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Девојчица са шибицама 

Да ли је могућ разговор с Гетеом, ко пије шампањац и ко 
су грађани света? 

С ким би се данас могао повести и водити разговор онако 
како је то по шло за руком Екерману с Гетеом? Заправо, ко би 
могао бити сабеседник попут Гетеа? И, о чему би се 
разговарало и на који начин... Можда се и не би разговарало 
него би се само “пустио мејл”. не гледајући се у очи... У 

разговорима са Гетеом, Екерман је једном приликом упитао – каква мора бити драма да би са 
позорнице деловала? 

ДЕЈСТВО СИМБОЛИКЕ 

Мора бити симболичка, одговорио је Гете и додао да је у том смислу Молијер велики пример. 
Код Калдерона, Гете је запазио исто позоришно савр шенство, сматрајући да су његова дела 
створена за позорницу. Необично је, међутим, да Шекспирове драме, заправо, нису 
позоришна дела, упркос томе што их је Шекспир написао за свој театар. На ту примедбу 
Екермана, Гете је одговорио да је Шекспир писао драме из своје природе, а његово доба и 
уређење тадашње позорнице није га ни у чему спутавало. Да је, пак, Шекспир писао за 
мадридски двор или за позориште Луја Четрнаестог, вероватно би се и он повиновао строжој 
позоришној форми. Али, не треба жалити: ако је, можда, Шекспир, као позоришни песник 
изгубио, он је – као песник уопште – добио. Пролазност се ваљда дубље него у другим, 
дугим вечерима и кратким данима, осети у додиру или раздвајању две године, старе и нове. 
Тада навиру сећања и буде се нове наде. Управо поткрај године када је дан најкраћи, а ноћ 
најдужа, када рибе постају жртве на трпезама, не само као знак поста. Пролазност и трептај 
нове наде пали се и гаси као у причи о оној девој чици која се смрзава у снегу, палећи и 
последње дрвце. Док се други веселе испод окићених јелки, она се мрзне уз осећај другима 
недоступне и непознате топлине и лепоте. Сем у бајкама, у животу – као и у бајци – смењују 
се пропламсаји, суноврати и уздизања. Дижу се нова здања, а време нагриза и стара и нова. 
Нови – стари мост у Мостару освануо је са пукотинама као и Кнежев двор у Дубровник у 
чијем атријуму су се показале напрслине. Зашто се то догађа? Зашто је торањ у Пизи крив? 
Грешке су могуће, посвуда. На португалски је преведен Андрићев роман На Дрини ћуприја, 
али грешкм, не зна се чијом. на насловној страни објављен је неки други мост, не зна се који, 
али не вишеградски. Португалија је далеко и мост на Дрини за њих је као за нас “шпанска 
села”, али слично се десило и када је један београдски издавач објавио Андрићеву Травничку 
хронику са цртежом мостарског моста! Када се подударе празници, уз славске колаче, 
божићне и новогодишње посластице и печенице, потече и вино и ракија и расплину се 
емоције. Од возача “формуле 1” до принцеза које присуствују поринућу нових бродова, 
пенуша се шампањац који спада у оне течности што могу да пробуде наду, изазову жељу или 
донесу утеху. Ту моћ поседују вина од Александровца до Фрушке Горе; ипак, шампањац је на 
посебном месту, на пиједасталу, вино које се пије и на улици и у фијакеру, у “мерцедесу”, 
неком џипу или на углу, у крају. Легенда о шампањцу води нас, или враћа, у 17. век до 
бенедиктинског монаха Дома Перињона који слови као први произвођач пића створеног у 
француској покрајини Шампањи, премда се прича одмотава и клупко одмотава и мрси у још 
дубљој прошлости, још десетак векова уназад. Производња шампањца и у новом миленијуму 
за неке остаје мистерија у којој се такође “пију звезде” како је казивао добри монах 
Перињон . Он је знао шта је вино и шта грожђе, умео је да погоди из ког је дела винограда 



убран који грозд. Сахрањен је међу чокотима. Звезда у ча ши испијено је много у празничним 
данима каквих баш има до Богојављења и потом. И човек у животу губи. Или добија... Или је 
све привид. Као у очима девојчице са шибицама. 

ЗУБАТО СУНЦЕ 

Званични подаци говоре о 3,000,000 бескућника у ЕУ, око 750,000 у САД, следе Канада, 
Аустралија. У Београду, као и другим великим градовима, Лондону, Паризу, беску ћници, на 
периферији, у картонским кућицама, преживљавају и покушавају да нађу своје место под 
сунцем, макар оно било и зубато. Али, и у “кругу двојке” у Београду живи две хиљаде 
бескућника... На београдском тргу, испред “Руског цара”, на зубатом сунцу, стајао је једно 
време, у одређено доба дана, човек у дугом капуту, прљавим фармеркама и блатњавим 
ципелама, дуге запуштене проређ ене и проседе косе; а онда би се преместио одатле до 
палате “Албаније” и продавнице из које трешти музика и, не обазирући се на буку и на 
пролазнике, машући рукама, нешто би говорио. Кад му се приђе, тешко је било разабрати шта 
он то прича, јер је говорио врло тихо и сасвим неразумљиво. Сигурно, неку своју тугу, само 
њему знану. Касније је тај човек нестао, ко зна где и нико ни на то није обратио пажњу. 
Недалеко, поред Бранковог моста, млад, мршав човек, с комадом хлеба и нарезаним 
паризером ћутке једе и посматра пролазнике, а потом нестаје иза гвоздених врата која 
заклањају замрач ен простор. Људи, такође ћутке, пролазе не обазирући се на необичног 
становника под београдским мостом. Врата су ретко одшкринута, обично на њима, попут 
карике ланца, стоји велики катанац. Једна старица је често виђана поред Дома синдиката 
како, са гомилом кеса, нестаје негде на градилишту које је ту никло. А лети, један препланули 
човек стално се могао затећи на путу од Аде до Кеја 25. мај, јер се том стазом редовно 
кретао. Обично би пролазио незаинтересовано. Застајао је само да би обазриво затражио – 
цигарету... И он је један од људи без идентитета. Не зна се откуд долазе, ко су ни шта су, али 
лако се уочава да су бескућ ници, каквих има широм света. Уобич ајена је слика хомлеса или 
клошара, тих људи без крова над главом, како леже поред моста или како иду тротоаром с 
колицима пуним дроњавих завежљаја. Крајем минулог века званично је саопштено да број 
бескућника у свету расте. Први на листи су САД, ЕУ, а повећава се број бескућника и у 
Бразилу, Нигерији, Тајвану и Индији, Индонезији, на Филипинима, посебно – после 
цунамија. Сиромаштво је значајан предзнак, а проблеми који се на њега лепе јесу дрога, 
алкохол, незапосленост, разорене породице. Људи постају беску ћници игром судбине, мимо 
сопствене воље. Неки истичу да не желе да раде, нити да моле за милостињу. Чудан инат или, 
можда, дубока побуна против друштва и времена у којем живе. Времена у којем се живи да 
би се радило, а не да се ради да би се живело. Међу бескућницима на скученим просторима 
Србије најчешће се могу срести избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, као и са 
Косова и Метохије. Њихови путеви су недокучиви. Свуда где долазе, остају краће или дуже, 
ретко до краја живота. Да ли управо то значи бити грађанин света... 

ЦРВЕНА НИТ 

Све што се дешава на планети повезано је и има смисла. Иако не изгледа тако. Попут оних 
чудних ликова Јудите и Саломе, двеју двоглавих жена, од којих свака, како се присећа Хосе 
Ортега, има две главе: своју и ону одсечену. У свему се крије запретана нит смисла и 
повезаности, налик на ону црвену нит која је упредена у свако уже британске краљевске 
морнарице. Јер, постоји један објекат који је укључен у све остале, који је њихов састојак и 
део њих на исти начин као и морнарска црвена нит. Тај свеопшти, свеприсутни, свемоћни 
објекат који свуда – у сваком објекту – обзнањује своје неумитно присуство јесте наша свест. 
Само, да ли смо је ми свесни? 


