамо гдје треба да будемо. Понекад пратимо 
лажни траг, који нас враћа на почетак пута. Када си 
много пута у животу погријешио и престанеш да 
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обраћаш пажњу на знакове поред пута и једноставно 
идеш својим путем. 

Нису важне године у нашем животу већ живот у 
нашим годинама. Не дај да те страх од промашаја 
спријечи да наставиш. 

 

 

 

Дневник читања: Браћа Карамазови 
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Лопичић Софија 
 
ЗИД 
 
... Ходамо узбрдо 
И мислим да је снаге остало мало. 
Шта ли тражимо? 
За чим ли трчимо? 
Шта ли чекамо? 
 
Ходамо. 
Ноћ је свугдје 
А звијезда нигдје. 
Тражимо једну 
Или крај ових зидина. 
 
Ходамо. 
Легенде кажу: 
Послије њих чека Сунце, 
А ми, ми смо све билижи крају 
... Али њега нигдје 
 
Ходамо узбрдо. 
И мислим да је снаге остало мало. 
А ми још увијени, 
Погнутих глава не знамо 
Шта тражимо, шта чекамо. 
Мада, повратка нема, 
А и не враћа нам се. 
 
Ходамо, 
Зидови слабе 
Да ли је ово оно што чекамо? 
Вратити се касно је. 
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...Ходамо  
Саплићемо се. 
Падамо. 
А Сунца нигдје... 
... на крају је зид. 
 

 

Дневник читања: Чекајући Годоа  
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Кристина Гавриловић 
 

САН 
 
Једном сам снила да 
од неког сам се крила, 
ђаволским ме очима тражио, 
име моје гласно изговарао 
и тим је гласом моју душу разарао. 
 
Бестидно ме дозивао и  
моје тајне откривао. 
 
Чим изађох испред мене створила  
се црна шума, је ли ово сан  
или ја сам сишла с ума? 
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ВРИЈЕМЕ 

 
Вријеме је брзина којом  
прошлост настаје, дјетињство престаје 
и све лијепо нестаје. 
 
Вријеме је највећи непријатељ, 
Свих је снова рушитељ и болести је носитељ. 
 
Вријеме је скупоцјено и неукроћено. 
Вријеме је вјечност! 
 
 

 
 

Дневник читања: Ромео и Јулија 
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СВЕ БИХ ОПЕТ 
 
 
Да, све бих опет, 
али лако неће бити, 
и ја сам на истом 
то не желим крити. 
 
Да у мраку руком са лица 
косу ми макнеш, 
да као случајно 
по рамену ме такнеш. 
 
Да брзо ме љубиш, а да 
у очи ме лажеш. 
Да ли ишта осјећаш 
молим те да кажеш. 
 
Гледамо се у тами, 
ја чекам твој покрет 
ми остадосмо сами, а са тобом 
све бих опет. 
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Лејла Рујовић 
 
МУЗИКА МОЈ ЖИВОТ 
 
Музика шири љубав, разумије човјека. Она је умјетност 
која има спсобност да завири у душу свих људи. Она 
може да разоткрије и најскривеније тајне. 

Када својим рукама захватим врат виоле и своју 
главу спустим на њу, тада се нађем у потпуно новом, 
савршеном свијету. Када одсвирам тон предам се њеним 
чарима и почињем стварати музику. Неописива љепота 
наизглед неспретно нанизаних нота, ствара савршену 
мелодију која ме у моментима тјера да се најежим, а 
понекад да заиграм у ритму који ствара. Та хармонија  је 
дио моје душе, ствар која ме чини срећном. Заједно са 
њом посједујем јединствену моћ која ми омогућава да 
усрећим готово цијели свијет, да код њега иазазовем 
разне емоције, од смијеха до кристалних суза. 

Музиком се бавим од своје пете године. Са 
виолом сам путовала широм наше дивне земље и 
наступала сам са камерним оркестром. Била су то дивна 
искуства, златни сати који остају као неизбрисив траг и 
дио сјећања на моје дјетињство. Била ми је ослонац и 
пријатељ каквог би сви пожељели. Учинила ме је бољом 
особом и показала ми друкчији свијет. Она може 
говорити, али не ријечима као ми, већ својим чаробним 
звуком. Она има боју, али и мирис који је јединствен за 
сваког појединца. Ја сам у њој пронашла срце које 
пажљиво ослушкујем. Оно куца не само за мене, већ за 
све људе који је воле. Она ми даје наду за бољим 
животом, наду да ће све доћи на своје. Ја дишем, живим 
уз музику. Она је моје благо. Поклонила ми је могућност 
да излијечим многе људе, да упознам мени сличне, али 
различите особе. Помагла ми је да изградим оргиналну 
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личност, да потиснем своје мане, како би на површину 
испливале моје врлине. 

Понекад имам утисак да моја виола плаче и пати, 
а понекад опет весли се и радује. Ја од узбуђења сва 
устрептим, саживим се са њеним болом и њеном 
усхићеношћу. Моје срце куца заједно са њом и моја 
душа живи у њој. 
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Звездана Гојковић 
 

ОБЛАК  
 
Пјенаст нада мном стоји, 
Јастук на јоргану неба. 
Сличан мекој свили, 
К’о руке да пружа, 
Погледом ме мами 
Док  занесено клизи, 
На уморну небеску лађу личи. 
Да ли се спрема сунце да скрије, 
Да кишу проспе? 
Враголан  се игра и док пада вече. 
Како вријеме споро тече! 
 
Жудим да пловим висином. 
На заједничком путу 
Била бих му сапутник вјерни. 
Куда он то стреми, 
Мора да се са мном жмурке игра? 
Под  јорган се скрио? 
Спрема се да спава? 
Нек спокојно сања! 
 
Оде и неста са својом љепотом... 
Чекаћу да ми се врати. 
Раширене руке ћуте. 
Нове облаке слуте. 
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БУДИМО МОСТ 
 
 
Имам идеју  како да остваримо снове: 
Умјесто зидова, да градимо мостове. 
Хајте, дјецо и одрасли, да се дружимо, 
Једни другима руке да пружимо. 
 
Кад се наше руке чврсто споје 
Све биће близу – и твоје и моје. 
Тај мост ће да спаја људе далеке,  
Ливаде, њиве, ријеке,  
Долине равне, планине високе, 
Кањоне модре, дубоке. 
Није важно које смо боје,  
Једно је сунце и твоје и моје. 
Није важно са које смо стране, 
Сви смо ми лист исте гране. 
 
Саградимо мост који ће да мири, 
И наду и радост међ' нама да шири. 
Наздравимо  том нашем сусрету 
-Да будемо сви у једном свијету! 
Добро нам дошао сваки гост! 
Биће то најчвршћи од свих стијена мост! 
И најљепши и најјачи. 
Већ га видим како сунцем зрачи 
И како нам поруку у аманет шаље 
„Једино заједно можете даље!“ 
 
Ето, шта дјеца  и одрасли треба да раде: 
Загрљајем мостове да граде! 
Да с дланова наших голубице лете. 
Хајте, мали и одрасли  свијете, 
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Покажите без страха, снажно и смјело 
Својих руку дјело! 
 
Укрстимо жеље, драги неимари, 
 Што се јако жели – то се и оствари! 
 
 

 
ЧУЈЕМ КАКО ТРАВА РАСТЕ 
 
Под прозором шапат, 
Зелене руке пружа, 
Сунцу се смијеши, 
Док над њом злаћано сија. 
Милост јој прија, 
Док бисер  роса је купа, 
Она јој узвраћа – Хвала! 
Срце јој од радости лупа. 
Како и не би, 
 -Тек сад је заблистала! 
Чујем како  тихо дише, 
Вјетар јој шапуће:  
Зелена моја, расти још више! 
Тек је очи отворила. 
Око ње мрави врве, 
бубице мигоље. 
Тек је свијет угледала 
-шуму, ријеку, поље... 
Знам, тек  се учи  
Кад је јутро, подне ил` вече. 
А буран живот тече ли тече... 
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ТАНКОСТРУКА ЊЕЖНА БИЈЕЛА   
 
Међ’ дрвећем к'о принцеза, 
Танкострука њежна бреза. 
 
Глатка, мека кора бијела 
Сво дрвеће занијела. 
 
Зраци плове кроз  крошњу њену, 
Милију је занесену.   
 
Треперавог ситног листа, 
На сунцу к`о дукат  блиста. 
 
Вјетар јој шапуће да је воли, 
Ни облак не може да одоли! 
 
Да знате  како је жудно прати!  
Сваку ноћ би код ње да сврати. 
Само да нико не чује!  
Многи би њене гране да позлате,  
Ал` шта је – ту је. 
Могу само да пате!  
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У ЖИВОТУ КАО У ШАХУ  
 
Живот као шаховска табла, 
На њој цијели црно-бијели свијет, 
Највише је обичних  пиона. 
Њихов нестанак мање боли. 
Лакше им нађу замјену. 
У животу, као у шаху, 
Пази се на сваки потез. 
Сваки корак је борба. 
Лицем у лице, 
Понекад у животу, 
Подлост те нападне с леђа. 
И све зависи од тебе. 
Понекад 
Противник је шахиран без журбе. 
Понекад 
Кад се најмање надаш, 
Или највише желиш 
Остајеш заустављен. 
 
Неки су кратко у игри, 
Немају снаге, 
Препуштају се случају. 
Други 
До краја се држе њених правила. 
Трећи 
Забораве на њих и на себе. 
 
И тако 
 Губе се и добијају партије. 
А њих је у животу безброј. 
Многе од њих 
Можемо изгубити. 
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Али никад све добити. 
 

 

ЖИВОТ И ВРИЈЕМЕ 
 
Живот тече 
И вријеме тече. 
Чак и кад живот стане, 
Оно и даље своје безбројне дане 
Испред себе гони. 
Земља на узбуну звони. 
И нови живот се рађа. 
И опет с временом борба и свађа. 
И тако вријеме и живот пролазе. 
Оно на дуге, 
Живот на кратке стазе. 
И кратак, зна лијеп да буде! 
Ал' вријеме је судија за људе. 
Био невин или крив, 
Нико из живота не изађе жив. 
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СРЕЋА 
 
Увијек добродошла 
Често неочекивана 
Без иједне мане 
Најљепше боје има 
Најслађи укус 
На крилима те носи 
Зна жељу да пронађе 
Радошћу да те умије 
Створи љето усред невремена 
Под руку те држи 
А понекад ти измакне 
Кад би могао са њом да се родиш! 
Да што мање изазиваш судбину. 
 

 
 

Дневник читања: Е.А. По - Гавран  
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Јована Влаховић 

О РОМАНУ "АНА КАРЕЊИНА" 

У славном Толстојевом дјелу се, поред трагичне судбине 
јунакиње по којој је роман и назван,  приказује  једна 
широка слика друштвеног система, првенствено 
породице која је  најбитнији фактор у њему, али и 
појединац наспрам јавног мњења. 
 Ана Карењина је на почетку дјела приказана као 
добра и пожртвована мајка, сестра, супруга. Писац нас 
упознаје са њом тако што нам је представља у улози 
миротворца. Ту уочавамо да је Ана широкогруда, жена 
великог срца. Она је све  “обавезе” жене обављала како 
ваља и због тога је уживала велики углед. Живот јој шаље 
искушење, шаље јој Вронског. Постала опсједнута 
Вронским и чини се да то није било несвјесно. Она 
почиње да подцјењује сву своју прошлост и све што је до 
тада сматрала својим  највећим благом. Убјеђује себе да 
је Вронски управо оно што јој недостаје. 
 Код мене се стално смјењују осуда и праштање 
Ани. Можда је она, када је осјетила моменат праве 
љубави, схватила  колико је њена љубав са Карењином 
неискрена и то је изједало. Карењин је човјек којем су 
суштину живота представљали посао, каријера, углед и 
морална начела. Да га је Ана заиста вољела све би то 
занемарила, али због недостатка љубави она му стално 
тражи мане и у њима проналази оправдање. Вронски јој 
је пружио оно што супруг никада није. Могу да 
разумијем Анину превару, али и Алексејеву скрханост 
због тога. У свему томе Карењин се показује као изузетно 
добар човјек који руши све зидове правила којима је био 
окружен и нуди јој помирење у којем се огледало  његово 
понижење. У његовој доброти  огледа се њена срамота. 
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Дневник читања: Ана Карењина 
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 Једино због чега Ану осуђујем јесте то што је 
напустила своје дијете, Серјожу.За то не проналазим 
ниједно разумно оправдање. Њену одлуку да напусти 
промашени брак, брак без праве љубави и страсти 
донекле оправдавам. То је веза која је наметнута, на коју 
је, на неки начин, приморана и у којој се није 
проналазила. Серјожа је највећа жртва Анине љубави. 
Остао је ускраћен за мајчин заграљај, додир, савјет… Без 
обзира на све, Алексеј бира да Ани опрости, спреман је 
да јој се врати, загрли је, али Ана је тада далеко, 
уништила је сваку прилку да се врати, да буде добра 
мајка и тога свјесна. У оваквој ситуацији од Вронског је 
очекивала више подршке и разумијевања, али то није 
добила. 
 Вронски је неко ко није довољно зрео да би могао 
бити ослонац оваквој жени у оваквој ситуацији. Он у 
почетку према Ани гаји страст и има младалачки полет, 
али временом, вјерујем да је та заљубљеност прерасла у 
љубав. 
          Анино дијете са Вронским за њу представља 
огледало властите срамоте. Аница је подсјећа на Серјожу 
због којег константно пати и због тога није спремна да 
развије прави однос са њом. Једноставно је одбацује. 
 Љубавна прича Ане и Вронског од почетка је 
права, страствена, велика, али и под сталном осудом која 
представља  велики терет и задаје им велику патњу. Као 
удата жена, Ана је више осуђивана него Вронски. Она је 
то знала, али ни муж, ни дијете, ни околина нису је 
осуђивали и мрзјели колико је она презирала себе због 
свега што је учинила. Ана је, у ствари, највећа жртва себе 
саме. 
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Николина Добре 

ХЕЛЕНА - ЉУБАВ, ИЛИ ОДСУСТВО 
СТРАХА 

„Не слушам музику. Не, уопште.“ Одговор је био искрен. 
Ријетке су биле свакодневне појаве у којим је уживао, 
али изрази лица оних који су овај одговор чули била је 
једна од њих. Невјерица, чуђење и невољно прихватање 
праћене физичком манифестацијом истих – мрштење, 
разрогачене очи и најзад слијегање раменима биле су 
најчешће реакције. Па шта? Просто не слуша музику. 
Омиљени бенд, додуше, били су му Мисфитси. Као 
тинејџер случајно је набасао на журку панкера који је 
цијелу ноћ одваљивао једну њихову пјесму која му се 
нарочито свидјела, Хелена. 

Другу пјесму није им знао. Није знао ни како 
изгледају.  

Текст му се толико свидио да је убрзо и сазнао да 
је инспирисан не толико успјешним хорор филмом из 
’93. Боxинг Хелена прича о хирургу који није прихватио 
женино одбијање те јој је хируршки одстранио удове и 
такву је држао за себе. Мада се морбидна идеја одмах 
настанила у његовој једнако морбидној глави, сам филм 
му се није свидио – сматрао је да пјесма боље дочарава 
Хеленин очај и беспомоћност. 

Према томе, није имао омиљени филм. 
Дуго је времена своје опсесивне потребе, знајући 

да су илегалне, испуњавао помоћу животиња. 
Наслађивао се у наношењу бола, страху и очајању и 
беспомоћности мачака, паса, зечева, хрчака, птица. 
Често је и, налазећи уживање у призору крви, резао и 
своје руке изнад лаката. Његова мајка, наравно, 
видјевши ожиљке дубоких рана поступила је 
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најразумније – окренула се стручњаку за помоћ њеном, 
како је мислила, депресивном сину. Он, наравно, своје 
психопатске тенденције није могао открити а да не 
завриједи неку тежу дијагнозу, те је прихватио ову, 
заједно са свиме што иде уз ријечи „депресија“ и 
„суицидалне тенденције“, укључујући и групе за подршку. 

Тамо је нашао своју Хелену. Питао ју је воли ли 
Мисфитсе. Океј су, рекла је. Био је задовољан тим 
одговором. 

Убрзо је пристала и на пиће, затим на вечеру. 
Сазнао је да су и њој дали исту дијагнозу. Истина, била је 
веома усамљена.  

Одвео ју је кући. Јели су, а онда је он указао на 
недостатак музике. Пустио је увертиру свог великог дјела 
и погледао је упитно. „Баш и не волим панк“ рекла је 
гласно. Није било битно – није је чуо, од музике и звука 
свог узбуђеног срца. Превише узбуђеног. Узео је за руку, 
сигурно, до већ предодређеног мјеста.  

У почетку није схватала. Ни кад јој је упутио 
осмијех пун зуба, лудачки, ни кад јој је припријетио 
пиштољем, ни кад је под нишаном везивао. Само је 
унезвијерено гледала у његове празне очи. Тек му се тада 
вратио неки давно изгубљени здрав и перцептиван дио 
мозга, да му предочи у чему је проблем. Која је његова 
фатална грешка. Била је заљубљена. Болесно заљубљена, 
а сада големо разочарана, није имала мјеста за страх, 
само избезумљену невјерицу. Не, не. Не тако. Није 
требало да буде тако. Није било страха којим се хранио. 
Тражио га је у њеним очима, у њеним покретима, требао 
му је – обећање тог страха га је довело довде. А сада га 
није било. 

Одмахнуо је главом и изнервирано вратио плочу и 
прибрао се чувши почетни риф Хелене. Али она је била 
превише брза, а он превише неопрезан – окренуо се на 
вријеме да види како смиреним покретима приближава 
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цијев пиштоља себи и гледајући га нијемо повлачи 
окидач. Гледајући крв како истиче из главе кроз њену 
косу осјетио је само празнину неиспуњене потребе. Она 
није била његова Хелена. 

 
 
 
 
 

 
 

Дневник читања: Боб Дилан 
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Бојана Шолаја 

СПОРЕЊА 

Размишљала сам, а сад дијелим са вама ту мисао, шта је 
главни извор спорова међу људима. Кад погледате живот 
човјеков, од ових наших малих до живота цијелог 
човјечанства, све је увијек и стално у неком никад 
неразријешеном сукобу. Чини се, да нема њих, свијет би 
био поприште опште апатије, немоћи, анемчиности. А 
откуд ти сукоби? Кад се то и због чега човјек посвађао са 
човјеком? Зашто не живимо јурећи за љубављу? Зашто се 
не такмичимо у поезији умјесто у тешким ријечима? 
Зашто не одемо сваког јутра у поход на загрљаје умјесто 
у остваривање неке личне добити? Када ће се богатстсво 
мјерити оним што смо дали, а не оним што смо узели? 
Када ће туђи осмијех увијек и нужно бити и наш 
осмијех? Када ће човјек вољети човјека безусловно и 
несебично? Када ће разлог сваком јутру бити љубав, али 
не љубав само према и међу одабранима, већ љубав 
увијек и свуда, од сваког сваком? Када ће осванути једно 
такво јутро? 

Да би се оно десило, морамо ишчупати коров тог 
сукоба у нама и међу нама, очистити и себе и ову 
планету и читаву васељену од њега! Морамо се питати - 
гдје је сукоб почео? Вјероватно онда када је свако од нас 
помислио да зна најбоље. За два највећа мудраца са 
супротстављеним мудростима планета је већ тијесна да 
би се они десили у истом тренутку. А шта би било кад бих 
вам рекла да сви себе видимо као те највеће и 
најмудрије и када бих вам рекла да свако собом носи 
неку своју истину или бар оно  што сматра истином? Шта 
би тад било? Могли бисте ме оптужити да говорим 
против знања и против мудрости. Али, то није тако! Све 
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што желим је да усмјерим вашу истраживачку и 
стваралачку енергију на праве ствари.  

Сви ми волимо да будемо питани. Сви волимо да 
покажемо своје знање. Сви волимо да ширимо ону 
истину која је истина за нас. Желимо да је људи чују и,  
ако је могуће, да је прихвате. То је у човјековој природи 
и то је једна од љепота те природе. Али, жељела бих да 
учите да користите своје знање у име љубави, а не у име 
деструкције. Учите са радошћу лекцију о коријену биљке, 
али како бисте могли да помогнете оној коју чувате да 
порасте, никако да бисте је лакше и из коријена 
ишчупали. Сваког дана дограђујте по циглу у храму 
вашег образовања, али нека крајњи  циљ  буде да касније 
тај храм буде мјесто у ком ће моћи да пребива сваки 
знања жељни посјетилац, а не затвор у који не примате 
никог осим себе. Учите, али док учите, учите се 
скромности, учите се човјечности. Знање је моћ. Али, 
морамо пазити и на руку која држи ту моћ. Ако брусите 
оружје у вашим рукама, побрините се да ваша рука од 
њега направи ружу, а не мач. 
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Andrej Barović 
 
THUNDER GOD’S WRATH 
 

Trouble was brewing again within the ever mighty 
Frankish Empire. Traders missing, cities pillaged, women 
being raped, men being killed. This would not be strange 
in a time of war, but during a prolonged time of peace, it 
raised a few questions. The ministers had no answers as to 
who, and for what reason, would attack their lands in such 
a manner. The throne hall of the Emperor echoed the 
voices of the noblemen’s furious conversations. The poor 
emperor Dagobert was getting more annoyed by the 
second, his mind entwisted by the conflicting opinions of 
his two advisors, speaking from either side of him. At one 
point, tired of the emptyheaded bullshit the noblemen 
spat at each other, he stood up and called for silence. In a 
long monologue, he acknowledged the direness of the 
situation and decided to take manners into his own hands. 
He would, from his own treasury, assemble an army and 
march to the troublesome land of Silesia to put an end to 
the cruelty being carried out on his Empire. He was met 
with a huge applause, being praised by all the present, as 
if he was some sort of God.  

In the meanwhile, another village was being sacked 
by the Slavs. The years were not kind to them, poor 
weather conditions and infertile soil has prompted them 
to turn to a more… direct approach to living. They were 
doing what they had to survive. They pillaged, killed 
whosoever stood in their way, and took some into slavery 
to sell. Of course, without knowledge of Empires and 
kingdoms they believed in their ruler, Samo, and would 
follow him into fire, if need be. Legend has it that Samo is 
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the son of Perun, the thunder god, and that he himself 
watches over Samo and would bring the entire Heavens 
down on Earth for him.  Samo endorsed this tale, using 
the birthmark in the shape of thunder across his back as 
proof.  

The Franks had finished recruiting and were ready 
to march on Silesia with the Emperor himself leading 
them. It took them days to reach the far province but they 
finally did. While marching through they witnessed what 
the Slavs had done. Burned villages, corpses left on the 
ground to rot, they were utterly ruthless in their wake. 
Another few days had passed and nothing but the heaviest 
rain fell, slowing the Frankish advance. Samo’s scouts 
gained intel about the Franks and Samo, confident and 
strong willed, decides to meet them in the open. By 
gaining victory in this battle Samo believed it would raise 
him into Godhood and he would finally enter Vyraj to 
reunite with his Father. His people were convinced that 
they will too enter the gates of Vyraj where the Gods will 
grant them each twelve virgins and an eternity of 
pleasure. These beliefs were the foundations of their 
morals and strength and with them they followed Samo 
into battle.  

Samo and his army marched in the direction of the 
Franks, reaching the muddied meadow of Wogatisburg. 
There they met. An Emperor against a demigod. Samo, 
with a smile on his face, watched as the considerably 
larger Frankish army encircled them in a strategic manner. 
He yelled in a language foreign to the Franks, with his 
men cheering at every sentence. The storm was raging 
more and more as every minute passed. Samo waited. 
Tension only grew, the Emperor even shaking in his shiny 
armor. CHARGE!. The Emperor yelled. The ground shook 
as if an earthquake had hit. The heavy infantry were 
running and yelling their throats out. Samo and his men 
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were patient and then it began. The forces clashed, the 
clinging of swords and bashing of armor accompanied by 
the screams and yells of dying men made a gruesome 
sight. Blood from the wounds and severed limbs and heads 
painted the muddy ground red. Thunders were striking all 
across, with the rain getting ever heavier. The Franks were 
gaining advantage by the second, enclosing the circle they 
had formed. Samo’s men were fighting with no fear of 
dying, but they almost knew the battle had been lost. 
Samo was losing morale fast, he was being defeated, if he 
died here it would be for nothing and his Godhood would 
not be gained. Seeing his men being slaughtered he 
dropped onto his knees, hopeless and weak. “Father, help 
me.” Were his only words. As soon as he said this the sky 
had split in two, the storm raged even harder with 
thunders even hitting the soldiers. From the split 
descended Perun, bringing forth his Wrath upon the 
enemies of his son. He swung his thunder hammer at the 
Emperor and squashed him, with the skies themselves 
coming down on his followers. Samo and his remaining 
men, witnessing what they did, took up their weapons and 
aided Perun in his destruction. One by one, the Frankish 
fell from the hands of a God.  

The Slavs, even though a bit pyrrhic, were 
victorious. Upon the death of the last Frank, Perun 
extended his arm to Samo and took him into Vyraj, taking 
with them all the souls of the fallen. Those who lived were 
promised the same when their times come. Samo had risen 
to Godhood and became the god of war and protector of 
men. 
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ФИЛМОВИ И СЕРИЈЕ О ПИСЦИМА 

Пред вама је избор филмова чији су 
главни протагонисти сами писци. 
Неки од ових филмова настају 
екранизацијом књижевних дјела с 
аутобиографским елементима, а 
неки као плод маште редитеља који 
су нашли инспирацију у свијету 
књижевности. Дакле, ево неких 
филмова у којима писци воде 
главну ријеч. 

1. Земља сјенки 
(Shadowlands, 1993) – Филм 
говори о великом писцу 
фантастике Клајву Луису и 
његовом познанству са 
пјесникињом Џој Грешам, из 
којег ће се изродити љубав.  

2. Сјајна звијезда (Bright Star, 
2009) – Бен Вишо тумачи 
великог песника Џона Китса, 
који је обиљежио покрет романтизма у Европи 
XИX вијека. И овај филм говори о љубави - Китса 
и његове музе Фани Брон.  

3. Перо (Quills, 2000) – Изузетан филм о 
контроверзном, али надасве узбудљивом писцу 
Маркизу де Саду. 
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4. Сати (The Hours, 2002) – 
Никол Кидман осваја 
Оскара за тумачење чувене 
списатељице Вирџиније 
Вулф у овом филму. Радња 
се одвија у неколико 
паралелних прича које, као 
лајтмотив, повезује роман 
Вулфове, „Госпођица 
Даловеј”. 

5. Потпуно помрачење (Total 
Eclipse, 1995) – Ово је 
филм о бурном и 
страственом односу Пола 
Верлена и Артура Рембоа, 
личности које су 
обиљжиле француски 
симболизам.  

6. Поштар (Il Postino, 1994) – 
Пабло Неруда долази на 
мало италијанско остврво у 
потрази за азилом, а са 
њим доћи ће и поезија у животе мештана.  

7. Силвија (Sylvia, 2003) – Филм о Силвији Плат. 
8. Мизери (Misery, 1990) – Стивен Кинг може сан 

сваког писца да претвори у кошмар. 
9. Реприза (Reprise, 2006) – Филм се бави 

потешкоћама и искушењима два млада писца, 
најбоља пријатеља.  
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10. Писац из сјенке (The 
Ghost Writer, 2010) – 
Врхунац успјеха у свијету 
„ghostwritinga“ 
(унајмљених писаца чије 
ауторство остаје 
непознато) је прилика да 
се напишу мемоари за 
лидера своје земље. 

11. Бартон Финк (1999) – 
Ово сатирично ремек-
дјело својом мрачном 
комедијом вјешто 
исмијава Холивуд.  

12. Барска мушица 
(Barfly, 1987) – Филм о 
Чарлсу Буковском или 
неком као што је он. 

13. Impromptu (1991) – Филм 
о списатељици Жорж 
Санд. 

14. Убиј своје најдраже (Kill Your Darlings, 2013) – 
Филм о главним представницима бит генерације, 
Алену Гинзбергу, Џеку Керуаку итд. 

15. Казанова (Il Casanova, 1976) – Фелинијево 
остварење о Ђакому Казанови. 

16. Голи ручак (Naked Lunch, 1991) – Филм о још 
једном битнику, Вилијаму Бароузу. 
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17. Исијавање (The Shining, 
1980) – Кјубриков култни 
филм о тјескобама 
стваралачких процеса. 

18. Адаптација (Adaptation, 
2002) – Филм о 
књижевним почецима и 
завршецима. 

19. Златни момци (Wonder 
Boys, 2000) – Филм о 
темама које се могу и не 
могу заобићи и о 
стваралачкој блокади. 

20. Упознати Форестера 
(Finding Forrester, 2000) – 
Млади Џамал Волас је 
добар кошаркаш и тајно се 
бави писањем, а када 
упадне у живот славног 
писца који се давно 
повукао – рађа се се дивно 
пријатељство. 

21. Америчка дивота (American Splendor, 2003) је у 
исто време и екранизација стрипа и иновативни 
биопик о обичном човјеку, који савршено "ради" и 
као драма и као комедија. 

22. Заљубљени Шекспир (Shakespeare In Love ,1998) 
23. Дневник мотоциклисте (The Motorcycle Diaries, 

2004) – Прича о пропутовању Јужном 
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Америком младог Ернеста Че Геваре и његовог 
пријатеља Алберта Гранада. 

24. Поноћ у Паризу (Midnight in Paris, 2011) – 
романтична комедија са елементима фантазије, 
редитеља и сценаристе Вудија Алена. Филм се 
бави носталгијом и модернизмом. 

25. Достојевски (2011) – Изванредна руска серија о 
једном од највећих писаца свих времена. 

26. Јесењин (2005) – Серија о 
легендарном руском 
пјеснику. 

27. Агата (Agatha, 1979) –  
Филм о Агати Кристи. 

28. Прича о Џејн (Becoming 
Jane, 2007) – Филм о Џејн 
Остин. 

29. Последња станица (The 
Last Station, 2009)  – Филм 
о последњим данима Лава 
Толстоја. 

30. Алекса Шантић (1990) – 
Домаћа серија о славном 
пјеснику. 

31. Хенри и Џун (Henry & June, 
1990) – Анаис Нин 
упознаје у Паризу чувеног 
писца Хенрија Милера и 
његову супругу Џун и обоје 
је привлаче. 
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32. Вук Караџић (1987) – Сјајна 
домаћа серија о великом 
реформатуру језика и писма, 
сакупљачу народних 
умотворина. 

33. Sitni prahovi (Little Ashes, 
2008) – О младом животу и 
љубавима умjетника 
Салвадора Далија, режисера 
Луиса Буњуела и писца 
Федерика Гарсије Лорке. 

34. Капоти (Capote, 2005) - Филм говори о познатом 
америчком писцу Труману Капотију. 

35. Вајлд (Wilde, 1997) - Филм о Оскару Вајлду. 
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ШТА ЧИТАТИ НА РАСПУСТУ? 

 

Књижевни класици нису без разлога завриједили такав 
статус, него су се у квалитету појединих наслова 
увјеравали читаоци кроз више вјекова. Средњошколци 
треба да имају на уму да су класици ипак класици из 
одређеног разлога: то су добре књиге о природи људског 
постојања. Оне откривају нешто магично о начинима на 
који свијет функционише. Они су незамјенљиви у 
покушају неке особе да постане академски грађанин. 
Како бисте проширили своју општу културу, развили 
вокабулар и постали креативнији, умногоме вам може 
помоћи читање књига. Добар дио сјајне класичне 
литаратуре већ је обухваћен школским програмима, а 
овом приликом вам препоручујемо вриједне и 
занимљиве књиге које нису дио обавезне лектире. Има 
међу њима много жанрова и праваца, за свачији укус.  

49 
 

Л и ц е 



 

1984. - Џорџ Орвел 
2001: Одисеја у свемиру - Артур Кларк 
Quo vadis - Хенрик Сјенкевич 
Terra nostra - Карлос Фуентес 
Авантуре неваљале девојчице - Марио Варгас Љоса 
Аутостоперски водич кроз галаксију - Даглас Адамс  
Благо цара Радована - Јован Дучић 
Блудни син - Чарлс Буковски 
Велика очекивања - Чарлс Дикенс 
Галеб Џонатан Ливингстон - Ричард Бах 
Госпођа Даловеј - Вирџинија Вулф 
Госпођица - Иво Андрић 
Град и пси - Марио Варгас Љоса 
Дама с камелијама - Александар Дима 
Дејвид Коперфилд - Чарлс Дикенс 
Демијан - Херман Хесе  
Дневник о Чарнојевићу - Милош Црњански 
Доктор Живаго - Борис Пастернак 
Животињска фарма - Џорџ Орвел 
Збогом оружје - Ернест Хемингвеј 
Зелена чоја Монтенегра - Момо Капор 
Злочин и казна - Фјодор Достојевски 
Име руже - Умберто Еко 
Кад су цветале тикве - Драгослав Михаиловић 
Како упокојити вампира - Борислав Пекић 
Кућа духова - Исабел Аљенде 
Лајање на звезде - Милован Витезовић 
Ловац на змајеве - Халед Хосеини 
Људи са четири прста - Миодраг Булатовић 
Мадам Бовари - Гистав Флобер 
Мансарда - Данило Киш 
Ми, дјеца са станице Зоо - Кристијана Ф. 
Моби Дик - Херман Мелвил 
Мучнина - Жан Пол Сартр  
На западу ништа ново - Е.М.Ремарк 
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На путу - Џек Керуак 
Неподношљива лакоћа постојања - Милан Кундера 
Портрет умјетника у младости - Џемс Џојс 
Приче - Антон Павлович Чехов 
Пустоловине Хаклберија Фина - Марк Твен 
Сидарта - Херман Хесе 
Слика Дорјана Греја - Оскар Вајлд 
Степски вук - Херман Хесе 
Сто година самоће - Габриел Гарсија Маркес 
Сунце се поново рађа - Ернест Хемингвеј 
Тесла, портрет међу маскама - Владимир Пиштало 
Три ратна друга - Е.М.Ремарк 
Убити птицу ругалицу - Харпер Ли 
Уна - Момо Капор 
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Данило Киш 
 
САВЕТИ 
МЛАДОМ ПИСЦУ 

 
• Гаји сумњу у 

владајуће идеологије 
и принчеве. 

• Држи се подаље од 
принчева. 

• Чувај се да свој говор 
не загадиш језиком идеологија. 

• Веруј да си моћнији од генерала, али се не мери с 
њима. 

• Не веруј да си слабији од генерала, али се не мери с 
њима. 

• Не веруј у утопијске пројекте, осим у оне које сам 
ствараш. 

• Буди једнако горд према принчевима и према гомили. 
• Имај чисту савест у односу на привилегије које ти твој 

занат писца доноси. 
• Проклетство твог избора немој бркати са класном 

опресијом. 
• Не буди опседнут историјском хитњом и не веруј у 

метафору о возовима историје. 
• Не ускачи, дакле, у “возове историје”, јер је то само 

глупава метафора. 
• Имај увек на уму мисао: “Ко погоди циљ, све 

промаши.” 
• Не пиши репортаже из земаља у којима си боравио 

као туриста; не пиши уопште репортаже, ти ниси 
новинар. 
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• Не веруј у статистике, у цифре, у јавне изјаве: 
стварност је оно што се не види голим оком. 

• Не посећуј фабрике, колхозе, радилишта: напредак је 
оно што се не види голим оком. 

• Не бави се економијом, социологијом, 
психоанализом. 

• Не следи источњачке филозофије, зен-будизам итд; ти 
имаш паметнија посла. 

• Буди свестан чињенице да је фантазија сестра лажи, и 
стога опасна. 

• Не удружуј се ни са ким: писац је сам. 
• Не веруј онима који кажу да је ово најгори од свих 

светова. 
• Не веруј пророцима, јер ти си пророк. 
• Не буди пророк, јер твоје је оружје сумња. 
• Имај мирну савест: принчеви те се не тичу, јер ти си 

принц. 
• Имај мирну савест: рудари те се не тичу, јер ти си 

рудар. 
• Знај да оно што ниси рекао у новинама није пропало 

заувек: то је тресет. 
• Не пиши по наруџбини дана. 
• Не клади се на тренутак, јер ћеш се кајати. 
• Не клади се ни на вечност, јер ћеш се кајати. 
• Буди незадовољан својом судбином, јер само су 

будале задовољне. 
• Не буди незадовољан својом судбином, јер ти си 

изабраник. 
• Не тражи морално оправдање за оне који су издали. 
• Чувај се “ужасавајуће доследности”. 
• Чувај се лажних аналогија. 
• Поверуј онима који скупо плаћају своју недоследност. 

53 
 

Л и ц е 



 

• Не веруј онима који своју недоследност скупо 
наплаћују. 

• Не заступај релативизам свих вредности: хијерархија 
вредности постоји. 

• Награде које ти додељују принчеви примај с 
равнодушношћу, али ништа не чини да их заслужиш. 

• Веруј да је језик на којем пишеш најбољи од свих 
језика, јер ти другог немаш. 

• Веруј да је језик на којем пишеш најгори од свих, мада 
га не би заменио ни за један други. 

• “Тако, будући млак, и нијеси ни студен ни врућ, 
избљуваћу те из уста својих”. (Откривење Јов., 3,16) 

• Не буди сервилан, јер ће те принчеви узети за вратара. 
• Не буди надувен, јер ћеш личити на вратаре принчева. 
• Немој дозволити да те увере да је твоје писање 

друштвено некорисно. 
• Немој мислити да је твоје писање “друштвено 

користан посао”. 
• Немој мислити да си и ти сам користан члан друштва. 
• Немој дозволити да те увере да си стога друштвени 

паразит. 
• Веруј да твој сонет вреди више од говора политичара и 

принчева. 
• Знај да твој сонет не значи ништа спрам реторике 

политичара и принчева. 
• Имај о свему своје мишљење. 
• Немој о свему рећи своје мишљење. 
• Тебе речи најмање коштају. 
• Твоје су речи најдрагоценије. 
• Не наступај у име своје нације, јер ко си ти да би био 

ичији представник до свој! 
• Не буди у опозицији, јер ти ниси наспрам, ти си доле. 
• Не буди уз власт и принчеве, јер ти си изнад њих. 
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• Бори се против друштвених неправди, не правећи од 
тога програм. 

• Немој да те борба против друштвених неправди 
скрене са твога пута. 

• Упознај мисао других, затим је одбаци. 
• Не стварај политички програм, не стварај никакав 

програм: ти ствараш из магме и хаоса света. 
• Чувај се оних који ти нуде коначна решења. 
• Не буди писац мањина. 
• Чим те нека заједница почне својатати, преиспитај се. 
• Не пиши за “просечног читаоца”: сви су читаоци 

просечни. 
• Не пиши за елиту, елита не постоји; елита си ти. 
• Не мисли о смрти, и не заборављај да си смртан. 
• Не веруј у бесмртност писца, то су професорске 

глупости. 
• Не буди трагично озбиљан, јер то је комично. 
• Не буди комедијант, јер су бољари навикли да их 

забављају. 
• Не буди дворска луда. 
• Не мисли да су писци “савест човечанства”: видео си 

већ толико гадова. 
• Не дај да те увере да си нико и ништа: видео си већ да 

се бољари боје песника. 
• Не иди ни за једну идеју у смрт, и не наговарај никог 

да гине. 
• Не буди кукавица, и презири кукавице. 
• Не заборави да херојство захтева велику цену. 
• Не пиши за празнике и јубилеје. 
• Не пиши похвалнице, јер ћеш се кајати. 
• Не пиши посмртно слово народним великанима, јер 

ћеш се кајати. 
• Ако не можеш рећи истину – ћути. 
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• Чувај се полуистина. 
• Кад је опште славље, нема разлога да и ти узимаш 

учешћа. 
• Не чини услуге принчевима и бољарима. 
• Не тражи услуге од принчева и бољара. 
• Не буди толерантан из учтивости. 
• Не истеруј правду на конац: “с будалом се не 

препири”. 
• Немој дозволити да те увере да смо сви једнако у 

праву, и да се о укусима не вреди расправљати. 
• “Кад оба саговорника имају криво, то још не значи да 

су обојица у праву.” (Попер) 
• “Дозволити да други има право не штити нас од једне 

друге опасности: да поверујемо да можда сви имају 
право.” (Идем) 

• Немој расправљати са игнорантима о стварима које 
први пут од тебе чују. 

• Немој да имаш мисију. 
• Чувај се оних који имају мисију. 
• Не веруј у “научно мишљење”. 
• Не веруј у интуицију. 
• Чувај се цинизма, па и сопственог. 
• Избегавај идеолошка општа места и цитате. 
• Имај храбрости да Арагонову песму у славу Гепеуа 

назовеш бешчашћем. 
• Не тражи за то олакшавајуће околности. 
• Не дозволи да те увере да су у полемици Сартр-Ками 

обојица били у праву. 
• Не веруј у аутоматско писање и “свесну нејасност” – 

ти тежиш за јасношћу. 
• Одбацуј књижевне школе које ти намећу. 
• На помен “социјалистичког реализма” напушташ 

сваки даљи разговор. 
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• На тему “ангажована књижевност” ћутиш као риба: 
ствар препушташ професорима. 

• Онога ко упоређује концентрационе логоре са 
Сантеом, пошаљеш да се прошета. 

• Ко тврди да је Колима била различита од Аушвица, 
пошаљеш до сто ђавола. 

• Ко тврди да су у Аушвицу требили само вашке а не 
људе – исти поступак као горе. 

• Segui il carro e lascia dir le genti. (Данте) 
 

 
 

 

Фотографија: Вук Ракочевић   
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РЕКЛИ СУ О ПИСАЊУ, KЊИГАМА, 
КЊИЖЕВНОСТИ... 

 

• Када би ме данас неки млад писац питао шта је 
важно у нашем позиву, ја бих му рекао – све и свако. 
Свако вам уме по нешто рећи, од сваког можете 
нешто научити. И нема будале која нема свој 
звездани тренутак. Зато држите очи и уши отворене, 
немојте слушати само себе, учите се најпре живети и 
мислити, а писање ће доћи само по себи. 

Борислав Пекић 
• Verba volant, scripta manent. (Ријечи лете, оно што је 

написано остаје.) 
Латинска изрека 
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• Не постоји неко правило како се пише. Некада 
писање надолази лако и савршено, а некада наликује 
бушењу стијене и разношењу исте експлозивом. 

Ернест Хемингвеј 
• Пјесници су осјећање, а филозофи разум 

човјечанства. 
Семјуел Бекет 

• Човјек који не чита добре књиге нема никакве 
предности над човјеком који их уопште не зна 
читати. 

Марк Твен 
• Књиге су хладни, али поуздани пријатељи. 

Сократ 
• Таленат је осјећај за мјеру. 

А. Островски 
• Писање је вокација, мутација гена, хромозома; писац 

се постаје као што се постаје давитељ. Пишем јер не 
знам ништа друго да радим; јер од свега што бих 
могао да радим, ово радим најбоље и (I hope) боље 
од других. Писање је таштина. Таштина која ми се 
понекад чини мање ништавном од других облика 
егзистенције. Пишем, дакле, јер сам незадовољан 
собом и светом. И да бих исказао то незадовољство. 
Да бих преживео! 

Данило Киш 
• Направити библиотеку у кући значи подарити јој 

душу. 
Цицерон 

• Књига која жели да траје је она која се може читати 
на различите начине. У сваком случају треба да 
омогући различито, промјењиво читање. Свака 
генерација чита велика дјела на другачији начин. 

Хорхе Луис Борхес 

59 
 

Л и ц е 



 

• Остати равнодушан према књизи значи лакомислено 
осиромашити свој живот. 

Иво Андрић 
• Књига је у цјелости пут од зла ка доброме, од 

кривице ка правди, од погрешног ка истинитом, од 
ноћи ка дану. 

Виктор Иго 
• Писац треба да се чува од тога да користи 

непотребне реторичке украсе, бескорисна преувели-
чавања и уопште, као и у архитектури, треба 
избјегавати сувишне декорације – другим ријечима, 
он мора да тежи чистоти стила. Све што је сувишно 
имаће штетан ефекат. Закон једноставности и 
наивности важи за све лијепе уметности, јер он је 
компатибилан са оним што је најузвишеније. 

Артур Шопенхауер 
• Не пишете зато што желите нешто рећи, пишете зато 

што имате нешто рећи. 
Скот Фицжералд 

• Ако нема суза код писца, неће бити суза ни код 
читаоца, ако нема изненађења за писца, неће бити 
изненађења за читаоце. 

Роберт Фрост 
• Књига послије које је читалац исти као и прије њеног 

читања јесте промашена књига. 
Емил Сиоран 

• Ја волим отменост књиге, јер она, по правилу, 
доспева у праве руке, а избор је бесконачан. 

Данило Киш 
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Лого: Никола Радуновић 
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