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ЛИБЕР МУНДИ

Извесност времена, драма света

Сат у ходнику управо је откуцао поноћ, са прекидима, полагано и 
достојанствено... Убрзо после овог пријатељског јављања старог 
сата, дубоким и спокојним гласом, својственим старцима, огласио 
се, младалачки бахато, надобудни сатић у комшилуку, а потом 
својом дугом и громком звоњавом звоник на оближњој цркви. Та 
три сата треперила су у муклој ноћи. Који је од ова три сата био 

тачан. Ни писац не може речи?... 

Звучи познато – као у Андрића који описује три откуцаја сата са катедралског торња, са старе 
православне цркве и са џамијског минарета, али, не... Ово није Андрић него почетак књиге 
Потрага чији је аутор Шпанац Пио Бароха. Не улазећи сад у потрагу да ли је Бароха преузео 
слику од Андрић а или Андрић од Барохе, једино је извесно да и данас у Андрићевој кући, у 
његовој сачуваној библиотеци, своје место на полици међу његовим омиљеним делима 
заузима и неколико одабраних романа Пија Барохе, на шпанском језику. 

А да ли се негде у Баскији, у родној кући Пија Барохе, на полицама његове раскошне 
библиотеке, од подрума до тавана, налази и неко дело нашег нобеловца, тада зацело не на 
шпанском, није знано... Андрић је нобеловац, а Бароху је то високо признање мимоишло, 
кажу, због политичке некоректности, како би се рекло дана шњим модерним фразеолошким 
језиком. 

СВЕТИОНИК КАО ПУТОКАЗ 

Овај мали заплет могао би бити и наговештај драме, или ватрене полемике, бар у књижевним 
кулоарима. Драма је вечита извесност. Часопис за позоришну уметност, драму, културу, 
науку, у издању Удруж ења драмских писаца Србије, појављује се, ево, у свом двадесетом 
облич ју, као светионик, како је једну своју драму насловио Миодраг Ђукић – на једној 
подељеној сцени или у, како би рекао Недељко Бодирога – дубинама нашег пропадања. 
“Драма” опстаје и до овог свог јубилеја. Као да се уклапа у све оно древно памћење и улази у 
лепоту новог дана, супротстављајући се и истрајавајући као драма универзалних побуна, како 
би рекао, опет један од сарадника овог гласила, Радомир Путник. 

Уз Миладина Шеварлића, главног уредника, чланови редакције су и др Зоран Т. Јовановић, 
Момчило Ковачевић, Миња Обрадовић, Едуард Дајч, Биљана Остојић... Часопис одваја од 
заборава све оно што тутњи и пролази поред нас. Поетски надахнуто, описујући огледало, 
лавор, бокал и пешкире, Маја Стефановић подсетила је у Лозници на обичај прања руку пре 
јела и на култно умивање, наводећи и податак да кад се у неким крајевима сељак умива, он се 
никада више од три пута неће пљуснути по образу, јер то не ваља. Ко би се пљуснуо више од 
три пута, кажу, умива ђавола. Она такође описује породичну кућу која је осми шљена тако да 
се може у тишини преспавати или попити кафа и кумова ракија. И ту је један од оних старих 
простора као што је село Липеновић (Добри Поток) који се спомиње још у првим 
средњовековним писаним изворима, а касније и варош Крупањ, као “трг деспотовине”, 
рударски центар и дом многих “дубровачких филијала”, затим, средњовековна црква... 
Стећци... 

Па ето, “Драма” излази даље, можда настављајући и шејтански посао или као играч на жици, 
разапетој изнад понора и опстаје на ветрометини као и она блиска јој феноменална едиција 
“Савремене српске драме”, ме ђу чијим издавачима је такође Удружење драмских писаца 



Србије. Све драме део су овог времена и остаће као изузетна библиотека. И библиотеке имају, 
као и људи, своју судбину.

ФАУСТ НА ЛОМАЧИ 

После пожара у чувеној библиотеци Ане Амалије у Вајмару, који је избио на самом почетку 
овог миленијума, уништено је 30.000 књига непроцењиве вредности. Велика дела, сачувана у 
библиотеци у Вајмару, настала су између 16. и 17. века, а нека директно припадају наслеђу 
ренесансе. Али, плануо је кров, са таваном палате из 16. века; пламени језици све су 
прогутали, а уз ватру, књиге је оштетила и вода којом су ватрогасаци поку шавали да обуздају 
стихију. Доње делове библиотечког здања, старе око 400 година, поплавила је вода. И тада је 
звучала гротескно изјава директора те библиотеке Мајкла Коха да библиотека није имала 
одговарајућу заштиту од пожара. Две добре слуге, ватра и вода, претвориле су се у лоше и 
опасне, зле господаре и за једну ноћ, уништиле вредности које су стваране и чуване 
вековима. 

Вредности над вредностима. Уни штиле су Књигу. Свет је велика књига, писао је Мохидин 
ибн Араби, или Либер Мунди, како су волели да кажу Розенкројцери. Свет је књига зато што 
је књига Објава, манифестација божанског, архетип, и све књиге овога света само су преводи 
те пракњиге на разумљив језик. Књига се у неким верзијама потраге за Гралом поистовећује 
са пехаром, па је тако трагање за Гралом трагање за изгубљеном Речи, врхунском мудрошћу 
која је постала заборављена, изгубљена и недоступна људима. 

Али књига је и срце. Алхемичари су симболички приказивали на својим гравирама затворену 
књигу, запеч аћену са седам печата, као ознакама седам узастопних духовних радњи 
неопходних да се она отвори, и на ше запечаћено срце од олова заблиста духовним златом, 
пуним сјајем оне бесмртне искре у нама. 

Поводом милионске штете проузроковане пожаром у Вајмару, наметнуло се поређење са 
другим изгубљеним културним благом. Библиотеке постоје откад и писани споменици, а 
најстарије познате су, треба ли подсећати, на вавилонско асирском тлу. Најстарије збирке 
састојале су се од глинених плоча исписаних клинастим писмом. У исто време, то су били 
архиви и библиотеке које су уз књижевна и научна дела садрж авале и државна документа. 
Већи и шири значај библиотеке добијају тек код Грка. Једна од највећих и најважнијих у 
хеленско доба била је Александријска библиотека, из трећег века пре нове ере. И та је 
библиотека имала несрећну судбину да нестане у пламену. 

Сада у Вајмару, управо на почетку новог миленијума, изгорела је, као на ломачи, измеду 
осталог, највећа колекција Фауста. Фауст је био немачки доктор, маг и авантуриста, а легенду 
о њему обрадили су многи аутори. Ј. В. Гете је на свом литерарнофилозофском приказу 
Фауста радио пуних шест деценија. Богата колекција Гетеовог Фауста чувана је у библиотеци 
међу 850.000 свезака. Око 2.000 ретких рукописа потиче из средњег века, међу којима је и 
папин указ против Мартина Лутера као и писма Ота фон Бизмарка, првог немачког 
канцелара. За престоницу немачке културе Вајмар, посебно је значајан стогоди шњи период, 
од 1750. до 1850. Највећи немачки песник Ј. В. Гете живео је у Вајмару, а његова кућа остала 
је као – туристичка атракција! Такође, велики писац немачких класичних драма, Фридрих 
Шилер, провео је последње године свог живота у Вајмару где је и умро 1805. године. 

Управо је под супервизијом Гетеа, након оснивања, оживела библиотека у Вајмару али, та 
библиотека основана је на иницијативу жене по имену Ана Амалија, пруске принцезе, сестре 
Фридриха Великог. Рођена је и умрла у Берлину. Биле су две Ане Амалије. Обе су припадале 
пруској краљевској фамилији. Исто тако и име Фридрих носили су многи владари у Немачкој; 
на по четку је Фридрих Први Барбароса. Амалија и њен син војвода Карл Август заслужни су 
да Вајмар буде уписан на културну мапу Европе, крајем 18. века. Може се правити паралела 
између немачког Вофганга Гетеа и српског Вука Караџића, па и повлачити линија између 
Вајмара и Лознице, где је било речи о женском принципу у материјалној култури Срба. У 



нашем културном архетипу, тако видљивом у српској поезији, било да је верна љуба или 
вила, жена је оличење постојаности, воље, радости, а у српској црквеној сфери покаткад 
неумитна, као Огњена Марија и Света Петка, али никад неправедна. Сем на жену, подсећа се 
и на време када се у кућама са подом од набијене земље, у просторији која се некада звала 
оџаклија, чуло пуцкетање ватре испод верига, и на атмосферу блиску поезији Ивана Панића, 
такође једног од аутора у Драми и едицији Савремена српска драма. Жена је жена, поред 
осталог и дезинтеграција, како је у свом дневнику записала Фрида Кало, чији рукопис 
исписује невидљиву нит од Лознице до Вајмара и даље. 

Управо на помен уметнице Фриде Кало нижу се најразли читије асоцијације. Једна је свакако 
– тело, у дословном значењу, њено тело сломљено и измучено многим операцијама, као 
симбол човековог болног места у простору. Фрида Кало и њена потресна судбина, о којој се, 
поводом стогодошњице њеног рођења, овог врелог лета у Србији говори од Пожаревца до 
Ваљева, Вршца, Зрењанина до београдског Студентског и Културног центра, како каже можда 
највећи живи мексички писац Карлос Фуентес, представља персонификацију потресне 
судбине Мексика у 20. веку. Али, зар је то само била судбина Мексика...? Фрида Кало је 
симбол 20. века, будућ и да у историји ове планете није било крвавијег века у коме су 
дезинтеграција и бол у помахниталом галопу протутњали свим меридијанима. Фрида је 
својим сензибилитетом осетила болну реалност свега телесног и овоземаљског а да при том 
није изгубила своју душу. За њен Дневник би се могло рећи да је исписана слика или 
насликана књига, јер се у њему на свакој страници преплићу ликовно и вербално. И у свом 
Дневнику као и на својим платнима, Фрида суочава и исписује границе сопственог бића у 
свим његовим ограничењима: телесном, емотивном, духовном... 

А оно што њене слике и њене речи чини лепим јесте – непојмљива искреност. Богатство 
имагинације које је невероватно и заиста својствено латиноамерчком поднебљу јесте 
пропламсај живог и неуниш тивог духа староседелаца, односно Индијанаца. Величанствене 
културе Толтека, Маја и Астека на тлу Мексика, али и других индијанских народа широм 
обеју Америка, сведочанство су њиховог односа према лепом и оностраном. Драматичне 
животне ситуације помаж у човеку да направи муњевиту селекцију на битно и небитно, да се 
усредсреди само на суштину, а суштина се увек тиче једино духа и душе, и пам ћења које 
премашује векове. 

Ту је и суштина драме и Драме. Попут албума, чији нас празни картонски листови узбуђују 
дубином своје таме, па пребирамо и слажемо фотографије, приче исписане рукописом од 
светлости, не бисмо ли разгрнули копрену сивила и обасјали мрак. Тако је и књига победа 
над заборавом, или макар његово сво ђење на праву меру: на узани паспарту нашег 
непристајања на заборав.


