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Fragmenti uz Kafkino 
pripovedanje 

    Fragmenti o Kafkinom pripovijedanju, koje 
ispisuje Jovica Aćin, ovdje su preuzeti iz knji-
ge Ko bi mogao biti Jovica Aćin. Knjigu-Zbornik 
je povodom sedamdesetpetoga Aćinova rođendana 
objavila Biblioteka grada Beograda u svojoj 
biblioteci Vrhovi, a priredio ju je Mihajlo Pantić. 
    Uvodni prilog u Zborniku je razgovor između 
Jovice Aćina i Mihajla Pantića pod naslo-
vom Dobacivanje po dijagonali. Pravi razgovor - 
između dvojice pisaca, znalaca književnosti, prija-
telja, lišen uštogljenosti i formalizma, sadržajan, 
duhovit, bogat. Potom dolaze dva Aćinova pri-
povjedačko-esejistička priloga: Dok je čekao na 
zasluženi predah i Doktor pripovedanja. O knji-
ževnom djelu Jovice Aćina u dijelu Zbornika pod 
naslovom Gatanja uvršteni su tekstovi Davida 
Albaharija, Aleksandre Mančić, Milenka Stoji-
čića, Ivane Milivojević, Ivana Negrišorca, Ivana 
Lovrenovića, Gojka Tešića, Mihajla Pantića, No-
vice Milića, Predraga Krstića, Franje Petrinovića, 
Đorđa Despića, Mile Medigović Stefanović i 
Marine Avramović. U poglavlju pod naslo-
vom Odblesci nižu se o Aćinovom djelu kratki is-
kazi Aleksandra Tišme, Predraga Lucića, Predraga 
Fincija, Marija Kopića, Srđana Tešina, Slobodana 
Tišme, Dragane Beleslijin, Stojana Đorđića, 
Nenada Manojlovića, Dušana Stošića, Miće Vuji-
čića, Jasmine Vrbavac,  Jovanke Vukanović, Ne-
nada Dakovića, Bože Koprivice, Ljube Popovića, 
Vladana Matijevića, Save Damjanova, Svetislava 
Jovanova, Žarka Rošulja, Aleksandra Spasića, 
Branka Maširevića, Zorislava Paunkovića, Jovana 
Zivlaka, Biljane Andonovske, Đorđa Pisareva, 
Tanje Kragujević, Milete Aćimovića Ivkova, Vik-
tora Žmegača, Ranka Risojevića, Nenada Milo-
ševića, Simona Grabovca, Marjana Čakarevića, 
Milana R. Simića, Radivoja Šajtinca i Ljubiše 
Jocića. Zbornik zatvara bibliografija Aćinovih 
djela 1970-2021, te slikovno poglavlje   Foto-bio-
grafija. (I. Lovrenović) 
  

Jovica Aćin 
 

DOKTOR PRIPOVEDANJA 
Pisanje kao putovanje 

 
    Prva rečenica u sačuvanim Kafkinim dnevnič-
kim zapisima glasi: Die Zuschauer erstarren, 
wenn der Zug vorbeifährt. Zapravo ceo zapis je 
samo ta rečenica. 
    Dok voz prolazi, posmatrači se koče. 
    Bila je to prva rečenica, na prvoj stranici sveske, 
u samom njenom vrhu, rečenica koja je u tom trenu 
navrla u piscu neodoljivije od drugih, iziskujući da 
bude zapisana, i Kafka je piše. 
    Sama rečenica je već priča za sebe. Dovoljna 
sebi, dovoljna i nama. 
    Kafka putuje. Nalazi se u vozu. Gleda kroz pro-
zor. I vidi one koji gledaju prolazak voza. Prime-
ćuje nešto što i nije baš vidljivo. On vidi i razume. 
Moja pretpostavka jeste da ukočenost posmatrača 
na stanici ili, verovatnije, pored pruge, nije ukru-
ćenost izazvana strahom od lokomotive i vagona 
dok cela kompozicija juri i proizvodi silnu i 
ritmičnu buku. Voz je tada, svakako, nalik nekom 
metalnom čudovištu. Ne, posmatrači su u tom 
trenutku pretrnuli, ali i zaprepašćeni da su u tom 
čudovištu ljudi, putnici, koji odlaze nekud u 
neznanu daljinu. Kretanje voza je živo, jer su u 
njemu živa stvorenja. Pred tim prizorom živog i 
moćnog kretanja, koji u njemu odjednom pobu-
đuje nevericu da tako nešto uopšte postoji, mogu 
da imaju samo jednu reakciju: ne pomerati se, 
prihvatiti paralizu kao takvu, jer prolazi nešto un-
heimlich, istovremeno blisko i zavičajno, a ipak 
strano i onespokojavajuće. Oni su svedoci puto-
vanja, gledanog spolja, kao slučajni prolaznici 
zatečeni nekim čudom koje je odjednom iskrsnulo 
niodakle. Pred njim se koče. Zaleđuju se. To je 
Kafka hteo od svog pisanja. Da bude putovanje 
koje je u stanju da šokira. I zato je voleo da putuje.      
    Bilo je to najbolji uvod u njegovo pisanje. 
    Navedena rečenica neće ostati usamljena. 
    Golem je broj Kafkinih priča, zapisa i refleksija, 
a koje su vezane za putovanje, za druga mesta, sela 
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i gradove, za daleke krajeve i koje dospevamo 
samo ako idemo što „dalje odavde“, po mogućstvu 
na konju ili u zaprežnim kolima, a najčešće, kako 
je to bilo i u Kafkinoj zbilji, vozom. 
    S navedenom rečenicom, svojevrsnom mikro-
pričom, ispisanom 1909. godine, kod Kafke kao da 
sve počinje. U najmanju ruku počinju njegovi 
pripovedni fragmenti. Počinje fragmentacija u 
pisanju, a u kojoj se sprežu putovanje kao kretanje, 
prolaženje i odlaženje, promatranja stvari sveta, 
telo, bilo čovekovo ili životinjsko, i metamor-
fotička reakcija tog tela na događaje. Sve je to 
rečeno u toj rečenici, koja je u isti mah završena, 
gotova priča, ali i nekako otvorena i beskonačna, 
jer će biti zatim beskrajno varirana do same piš-
čeve smrti. 
    Kratke priče i fragmenti, koji preovlađuju kod 
Kafke, i u njegovim pismima, njegovim dnev-
nicima i radnim sveskama, pa i u njegovim roma-
nima, uvek su poput samohodnih vozila i nalik 
zagonetkama, koji su samo čekali da budu zapisani 
i potom napušteni, jer su neprestano tražili nove 
oblike u kojima će se pojaviti. Neće Kafka nikakve 
velike slike. On traži male slike u kojima uvek 
postoji, više ili manje vidljiva, tačka koja nas tera 
da se ukočimo. I ta tačka se nedri u druge tačke. 
To su minijaturna jezgra drame. To su odblesci 
drame našeg svekolikog sveta. 
    Kad se pomaljaju u pričama, Kafkini junaci su 
putnici. Da li je to lovac Grak, da li je to carski 
glasnik, Karl Rosman koji nestaje u Americi, 
zemljomer koji izdaleka putuje u neko selo, a onda 
se koči pred zamkom, ili jedan od anonimnih 
graditelja Kineskog zida ili čak onaj stvor koji 
lunja po lavirintskim hodnicima svoga podzemnog 
zdanja, svejedno – uvek su to duboko u sebi put-
nici, ali koji su preuzeli i ulogu posmatrača 
sopstvenih putovanja. Uvek nošeni željom da budu 
Indijanci koji u nepoznato jure na konjima. 
    Kao odjek prve rečenice o posmatračima koji se 
ukrućuju dok voz prolazi pored njih, znatno 
kasnije će Kafka u svojim sveskama zabeležiti 
dramu putnika. On je u vozu i zaboravlja na tu 
činjenicu, pa živi kao da je kod kuće. Odjednom se 
priseti da je u vozu koji juri nekud, i to ga 
preobražava u putnika. Obraća pažnju na ostale 
putnike. Oseća da ga preplavljuje sloboda. Putuje 
bez odredišta i kao dete uživa u tome. Kroz prozor 
može da vidi predele, ali i ljude koji posmatraju 
njegov voz. On zaboravlja da je zaboravio, i po-
drhtavanje voza mu izgleda kao delo nekog 
čarobnjaka. Time Kafka dočarava svoje unutrašnje 
iskustvo pisanja, ali i ono što mi kao čitaoci 
osećamo dok pored nas protiče to pisanje ili čak 
zaranjamo u njega. 
  

 
 
 

Na groblju 
 
    Za sve koji nisu bili u prilici da posete grob 
doktora K. važi upozorenje da on nikad neće biti 
isti kao što je bio na početku. Na groblju u 
predgrađu Praga stajaćete pred grobnicom, a pri 
tome nećete biti ni svesni da je, ako verujemo 
američkom autoru Džošui Koenu (s kojim delim 
mišljenje da je prevoditi Kafku ponekad praviti 
budalu od sebe, a pisati o njemu često udvostru-
čavati svoju ludost), originalni grobni kamen na 
tom grobu ukraden tridesetih godina prošlog 
stoleća. Kradljivac kamena nikad nije otkriven. 
Mogao bi taj kradljivac biti, priča se ili je to negde 
čak i zapisano, i neki nacista tajno zaljubljen u 
književnost, što nije verovatno, ali nije i nemo-
guće. Naprosto je došao noću na groblje. Nije mu 
bilo prijatno, jer je to bilo jevrejsko groblje, -
Novo jevrejsko groblje. Sa svojim saradnicima je 
podigao kamenčinu i utovario je na kolica, pa ju je 
odvezao neznano kuda. Ne postoje pouzdani 
podaci da se ta krađa zaista odigrala tridesetih 
godina prošlog stoleća. Možda se to desilo desetak 
ili petnaestak godina docnije. Ali onda kradljivac 
nije bio nacista nego neki zaslepljeni knjigoljubac 
koji se u svoj uspešni lopovski poduhvat upustio, 
razume se, pod prećutnom zaštitom ondašnje 
komunističke vlasti, kojoj nimalo nije godilo da je 
u komunističkoj zemlji sahranjen neki doktor K., 
jer taj K. je dalekovido razotkrio sve mahinacije 
rečene vlasti čak i pre nego što su one počele da se 
izvode. Potom su se našli ljudi koji su ukradeni 
kamen zamenili drugim, gotovo istovetnim. I 
doktor K. je nastavio da počiva pod novim kame-
nom. Ipak, njegov mir nije dugo trajao, jer je i taj 
novi kamen bio ukraden. Ova krađa se, po svemu 
sudeći, odigrala pedesetih ili čak ranih šezdesetih 
godina prošlog stoleća. Ni tada kradljivac nije 
uhvaćen. A vlast se baš i nije trudila oko toga. To 
je bilo vreme kad nije, međutim, isključena ni 
mogućnost da je kradljivac bio pripadnik neidenti-
fikovane omladinske antikomunističke podzemne 
organizacije, koja se možda zaklinjala u delo dok-
tora K., shvatajući ga kao neophodan i dragoceni 
vodič. S druge strane, krađa drugog kamena koji je 
zamenio originalni, mogla je biti organizovana i od 
strane nekog privatnog kolekcionara, i to pre sa 
Zapada nego sa Istoka, jer je na Zapadu taj soj ipak 
brojniji i novčano opremljeniji od kolekcionarske 
grane na Istoku. Na grob je postavljen i treći ka-
men kao zamena za drugi koji je bio zamena za 
prvi. Ovaj treći kamen je nekako ružan. Reč je o 
heksagonalnom monolitu koji je teško pritiskao tle 
na mestu na kojem je počivao doktor K. U neku 
ruku je u redu što će i ta granitna spomen-gromada 
biti ukradena, iako je prošlih godina čak postav-
ljena i skrivena kamera da bi je čuvala od krađe. I 
tako smo dospeli do nadziranja. Čak će i naši gro-
bovi biti nadzirani da bi se onemogućile navodne 
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krađe. Zakon u takozvanim demokratskim drža-
vama zabranjuje nadziranje građana, ali, dabome, 
vlast ipak nadzire građane, prisluškuje ih, snima, 
kontroliše, jer samo tako, kršeći zakon, može da 
štiti i obezbeđuje taj isti zakon, budući da su svi 
građani potencijalni prekršitelji zakona. Pred za-
konom smo svi tek prividno nevini. Čim smo 
nadzirani, naša nevinost se rasplinjava. 
    I još: kakvu god vest da primimo o tome šta se 
dešava u svetu sa slučajem doktora K., uvek nam 
izgleda da je to sam doktor K. smislio. I to je jedno 
od čuda koje dugujemo njegovoj neviđenoj mašto-
glavosti, a od koje zakon svim silama gleda da nas 
oduči. 
  

Kafkina rečenica 
  
    Možda je Virdžinija Vulf bila u pravu kad je 
svoje čitaoce uveravala da se idealno pisanje ro-
mana odigrava u pasusima i poglavljima, a ne u 
rečenicama. Sama rečenica za sebe nije u stanju da 
artikuliše svekoliki oblik romana u kojem se stiče 
mnoštvo rečenica i za koje je onda neophodno 
obezbediti neki dublji ritam. Ritam jedne rečenice 
nije dovoljan. Potrebno je da tekst romana bude 
ritmovan s one strane rečenice. Od pasusa do pa-
susa, od poglavlja ili odeljka do poglavlja i slede-
ćeg odeljka. To deluje donekle žurnalistički i liše-
no nekog jedinstvenog, kristalnog stila koji se 
postiže prvenstveno ispisivanjem rečenice. Na to 
je mislio Vladimir Nabokov kad je za izvesne ro-
manopisce, gotovo fetišizujući savršenu rečenicu, 
govorio da su bez stila, recimo Alber Kami i 
Tomas Man. Ako pisac ne može da prođe test reče-
nice, on je u Nabokovljevim očima bio promašen. 
Ali čitaoci, smatrala je Vulfova, očekuju različita 
zadovoljstva od različitih pisaca. Ne očekuje se od 
svih pisaca isto. Roman nema uvek istu formu. On 
je, kako nagoveštava kritičar Džejms Vud, tako-
reći kreativno oklevanje u pogledu forme, pa tako 
ni do danas ne treba o romanu misliti kao o pisanju 
koje je jednom zauvek utvrdilo u kojem stilu valja 
da se odvija. 
    Ipak, sudimo li o piscu prema njegovoj rečenici, 
Kafka je specifičan slučaj. Njegova Satz se menja-
la zavisno od toga kad je pisao i šta je pisao. 
Suočavajući se s pitanjem zakona, neposredno ili 
okolišno, Kafka je oblikovao naročiti tip rečenice 
u svome pripovedanju. 
    Podsetiću najpre, pošto sad čitamo Kafku u srp-
skom prevodu, na gramatičku razliku između ne-
mačke i srpske rečenice. Ta razlika je s priličnim 
posledicama po čitanje, a važi i za mnoge druge 
jezike iz indoevropske porodice. U slučaju nemač-
ke rečenice moramo da budemo strpljivi u pogledu 
radnje koju subjekt vrši na objektu, jer je nećemo 
saznati do samog kraja rečenice. Redosled je 
subjekt – objekt – glagolski predikat, za razliku od 
redosleda u srpskoj rečenici subjekt – glagolski 

predikat – objekt. Kod Kafke to sintaksičko 
odlaganje biva još izrazitije. Kao po pravilu, u 
čemu se opet i nadalje slažem sa Džošuom 
Koenom (autorom uvoda u američki prevod 
izabranih Kafkinih kraćih priča), njegova rečenica 
započinje lucidno, s nekom umesnom pomisli, 
rekli bismo sa savršenom idejom, a onda se između 
zapeta i tačaka-zapeta rečenica produžava i razvija 
u piščevom pokušaju da saopšti sve pomisli koje 
proističu iz početne pomisli, sve varijante i mo-
gućnosti koje ideju podržavaju i dopunjavaju sa 
čitavim nizom novih ideja koje proizlaze iz 
prvobitne, da bismo naposletku stigli, pre kraja te 
monstruozne rečenice, čak do same suprotne ideje, 
do neke kontrapomisli koja osporava i ruši sve-
koliku osnovanost pomisli s kojom je rečenica 
započeta. A kad se još suočimo s takvom reče-
nicom zasnovanoj na maločas spomenutom sin-
taksičkom odlaganju za čitaoca takoreći nastaje 
ludilo. U pokušaju da nam predoči sve mogućne 
posledice neke pomisli, i to u jednoj jedinoj 
rečenici, koja bi u srpskom jeziku komotno mogla, 
pa i morala da se pretoči u dve ili tri, pokatkad 
četiri rečenice, Kafka nas ubacuje u lavirintski 
žrvanj čiji se intenzitet mrvljenja podjaruje spome-
nutom prirodom nemačke rečenice, uz neprestani 
rast napetosti i neizvesnosti srpskog čitaoca. U 
najboljem ili najgorem slučaju srpski čitaoci koji 
intenciju rečenice saznaju u samom njenom 
začetku, pri čemu se ta intencija eventualno širi ili 
donekle modifikuje, suočavaju se s tim da su 
prinuđeni da prihvate da im potpuno razumevanje 
nemačke i Kafkine rečenice nikad neće biti dato 
pre njenog okončavanja. Otuda srpski prevod 
Kafkinog teksta uvek nalikuju ekvilibriranju na 
užetu preko provalije, čak i onda kad dve srpske 
rečenice stoje umesto jedne Kafkine. Ono što je 
prevodilac iskusio, iskusiće i čitalac. 
    Kafka je doktorirao prava u Pragu na Karlovom 
univerzitetu i potom radio kao pravnik u osigura-
vajućem zavodu. Danas su nam njegovi službeni 
spisi dostupni. Oni se oslanjaju na pozitivne za-
konske propise. Njihov pravnički karakter nam 
ukazuje u kojoj meri je i samo Kafkino pisanje bilo 
pod uplivom pravnog diskursa. Dolazilo je to do 
izražaja naročito u trenucima kad bi Kafka, 
vrativši se iz kancelarije, pa posle često neuspeš-
nog dremanja sedao, u noćnim časima, za svoj 
omanji pisaći sto u sobi koja mu je bila i spavaća, 
i pisao ponekad i do svitanja. U tom njegovom 
pisanju odjednom prepoznajemo govor zakona, sa 
svakojakim dvosmislenostima, obrazloženjima i 
protivobrazloženjima, argumentima i protivargu-
mentima, sa dispozitivima i zaključnim delovima. 
Dvosmislenost Kafkinog pisanja, mogli bismo 
reći, kao da je mimikrija ispisivanja primenjenog 
teksta zakona. Dvosmislenost je praćena večnim 
tumačenjem i primenom stavova. Iznose se tvrd-
nje, zatim se osporavaju, te opet potvrđuju i 
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ponovo ruše. Interpretacija luta i najzad gubi cilj, 
čak zamagljuje i svoje polazište. Neprestano smo 
u atmosferi, kad se saberu učinci prirode nemačke 
rečenice i osobenog tipa Kafkine rečenice sa 
legalizujućim stilom službenog spisa i demon-
striranja pravnog predmeta, ne samo neizvesnosti 
u značenjima i intencijama nego i pretnji koje 
stalno nosi u sebi tekst zakona kao svoju impli-
citnu naredbodavnu silu. 
    Kafkin pripovedač, Bog njegove rečenice, 
zapravo je neko ko otkrivajući univerzum isto-
vremeno ga zatamnjuje. Zato je njegova rečenica 
toliko realna, jer je u nju usisan krvotok nevidljive 
strane stvarnosti. Ona je presuda koja se izriče u 
proročištu, a sa čijim značenjem ne možemo nikad 
istinski da budemo načisto. 
  

Glas iz mraka 
 
    Kad znamo za golemi broj studija napisanih o 
Kafkinom pripovedanju i da nijedan drugi pisac 
nije toliko proučavan, a da ipak kao da smo na 
početku i ništa kao izvesno ne znamo o tom delu, 
može samo da nam padne na pamet da ni mi 
nećemo biti kadri da više saznamo o njemu. 
Zamišljamo da je ono mračan bezdan, a mi ho-
damo uskom i opasnom stazom tik uz njega. 
Pokrivena maltene neprozirnom maglom, staza 
vodi u crnu šumu, pa kroz nju u teško osvojivu 
visoku planinu za koju se kaže da se uzdiže do 
neba. Dok idemo tom strmom i neugodnom 
stazom, ne videći ni prst pred okom, najednom se 
spotičemo i sunovraćujemo u bezdan, ali u 
poslednji trenutak se hvatamo za neko ožilište na 
samom rubu litice i ostajemo tako, viseći, nad 
tamom koja pod nama čeka da iznemognemo i 
onda padnemo u njenu smrtonosno okrilje. U tom 
položaju koji nam nimalo ne obećava nastavak 
života, uspemo li da bacimo pogled tamo dole, 
doista nećemo videti ništa osim suštog mraka. Ali 
dok u grču gubimo poslednju snagu, i pitanje je 
samo sekunde ili dve pre nego što se strmo-
glavimo, možda ćemo odnekle čuti zagonetni 
šapat. To je glas doktora K. i on ti kaže: „Pusti se, 
ne brini, nećeš dugo padati; staza je odmah pod 
tobom.“ Zato onaj ko poveruje tom glasu i odvoji 
prste od korenja, utvrdiće da je ni dvadesetak 
centimetara ispod njega skrivena nova staza za 
koju nije ni znao da postoji poput mosta nad 
bezdanom, trupnuće stopalima o to tle, pa može da 
nastavi, kako kad, mirnim ili kolebljivim korakom 
kroz Kafkino delo, i biće na dobrom putu. Na putu 
čitanja. I život će mu biti zajamčen, jer tamo gde 
je  opasnost,  verujem, s Fridrihom  Helderlinom,  
začinje se i nalazi i ono što spasava. 
  
 

 

Poslednja tajna Franca Kafke 
Najvažniji istorijski dokaz FOTO 

 

    Bila je to prava senzacija kada je 2019, nakon 
višegodišnjeg sudskog procesa, napokon otvoren 
sef u jednoj švajcarskoj banci gde su se čuvali tzv. 
Kafkini papiri: osim neobjavljenih rukopisa zna-
menitog pisca za koje se znalo da su onde pohra-
njeni pre nekoliko decenija, bilo je tu više od 
stotinu njegovih dotad neviđenih crteža. 

Foto: Profimedia 

    Tri godine nakon tog velikog otkrića, prema 
mišljenju eksperata najverovatnije i poslednjeg 
kada je reč o opusu prerano preminulog autora 
"Procesa", Kafkini crteži napokon su prvi put u 
celosti objavljeni u posebnoj knjizi u izdanju Yale 
University Pressa. Pa iako većina Kafku prven-
stveno poznaje kroz njegov književni opus, ova 
nova monografija ima za cilj prikazati ga i kao 
vizualnog umetnika. 
    A o toj njegovoj drugoj skrivenoj strasti, pored 
pisanja kojim se bavio nakon što bi odradio svoj 
dnevni posao činovnika, piše sam Kafka u jednom 
pismu upućenom zaručnici, Felisi Bauer, 1913. 
godine. U njemu, među ostalim, govori kako mu je 
lakše nacrtati san koji priziva njihov prvi susret u 
Pragu, nego ga rečima opisati. Piše i kako je 
jednom bio izvrstan crtač, ali onda je počeo ići na 
časove akademskog crtanja kod jedne loše slikar-
ke, čime je uništio svoj talent. 
    "Ovih dana ću ti poslati nekoliko svojih starih 
crteža, da ti dam nešto čemu ćeš se nasmejati. Ti 
su mi crteži pružili veće zadovoljstvo tih dana - 
bilo je to pre mnogo godina - nego bilo što drugo", 
piše Kafka aludirajući na svoje studentske dane 
tokom kojih je intenzivno crtao i pohađao satove 
istorije umetnosti. Pa iako se više ne može utvrditi 
ko je bila "loša slikarka" koja je Kafki davala 
časove crtanja, ova referenca dodatno pojašnjava 
koliko se ozbiljno Kafka bavio crtanjem tokom 
svog studentskog razdoblja od 1901. do 1906, kao 
i sledeće godine, kada je bio advokatski priprav-
nik, sve do jeseni 1907. 
    Neverovatno zvuči, ali Kafkin najbolji prijatelj 
Maks Brod, koji je upoznao Kafku u jesen 1902, u 
to je vreme bio itekako svestan da njegov prijatelj 
crta, ali ne i da piše. Divio se čak njegovim skica-
ma na marginama beležaka s predavanja koje mu 
je dao njegov godinu dana stariji kolega s prava. 
Brod je, kako je priznao u Kafkinoj biografiji, 
pažljivo izrezao "ove burleskne slike i tako po-
stavio temelje za svoju kolekciju Kafkinih crteža". 
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Najvažniji istorijski dokaz 
 

   

 
Foto: Profimedia 

    Okolnosti je nešto detaljnije retrospektivno opi-
sao u knjizi "Franz Kafkas Glauben und Lehre" iz 
1948. što je pored Kafkinog pisma Felisi najvažniji 
istorijski dokaz njegovog ranog bavljenja crta-
njem. Dobrih četrdeset godina kasnije, Brod izve-
štava da je skupljao Kafkine crteže - čak i pre 
njegovih rukopisa - ali takođe implicira da je bilo 
dodatnih crteža koje je Kafka uništio: 
    "Bio je čak ravnodušniji, ili možda bolje rečeno, 
neprijateljskiji prema svojim crtežima nego prema 
svojoj književnoj produkciji. Sve što nisam spasio 
bilo je uništeno. Naterao sam ga da mi da svoje 
'žrvljotine', ili sam ih spasio iz koša za otpatke - uz 
to, izrezao sam nekoliko njih s margina beleški s 
kolegijuma na studijama prava, tih ilegalno repro-
duciranih 'prepisa' koje sam uvek 'nasleđivao' od 
njega (jer je bio godinu dana ispred mene)". 
    Kako je poznato, Kafka je Brodu dao jasne 
upute šta treba da uradi s njegovom zaostavštinom: 
"Dragi Maks, moja poslednja molba: sve što se u 
mojoj zaostavštini može naći, od dnevnika, ruko-
pisa, tuđih i mojih pisama, crteža i slično, bez 
čitanja spali. Tvoj Franc Kafka", napisao je na 
ceduljici koju je 1924. pronašao Brod na prija-
teljevom stolu nakon što je umro od tuberkuloze. 
    Brod međutim nije poštovao Kafkinu poslednju 
volju te je sve njegove "papire" uključujući i crte-
že, ne samo književne rukopise, brižno čuvao te ih 
poneo sa sobom u jednom kovčegu kada je 
pobegao od nacista u Palestinu 1939. godine. Me-
đutim, tokom Sueske krize 1956, čitava Brodova 
arhiva spremljena je u sef jedne banke u Cirihu, 

gde je narednih godina ostala "zarobljena" zbog 
nekih navodnih tehnikalija. Malo je poznato da 
tada više niti nisu bili u Brodovom vlasništvu. 
Kafkine papire Brod je, naime, još za života 
ostavio svojoj sekretarici Ilzi Ester Hofe, no sve do 
smrti taj detalj nije javno obznanio te se ponašao 
kao da je i dalje on njihov vlasnik. Brod je, inače, 
Hofeovoj, koja je u Tel Aviv, kao i on, stigla iz 
Praga, ostavio Kafkine papire iz ličnih razloga. 
    Upoznali su se na času hebrejskog 1942, iste 
godine kada Brodu umire supruga Elsa. Hofe, koja 
je i sama pisala pesme, bila mu je sekretarica i 
saradnica decenijama, pomagala mu je oko njego-
vih novinarskih i literarnih uradaka sve do njegove 
smrti 1968. godine. Imala je i svoju sobu u 
njegovom stanu, a kako joj nije mogao da plaća 
njen rad, to što joj je ostavio bio je na neki način i 
znak zahvalnosti prema ženi koja mu je toliko 
godina bila posvećena i odana. Takođe, Brod nije 
imao decu tako da je bio deo njene porodice, drugi 
otac njenim dvema kćerima Evi i Rut i prijatelj nje-
nom suprugu Otu koji je umro iste godine kad i on. 
    U svojoj oporuci Brod je jasno naznačio da sva 
njegova zaostavština, uključujući i Kafkine papire, 
pripada Hofe, te daje uputstvo da bi bilo dobro da 
se fizički rukopisi negde stave na čuvanje, na 
primer u Nacionalnu biblioteku Izraela "ako 
gospođa Hofe nije već napravila neke druge 
aranžmane". Za života Brod nije želeo da se Kaf-
kini crteži publikuju, niti izlažu, ko god bi ga kon- 
 

 
taktirao s takvom molbom uvek bi pronašao neko 
opravdanje, od toga da se boji hoće li biti valo-
rizirani kao umetnička dela, do toga da je bio 
nezadovoljan kritikama usmerenim prema njemu u 
kontekstu bavljenja Kafkom. No činjenica je bila 
da Kafkini papiri nisu više niti bili u njegovom 
vlasništvu. 
    Nakon što je Brod umro, Hofe je deo papira 
objavila i prodala, ali većinu je ostavila kćerima, a 
kad je reč o crtežima, sve do 2019. niti jedan 
Kafkin crtež nije više predstavljen javnosti, izuzev 
onih koji su već bili objavljeni u nekim od izdanja 
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Kafkinih dela, sveukupno četrdesetak. Hofe se 
rigorozno držala svojih prava - tokom poseta Izra-
elu 1981, izdavač Mihael Kriger raspitivao se o 
Kafkinim crtežima, s namerom da ih objavi na 
njegovu stotu godišnjicu rođenja, no brzo je odu-
stao od njih kada je saznao da samo da ih pogleda 
treba platiti 100.000 maraka. 
    Stvari se još više komplikuju nakon što je Hofe 
umrla 2007. godine. Tada počinje prava bitka na 
sudu koja traje desetak godina između dveju kćeri, 
Brodove sekrtarice i Nacionalne biblioteke Izraela 
koja je smatrala da su Kafkini papiri postali vlas-
ništvo države Izrael kada je Brod emigrirao u 
Palestinu, te da ih je Brod ostavio njima u svom 
testamentu. Na koncu je Biblioteka dobila spor i 
krajem 2019. Kafkin umetnički opus konačno je 
mogao slobodno da bude predstavljen javnosti. 
    Urednik nove monografije Andreas Kilher godi-
nama je pratio tu sudsku sagu oko Kafkine zao-
stavštine: "Stoga sam bio prilično siguran da 
sefovi u UBS-u u Cirhu, gde je njegova zao-
stavština bila čuvana decenijama, sadrže crteže 
kao i rukopise. Ali iako su svi rukopisi već bili 
poznati, znali smo samo nekoliko crteža - a bilo je 
jasno da ih ima mnogo više. Kad je okružni sud u 
Cirihu 2019. presudio da se sefovi mogu otvoriti i 
njihov sadržaj poslati u Nacionalnu biblioteku 
Izraela, odmah sam otputovao u Izrael da pogle-
dam crteže – s mogućnošću da ih uredim čvrsto u 
glavi. Opseg i kvalitet crteža su me zapanjili", 
izjavio je u jednom intervjuu nedavno povodom 
objave knjige. 
 

Likovi u pokret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    "Kafka kao vizuelni umetnik – ta se tema do 
sada jedva činila vrednom ozbiljnog razmatranja. 
Činjenica da je umetnik Kafka u našoj istorijskoj 
svesti igrao podređenu ulogu piscu Kafki deli-
mično se pripisuje našoj neadekvatnoj slici o 
njemu. To je zato što smo donedavno imali pristup 
samo relativno maloj zbirci njegovih crteža, otpri-
like 40 skica. Čak i od te male grupe samo je 
nekolicina odabranih postala šire poznata prven-
stveno kao ilustracije na naslovnicama mekih 
izdanja Kafkinih dela koja su izlazila od 1950-ih", 
zapisao je u predgovoru knjige. 
    "Taj nedostatak bio je posledica činjenice da se 
većina Kafkinih crteža nalazila u delu njegove 

književne zaostavštine koja je decenijama bila 
potpuno nedostupna. Stoga se bez preterivanja 
može reći da ovaj zbornik predstavlja poslednju 
veliku nepoznatu riznicu Kafkinih dela." 
    Kafkini crteži su minimalistički, svedeni tek na 
nekoliko linija i poteza, a prikazuju razna ljudska 
lica i likove vrlo često u pokretu. Pa iako je Kafka 
danas najpoznatiji po svojoj teskobi i mračnoj 
melanholiji, ovi crteži daju uvid u njegovu svetliju 
stranu. Posebno su zanimljivi autoportreti i studije 
njegovih voljenih u kojima se pokazuje kao vrsni 
majstor za hvatanje emocija. 
    Ipak, kako ističe urednik knjige, bilo bi pogre-
šno videti ove crteže tek kao skice. Uostalom i sam 
Kafka je, podseća, tvrdio da su skice, odnosno 
crteži, prava umetnička forma. 
 
IZVOR: JUTARNJI SUBOTA, 13.8.2022.  
B92 

 
 
 
 

 
Žerar-Žorž 
Lemer: Kafka, 
Preveo Bojan 
Savić Ostojić 
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Denis Preger i Josef Teljuškin 
 

Zbog čega je mržnja prema 
Jevrejima jedinstvena 

 
    Mržnja prema Jevrejima je najveća mržnja ko-
jom se čovečanstvo ikada bavilo. I, dok je mržnja 
prema drugim grupama oduvek postojala, nijedna 
mržnja nije bila tako univerzalna, tako duboka ili 
tako postojana kao antisemitizam.1 
    Jevreji su bili predmet mržnje u paganskim, 
religioznim i sekularnim društvima. Fašisti su ih 
optuživali da su komunisti, komunisti su ih ozna-
čili kao kapitaliste. Jevreji koji žive u nejevrejskim 
društvima optuživani su za dvostruku lojalnost, a 
Jevreji koji žive u jevrejskoj državi osuđivani su 
kao «rasisti». Siromašni Jevreji bivaju maltreti-
rani, prema bogatima se gaji prezir. Jevreji su 
bivali označavani istovremeno kao bezobzirni 
kosmopoliti i kao etnički šovinisti. Asimilovani 
Jevreji se često nazivaju petom kolonom, dok oni 
koji ostaju zajedno s drugima često potpaljuju 
mržnju, jer su različiti od okruženja. Bukvalno 
stotine miliona ljudi veruju da Jevreji piju krv 
nejevreja, da izazivaju epidemije i truju bunare, da 
planiraju da osvoje svet i da su ubili samog Boga. 
 
    O univerzalnosti antisemitizma svedoče nebro-
jene činjenice, od kojih je najdramatičnija da su 
Jevreji bili izgnani iz skoro svih zemalja u kojima 
su živeli. 
    Jevreji su izgnani iz Engleske 1290. godine, iz 
Francuske 1306. i 1394, iz Mađarske između 1349. 
i 1360, iz Austrije 1421, iz mnogih mesta u Ne-
mačkoj između četrnaestog i šesnaestog veka, iz 
Litvanije 1445. i 1495, iz Španije 1492, Portugalije 
1497, a iz Bohemije i Moravske 1744 - 45. Između 
petnaestog veka i 1772. godine, Jevrejima nije bio 
dozvoljen ulazak u Rusiju, a kada su na kraju ipak 
primljeni, boravak im je bio ograničen samo na 
jedno područje, mesto određeno za njihovo nase-
ljavanje. Između 1948. i 1967, gotovo svi Jevreji 
iz Adena, Alžira, Egipta, Iraka, Sirije i Jemena, 
mada nisu bili zvanično izgnani, pobegli su iz ovih 
zemalja u strahu za sopstveni život. 
    O dubini antisemitizma svedoči učestalost 
slučajeva u kojima je neprijateljstvo prema Jevre-
jima daleko prevazilazilo diskriminaciju i izrodilo 
se u postojano nasilje. Jevreji su, gotovo u svim 
zemljama u kojima su živeli, u nekom trenutku bili 
izloženi batinama, mučenju i ubistvima, samo zato 
što su bili Jevreji. U ruskoj su carevini, tokom 
devetnaestog i dvadesetog veka, masovno premla-
ćivanje i ubijanje Jevreja bili toliko uobičajeni da 
je skovana reč pogrom koja opisuje takve do-
gađaje.2 Pri tome su antisemitski izvođači  

pogromima davali značaj jednak spasavanju 
Rusije.3 
    U jednom broju slučajeva čak ni premlaćivanje 
i ubijanje, uništavanje jevrejskih zajednica, nije 
smatrano dovoljnim. Antisemitska strast je bila 
tako duboka da je samo stvarno uništenje jevrej-
skog naroda moglo da razreši ono što  postalo 
poznato pod imenom «jevrejski problem». Osnov-
ni izvor drevne jevrejske istorije, Biblija, opisuje 
dva pokušaja da se jevrejski narod uništi: pokušaj 
faraona i Egipćana (Izlazak 1:15-22) i pokušaj 
Hamana i Persijanaca (Knjiga o Esteri). Mada je 
istina da istoričnost ovih biblijskih pripovedaka 
nije dokazana ili opovrgnuta od strane nebiblijskih 
izvora,4 malo bi bilo onih koji bi se usprotivili 
pretpostavci da su u drevna vremena činjeni poku-
šaji da se Jevreji unište. I zaista, prvi zapis koji se 
odnosi na Jevreje u nejevrejskim izvorima, 
Mernefta stela, koju je jedan egipatski kralj napi-
sao oko 1220. godine p.n.e.5, kaže se da «Izraela 
više nema». Jevrejski su zapisi, od najranijih 
vremena pa do današnjice, prepuni referenci na 
pokušaje nejevreja da zatru jevrejski narod. U 
Psalmima, 83:5, neprijatelji se opisuju kao 
počinioci genocida: «Hajde da ih odsečemo od 
toga da budu narod, da se ime Izraela više ne 
pamti». A kako su ugroženi Jevreji gledali na 
sopstveni opstanak, vidi se iz jedne tvrdnje u 
drevnoj Hagadi za Pesah, koja se i dalje čita na 
praznik: «U svakoj generaciji oni se podižu protiv 
nas, sa namerom da nas unište». 
    Tokom poslednjih 350 godina pokrenute su dve 
kampanje uništenja Jevreja6: 
    1. Masakri Hmeljnickog u Istočnoj Evropi 
1648-1649,  
    2. Uništenje Jevreja od strane nacista u celoj     
Evropi između 1939. i 1945. godine. 
    Masakri Hmeljnickog iz raznih razloga nisu 
danas dobro poznati Jevrejima, a praktično niko od 
nejevreja o njima nikad i nije čuo; moguće je da 
Holokaust prekriva sve prethodne patnje Jevreja. 
Ipak, bez namere da se porekne jedinstvenost na-
cističkog Holokausta, obavezni smo da navedemo 
jedan broj značajnih sličnosti između Holokausta i 
masakara Hmeljnickog. U oba su slučaja svi Je-
vreji, uključujući i decu, bili meta ubistava; svo 
jevrejsko stanovništvo je gotovo uvek bilo uklju-
čeno u napade; mučenje i degradacija Jevreja bili 
su integralni deo postupaka ubica. O ovim karak-
teristikama svedoči opis savremenika koji sledi, 
opis tipičnog masakra Hmeljnickog: 
    Nekima od njih (Jevreja) je koža odrana, a meso 
je bacano psima. Drugima su odsecane ruke i noge, 
pa su bacane po putu gde su ih gazila kola i konji... 
A mnogi su živi zakopani. Deca su ubijana u 
rukama njihovih majki, a mnoga su rastrgnuta kao 
ribe. Parali su stomake trudnih žena, vadili još 
nerođenu decu i bacali je majkama u lice. Nekim 
ženama bi rasporili trbuh i stavljali unutra živu 
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mačku, pa su ih tako ostavljali žive, pošto bi im 
najpre odsekli ruke da ne bi mogle da izvade živu 
mačku iz stomaka... nije bilo neprirodne smrti koja 
ih nije zadesila.7 
    O postojanosti (kao i o dubini) antisemitizma 
svedoči opsesivna pažnja koju antisemiti kroz 
istoriju poklanjaju «jevrejskom problemu». U 
ovom ili onom istorijskom trenutku, gotovo svaka 
od najvećih svetskih sila koja je imala veliku 
jevrejsku populaciju, smatrala je ovu grupu, koja 
nikada nije činila više od malog procenta stanov-
ništva, neprijateljem. Za Rimsku imperiju u prvom 
veku, za hrišćanski svet tokom više od petnaest 
vekova, za nacistički Rajh, za Arape, muslimane, 
za današnji Sovjetski Savez, Jevreji su pred-
stavljali ili još uvek predstavljaju pretnju koja se 
ne može izdržati. 
    Jevreji su smatrani toliko opasnim da su, čak i 
posle njihovog izgona ili uništenja, mržnja prema 
njima i strah od njih i dalje ostajali. Opis Jevreja 
kao ritualnih ubica male hrišćanske dece u Čose-
rovoj «Igumanijinoj pripovesti» («Prioress’s 
Tale») u Kenterberijskim pričama, stotinu godina 
pošto su Jevreji izgnani iz Engleske, i opis Jevreja 
kao zelenaša koji žele svoje kamate da naplate u 
ljudskom mesu u Šekspirovom Mletačkom trgov-
cu, tri stotine godina po izgonu Jevreja, svedoče o 
trajnosti antisemitizma.8 
    Savremeni primer je Poljska 1968, kada je me-
secima najvažnija tema na poljskom radiju, tele-
viziji i novinama bilo «Demaskiranje cionista u 
Poljskoj». Od 33 miliona stanovnika Poljske 1968. 
godine, Jevreja je bilo oko 20.000, ili manje od 
jedne petnaestine jednog procenta.9 
    Kako objasniti univerzalnost, dubinu i trajnost 
antisemitizma? Zbog čega ta mržnja prema Jevre-
jima i taj strah od naroda koji nikada nije činio više 
od male manjine među onima koji su ih najviše 
mrzeli i od njih se plašili? Zbog čega skoro uvek i 
gotovo svuda – Jevreji? 
    Učenjaci su ponudili mnoge odgovore. Najčešće 
se navode ekonomski faktori, potreba za žrtvenim 
jarcem, etnička mržnja, ksenofobija, prezir prema 
bogatstvu Jevreja i njihovim profesionalnim uspe-
sima, verska zaslepljenost. Međutim, ti odgovori, 
u krajnjoj liniji, ne objašnjavaju antisemitizam: oni 
samo objašnjavaju koji su faktori pojačali anti-
semitizam i doveli do njegove eksplozije u datim 
okolnostima. Nijedan od njih ne objašnjava uni-
verzalnost, dubinu i postojanost antisemitizma. U 
stvari, nismo naišli praktično ni na jednu studiju 
antisemitizma koja barem pokušava da ponudi 
univerzalno objašnjenje mržnje prema Jevrejima. 
Gotovo se svaka studija antisemitizma sastoji 
uglavnom od istorijske priče, tvrdeći implicitno da 
ne postoji nikakav univerzalni razlog za postojanje 
antisemitizma. 
    Mi odbacujemo takav pristup. Ignorisanje pita-
nja konačne uzročnosti, ili poricanje da postoje 

konačni razlozi antisemitizma, u suprotnosti je 
kako sa zdravim razumom tako i sa istorijom. 
Antisemitizam predugo opstaje, u previše razli-
čitih kultura, da bi problem konačnog uzroka bio 
ignorisan, i/ili da bi se, svaki put kada dođe do 
njegove erupcije, ustvrdilo da su odgovorni neki 
faktori koji su specifični za datu sredinu. Faktori 
koji su specifični za neko društvo pomažu kao 
objašnjenje načina ili vremena erupcije anti-
semitizma, ali oni ne objašnjavaju nastanak anti-
semitizma – zbog čega se antisemitizam uopšte 
javlja? Da navedemo samo jedan primer: uništena 
ekonomija Nemačke tokom 1920-tih i 1930-tih 
može da objasni razlog dolaska nacista na vlast, ali 
ne objašnjava zbog čega su nacisti mrzeli Jevreje, 
da se uopšte ne pominje to da su želeli da pobiju, 
do poslednjeg, sve Jevreje na svetu. Ekonomska 
depresija ne objašnjava gasne komore. 
    Sama postojanost strasti koju Jevreji izazivaju 
zahteva postojano objašnjenje. Drevni Egipćani, 
Grci i Rimljani, srednjevekovni i mnogi moderni 
hrišćani i muslimani, nacisti i komunisti, možda 
imaju samo jednu crtu koja ih povezuje: svi su oni 
Jevreje smatrali svojim neprijateljima, često svo-
jim najvećim neprijateljima. Zbog čega? 
    Ovo pitanje postavljaju samo savremeni Jevreji. 
Od početaka pisane istorije Jevreja pa do moder-
nog doba, Jevreji nikada nisu pitali: «Zbog čega 
Jevreji?». Oni su tačno znali zbog čega. Kroz celu 
svoju istoriju Jevreji su mržnju prema sebi smatrali 
neizbežnom posledicom svog Jevrejstva. Za raz-
liku od modernog shvatanja antisemitizma, jevrej-
sko razumevanje antisemitizma ističe univarzalni 
razlog mržnje prema Jevrejima: judaizam. Istorij-
ske činjenice potvrđuju tradicionalno jevrejsko 
gledanje na antisemitizam: Jevreji su bili omraženi 
upravo zbog jasno jevrejskih faktora. Moderni 
pokušaji de-judaizacije antisemitizma, pripisiva-
nja antisemitizma ekonomskim društvenim i po-
litičkim razlozima, njegovo univerzalizovanje u 
još jedan primer zaslepljenosti, protivi se činje-
nicama jevrejske istorije upravo onoliko koliko se 
protivi jevrejskom istorijskom razumevanju anti-
semitizma. 
    Antisemiti nisu mrzeli Jevreje zato što su bogati 
– oni su jednako mrzeli i siromašne Jevreje; ni zato 
što su jaki – slabi Jevreji su jednako privlačili anti-
semitske siledžije; ili zato što su po prirodi nepri-
jatni – ljubazni Jevreji nikada nisu bili zaštićeni od 
antisemitizma; ili zato što vladajuće klase usmera-
vaju nezadovoljstvo radnika ka Jevrejima – pred-
kapitalistička i savremena nekapitalistička dru-
štva, kao što su Sovjetski Savez i druge komunis-
tičke zemlje upadljivo su više antisemitske od 
kapitalističkih društava. Antisemiti su mrzeli Je-
vreje zato što su Jevreji. Hrišćanski antisemiti su 
prestajali da mrze bogate Jevreje kada bi ovi po-
stali hrišćani. Isto je važilo praktično i za sve ostale 
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antisemite, osim za naciste, o čemu će biti reči 
kasnije. 
    Konačni uzrok antisemitizma je ono što Jevreje 
čini Jevrejima – judaizam. Postoje četiri osnovna 
razloga tome, i svaki od njih se vrti oko teme jev-
rejskog izazova vrednostima nejevreja.  
    1. Hiljadama godina judaizam se sastojao od tri 
komponente: Bog, Tora i Izrael; to jest od jevrej-
skog (poimanja) Boga, jevrejskog zakona i jev-
rejske nacionalnosti. Usvajanje bilo koje od ovih 
komponenata bivalo je jakim razlogom za anti-
semitizam, pošto je Jevrejina činilo autsajderom i, 
što je najvažnje, to je od strane nejevreja smatrano 
(često ispravno) izazovom valjanosti nejevrejskog 
boga/bogova, zakona i/ili pripadnosti naciji.  
    Time što su potvrđivali da ono što su oni sma-
trali jednim i jedinim Bogom celog čovečanstva, i 
time poricali legitimitet bogova svih drugih, 
Jevreji su ušli u istoriju – a često je bilo tako i 
kasnije – ratujući protiv najdragocenijih vrednosti 
drugih naroda. Ovo su neprijateljstvo Jevreji kom-
binovali time što su živeli po sopstvenim zako-
nima koji su obuhvatali celokupan život, osim - ili 
čak umesto - po zakonima svojih nejevrejskih su-
seda. Pošto su neprekidno potvrđivali sopstveni 
nacionalni identitet, u dodatku ili umesto nacio-
nalnog identiteta nejevreja među kojima su živeli, 
Jevreji su stvorili ili pojačali antisemitske strasti. 
    2. Razlog postojanja judaizma bio je, od 
najranijih dana, menjanje sveta ka boljem (po 
rečima jedne drevne jevrejske molitve, «usavršiti 
svet pod Božijom vladavinom»). Taj pokušaj 
menjanja sveta, upućivanja izazova bogovima, 
verskim ili sekularnim, društvima oko sebe, 
nametanje moralnih zahteva drugima (čak i onda 
kada se ne izražavaju eksplicitno u ime Judaizma), 
bio je stalni izvor tenzija medju Jevrejima i 
nejevrejima. 
    3. Kao da ovo što je do sada navedeno nije bilo 
dovoljno, judaizam od najranijih vremena tvrdi da 
je sam Bog odabrao Jevreje da izvrše tu misiju 
usavršavanja sveta. Ova doktrina, koja podrazu-
meva božanski izbor Jevreja, bila je glavnim uzro-
kom antisemitizma. 
    4. Rezultat posvećenosti Jevreja judaizmu, bio 
je viši kvalitet života nego što je bio kvalitet života 
njihovih nejevrejskih suseda u gotovo svakom 
društvu u kome su Jevreji živeli. Taj se viši kvalitet 
života ispoljavao na različite načine. Navedimo 
samo neke od primera: Jevreji su gotovo uvek bili 
bolje obrazovani; porodični život Jevreja je obično 
bio stabilniji; Jevreji su se značajno više među-
sobno pomagali nego što je to bio slučaj sa nji-
hovim nejevrejskim susedima; osim toga, neupo-
redivo je bila manja verovatnoća da će se Jevrejin 
napiti, tući svoju ženu, napustiti svoju decu i tome 
slično. Rezultat svega toga je bio da je kvalitet 
života prosečnog Jevrejina, bez obzira koliko je 

bio siromašan, bio viši u poređenju sa životom 
nejevrejina u datom društvu. 
    Taj viši kvalitet života među Jevrejima, koji je, 
kao što ćemo pokazati, bio direktna posledica ju-
daizma, predstavljao je izazov nejevrejima i iza-
zivao duboku zavist i neprijateljstvo. Judaizam je, 
i zbog toga, bio izvorom antisemitizma. 
   Kada jednom usvojimo da judaizam stoji u ko-
renu antisemitizma, oni aspekti antisemitizma koji 
se čine iracionalnim i neobjašnjivim postaju racio-
nalno objašnjivi. 
    Sada razumemo zbog čega su toliki nejevreji 
smatrali samo postojanje Jevreja – bez obzira na 
njihov broj – užasnom pretnjom. Samo postojanje 
Jevreja, sa njihovim drukčijim vrednostima i pri-
padnostima, predstavljalo je pretnju većini. 
    Pošto je judaizam uzročni koren antisemitizma, 
Jevreji su, za razliku od žrtava rasnih ili etničkih 
predrasuda, mogli kod svake pojave antisemi-
tizma, osim tokom nacizma, da izbegnu progone. 
Hiljadama godina, sve do današnjih dana, Jevreji 
koji su napustili svoj jevrejski identitet i koji su 
usvojili verski i nacionalni identitet većine, više 
nisu bili proganjani.10 
    Iz tih su razloga Jevreji uvek percipirali anti-
semitizam kao, u neku ruku, neizbežan, i često 
racionalan, mada, naravno, nemoralan, odgovor na 
judaizam. Zbog toga su Jevreji sve do modernog 
doba, a religiozni Jevreji i sada, svakog Jevrejina 
ubijenog od strane antisemita smatrali ne žrtvom 
etničkih predrasuda već mučenikom za stvar juda-
izma, osobom koja je stradala al kiduš ha-Šem, 
posvećujući Božije ime pred svetom. 
    Kada čovek jednom shvati razloge zbog kojih je 
judaizam izazivao antisemitizam, jedinstvena uni-
verzalnost, dubina i stalnost mržnje prema Jevre-
jima takođe postaju razumljive. Potrebno je bes-
krajno više od ekonomskih tenzija ili rasnih pred-
rasuda da se stvori animozitet – koji je tako često 
išao sve do mučenja dece i ubistva celih zajednica 
– koji su Jevreji iskusili kroz svoju dugu istoriju. 
Samo nešto što predstavlja pretnju suštinskim 
vrednostima, pripadnosti i verovanjima drugih, 
može da izazove tako univerzalnu, duboku i trajnu 
mržnju. To je ono što je učinio judaizam. 
    To što judaizam, a ne rasa ili ekonomija, stoji u 
korenu antisemitizma, takodje pomaže da se 
objasni zbog čega su totalitarni režimi neizbežno 
antisemitski. Totalitarni režimi, po definiciji, teže 
kontroli ukupnosti života svojih gradjana, i zbog 
toga ne mogu da tolerišu nekontrolisani verski ili 
nacionalni izraz, a obe te karakteristike su deo 
judaizma. 
    Kada se jednom prepozna jevrejska osnova 
antisemitiuma, jedino rešenje «jevrejskog proble-
ma», što se antisemita tiče, postaje očigledno. 
Jevreji moraju ili da konvertiraju, da budu izgnani, 
ili da budu ubijeni. I zaista, kažu da je prokurator 
Svetog sinoda ruskog cara, i arhitekta politike 
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vlade tog vremena, Konstantin Pobedonostsev, 
dao upravo takav predlog. Jedna trećina Jevreja 
koji žive u Ruskoj carevini, kazao je on, treba da 
bude prevedena u hrišćanstvo, jednu trećinu treba 
prognati iz carevine, a jednu trećinu treba ubiti.11 
    Ovaj hronološki red antisemitskih dejstava se, u 
stvari, stalno ponavljao tokom poslednjih dve 
hiljade godina. Prvo su činjeni napori da se Jevreji 
prevedu u svoju veru. Kada bi oni to odbili, često 
bi bivali izgnani. A kada ni izgon ne bi rešio «je-
vrejski problem», ostajalo bi samo jedno «konačno 
rešenje» - što je upravo i ime koje su nacisti dali 
svom planu za uništenje svih Jevreja. 
    Takode je jasno da antisemitizam nije etnička ili 
rasna predrasuda, mada sa njima deli određene 
karakteristike. Antisemiti su proganjali Jevreje iz 
istih razloga iz kojih su Rimljani proganjali hriš-
ćane, nacisti mučili pripadnike pokreta otpora, a 
Sovjeti zatvarali disidente. U svakom od ovih slu-
čajeva grupa biva progonjena zbog drukčijih 
verovanja, onih koja predstavljaju pretnju grupi 
koja ih progoni. Ova se mržnja mora razumeti kao 
nešto što se veoma razlikuje od predrasude. Crnci 
u Americi su, na primer, bili diskriminisani zbog 
fizičke činjenice da im je koža crna, ne zbog 
posebnih ideja ili verovanja specifičnih za crnce. 
Mržnja prema crncima je rasna predrasuda. Crnci 
ne mogu da prestanu da budu crni. Ali sovjetski 
disidenti mogu da prestanu da budu disidenti, a 
Jevreji su uvek mogli, pa u principu i dalje mogu, 
da prestanu da budu Jevreji. Jedini izuzetak od 
ovog pravila je nacistički antisemitizam. Pa čak i 
taj očigledni izuzetak potvrđuje jevrejsku osnovu 
antisemizma. Nacisti su jednostavno smatrali da 
Jevreji nikada ne mogu da postanu nejevreji, da, 
bez obzira koliko se Jevreji svesno trudili da iz-
gledaju i da se ponašaju kao nejevreji, oni i dalje 
zadržavaju vrednosti judaizma. Nacistički anti-
jevrejski «rasizam» emanirao je iz mržnje prema 
judaizmu i onome što Jevreji predstavljaju. Nacis-
tički rasizam je ex post facto; prvo je postojao 
antisemitizam, zatim se pojavila rasistička dok-
trina da ga objasni. 
    Antisemitizam je, stoga, ono za šta su ga Jevreji 
uvek smatrali: reakcija na Jevreje i na njihov način 
života. Optužbe koje su podizane protiv Jevreja - 
da truju bunare, da piju krv, da planiraju da zbace 
vlade u svetu, da kontrolišu svetske finansije – sve 
su to halucinacije. Međutim, koreni antimitizma 
nisu. Stvarni razlozi zbog kojih antisemiti mrze 
Jevreje, i optužbe koje podižu protiv njih, nisu 
obavezno ista stvar. To je redovna pojava. Kada 
ljudi gaje mržnju, pojedinačno ili kao grupa, oni 
retko na racionalan način artikulišu svoju mržnju. 
    Ne bi trebalo da budemo toliko naivni pa da sve 
optužbe antisemita smatramo razlozima antisemi-
tizma. Na primer, moderno verovanje da ekonom-
ski faktori izazivaju antisemitizam, osim što brka 
faktore koji ga pojačavaju sa pravim uzrocima 

antisemitizma, daju optužbama antisemita previše 
verodostojnosti. To podseća na preokupaciju nekih 
istoričara da odrede istorijsku tačnost hrišćanske 
tvrdnje da su Jevreji ubili Isusa, pošto su hrišćan-
ski antisemiti Jevreje nazivali «ubicama Isusa», 
kao da bi dokaz na ovu ili onu stranu prekinuo 
hrišćanski antisemitizam. Pitanje kojim treba da se 
bave oni koji žele da razumeju korene antisemi-
tizma nije da li su neki Jevreji pomagali, prilikom 
ubistva Isusa oko 30. godine nove ere, ili koju su 
ulogu igrali Jevreji u nemačkoj ekonomiji. Prvo i 
osnovno pitanje je zbog čega ljudi mrze Jevreje. 
Odgovor je – zbog judaizma, zbog njegove različi-
tosti i izazova koji predstavlja, a mi smo ovde 
ponudili četiri opšta razloga zbog kojih je to tako. 
Na sledećim stranicama ćemo se detaljnije baviti 
analizom ovih razloga. 
____________________ 
 
    (1Termin anti-semitizam skovao je 1879. godine 
Vilhajm Mar /Wilheim Marr/, anti-jevrejski glasno-
govornik iz Nemačke, da bi poslužio kao eufemizam za 
judenhass, mržnju prema Jevrejima. Termin je, narav-
no, pogrešno odabran, jer nema nikakve veze sa 
Semitima. Stoga smo, da bismo izbegli bilo kakvu za-
bunu, usvojili stav istaknutog istoričara Džejmsa 
Parksa /James Pakes/, koji je predložio da se «anti-
semitizam» piše kao jedna reč. Emil Fakenhajm /Emil 
Fackenheim/, jevrejski filozof, takođe je usvojio takav 
način pisanja, uz objašnjenje da «... antisemitizam treba 
pisati bez crtice jer se time uklanja pomisao da postoji 
'semitizam' kojem se 'anti-semitizam' suprotstavlja» 
/Emil Fackenheim, 'Post-Holocaust Anti-Jewishness, 
Jewish Identity and the Centrality of Israel' – ‘Anti-
jevrejstvo posle Holokausta, jevrejski identitet i 
centralna uloga Izraela', u knjizi World Jewry and the 
State of Israel – Svetsko jevrejstvo i država Izrael, 
izdavač Moše Dejvis /Moshe Davis/, str. 11, n.) 
    (2 Pogrom nije jedina reč koju je antisemitizam daro-
vao savremenom rečniku. Među ostale termine spadaju 
i genocid, reč nastala na osnovu nacističkog pokušaja 
da pobiju sve Jevreje; Holokaust, ubistvo šest miliona 
Jevreja od strane nacista izmedju 1939. i 1945. godine; 
i geto, ime dato zatvorenim područjima u kojima su 
Jevreji bili prisiljeni da žive u delovima Evrope sve do 
dvadesetog veka. /Videti «Poreklo geta» u knjizi Sesila 
Rota //Cecil Roth// Personalities and Events in Jewish 
History – Ličnosti i dogadjaji u jevrejskoj istoriji, str. 
226-36.) 
    (3 Postojao je ruski izraz «Bjaj Židov, spasai Rosija» 
/Tuci Jevreje i spasi Rusiju/. Ta je rečenica toliko po-
znata među Rusima, da ju je Jevgenij Jevtušenko citi-
rao u svojoj najpoznatijoj poemi, «Babi Jar», napisanoj 
u znak protesta protiv savremenog sovjetskog anti-
semitizma.) 
    (4 Nedostatak dokumentacije u egipatskim i persij-
skim izvorima ni na koji način ne opovrgava da su 
takve anti-jevrejske kampanje zaista sprovedene. Tim 
je zemljama moglo da bude vrlo neprijatno zbog ne-
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efikasnih napora da se Jevreji istrebe. Čak i danas, 
uprkos nebrojenim slikovitim dokazima i svedočan-
stvima očevidaca, svedočenju desetina hiljada preži-
velih i priznanjima hiljada počinilaca, objavljuju se 
desetine knjiga, brošura i članaka koji poriču pokušaje 
Nemaca da unište Jevreje.) 
    (5 Mnogi savremeni učenjaci radije koriste skraće-
nicu B.C.E. /Before the Common Era - pre nove ere/ 
nego onu koja je nastala na hrišćanskoj osnovi, B.C. 
/Before Christ – pre Hrista/, a takođe i C.E. /common 
era – nova era/ umesto A.D. /anno Domini – «leta 
Gospodnjeg»/. I u ovoj knjizi je usvojen takav način.) 
    (6 Ovde ne koristimo uobičajeni termin istrebljenje 
kada govorimo o ubijanju Jevreja od strane Hitlera, 
pošto je to reč koju su koristili nacisti da bi ubijanje 
Jevreja izjednačili sa istrebljenjem gamadi.) 
   (7 N. Hanover, Jeven Mezula, str. 31-32, navedeno u 
H.H. Ben-Sasson et al., A History of the Jewish People 
– Istorija jevrejskog naroda, str. 656.) 
    (8 Bernard Glassman, Antisemitic Stereotypes 
Without Jews: Images of the Jews in England – Anti-
semitski stereotipi bez Jevreja: Slike Jevreja u Engles-
koj, 1290-1700. Naročito videti str. 37-40 i 67-70.) 
    (9 Takođe videti Paul Lendvai, Antisemitism Without 
Jews – Antisemitizam bez Jevreja.) 
    (10 Postoji jedno očigledno odstupanje od tog pra-
vila, Marani iz Španije. U četrnaestom i petnaestom 
veku, Jevreji koji su u Španiji prešli na hrišćanstvo nisu 
bili lako prihvaćeni od strane hrišćanskog društva. 
Međjutim, to je u mnogome bila posledica uslova pod 
kojima su Jevreji učinili konverziju. Hrišćanska hije-
rarhija je oklevala da prihvati ove jevrejske konvertite 
kao istinske hrišćane, pošto je bila svesna da su oni 
konvertirali pod pretnjom smrću ili izgona, pa je zbog 
toga dovođena u pitanje iskrenost pripadnosti hrišćan-
stvu ovih Jevreja. Međutim, Jevreji koji su svojim 
ponašanjem dokazali da su postali religiozni hrišćani, 
bivali su prihvaćeni. I, u stvari, gotovo svi od tih dese-
tina hiljada Maranosa koji su ostali u Španiji, zaista su 
se asimilovali u špansko društvo.) 
    (11 Salo Baron, The Russian Jews Under Tsars and 
Soviets – Ruski Jevreji pod carevima i sovjetima, str. 
49-50) 
 

Gornji tekst je odlomak iz knjige Zašto Jevreji u 
časopisu Moraša 4 koju je preveo Brane Popović.  
 

 

Omer Karabeg 
 

Most: Da li je Druga Srbija 
sačuvala obraz Srbije? 

Ove godine navršilo se trideset 
godina od nastanka Druge Srbije 

 

Žarko Korać i Filip David 

    Druga Srbija se vezuje za osnivanje Beo-
gradskog kruga januara 1992. koji je okupio 
protivnike rata i Miloševićevog režima. U periodu 
od aprila do juna 1992. godine održano je deset 
javnih tribina koje je organizovao Beogradski krug 
na kojima se govorilo o viziji moderne, evropske, 
demokratske Srbije koja osuđuje zločine tadašnjeg 
režima. Te debate su iste godine objavljene u zbor-
niku Druga Srbija i tako je nastao naziv Druga 
Srbija. 

     U najnovijem Mostu vođen je razgovor o tome 
da li su ideje Druge Srbije prisutne u današnjem 
srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip 
David, jedan od osnivača Beogradskog kruga, i 
psiholog Žarko Korać, član Kruga od njegovog 
osnivanja. 

    Bilo je reči o tome zašto je najveći deo intelek-
ualne elite devedesetih godina podržavao Milo-
ševića i njegovu ratnu politiku, kakvim su pritis-
cima bili izloženi predstavnici Druge Srbije koji su 
nazivani izdajnicima i autošovinistima – mrzite-
ljima vlastitog naroda, ko su danas najveći pro-
tivnici Druge Srbije, kako se današnji režim trudi 
da izbriše tragove Druge Srbije forsirajući priču da 
su Srbi najveće žrtve ratova devedesetih, da Milo-
ševićev režim nije činio zločine i da je vodio 
odbrambeni rat. Zašto se danas veoma malo javnih 
ličnosti suprodstavlja toj politici, kako danas ve-
like opozicione partije izbegavaju razgovor o od-
govornosti za ratove devedesetih i zločine poči-
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njene u tim ratovima i kakav je odnos mlade 
generacije prema ratovima devedesetih. 

    Omer Karabeg: Ovih dana se vodi diskusija o 
tome kakav je trag ostavila Druga Srbija. Ima onih 
koji tvrde da je Druga Srbija danas mrtva. Da li je 
mrtva i za vas? 

    Filip David: Moram da kažem da je ta diskusija 
potpuno obesmišljena. Ne znam ko šta želi da do-
kaže tim razgovorima i polemikama. Da li se želi 
dokazati da nije postojao Beogradski krug. Treba 
li dokazati da i mi koji smo osnivali Beogradski 
krug i koji i dan-danas pripadamo tom načinu mi-
šljenja - ne postojimo. Meni sve to liči na reviziju, 
pokrenutu ne znam zašto u okviru istomišljenika. 

    Termin Druga Srbija izgubio je svoje prvobitno 
značenje. Druga Srbija nije bila nikakva politička 
partija. To je bila grupa ljudi koji su u vreme 
razaranja gradova, etničkog čišćenja i zločina 
želeli jasno i glasno da kažu da pripadaju toj nego 
drugačijoj Srbiji. Znači. Druga Srbija nije nikakav 
poseban program. To je Srbija koja se ne miri sa 
zločinima kako je tačno rekao Rade Konstanti-
nović. Ništa više. Samo to. Dakle, Drugačija Srbi-
ja. Ne volim izraz Druga Srbija. I dok god bude 
postojao jedan jedini građanin Srbije koji se ne 
miri sa zločinima Drugačija Srbija će postojati. 

    Žarko Korać: Druga Srbija nije mrtva. To bi 
bilo strašno reći. Beogradski krug je okupio veliki 
broj zaista uglednih ljudi od kojih su neki bili 
politički angažovani, a neki nisu. Oni se često nisu 
slagali, ali su se žestoko protivili ratu i Miloševi-
ćevoj politici. Milošević je tada imao veliku po-
dršku za rat, vladala je ratna euforija. Beogradski 
krug danas više ne postoji. Postoje ljudi od kojih 
neki imaju iste stavove, ista uverenja. Devedesetih 
godina bilo je političkih stranaka koje su bile na 
pozicijama Beogradskog kruga. Veći deo njihovog 
rukovodstva pripadao je Beogradskom krugu. 

    Danas se otpor politici sadašnjeg režima, koji 
itekako ima odgovornosti za ono što se dešavalo 
devedesetih, ne vezuje toliko za političke stranke 
već za grupe intelektualaca i pojedince. Nažalost, 
političke stranke u Srbiji danas su pomerene u 
desno, teško je naći grupacije koje su u potpunosti 
antinacionalističke. Ali, ponavljam, nije korektno 
reći da je Druga Srbija mrtva. Promenilo se vreme, 
danas ljudi drugačije izražavaju svoje antiratne 
stavove, ali reći ono što je nedavno rekao knji-
ževnik Bora Ćosić - umro je Srđa Popović, umrla 
je Borka Pavićević, nema više ljudi koji govore 
protiv rata - mislim da nije tačno. Naravno da se ti 
ljudi, koji su bili jedinstvene intelektualne pojave, 
ne mogu zameniti, ali dolaze drugi ljudi sa dru-
gačijim svojstvima koji će nastaviti da se bore za 
jednu neagresivnu, nenacionalističku, prodemo-
kratsku i proevropsku Srbiju. 

    Omer Karabeg: Ko su danas najveći protivnici 
Druge Srbije? 

    Filip David: Protivnici Drugačije Srbije su na-
cionalističke elite koje su nas proglasile za neprija-
telje i izdajnike. Ja sam uvek govorio da su oni koji 
pripadaju Drugačijoj Srbiji sačuvali obraz Srbije. 
Uvek smo bili u manjini, ali to ne znači da sa 
otporom treba prestati. Treba svaki dan govoriti, 
ako treba i vikati, da niste za ovu politiku koja i 
dalje od Srbije pravi svetskog pariju. Često sam 
govorio o sudbini Tomasa Mana koji je napustio 
Nemačku kada je Hitler došao na vlast. Tada je 
Man, koji je bez pogovora jedna od najvećih knji-
ževnih ličnosti Nemačke, proglašen je za izdaj-
nika. Književnik i esejista Hans Magnus Encens-
berger rekao je da je taj potez Tomasa Mana, koji 
je u Hitlerovo vreme nazvan izdajničkim, pokazao 
da Nemačka nije mrtva, da postoje intelektualne 
snage koje mogu da vrate ono što je najbolje u 
nemačkoj istoriji. 
    Tako su i predstavnicima Drugačije Srbije delje-
ni epiteti izdajnika da bi se posle pokazalo da su ti 
navodni izdajnici radili u najboljem interesu 
Srbije. Beogradski krug je zapravo bio moralna 
tribina koja je pokazivala da Srbija nije samo njena 
zvanična politika, nije samo Milošević. To je bila 
manjina koja je bila izraz onog najboljeg što u 
Srbiji postoji. To je bila klica iz koje se može 
razviti Drugačija Srbija. 

    Omer Karabeg: Vas koji zastupate ideje Druge 
Srbije vaši protivnici često zovu autošovinistima. 
Šta time žele da poruče? 

    Žarko Korać: To je besmislen pojam. Želi se 
reći da ljudi koji su kritični prema određenoj po-
litici svoje zemlje u stvari mrze svoj narod. To je 
odvratna zamena teza, ali se vrlo često pojavljuje 
u našim medijima kao diskvalfikacija svakog ko 
kritikuje politiku vlasti. A kakva je bila politika 
devedesetih, koju smo mi kritikovali, može se 
videti po tome što je njen glavni nosilac završio 
pred Međunarodnim sudom pravde. Pretpostav-
ljam da bi idealni autošovinista bio Dimitrije 
Tucović koji je u Prvom svetskom ratu poginuo 
kao srpski oficir. On je bio strašan, nemilosrdan 
kritičar tadašnje stvarnosti Srbije. Mnogi ljudi koji 
su bili kritičari politike svoje zemlje nisu dobro 
prošli. Neki od njih su stradali, neki su izgubili 
glavu, a neki su, kao u Rusiji, oterani u progonstvo, 
u Sibir. 

    Kod nas se pokušava da nametne teza da samo 
jedna stranka i jedan lider - ranije je to bio Miloše-
vić, a sada Vučić - govori u ime celog naroda i da 
je svako ko govori protiv te politike izdajnik svoga 
naroda i svoje države. Ako društvo ide tim putem 
može da završi ne samo u autokratiji nego i u faši-
zmu - da se zavede stroga jednopartijska diktatura 
i da se nemilosrdno ubijaju protivnici i kritičari 
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režima. Oni koji nas nazivaju autošovinistima žele, 
u stvari, da nam zatvore usta na najružniji mogući 
način. Njihova je poruka - pošto mrziš svoj narod, 
nemaš prava da govoriš, a mogao bi i da snosiš 
posledice za ono što pričaš. 

Drugačija Srbija 
    Omer Karabeg: U diskusijama koje se ovih 
dana vode oko značaja Druge Srbije pojedinci 
vam zameraju da niste bili u stanju da se politički 
artkulišete. Da li vam je to bio cilj? 

    Filip David: Drugačija Srbija nije bila nikakav 
politički pokret. Ako pregledate knjige "Druga 
Srbija" i "Intelektualci i rat" u kojima su objavljena 
izlaganja učesnika na tribini Beogradskog kruga - 
bilo ih je negde oko 400 - naići ćete na imena koja 
su pripadala političkim pokretima i partijama o 
kojima ja, recimo, imam loše mišljenje. Ali ti ljudi 
su osetili potrebu da na tribini Beogradskog kruga 
kažu da su protiv rata, da su protiv nasilnog raz-
dvajanja Jugoslavije. To je bila otvorena tribina. 
Svako ko je želeo mogao je da se najavi, dođe i 
održi svoju besedu od pet do deset minuta. 

    U to vreme Srbija je zbog svoje politike posta-
jala sve izolovanija, širila se priča da nas ceo svet 
mrzi. A onda, nakon 5. Oktobra, taj isti svet - koga 
smo optuživali da je naš neprijatelj, da mrzi Srbiju, 
da je antisrpski - odjednom je počeo da veliča 
Srbiju, da govori da je promena režima veliki gest 
i da se Srbija opredelila za drugačiju politiku. 
Naravno, danas se pokazuje da se 5. oktobar 
okončao onako kako nismo želeli i da smo se po-    
novo vratili u devedesete, ali činjenica je da od nas 
samih zavisi kako će svet na nas gledati i kako će 
Srbija izgledati. 

Šešeljevci 
    Omer Karabeg: Gospodine Korać, vi ste nedav-
no, govoreći o Drugoj Srbiji, rekli da je došlo do 
smene generacija i da se od mladih očekuje da 
brane ideje demokratije i antinacionalizma. Ali ko 
će da brani te ideje ako prema nedavnoj anketi 50 
posto mladih smatra da Rusiju ne treba osuditi 
zbog napada na Ukrajinu i isto toliko misli da ne 
treba uvoditi sankcije Rusiji. Koji su ti mladi koji 
će prihvatiti ideje Druge Srbije? 

    Žarko Korać: Procenat mladih, koji prema tom 
istraživanju podržavaju Rusiju i njen rat u Ukra-
jini, je niži nego u generalnoj populaciji. Ali to nije 
suština. Suština je da se ovde već deset godina vodi 
apsolutno proruska propaganda koju pored ostalog 
plaća i Rusija. Nema nikakve sumnje da Rusija 
plaća jedan deo novinara i glavnih urednika. Ruski 
državni mediji poput "Rusije danas" besplatno im 
daju informacije. Režim to podstiče. Vodeći tablo-
idi su izrazito proruski. 

    Nikada u svojoj istoriji Srbija nije bila toliko 
proruski orijentisana kao poslednjih deset godina. 
To se sistematski radi otkako je Srpska napredna 
stranka došla na vlast. Ne zaboravite da je Šešelj 
bio potpuno proruski orijentisan, da je Tomislav 
Nikolić, koji je pre Vučića bio predsednik Srbije, 
bio Šešeljev zamenik, a sadašnji predsednik bio je 
generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Znači, 
deset godina u kontinuitetu imamo dva šešeljevca 
na mestu predsednika Srbije. 

    Mediji su potpuno kontrolisani od strane vlasti i 
proruska propaganda se sprovodi sistematski pre 
svega zato što su Srpska radikalna stranka i njeni 
bivši lideri izrazito antiliberalni, antidemokratski i 
antievropski. Šešelj je uvek najstrašnije govorio o 
Zapadu. Bez obzira na zaklinjanje ove vlasti u 
evropske integracije, antizapadni narativ je nepre-
kidno prisutan. Evo, ovih dana slušate da će Nemci 
da se smrzavaju, da neće imati šta da jedu, da je 
njihova ekonomija na kolenima, samo što nije 
kolabirala. Nikada se ne govori o tome kolika je 
prosečna plata u Rusiji, koliko je tamo ljudi neza-
posleno, kako izgledaju nerazvijeni krajevi Rusije. 
Neprekidno slušamo da je Zapad u dekadenciji, da 
propada. 

    Insitira se na tome da Zapad nikako ne razume 
da je rat koji su Srbi vodili bio odbrambeni, slave 
se ratni zločinci. Kad izađu sa robije oni se doče-
kuju kao heroji. Nikola Šainović je nakon odsluže-
ne robije otišao pravo u Glavni odbor Socija-
lističke partije Srbije, osuđenim generalima se 
priređuje svečani doček na aerodromu. I onda se 
čudite što Zapad neće da prihvati vašu priču da je 
Srbija žrtva rata, da je branila svoje teritorije. 
Govori se da jedino Rusija ima razumevanja za 
Srbiju. To je potpuno naopak narativ, ali on je go-
dinama neprekidno prisutan svakog dana u svim 
medijima. Nije se onda ni čuditi što mladi ljudi 
ništa drugo ne znaju. Ne treba zaboraviti da je 
jedan veliki broj intelektualaca u Srbiji podržao 
Miloševićev rat - od književnika poput Mome 
Kapora i Brane Crnčevića do Srpske akademije 
nauka. Momo Kapor je odmah nakon smrti dobio 
ulicu u Beogradu. 

    Mi iz Beogradskog kruga imali smo protiv sebe 
ne samo režim nego i veliki deo intelektualne jav-
nosti. Među ideolozima rata bio je i poznati isto-
ričar Milorad Ekmečić. Mi smo, u stvari, s njima 
vodili polemiku pokazujući da nije cela srpska 
intelektualna elita na strani Miloševića i njegove 
ratne politike koja je direktno vodila u ratne 
zločine. Danas je manje intelektualaca koji su 
spremni da brane takvu poziciju, ali oni postoje i 
javljaju se bez obzira na užasne hajke koje se 
protiv njih vode. Meni je žao što se neki od naših 
najistaknutijih intelektualaca ne oglašavaju. Oni to 
ne podržavaju, ali se i ne suprotstavljaju. Prosto 
ćute i prave se da to ne vide - i to je dosta tužno. 
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Zaglupljivanje masa 
    Filip David: Otišla je generacija kojoj i ja pri-
padam, malo ih je ostalo među živima. Došlo je ne 
samo do smene generacija nego i do promene 
okruženja. Situacija se promenila u tehnološkom 
smislu sa mnoštvom društvenih mreža, sa lažnom 
demokratijom kada svako može da vas ispljuje, 
kada mediji sa nacionalnom frekvencijom igraju 
najsramniju ulogu veličajući i preporučujući lažne 
vrednosti. Onda je razumljivo da se mladima 
smuči politika i da odlaze tamo gde mogu da grade 
profesionalnu karijeru. 

    Sve se je okrenulo i drugačije je nego što je bilo. 
Ali to ne znači da mogu da se složim sa onim što 
kaže Bora Ćosić - koji je inače odličan pisac i moj 
prijatelj - da oni koji su pripadali Drugačijoj Srbiji 
ili nisu među živima ili su pali u tešku depresiju. 
To je nešto što me je lično na neki način povredilo. 
Danas mediji igraju veliku ulogu u zaglupljivanju 
masa. Prave programe kao što je rijaliti šou, narod 
to gleda danju i noću. Ali lošoj situaciji u društvu 
ne doprinose samo mediji i državna politika nego 
i Srpska pravoslavna crkva koja po svim anketama 
uživa najveći ugled u narodu. Ona se ni u jednom 
trenutku nije ogradila od Nikolaja Velimirovića - 
ne samo da se nije ogradila nego ga je i proglasila 
svecem - koji ima mnogo tekstova protiv Evrope, 
protiv civilizacije uopšte i antisemitskih tekstova. 

    Kad sve to analizirate, čini se da je situacija u 
kojoj se nalazimo bezizgledna, da se sve zabeto-
niralo i da će do promene vrlo teško ili nikako doći. 
Ali ničija sveća nije gorela do kraja. Svakom 
režimu dolazi kraj, bilo zato što pretera ili zato što 
načini nešto što je očevidna šteta za celo društvo. 
Rekao bih da će oni pre sami sebi doći glave nego 
što će ih oboriti opozicija koja je dezorijentisana i 
nesposobna da se ujedini i da napravi neke zajed-
ničke programe. 

    Žarko Korać: Meni je u tom smislu najbliži 
Građanski demokratski forum. Nažalost, nisu 
uspeli da skupe dovoljno potpisa, pa nisu izašli na 
beogradske izbore. Njihovi nastupi sadrže vrlo 
oštru kritiku huškačke nacionalističke politike i 
patetičnih laži kojima se stalno kvare odnosi sa 
susedima. Povremeno, lideri nekih drugih strana-
ka, naročito oni iz zelenog pokreta, znaju da kažu 
slične rečenice. To su mladi ljudi u dvadesetim i 
ranim tridesetim godinama koji su rođeni kad je rat 
bio završen ili su bili sasvim mala deca kad se rat 
završavao. Oni govore stvari koje otvaraju nadu da 
će jednog dana razviti svoj politički program u 
pravcu ideja Druge Srbije. 

    Znam da u ovom trenutku nema mnogo toga, ali 
vrata su otvorena. Nisam potpuni pesimista. Oni 
kažu da žele normalizaciju odnosa sa susedima. 
Nisu to pričali u predizbornoj kampanji, što im 

zameram, ali, kad su ušli u parliament, jedan broj 
je počeo da govori da Srbija nema drugi put osim 
članstva u Evropskoj uniji i da zato mora da se 
okrene Evropi. To je narativ koji je potpuno supro-
tan onome što radi režim koji kaže da nam je 
Rusija jedini pravi prijatelj. 

    Filip David: I ja imam poštovanje prema Gra-
đanskom demokratskom forumu. Ušao sam u nji-
hov Politički savet s nadom da će uspeti da ojačaju 
i privuku mlađe ljude. 

Vreme je gadan sudija 
    Omer Karabeg: U zaključku, kakva je buduć-
nost ideja Druge Srbije? Da li će one biti zaborav-
ljene, da li će režim uspeti da izbriše ideje Druge 
Srbije? 

    Žarko Korać: One sigurno neće biti izbrisane 
koliko god se režim trudio. U ovom društvu postoji 
sistematski napor da se promovišu najgori. Najgori 
dobijaju ordenje od države, najgore odlikuje Srp-
ska pravoslavna crkva, najgori se pretvaraju u 
korifeje istog sekunda čim umru. Proglašava se za 
velikog novinara čovek koji je bio ministar u vladi 
SPS-JUL, koji je bio prijatelj Mirjane Marković. 
Ali ideje Druge Srbije ne mogu da umru jer dru-
štvo ne bi moglo ići napred. Neće to nestati. Neće 
biti zaboravljeni ljudi koji su u najgorim ratnim 
vremenima, po cenu rizika za sopstveni život, 
govorili stvari koje bi morale biti osnova pona-
šanja i sistema vrednosti demokratske Srbije. 
Vreme je gadan sudija. Ono je najstrožiji i naj-
pravedniji sudija. 

    Filip David: Ideje Drugačije Srbije, šta god ko 
mislio o njima, ne mogu da se izbrišu. Ako ništa 
drugo, dobiće u nekom budućem vremenu fusnotu 
gde će pisati kakav je bio značaj tih ideja i šta su 
one predstavljale. U delu naše javnosti sazreva 
svest o tome da je postojao Beogradski krug i da 
postoji njegovo nasleđe. Ovih dana sam saznao da 
jedna grupa sineasta snima film o Beogradskom 
krugu. U sat i po biće prikazano šta je bio Beo-
gradski krug, čemu je doprinosio i šta znači u 
današnjim okolnostima. 

    Ponovio bih sve ono što sam radio od deve-
desetih godina do danas. Jer to nije pitanje karijere, 
nije reč o tome da dobijete nešto, da zbog poli-
tičkih stavova ostvarite neke svoje pritajene želje. 
Ne, to je pre svega stvar savesti, stvar principa, 
stvar vaspitanja. Ja sam tako vaspitan, to su bili 
moji principi. Uvek sam se suprotstavljao zlu i na-
silju ma koliko bio svestan da moje suprot-
stavljanje ne može ništa promeniti. 

    Jer, ako ste javna ličnost, morate, kako je go-
vorila Hana Arent, u mračnim vremenima uraditi 
nešto da se vaš glas čuje, da ostanete dosledni u 
suprotstavljanju zlu zajedno sa ljudima koji misle 
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slično. I u Beogradskom krugu i u Forumu pisaca, 
u svemu gde sam učestvovao upoznao sam mnogo 
divnih ljudi. Neki nisu više među živima, drugi 
zajedno sa mnom čekaju da se pojave neki mlađi 
ljudi koji će nastaviti tradiciju Beogradskog kruga 
i Drugačije Srbije. 

14. avgust/kolovoz, 2022. 
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Odlomci iz Dnevnika 
Akademska knjiga 

 
 
 

     2. I 1958. 
    André Maurois, „U potrazi za Marselom 
Prustom“: 
    „Bili  su  iznenađeni  i  neprijatno  dirnuti  kada  je 
Marsel Prust  ponudio Banketu portrete žena iz viso‐
kog društva, čuvenih   kurtizana, pisane u stilu fin de 
siàcle‐a... Ali urednici nisu videli da  je Marsel Prust 
povodom ove rđave priče pokušavao da se ogleda u 
onome što će posle postati njegova tema.“ (63–64). 
     „Majka ga  je preklinjala da najzad prione na 
ozbiljan rad.“ 
     „I on  je  isto  tako dobro znao da  ima dara, ali  je 
predosećao da će, onoga dana kada zaista ‘prione’ na 
jedini rad za koji  je bio  stvoren, tom radu dati  svoj 
život, a on se pred tom žrtvom nagonski  povlačio.“ 
(101) 
    „On  zna,  blagodareći Raskinu,  da materija  dela 
nije  ni  od  kakvog značaja  i da  će moći da napiše 
remek‐delo  slikajući  samo  vrt  svoga  detinjstva, 
svoju sobu, selo, porodicu.“ (107) 
    Posle dugo godina mogu da sagledam onaj užas i 
jad što  je „sve već rečeno“, koji me  je obuzeo kada 
sam  pročitao  prvih  nekoliko  stranica „Du  côté de 
chez  Swann“‐a. To  sam  ja  nagonski naslutio da se 
nalazim  pred  jedinim  rešenjem  svog  problema 
konkretizovanja kroz  literarno delo  – ocrtavanjem 
samoga sebe  ne  kroz  neposredne  dnevničke  jadi‐
kovke  nego  prožimanjem doživljene  okoline mo‐
jim  sopstvenim  dahom  –  rešenjem  koje  sam neću 
moći da nađem, koje bih jedino mogao da opona‐šam. 
A  to  i  jeste  jedino  rešenje  za  polujevrejina. 
Maurois, ceo Jevrejin, to ne vidi. „Ali je umesno“, 
kaže  on  (str.  9),  „kao  što  je  to  činio  Tibode, 
uporediti Prusta sa Montenjom, čija je majka tako‐
đe  bila  Jevrejka.  Njima  je  zajednička  ‘neka  sve‐
obuhvatna  radoznalost,  naklonost  prema  slikama 
pokreta.  Plastika,  ljuštura  stvari, za njih  je  samo 
privid preko koga treba preći da bi se  dospelo do 
unutrašnjeg pokreta, koji se zaustavio ili koji se preko 
nje izrazio.’“ 
    Jedino  tačno u ovom,  to  je nezadovoljenost me‐
šanca plastikom. Za čoveka celovitog ona je sve, jer je 
to pokret njegovog sveta, u kome on svaki trzaj oseća 
kao  svoj  i  kao takav ume da ga da.  Za polu‐jevrejina  
to su nejasna, tuđinska pomeranja, u koja on ne može 
prisno da pronikne, otud njegova neprirodna „rado‐ 
znalost“,  nezadovoljenost  samim  fiksiranjem  tih  po‐
kreta. Oni  su  njegovi samo u interpretaciji sopstve‐
nog,  sakatog duha  i  zahtevaju  takvu,  sasvim  ličnu 
interpretaciju, u vidu eseja ili „traganja“. 
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    19. I  1958 . 
     San u zoru: legao sam bio rano, s glavoboljom, a 
probudio se već  u  lh, oslobođen bola  ali  i  sanjivosti,  
pa onda oko 4h ponovo zaspao. 
    Nalazim  se  na  letovanju,  sa  majkom, Marnom, 
Gyurijem i njegovim ocem tečom Šándorom. U prvoj 
sceni  sedim pored Gyurija u restoranu; on me pita о 
uspehu  mog  poslovnog  poduhvata  u  književnoj 
oblasti,  ponude  rukopisa  izdavaču.  Ja  mu  objaš‐
njavam  (dok  jedemo,  a  ostali nas  slušaju) da  bi  za 
postizanje rezultata u  toj oblasti  (a rezultat nije po‐
stignut, odbijen sam,  i nezgodno mi je palo njegovo 
pitanje) bilo potrebno da budem  usmeren ka poslo‐
vnom  životu,  dok  sam  ja  kabinetski  pisac.  Gyuri  to 
razume, i objašnjava ostalima za stolom, među kojima 
ima i  ljudi van moje rodbine. (U stvarnom životu, u 
pismima koja nam  upućuje  iz Budimpešte, Šándor 
bácsi me je nekoliko puta upitao  kako je uspeo moj 
poduhvat sa „jugoslovenskom antologijom“ u  Švaj‐
carskoj, о kom je obavešten. Теk nedavno sam mu bio 
odgovorio, na svoj uobičajeni skromni način, ono što 
se stvarno desilo: da sam dobio 150 franaka, a da je 
krajnji ishod, štampanje dela, neizvestan. međutim, 
neprijatno mi  je – u stvarnom životu  – kad god se 
setim da mi Manesse već tri meseca ništa ne piše, 
iako je izgledalo da će prihvatiti ponudu.) 
    Druga scena. Gyurijev i moj razgovor slušalo je i 
nekoliko devojaka,  emigrantkinja  iz    Mađarske.  A  i  
ceo razgovor odvija se,  ja to u snu znam, u inostran‐
stvu, pri čemu ja nisam emigrant,  i osećam se pre‐
ma  ostalima  kao  što  sam  se  i  osećao  za  vreme 
putovanja, u Ženevi i Parizu, malo stidno, jer nisam 
umeo da se odlučim na beg, a malo i nadmoćno jer za 
razliku  od  njih  imam  doma.  Jedna  od  devojaka, 
desno iza moga ramena, sluša moje  izlaganje Gyu‐
riju о mom kabinetskom radu sa interesovanjem što 
ga ja osećam. Uskoro se nađem pored nje i njene 
sestre na  prozoru. One su mi s desna, mama s leva. 
Polaskan sam pažnjom koju mi devojke ukazuju i zato 
sam vrlo neposredan. (Pri tom sve  vreme znam da 
sam ženjen.) Nailazi majka i poziva na najviši sprat 
hotela, u neku izdvojenu odaju, da popijemo kafu u 
moju  čast,  koji  sam  najsvežiji  gost  porodice.  Ja  se 
opirem sa  šaljivim  negodovanjem,  ističući  majkinu 
rasipnost  u  obraćanju  mami,  ali  posredno  i devoj‐
kama,  jer  im  tako na privlačan način prikazujem i 
svoju  skromnost  i  svoj humor  i  zanimljivost moje 
porodice.  Treća  scena:  na  ulici  sam  letovališta  i 
srećem  M.,  Cvikeraševu  ženu.  Ulica  vodi  strmo 
naniže  sa  trga gde  je hotel. Tu pred  hotelom  stoji 
gomila dokonih  ljudi, među njima  i Cvikeraš, koji 
nam mahne dok  prolazimo. Oboje smo razdragani, 
M. u crvenoj  haljini s belim bobicama; veče je, leto, 
žurimo,  ali  nas  noge  lako  nose.  Dodirnemo  se  u 
jednom  trenutku  golim mišicama,  pa  se  uzmemo 
pod ruku i tako idemo dalje, a zatim me M. najednom 
poljubi u obraz. Okrećem joj se i hoću da je poljubim u 
usta, koja  su debelo nakarminisana. Ona odmahne 
glavom – ja procenjujem: zbog karmina. No ona veli: 

„Cvikeraš to nikad ne bi dao.“ 
„A zar bi mu ti to rekla?“ – odvraćam ja, i pri tom 
mislim: A zar  ćeš mu ti ovo reći, to jest ovaj već 
izvršeni prestup – i sve mi se čini da hoće, po njenom 
indigniranom  pogledu,  i  neprijatno  mi  je,  jer  je 
Cvikeraš  moj  prijatelj.  Dok  smo  se  objašnjavali, 
stižemo  do hotela u koji smo krenuli. Ulazimo u 
hol, gde je portir; M. izjavljuje da želi da telefonira i 
ulazi u telefonsku kabinu, pred kojom  je  ja  čekam; 
onde unutra kao da se nešto nepredviđeno dešava, 
te ja otvaram vrata, ali M. u kabini nema. Vidim da 
kabina  ima  i  vrata  na  suprotnu  stranu  od  hola, 
otvaram ih i nađem se  na  pustoj  sumračnoj  ulici. 
Tražim  M.,  najpre  na  ulici, odnosno  opet na ne‐
kakvom trgu  sa  kog  se račvaju  uske strme  uličice,  
a onda se vraćam u hotel, ali ne kroz kabinu, već kroz 
neka treća, široka rasvetljena vrata, što vode u pro‐
laz, sav u staklu, kojim stižem nazad u hol. M. nigde 
nema. Portir, mali čovek uglađenog izgleda, srednjih 
godina, nervozno me opominje da nisam  zatvorio 
vrata. I ja sam razdražen, jer me je M. ostavila bez 
reči  pre nego što sam mogao da  joj objasnim kako 
Cvikerašu ne treba ništa da kaže  (moja želja prema 
njoj,  sasvim  laka,  poluplatonska  uostalom  još  od 
početka,  ali  prijatno muška,  već  je  sasvim  iščezla 
ispred  bojazni  od mogućih  društvenih  neprilika). 
Odgovorim portiru vrlo odrešito da ja nisam ostavio 
vrata otvorena. Objašnjavamo se povišenim glasom; 
najzad, da bih mu dokazao  svoju istinu, vodim ga 
putem kojim sam po drugi put ušao u portirnicu i u 
hol. On se uveri da me je nepravedno optužio, pa se 
izvinjava: propust  je nastao krivicom nekog njihovog 
službenika koji je napustio mesto svoje dužnosti i tako 
dozvolio da nastane  promaja. Njegovo izvinjavanje 
mi godi, praštamo se uz uobičajene pokrete  i  fraze 
ljudi koji su se bezrazložno svađali, pa  to uvideli i 
postali  jedan  drugom  skoro  simpatični.  Tu  se  san 
završava. 
 

   21. I  1958 . 
    U Beogradu, koji zbog ovog izbegavam već mese‐
cima, najzad nalazim hrabrosti da odem u „Nolit“, da 
bih saznao kako mi se „Široka vrata“ još uvek nalaze 
na recenziji, kod jednog novinara, Pavla Broza. Pred 
ulazak u kuću nelagodnost, zatim u samoj kući neki 
spolja poslovni a  iznutra mrtvi mir (toliki da se ni 
naslova  romana nisam mogao  setiti, ne  iz  zbunje‐
nosti, koje sam  bio lišen, nego kao da je tuđ), a onda 
nemoćna ljutina zbog aljkavosti tih književnih pre‐
suditelja. 
    Često zaboravljam da moja trka za uspehom ima 
dugu stazu. A da se uspeh sastoji u nalaženju od‐
govarajućeg, književno  što snažnijeg izraza za ono 
svojevrsno što imam da kažem. Treba  raditi na sebi, 
neumorno, pisati i ispravljati napisano – trenirati – 
koristiti svaku žilicu rude koja  je u meni: beležiti, 
razrađivati. Dozvolio  sam da me u priličnoj meri 
zaokupi  „Letopis“. 
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    Toga ne sme biti. Mogu za nj odvojiti po koje po‐
podne, ali više ne. 
 
   22. II 1958. 
    Započeo „koje volimo“, ubacivši ih na mesto „neko 
polazi“, koji sam ostavio da se hladi sa jednom i po 
napisanom glavom. Pišem lako, kao sve što mi se na‐
metnulo („Cenu laži“, pesme). Na ovaj način barem 
neću doživeti neuspeh kao sa „Širokim vratima“. 
    Ostale poslove, pre svega one оkо „Letopisa“, sveo na 
pravu meru, pa stižem i da čitam. Novčane brige su mi 
se olakšale, skoro  su  i  iščezle. Našao  sam mesto u 
literarnoj  administraciji,  mesto  izvršioca,  za  koje 
među  Srbima  ima malo  kandidata.  nemajući u toj 
oblasti  ambicija,  prepuštam  iznalaženje  ideja  dru‐
gima.  Tako sam dospeo, čini mi se sasvim, do svog 
osnovnog  cilja  –  da  se mogu  baviti  književnim 
poslovima  bez  crvenjenja. 
 
    17. III 1958. 
    Posle „Nolitovog“ konačnog odbijanja, koje mi 
je  stiglo  pismenim  putem  danas,  ponovo  sam  na 
samom dnu. Doskora  sam sujeverno proučavao ži‐
votopise drugih pisaca,  istražujući  posebno vreme 
prvog  objavljivanja,  da  bih  njime  pravdao  svoje 
zakašnjenje i izostajanje uspeha. Mislio sam, pošto 
sam  sav  predan  literaturi,  da  rezultat  ne  može 
izostati. A, u stvari, ja baš literaturi nisam bio predan, 
nedostajao mi  je za  to  jedan  ljudski  kvalitet, prava 
ljubav po svoj prilici, koja jedina rađa pravu predanost. 
Ja sam u literaturi tražio spas kao što kukavica traži 
spas u nasilju – maštajući, ali ne umejući da rizikuje. 
Za mene  literatura  nije  predstavljala  prodiranje  u 
mračne slojeve života, već navlačenje paravana ispred 
njih.  S  ništavnim  znanjima,  plitko,  bez  pravog 
zanosa, zidao sam tvorevine od reči da bih zaglušio 
nemoć  pred životom. Igrao sam se samo, ali bez 
znanja  pravila  igre. 
    Sada se kolebam između krajnje gordosti i poniz‐
nosti. Da se  sasvim ogradim od ljudi i skotski odži‐
vim ovaj ostatak samoće pod obrazinom. Ili da poku‐
šam da  istražim obim  svoje moći, pa  da  savesno 
iskopavam to što ona nudi. 
 
    23. III 1958. 
    Završio dve  trećine  „koje volimo“;  sad  još  treba 
izraditi nizlaznu krivulju. Čini mi se da taj mozaik 
odiše onim  strogim  fatalizmom kojim  je obojeno 
moje viđenje žena na prodaju. 
 
    5. IV 1958. 
    Racionalni strah od smrti, koji sada osećam name‐
sto nekadašnjeg  zaprepašćenja  pred  mogućnošću 
fizičkog nestanka – proizilazi iz odsustva religijske 
vere. Umire se i to je u redu, ali se umire nesvesno, u 
agoniji, ili naglo u nesrećnom slučaju, bez saznanja о 
zbivanju kome smo podvrgnuti. strahotan je potpu‐ 
ni  prekid  ne  samo  fizičkog  postojanja,  kretanja, 
aktivnosti, već  nepostojanje svesti о tom prestanku. 

Ovo viđenje smrti zastupao  sam i ranije, oponirajući 
utehi mogućne „lake smrti“, ali ga sad prvi put po‐
vezujem sa potrebom za zagrobnim životom. U meni 
te potrebe nema,  toliko sam oduvek okorelo areli‐
giozan,  ali mi  postaje jasan domašaj činjenice što 
zagrobnog  života  nema. 

* 
    Pri  završetku  prve  obrade  „koje  volimo“  obuzima 
me  gađenje prema mom pisanju bez morala.  Та 
težnja da se po svaku  cenu izrazim, makar u kom 
materijalu, da svoje vreme utrošim oblikujući, dakle 
za moje osećanje korisno, da se pisanjem lečim,  samo 
lečim, počinje da me ne zadovoljava. Je li to umor od 
sebične  lascivnosti „koje volimo“,  ili posledica od‐
stranjene osnovne potrebe (pisati da se ne bi mislilo), 
ili zasićenost prevelikim brojem  reči  koje  su bez‐
vredne? 
 
    13. IV 1958. 
    Život  bez  vokacije,  dakle  transcendencije,  pred‐
stavlja trošenje, po nagonu, one količine energije koja 
je  besplatno  dobijena  od  prirode,  rođenjem.  Kao 
svako razaranje, on ne služi ničem, sem da se siro‐
vina vrati svome izvoru. 
    Trebalo bi napisati knjigu о novome društvu koje za 
drukčiju  istinu  ne  zna.  Jović,  koji kao  nastavnik  u 
petrovaradinskoj osmoletki (istisnut iz sanatorijuma, 
gde je mogao da se specijalizuje za bolesnu decu) žali 
što nije postao dentist; nedeljom putuje s  mesečnom 
kartom u Novi Sad na partiju karata. strasni ljubavnici 
s nesređenim ličnim životom, kao „Španac“, kao M. 
Hadžić, Opra,  Jovica, Ristić, koji oduševljavaju Sa., 
njen  nagon za nerazumnim razaranjem, razaranjem  
u  pijanstvu. U  središtu  čovek  s  težnjom  za  višom 
svrhom, koju u ovom društvu može da predstavlja samo 
novac. Jedan junak iz „Dvanaest stolica“ koji nije 
komičan. 
     
    22. IV 1958. 
    Završio pisanje „koje volimo“. Počinje redigo‐
vanje. 
     
    25. IV 1958. 
    Sada  mi  je koren  moje  neuroze  manje‐više  jasan.  
    Od detinjstva osećanje izloženosti, manje vrednosti 
zbog porekla; Lišković kao simbol supremata snage, 
pred  kojom  je  ličnost  prevarenoga  bespomoćna; 
mržnja  prema  ženstvu  kao  izdajničkom,  sveotkri‐ 
vajućem, sverazranjavajućem polu; lična nedoraslost, u 
početku samo naslućena i tek sada do kraja utvrđena; 
kukavičluk pred zadatkom poimanja, savladavanja, 
držanja na uzdi žene. Rešenje:  anonimnost,  neizla‐
ganje,  begunačka  ovlašnost  actus  lucrativus‐a.  sve 
drugo  je avantura, prezamorno   za   moje već raz‐
dešeno osećanje. 
     
   3.  VI 1958. 
    Ponovno odbijanje „Širokih vrata“, kod „Minerve“, 
a s druge strane dobijanje stana i okončanje pregovora 
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sa Manesse‐om  oko antologije dovode me na  rub 
opasne konačnosti u sebe razočaranog stvaraoca koji 
se kompenzuje društvenim, novčanim i ovima slič‐
nim uspehom. Moj osnovni pokretač, genitalizam, 
prešao bi tako već na treću transmisiju. No, ja sam 
se zaverio drugoj, i moram da je zadržim uporno u 
šakama. 
 
    18. VI 1958. 
    Rat se ponovo pomalja kao neposredna opasnost: 
i  Rusi   i  Amerikanci  zaoštravaju  odnose. Nekada 
sam na rat mogao da mislim i kao na poprište koje bi 
poslužilo mome daru da nađe motive za svoj puni 
rascvat; u korist takve procene kao da su govorili 
iskustvo koje sam stekao u onom prošlom, sigur‐
no zapažanje koje sam u međuvremenu stekao, najzad 
naklonjenost  morbidnim motivima  i  temama. No, 
danas osećam da bih pred  užasima  jednog novog 
rata stajao obezoružan. Nemam ni ideja ni ubeđenja, 
a  grubosti  mogu  samo  da  mi  smetaju, čak  ni  čuđenje 
 ne izazivajući. Verovatno bih se sklanjao ispred opas‐
nosti koliko  bi god to bilo moguće, i ako bih pre‐
živeo,  izašao bih  iz pokolja  umoran,  posiveo  od 
straha, izbačen iz svih koncepata i ambicija. Kao da je 
vreme prvobitne,  nagonima podsticane  inspiracije 
prošlo, pa bih sada mogao da počnem da radim 
samo po diktatu  razuma.  Međutim,  nisam  ništa 
uradio ni pomoću nagona, ni pomoću strasti, nisam 
stvorio osnovu za bilo kakvo delo, niti stil. Prvi dar 
mi je već izmakao, a za drugi nemam čime da se 
uhvatim. Bez vatre, bez znanja, mutan kako spolja 
tako i iznutra, plovim niz jedan tok za koji ne znam 
kuda vodi i kuda me nosi. 

* 
    Prekinuo  sam  preradu  „koje  volimo“  da  bih  se 
ponovo latio pisanja drame „Jelena Gavanska“ – rad 
rutinski,  iz posredne  inspiracije  kao  što  je  bila  i 
„Cena laži“. 
 
    14.  VII 1958. 
    Put u Pariz bio je proba mojih životnih sposobnosti 
– onih maštanja koja su me odvodila u Afriku, u 
Rio.  Pokazalo se  da sam nesposoban   za   taj   inten‐
zivni život, za otkidanje od porodice,  od navika, ko‐
mocije. Emigrant po duši, koji ne može da podnese 
emigraciju. 
    Useljavam se u novi stan – sa sopstvenom sobom, 
spremam se da dovršim „Jelenu Gavansku“, hoću da 
putujem  u  Zrenjanin  da  napravim  razgovor  sa 
Todorom Manojlovićem, u septembru  ću  na  Hvar 
kod  Branka.  Ispunjavam  svojim  volumenom male 
krugove koji mi se  otvaraju. 
 
     Zrenjanin,  19. VII 1958. 
    Posle podne, budim se iza sna koji je karakterističan 
za moj  odnos prema Sa. U završnom delu sna, koji 
pamtim,   tražim  da  mi ona kaže  ko joj  je rekao   nešto  
što je bila malo pre toga spomenula – nešto što nije 
naročito važno, što me ne vređa, što čak kanda nije ni 

istina, ali u čemu osećam tuđ podatak. (Mislim da je 
to: ili da sam već ranije bio u Parizu, ili da sam nekad 
voleo  da  pijem.)  Ispitujem  je  idući  za  njom  duž 
jednog dugačkog, dosta jadnog dvorišta, u kom i mi, 
dosta  jadno,  stanujemo. Ona odbija da  izda  izvor 
svoje informacije, očito iz straha od moje ljubomore, 
a  ja  je tim življe salećem. Najzad mi kaže: bili su to 
Špricer (najpre imenuje njega, koji moju ljubomoru 
ne  izaziva  i  čije mi  spominjanje čak donosi olak‐
šanje) i onaj Đurica ili Đokica ili Jovica, njen kolega 
sa Pedagoške škole, koji mi je, ženskar   i  lakomislenik, 
uvek bio podozriv (i koji je i u stvarnosti njoj tvrdio 
da me zna  iz škole), kaže dakle da su to bili oni i 
dodaje  da  su  rekli  da  sam se u poslednje  vreme do‐ 
sta zapustio, a da sam nekad,  ... i tu sledi  ona već 
saopštena tvrdnja. Ja na prvi deo saopštenja (da sam 
se dosta zapustio) odmah odvraćam: „To nije važno“ 
(a i te kako je važno), „nego je važno to kako su oni 
došli  do  tebe, kako ste to stupili u taj razgovor, a da 
ja to ne znam“. Produžujem  ispitivanje; ona nerado 
odaje da se sve desilo prilikom slučajnog susreta, da 
su ona dvojica naišla u dvorište i tome slično. Ja, 
međutim,  sve  ljubomorniji,  navaljujem  sa  novim 
pitanjima,  mučim  je  njima;  Sa‐i  najzad  pozli,  ona 
počne da bljuje, sevši  pored kanalizacije u dvorištu, 
sa jednom skoncentrisanom krutošću u držanju, koje 
odaje  svu njenu brigu za zdravlje.  I  ja  je žalim; 
osećam da  je nedužna, da pati; ali me sada razdra‐
žuje ta preterana pažnja prema sebi, koja ju je, ose‐
ćam, već sasvim otrgla od mene, čak i od straha, pa 
nastavljam neumoljivo da postavljam svoja pitanja. 
    Tu se san prekida. 
 
    6. VIII  1958.  
    Završio pisanje drame „Jelena Gavanska“. Brz, uspe‐
šan  rad,  ali  uvek  na  granici  kiča,  efekta,  bombe. 
Zanatlijsko zadovoljstvo sigurnog rašćenja. Ali ipak 
jedna  žila  ličnog  osećanja  u  tekstu:  osuda  kuka‐
vičluka pred ljubavlju. Sada imam potrebu da tekst 
odmah  definitivno  redigujem,  zatim  prekucam  i 
pošaljem  čika  Toši,  Putniku,  Vasiliju  Popoviću. 
Razum, opet, govori da treba da se hladi. 
    „Poslovno“ napredujem. Skvrčio sam se ovde u 
Novom  Sadu,  okrenuvši  bodlje  prema  Beogradu, 
gde me neće – uljuljkujem se u osećanje da je to zbog 
nedostajanja veza i da je ova okolnost čak povoljna, 
jer me oslobađa grupašenja  i njegovih napora. Me‐
đutim, znam da je to nastavak jedne sudbinske lini‐ 
je: povlačenje u Novi Sad pre deset godina već je bilo 
diktovano  predosećanjem  da  samo  u  ovoj mekšoj 
sredini manjih zahteva mogu prosperirati.   No, da  
li to nije povuklo za sobom – mimo moje volje – i 
spuštanje kriterijuma, zahteva prema sebi? Na jesen 
ću to videti.  
 
    29. VIII  1958.  
    Završio  prekucavanje  „Jelene  Gavanske“,  sutra 
šaljem prepise na razne strane. Bio sam vredan ovog 
leta i to saznanje mе ispunjava zadovoljstvom – mogu 
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bez griže  savesti otputovati na odmor, na Hvar, kod 
Branka. I tešim se: ako „Jelena Gavanska“ i nije ništa 
vredno, a ni esencijalno za moje istinsko delo koje još 
ne nazirem, ipak predstavlja vežbu, jačanje veštine, a 
ova će možda delu – ako se ikad obznani – dobro 
poslužiti. 

* 
    U novom stanu je sjajno. miran sam u svojoj sobi, 
mogu neograničeno da radim i da budem sam. 
 
   30. IX 1958 . 
    Mesec dana proveo u Vrboskoj sa Andrejom. Sa 
suncem, sa morem. Sa svojim telom, koje ovog puta 
nije tražilo ništa sem dostupnog: mora i sunca. 
    Svega dva unutrašnja doživljaja,  jedan u  snu, 
drugi pri buđenju. Prvi san preneo me je u Novi Sad, 
u čas izbijanja jednog novog rata. Posle vesti о njemu, 
i  ja  se, onemoćao od osećaja opasnosti,  bacam  ta‐
mo‐amo, osluškujem, tražim susrete s ljudima da me 
ohrabre. Šetam ulicom sa Živojnovićem, koga sam 
naročito posetio da  s njim  izmenjam misli. Ali on 
samo, ravnodušno, potvrđuje opšte bojazni. Srećemo 
udbovca V.‐a, koji me je nekad saslušavao, i on mi se 
naceri u  lice: „Voleo bi  sad da otputuješ u  ino‐
stranstvo, a?“ Taj pogodak u moju tajnu misao još 
me  više  razdesi.  Tražim  utočište  kod  svojih  (sa 
osećanjem potrebe za čvrstom pomažućom  očevom 
rukom,  kakvu  sam  očajan  imao  i u  kasarni  u 
Mostaru, 1947‐e). Dolazim u roditeljski stan, u trpe‐ 
zariju. Tu su mama, Tata, majka. Ali Tata je bolestan, 
nemoćan.  On  leži  na  tepihu  s  tamnim  kockama, 
neobrijan, bled,  iznuren,  okružen  dvema  ženama. 
Pomokrio se, onako u pidžami, koju  jedino  ima na 
sebi, nogavice su mu natopljene vlagom, a  blizu sto‐
pala  na tepihu stvorila se lokvica. Ukazujući na ovaj 
znak svoje  nemoći,  on mi  kaže,  polurasejano,  polu‐
zgranuto, tražeći  savet: „Nem tudom,  belefulladjok a 
Dunába?“, hoteći   svakako   da   kaže„beleugorjok“. 
Ja se dabome protivim, i budim se pri tom. 
    A pri  jednom buđenju osetio sam, kao zaključak 
nekog dugog razmišljanja: „Ja sam tuđin, i to ne samo 
u ovoj zemlji, nego svugde.“ Zatim se misao, sama po 
sebi stara, prenela dalje: „Ne treba da pišem, nemam 
šta da pišem  о tim  tuđim  ljudima.“ 
    Dva  usko  povezana  doživljaja,  mislim.  Svoje 
tuđinstvo  osetio  sam  i  onde  na  letovanju,  inače 
lepom  i  harmoničnom, kad god je trebalo  uklopiti  
se u društvo (ne u kolektiv, koji je bezlična sredina i u 
kome se bolje osećam, nego u društvo, među indi‐ 
vidue  koje  od  mene  traže  određen  lični  odnos). 
Branko,  njegov  stric  Ticijano,  društvo  Beograđana. 
Dve  večeri  u  kafani.  Oduševljeno  pevanje  bisera 
nacionalnog repertoara. „Otkud ideš Anice“, „Bolan 
mi  leži Mile Pop‐Jordanov“, „Zato braćo pijme ga“, 
koje među ljudima iz raznih krajeva Jugoslavije stvara 
sporazum,  istu osećajnost zasnovanu na  jednakim 
odzivima  pozivu  znanih melodija. (Branko je rekao 
posle  prve  večeri  pevanja:  „Ovako  malo  popiti, 
zapevati –  to  ti  je najlepše što možeš doživeti.“) A 

meni  je  svaki  od  tih  nacionalnih  repertoara  pod‐
jednako  stran,  donekle  sa  izuzetkom mađarskog, 
koji, međutim,  ipak  izaziva  samo krnje odjeke zbog 
konflikta  mađarstvo‐jevrejstvo,  koji  sam  iskusio. 
Svaki:  francuski,  izraelski  ili  jidiš.  To  je  osnovno 
osvedočenje  i  sa moga  puta  u  Pariz.  Tuđina  – 
svugde tuđina. 
    I   onda, kako dočekati  jedan sledeći rat? kako se 
snaći u situacijama koje zahtevaju brzu odluku? Kad 
se,  recimo, treba  odreći ili ove nacije   ili nekakve ča‐
sti.   Nekad, u gimnaziji pod mađarskom upravom, 
nisam pristao da budem prevodilac – odlučio sam se 
bio za pobeđenu naciju. Ali, bio sam mlad, nisam još 
slutio razmere  opasnosti. Treba se za slične alternative 
pripremiti. 
    A onda, kako i šta pisati u pustoši tuđine? Da li u 
nedostatku  folklornih  veza  potražiti  nеkе  univer‐
zalnije  ili se povući  dublje u sebe? Ono prvo rešenje 
sasvim mi je tuđe, nedostižno, a čini mi se i uže. I  opet 
staro pitanje: kako sebe ostvariti u tekstu? 
 
   15. X 1958. 
    Već  nekoliko  dana  trudim  se  da  formulišem 
(iznova) osećaj da, usredsređen na rad, koji kod mene 
znači preradu  života,  propuštam život. U nedelju, 
dok  sam  išao po  suncu kroz  šumicu  ka  čamcu  za 
Kamenicu, nisam umeo da uživam ni u tim trenuci‐ 
ma  oslobođenosti  i  očekivanja  zadovoljstva. A  onda, 
valjda zbog uverenja da mi je rad, u ime koga gubim 
smisao  za  život,  jalov,  iskrslo  je u meni pitanje: 
zašto, u stvari, radim i živim ovde, u Novom Sadu, 
gde su mogućnosti i za  jedno i za drugo mnogo 
manje, blede? 
    Pošao sam po odgovor u prelistavanju starih Dnev‐
nika – iz 1946, 1947, 1948, 1949, i iznenadio se koliki 
je zaborav u meni prekrio tadašnja stanja. Jer ja sam, 
čitam  u  Dnevnicima,  došao  u  Novi  Sad  zbog 
potpunog neuspeha. Učinio sam bio pokušaj da se 
uključim u novo, vodeće poratno društvo,  i  taj po‐
kušaj me  je, onde u Beogradu, gurnuo u usam‐
ljenost, u stid, u nemoć, u samoubilačke misli. Novi 
Sad je predstavljao bekstvo. Što je ono koincidiralo  sa 
dugo  odlaganom  provalom  pisanja,  posledica  je, 
verovatno, oslobađanja more što ju je za mene značilo 
novinarstvo, Partija, društvo mladih i nadobudnih, u 
kom  sam  se  osećao  nedorastao  i  lažan.  I  to  bio. 
Beograd i ovo osećanje slivali su se u  jedno. Ja tada, 
izgleda, nisam mogao ni zamisliti da se iz konflikta 
povučem ostajući u Beogradu. Preda mnom su stalno 
lebdele  alternative karijera ili pisanje, Rio ili rezigna‐
cija, a pisanje  i  rezignacija, dva srodnička toka, vukla su 
me, oba podjednako, ovamo, u učmalu tišinu Novog 
Sada. 
    Od tog bekstva sad već ima devet godina i ja sam 
kroz to bekstvo stvorio egzistenciju – ono za čim sam 
toliko  žudeo nazivajući ga „legalizacijom“ – toliko 
čvrstu   i  zaokruženu da sam, evo,  čak  bio   zaboravio 
da je ono njen koren. Ja sam sad samopouzdan, pone‐
kad čak nezadovoljan zbog prevelike zauzetosti – osilio 
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sam  se, a s druge strane, počeo sam da se mirim sa 
ovim izgnanstvom  do te mere da sebe u Beogradu 
više  ni  zamisliti  ne mogu. Onde  su mi, uostalom, 
dosad odbijali sve što sam napisao. Da li zato što  sam 
preslab u odnosu na njihove zahteve, preloš? Ali ja 
sam bio preslab i preloš i za Novi  Sad, dok sam ovde 
bio  novinar,  upućen  na  društvo  poletaraca  i  još 
nezaštićen kakvim‐takvim renomeom pisca. Sad me 
ovamo vezuje nerazlepljiv  tok rada i lične afirmacije 
– a onde stoji neuspeh, radni  i društveni. 
    Dok sam verovao u svoj uspeh (još neostvareni), 
to pitanje mesta življenja nije me zaokupljalo; odla‐
zio  sam  u  Beograd  kao  nepoznati  gladijator;  sada 
međutim, otkako je „Široka vrata“odbila  i „Minerva“, 
ja ga se klonim, iz stida, iz straha da ću susresti nekog 
poznanika i u njegovom pogledu pročitati pitanje „Pa 
šta si postao?“ – a neću moći u sebi odgovoriti: 
„videćeš.“ 
 
   18. X 1958. 
    Moja  želja  za  zaštićenošću,  zabačenošću,  posle 
bekstva iz  „Borbinog“ kotla, srećno se ulila u jedno 
društvo  tihih otpadnika. Matica Srpska u Novom 
Sadu,   krug   učenijih ljudi koji su se i  sami već po‐
vukli od takozvane beogradske kujne, u kojoj mogu 
da izdrže i da se takmiče samo najjači, najotporniji, 
najgrublji. Miran kutak  ako ne  sasvim poštenih,  a 
ono  srazmerno  bezopasnih  nastojanja,  u  kome  su 
moje sposobnosti svile gnezdo. I po drugi put Ma‐
muzić  je imao pravo kad  je za mene rekao da se 
držim gesla: „Bolje prvi u selu, nego poslednji u gra‐
du.“  (Prva  istina, 1944‐e: „Ti si list na vetru revo‐
lucije.“ 
 
   19. X 1958. 
    Razgovor  sa Milankovim  uverava me  da moje 
povlačenje u Novi Sad jeste bio poraz, čak i na ravni 
literature. Da sam došao da  napišem neko određe‐
no delo, ne bi bilo tako. Ali ja, u glavi, nisam imao 
nikakvo delo, čak ni obrise svog budućeg rada, imao 
sam jedino strasnu želju da se izbavim od očaja uza‐
ludnosti. Ali da za izbavljenjem tragam onde u Beo‐
gradu, to mi se valjda već tada učinilo nemogućnim. 
Nije tu bilo presudno napustiti  novinarstvo  i  latiti se   
umetnosti(ta himera je i  inače lebdela preda mnom 
bez prestanka), nego je presudno bilo pobeći od sebe 
u neko novo, smirenije ja. U Novi Sad, u krug plod‐
noga  rada, u  bezbednost od  šikana  i vetrometine 
jednog izloženog  poziva. 
    Moja  literarna  inspiracija  je,  međutim,  značila 
nešto  samo  dok  je u  sebi nosila  (ne kao  elemenat 
uvek, ali uvek kao pogonsku snagu) taj očaj. Dok je u 
sebi nosila moj „slučaj“, koji je tada postojao, a danas, 
kada sam legalizovan, više ne postoji. Prva celina iz 
„koje  volimo“  (o  Crnoj  Veri),  koju  je Milankov 
danas  naglas  pročitao,  porazno  je  siva, mlitava,  be‐
životna. Posavetovao mi je da je obradim kao scenu, 
pa da iz scene dam retrospektivno ono što je   о toj  
ženi rečeno, umesto u hronološkom razvoju kako 

sam učinio. To   je valjda opravdano, ali  kako da 
dam scenu  kad ja nikog od ljudi (ljudi sem mene) 
ne osećam stvarno,  jer nisam nikakav pripovedač, 
već čovek koji pišući  hoće da reši pitanje  svog  mesta 
u svetu. „Uliti im dušu“, „uliti im života“ – rekao  je 
Milankov. Ali  ja  ne  znam  kakva  je  njihova  duša, 
kakav je njihov život, jer me ne zanimaju. Jer nisam 
pravi pisac, kao on, koji u svakom opaženom licu vidi 
mogućnost njegovog razvijanja u sudbinu. 
    Milankov,  kako  kaže,  piše  uvek  „za  određenog 
čitaoca“; on  о jednoj rečenici ili obrtu traži mišljenje 
ovog ili onog pisca svoje generacije, pripadnika svog 
društva,  još dok  ih  stavlja na papir.  (Slično  onom 
divnom  pouzdanju  о  kom mi  je  govorio Desnica: 
poslati napisanu priču prijatelju iz krаја na koji se ona 
odnosi, sa saznanjem da će je on pročitati i razumeti.) 
„Stari sistem barda“,  kaže Milankov. Ali kome se ja 
obraćam? Svojih sugrađana se stidim, a i pred njima 
se stidim. Dostojnih nema, pa se povlačim u  sebe, 
sam svoj sudija. „Tako se može pisati samo sa živo‐
tom  iza  sebe“, veli  Milankov, „i uz ogromnu ener‐
giju“.  Ja  ni  jedno ni  drugo  nemam.  A  nemam  ni 
publiku, ne znam ni kako bi izgledala ona koju bih 
sebi poželeo. A pri tom žila očaja postaje sve tanja, 
ona sama nije kadra da ishrani ono što bih hteo da 
napravim. 
 
    4. X i 1958 . 
    „‘Ich halte   es für wichtiger ein Buch zu schrei‐
ben,  als  ein  Reich  zu  regieren.  Und  auch  für 
schwieriger’. Dieser satz, von Robert Musil notiert, 
ist  eine  Provokation  des  gesunden  menschen‐
verstandes. Wer  so  denkt  und  nach  einer  solchen 
maxime  sein Leben einzurichten  trachtet, hat  in 
einer Welt, die allein für die Beweiskraf des Hand‐
greiflichen  empfänglich  ist,  keine  Daseinsberich‐
tigung.  Er  wird  zur  ‘utopischen  existenz’, deren 
Wollen und Tun den Leuten absurd, vermessen 
und  zumindest  töricht  erscheint.  Und  doch  ist 
Dichtung nur da möglich, wo sie von einem solchen 
– das Wort  in  seiner positiven Bedeutung genom‐
men: Hochmut getragen wird. Gegen den nivelie‐ 
renden  sog  des  Üblichen,  Bewährten  und  allseits 
Beglaubigten  gibt es keine andere Rettung als den 
sprung  in die Opposition.  Der  künstler muss  das 
Risiko des Aussenseitentums zu tragen  bereit sein. 
Und nur dadurch, dass der Dichter das vermeintlich 
Unmögliche will,  unterscheidet  er  sich  vom  Lite‐
raten,  der  sich  damit begnügt, da errreichbare zu 
leisten.“ (Klaus Lazarowicz, u  pogovoru  Barlach‐
ovim dramama.) 
 
    6. XI 1958. 
    Sinoć  sam  čitao  bez  predaha  „Kad  višnje 
procvetaju“  Magde  Simin.  Opet  jedna  evokacija 
patnji  iz  rata.  Koliko  je  literatura  samo  jedan 
sporedan vid života! (U njoj, naravno, moja može da 
bude  jedna  sporednost  sporednosti).  Svoj  habitus 
pisca  treba rešavati u tom širokim okviru. No, za 
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mene je pisanje samo učaurivanje. 
    
   10. XI 1958 . 
    Možda  ja previše pažnje poklanjam  činjenici  što 
sam stran  u ovoj zemlji kada objašnjavam svoju lite‐
rarnu nemoć. Stranošću  se može objasniti ponešto: 
dodatnu krnjost  i  inače krnjih osećanja,  dodatnu 
klimavost  i  inače  klimave  prirode;  ali  u  oblast 
transpozicije ovaj nedostatak verovatno ne zadire. Tu 
je greška dublja, a evo kako se očitovala neko veče u 
autobusu. Imao sam, neposredno jednu za drugom, u 
istoj vožnji, dve jake impresije: jedno dete, crn‐purast 
dečak pametna  lica, pitalo  je uporno svoju  majku, 
skormnu  ženu:  „Hoćemo  li mi, mama,  ići u  hotel 
‘Park’“,  i  njene  potvrdne  odgovore  primalo  s 
dirljivom nadom u očima, nadom koja je uključivala 
sav neizmerni svet detinjeg poverenja  u odrasle, u 
život, u budućnost; malo docnije, jedna plavuša širo‐ 
kih  čulnih  usana  stisnula  je  šaku  svog  muža  ili 
ljubavnika, krepkog dugonje, koja je počivala njoj na 
ramenu,  sa  izrazom  duboke  usredsređenosti  i  sa 
pogledom  koji  je ponirao  nekud u  krajnost  poda‐
vanja, orgazma. Oba događaja su me uzbudila: mogao 
sam da ih formulišem u svoj njihovoj poetičnosti. 
Ali samo lirski, induktivno, dok na dedukciju više 
nije  došao  red. Osetio  sam  svojstvo  tih  ljudi  kao 
sirovinu sopstvenog osećanja, ali nisam prodro u to 
svojstvo kao nešto autonomno. Nije me zanimalo ko 
su oni, gde  žive,  i kako, nije  se u meni probudila 
radoznalost ni mašta epičara. 
 

* 
    Već mesec i po dana, otkako sam stigao sa mora, 
dozvoljavam da me „redovni poslovi“ – pregovori 
oko  drame,  predgovor  za  Manesse  i  „Listajući 
časopise“ – odvoje od stvarnog rada. Od sutra: pre‐
podne mora biti moje. Prerađivaću „Koje volimo“. 
(Posle Milankova prve dve celine pročitao je Boško – 
dopadaju mu se.) 
 
    11. XI 1958. 
    Sa. je jedna  bolesna  kanarinka,  koja  samo  još  
staje posla i briga, a više ne peva. Zauzeta je i obuzeta 
lekarskim nalazima  i  preterivanjima oko Andreja. 
sve češće se u meni podiže mržnja  prema  njoj,  koju 
zadovoljavam  namernom  surovošću.  surovošću  ja  – 
preispoljna kukavica. U meni  je ponor  čoveka bez 
religije, koji sve prima i daje radi uživanja, ne može 
iznad njega da se uzvisi. 
 
    20. XI 1958 . 
    Sreća – to  je budnost emocija. kod mene:  lako 
pretapanje  ideja  (literarnih)  koje  nosim,  u  slike,  i 
obratno, lako pretapanje slika koje vidim i evociram 
u literarne ideje. Danas je bio takav dan, na vetrovitoj, 
hladnoj ulici ovog sivog prašnjavog grada osećao sam 
punoću života koji unaokolo struji,  i svoju sposob‐
nost da ga u toj punoći percipiram. 
 

    25. XI 1958. 
    „La littérature extérieure à son auteur est sans 
intérêt.“ (Léautaud povodom Mauriaca) 
 
    1. XII 1958. 
    Juče, u razgovoru s Boškom, rasvetlio mi se još 
jedan vid moje – a i njegove – jalovosti. Mene je moj 
razvoj  (pubertet)  odredio za pisca  izvesnog, uskog 
područja – područja koje se prostire otprilike između 
neostvarene ljubavi i ostvarene melanholične pomi‐
renosti. To područje, taj domen, sazrevalo je u meni, 
pripremalo se kao budući materijal za obradu. Naišao 
je, međutim, socijalizam, namećući (i spolja i iznutra) 
krupne društvene teme  (nasilje – sloboda), i to  ih 
namećući  u  jednom  izvitoperenom,  pragmatis‐
tičkom pravcu, sa čijom se tobožnjom opravdanošću 
još  treba  i hrabro poneti. Bio  je  to materijal koji 
mojim mogućnostima, mojoj vrsti, mome  fahu nije 
bio potreban – a potisnuo  je onaj materijal koji tom 
fahu  jeste  bio  potreban. Našao  sam  se  u  položaju 
stolara koji mora da teše potkrovne grede. I, to što sam 
radio, nije bilo moje. Sem, valjda, pesama. Izgubljen 
trud, izgubljene godine. 
    Iz  ovog  ugla  gledano,  drukčije  izgleda  i  moje 
povlačenje iz Beograda. Nije li to bilo ipak (o slatke 
utehe!)  povlačenje  iz  tuđe  tematike  (iz  prejakih 
ličnih i društvenih sudara koji nameću i podmeću 
tuđu tematiku, jer stvaraju u meni probleme koji  ka toj 
tematici  gone)?  Sada  u  Beogradu,  pred  partijsku 
komisiju  izvode  grupu  pisaca  оkо  „Savremenika.“ 
kakvo olakšanje znati da me se to ništa ne tiče! Onog 
svog ću ovde iscediti više, makar se zbog toga kretao 
i  na  jednom nižem nivou obaveštenosti, aktuelnosti, 
uticaja. 
    Treba pripremati to svoje, za neki čas kada će se 
ono razjasniti ponovo, kao u  pubertetu. 
    Polako prerađujem „Koje volimo“. Sutra idem 
na jedno suđenje. 
 
   19. XII 1958. 
    Snaga  zrelog  doba. Ostvario  sam  dvostruki  život: 
legalizaciju  (i  to  literarnu)  i  Rio  u  novosadskim 
razmerama.  Nižem  uspehe:  „Jelenu  Gavansku“ 
primili su i novosadsko pozorište i beogradski radio; 
od  priče  „Očev  poslednji  stan“  napisao  sam  za  dan 
radio‐scenu. Rane  se  zalečuju  – vreme prolazi ne‐
primetno, to jest bez melanholije i bez kajanja. Ali u 
tome, pored divnog, nepoznatog osećanja čvrstine, 
ima i opasnosti. Moja oprezna priroda govori  mi   da  
se ne zanosim: opijati se zrelim dobom znači pripre‐ 
miti razočarenje za starost. A gde ostaje delo? Treba li 
ga sačekivati  ovako,  kao  komade  tkiva mesto  živog 
celog  deteta?  Stvarnost  govori  da  sam  isplivao  na 
površinu. Ali Tisma Šándor (kako ga je Ilija nazvao – 
ono pravo ja, kоmе ta imenska varijanta iz rata, što on 
sam nikad nije shvatio, toliko dobro pristaje), taj 
Tisma  Šándor opominje: čuvaj se obmane, ne samo 
zato što obmanjuje, već i što udaljuje od tvog osnov‐
nog osećanja, od žile, od rudače. 
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   22 . XII 1958. 
    Zašto je u mene strah od smrti tako žestok? Zato što 
mogu  da izazovem u sebi osećanje umiranja. U po‐
slednje vreme to mi se dešava ređe nego ranije. Ipak, 
večeras. Primetio sam lak bol sa  leve strane trbušne 
duplje i pomislio na napad žuči, a odatle na Draku‐
lića, koji je pre dva‐tri dana umro od raka u žuči ili 
jetri. I  onda sam osetio  trenutak kad odlazak postaje 
neminovan, kad se počinje kliziti u žrvanj  niz traku 
čiji svi zupci vuku unutra. Svet uokolo  se  sužava, 
nestaje. 
    seo sam u krevetu. napolju  je svetla noć, sijaju 
lampe  iz  fabrike  preko  puta mog  prozora;  vozovi 
prolaze. Kada bi se mogla ta sveukupnost primiti kao 
uteha. Ali to bi valjda bilo mogućno  samo bez onog 
osećanja,  koje  je,  međutim,  u  trenutku  umiranja 
jedina istina. Mada je, gledana iz istine sveukupnosti, 
sićušna do besmisla. erotoman koji do novca potreb‐
nog  za  zadovoljavanje  prohteva  dolazi  baveći  se 
literaturom? Umesto toga, sad kada  mi se potreba za 
legalizacijom ostvaruje,  treba da koristim  smirenje 
nezadovoljstva prerastajući u istinskog posmatrača. To 
znači: pribrano pratiti pojave života. i beležiti ih, na‐
ravno, pa će se iz prikupljene grade nešto  ispiliti. 
 

    1. I 1959. 
    Momčilo  i Vasilije pomišljaju da pređu u Novi 
Sad, da bi  mogli bolje živeti  i nesmetano pisati. U 
jednom  dugom  govoru,  ja  im  protivrečim:  svojim 
preseljenjem oni bi snizili nivo svojih društvenih veza, 
pa dakle i uticaja. Čovek je, pored onog što jeste sam po 
sebi, i sve ono što u njega prodire, a nije svejedno hoće 
li  u njega prodirati mentalitet veli‐kog  grada  ili 
palanke. 

        Pri toj filipici svestan sam činjenice da sam  ja sâm 
počeo da pišem tek ovde. Jer mi je bio potreban barem 
izgled  –  ali  siguran  izgled  –  za  legalizaciju, pa da 
počnem?  Dabome  u  podsvesti,  jer  kada  sam  se 
doselio, nisam imao predstavu da li ću se zaposliti  i 
gde. Ili sam,  isto tako podsvesno, procenio da ću se 
ovde  lakše  legalizovati?  U  Beogradu  sam  se  sukob‐
ljavao  sa  otporima  na  svakoj  strani:  u  seksualnim 
vezama, poslovnoj afirmaciji, u usredsređivanju pa‐
žnje na pisanje.  Je  li dakle  legalizacija bila osnovni 
problem mog doseljenja (i celoga života)? Je li literatura 
bila samo  sredstvo da do  nje dođem? Ako  je  tako, 
nameću se dva zaključka: 1. da je sam re‐zultat moga 
rada sporedan, jer je važna samo  legalizacija, koju on 
usput osigurava; 2. da  je  trebalo  izbeći doseljavanje, 
spasti problem legalizacije od rešenja, da bi mogao ostati 
motiv literarne prerade. Naravno, ukoliko bih se ikad 
prihvatio pisanja da se nisam  doselio. 

* 
Silvestarski  program  u  pozorištu  utukao  me  je 

svojom provincijalnošću. Folklorno ačenje izmešano sa 
galantnošću operete  ispod koje se beznadežno ocrtava 
prostota izvođača. (Ja sam svoj ukus ipak vaspitavao u 
Pešti.) A  posle  pozorišta,  u muzičkoj  školi  kod  Ilije, 

rock‐and‐roll mladeži, koja se još ne razli‐kuje od bilo 
koje na svetu. 

Šta je za mene opasnije? verovatno to drugo, jer 
stvara  iluziju  utapanja  u  tokove  živog  života,  – 
zaborav. Ja treba da se podmećem lišavanjima pro‐
vincijskog življenja; samo tako ću moći, budući već 
na  nj  osuđen, da ga preradim  u  neki  rezultat. 
   
    7. I 1959. 
    U rukopisnom romanu J.‐a nalazim do groteske 
izraženu nesposobnost Jevrejina da napravi društve‐
ni  roman.  Tobož  savremena  tema,  s  tridesetogo‐
dišnjom blagajnicom koja izvrši  samoubistvo,  s  fud‐
balerom,  šefom  računovodstva  –  starim  momkom, 
novinarom,  itd.  sve  lepo  konstruisano,  ali  mesto 
istinitih emotivnih podataka stoji premaz sentimen‐
talnosti. A njegov prvi roman  bio je čak dobar – jer 
je prikazivao  jedno  izdvojeno  ugroženo  društvo: 
Jevreje  u  nemačkom  logoru,  jedno  stanje  nezašti‐
ćenosti i strave blisko Jevrejinu. No, za prikazivanje 
sredine urasle u tle, u istoriju, on nema osećanja. 
Ima samo sposobnost kombinovanja i slaganja slika, 
ali  jedino  slika kako  ih  doživljava površni, racio‐
nalni posmatrač. 
    A  emotivnim  podatkom  nazivam,  na  primer, 

onu vožnju  sankama  Nikolaja  Rostova   i  Nataše i  
Olge u snežnoj večeri.   Njihovo  kretanje   je  puno 
prisustva zemlje koja im pripada, oni obavljaju ritual 
po sebi razumljivih radnji i osećanja; doživljavaju 
punoću sadašnjosti i prošlosti i budućnosti. Punoću 
koju  Jevrejin  ne  može  da  do‐živi  u  pozitivnom 
odnosu, to jest u društvu, nego  samo negativno, u 
osami.  ili  u  spekulaciji,  koja  je  tuđa  društvenom 
romanu.     
 
 14 . I 1959. 
   U  decembarskom  „Delu“  –  koje  je  odlično,  pravi 
velegradski časopis – dramaturg „jugodrpa“ Ćirilov 
svodi  loše  drame  pod  isti  imenitelj  razglabanja  о 
propalim bogatašima; pod taj  imenitelj spada   i  moja 
„Jelena Gavanska“. Tu sam zaista popustio  primam‐
ljivosti  sigurno uspešnog kalupa: hteo  sam da  napra‐
vim  dramu  о  „ljudima  koji  su  ostali“,  započeo  je 
(Siniša, smrt starog profesora Runića), zapeo, i našao 
rešenje u zapletu koji  je nanjušila ona moja kobna 
veština,  ona  sigurnost  u  osećanju  oblika  koja  je 
odbacila „solilokvij“,  skratila glave „Širokih vrata“ na 
sive „tačke“, ispevala moje vickaste pesme, „Cenu 
laži“, itd. 
      
     25. i 1959. 
    Opet  započinjem  jednu mazohističku  borbu protiv 
idile pripadništva, koju sam tako istrajno vodio protiv 
Oca, majke, Gy., – svih onih kojima sam nešto značio i 
koji su to značenje nastojali da pretvore u sporazum. 
(Mati nije – kod nje se sve zasnivalo na  instinktu – 
uostalom,  crta  gaženja  idile  bila  je  i  u  nje  toliko 
izražena  da  na  nju  njen  sjaj  nije  padao. A Andrej, 
srećom, ne želi idilu  sa mnom.) Ja polako, komad po 
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komad, čerečim svoj brak. To je  neo‐doljiva potreba, 
kao svaki porok – deo  onog vrhovnog ideala utapanja 
u  sebičnu  anonimnost  javnih  kuća,  umiranja  u 
napuštenosti nađubrenoj sećanjem i zaboravom. I tek 
kada  se odvali komad tog života koji drobim, ja se 
osvrnem i upitam: „Šta to činim?“ 
 

    9. II 1959. 
    Doneo sam odluku, i sporazumeo se sa Sa., da se 
odreknem čarobnih poniženja promiskuiteta. Alter‐
nativa bi bila – otići pa sav ogreznuti u njemu. No, 
pošto još dovoljno držim do  sebe da se ne mirim sa 
propadanjem,  moram  se  odreći.  Strast  za  posma‐
tranjem  i  za  oblikovanjem  trebalo  bi  da mi  stvori 
zamenu za izgubljeno. 
 

   10.  II 1959. 
    Koren  neuspeha  sa  „Širokim  vratima“  je  u  po‐
grešnom smeru rada. Bio sam se najzad domogao 
teme u kojoj ću moći „da  izrazim sebe“ i smatrao 
sam  da  je  to  dovoljno.  Pustio  sam  da  materijal 
poteče uz premalo smišljenosti. Ali, tužni kompro‐
mis rada ne može se mimoići: treba ukinuti sebe da 
bi  se  došlo  do  ostvarenja  sebe  u  delu.  Bez  tog 
kompromisa, bez rada na izrazu i postupku,  ispala  je 
smesa kompozicijskih nezgrapnosti i jezičkog nereda. 
 

    11. II 1959. 
    Rastrežnjenje  iz  erotomanskog  zanosa  i Momči‐
lov  strogi, tačni sud о „Širokim vratima“ suočavaju 
me sa nemoći pred  godinama  koje  lete.  Još  nisam 
otkrio delo, još nisam naučio da pišem, još ne znam 
jezik kojim pišem, još ne znam kо sam stvarno i šta 
treba da činim, kako da živim. 
 

    17. II 1959. 
    Čitao  „Portret  jedne  ledi“ Henrya  Jamesa. Tipi‐
čan  slikar  naravi, nesposoban za  fabuliranje. Dok 
prati Izabelin unutrašnji razvoj, izvrstan je, čim uzme 
da stvara zaplet, spušta se u sladunjavosti. U slučaju 
ovog  romana  kobna  tačka  je  uvođenje  skroz 
izmišljene madam  Merl, koja stvara intrigu. 
    Zatim,  ta  suva  beščulnost  u  odnosima muško 
‐žensko,  koja  mene uvek zaprepašćuje,  i  to zapre‐
pašćuje zato što čitava literarna razdoblja navodi na 
krivo motivisanje  ljubavi  i brakova! Kod  Protista, 
koji i sam ima toliko viktorijansko‐engleskih crta 
(sa nastojanjem na intonaciji i detalju), već je sasvim 
drukčije: Odeta  je prisutna celim svojim  telom u 
svanovoj ljubavi. 
 

     18.  II 1959. 
    Mislim da sad imam gotov plan drame „Razgovor s 
jednim  slikarem“, koju sam takoreći celu odsanjao i 
posle sna zabeležio jednog jutra pre nekoliko meseci. 
Tema je opet smelost i nesmelost – kao u obe moje 
dosadašnje  drame,  ne  umem  reći  zašto.  Slikar 
Komnen  je došao u primorsko mestašce da bi pre‐
kinuo sa „malim poslovima“ i najzad radio „za sebe“. 

Ali, posle neuspeha u radu na portretu žene u koju se 
zaljubio i primamljive ponude  predsednika opštine 
da naslika fresku u hotelu, on gubi smelost,  pristaje. 
Zbog  toga gubi poštovanje mladih‐smelih pesnika 
koji je trebalo  da napiše  razgovor  s  njim i žene koju 
je portretisao. 
    Ideja se razbistrila večeras, posle dosta burnih unu‐
trašnjih  sudara. Boško mi  je,  naime,  pre  podne 
rekao  kako mu  se  svideo prvi  čin moje drame 
(drugi  još  nije  čitao),  pa  ga  čudi  indolentnost 
ovdašnjeg  pozorišta  prema  njoj. Moja  dugo  poti‐
skivana gorčina se izlila – počeo sam u sebi da sastav‐
ljam pismo u kom bih povukao rukopis. Onda sam se 
na vreme setio da meni  takvi  teatralni  gestovi  ne 
pristaju. Misli  su mi  se postepeno  suzile na  „Raz‐
govor“, о kome inače već  dugo nedelja nisam   razmi‐
šljao. Samo, vredi li ga pisati? Ti moji  prilično vešti 
dijalozi  о  romantičnim međuljudskim  odnosima 
kao da nemaju nikakve  veze sa mnom. Čine mi se 
plitki.    
     Ali mi oni najbolje polaze za rukom. 
   U svakom slučaju, trebalo bi prethodno da dovršim   
„Koje volimo“ – preostalih sedam‐osam „celina“. 
 

Gornji tekstovi su delovi prvog toma Dnevnika 
Aleksandra Tišme u izdanju Akademske knjige. 
Nastavak sledi u sledećem broju Lameda. 
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U ovom broju 
Ivan Lovrenović: Fragmenti uz Kafkino 
pripovedanje 
Jovica Aćin: Doktor pripovedanja 
*** Poslednja tajna Franca Kafke 
Denis Preger i Josef Teljuškin: Zbog 
čega je mržnja prema Jevrejima 
jedinstvena 
Omer Karabeg: Most: Da li je Druga 
Srbija sačuvala obraz Srbije? 
Aleksandar Tišma: Odlomci iz 
Dnevnika 
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