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Лудило без методе 

О култури и некултури 

“Иако је ово лудило, у њему ипак има методе. 
” Шекспир, Хамлет, ИИ чин 

Преносећи слабовидим лицима књигу У осами манастира, 
Густава Адолфа Бекера, београдска глумица Душица Поповић 
Шеварлић, између осталог, запазила је опис држања и 
физиономије шпанских жена. Жене се међусобно разликују и 

никада се не могу побркати. “Велике, неизмерне неједнакости постоје, без сумње; али исто 
тако је тачно и да све оне имају своју компензацију, као и то да је Божија рука, премда 
невдиљива, увек испру жена да подигне бар део терета који мори сиромаха, јер се он иначе не 
би испео уз литицу живота с тешким нарамком беде на својим плећима.” Инстинкт глумице 
није омануо ни када је међу корицама књиге наишла на пасус у коме Бекер наводи да свуда 
“царују тишина, осама и заборав, а вера која је, попут живог огња, подигла камену молитву 
данас се малопомало гаси и трне у грудима”. Казаљке времена поново су се помериле. 

Нису застале у 19. веку када су писали Шопенхауер. Флобер, Бајрон и Достојевски. На 
земунском “бувљаку”, упитан колико кошта књига која стоји на његовој импровизованој 
тезги, склепаној од гајбе прекривене картоном, продавац је изговорио поприличну суму за 
окружење у којем ради. Зачуђена заинтересована особа није одобрила ту цену, а продавац 
искрзаних књига је њену зачуђеност покушао да објасни само једном речју: Достојевски!... 
Потом се испоставило да књигу нити је написао, нити потписао Достојевски него је то књига 
неког другог класика. Једина сличност са аутором Идиота била је у томе штоје и он био Рус. 
Овај покушај тумачења хода историје надовезује се на неке друге чињенице. У лову на 
детаље запажен је један. Радосна вест саопштена је, јесенас, народу: Ствари у Србији крећу 
се набоље! Цивилизован свет решио је да одреши кесу и поклони део свог те шком муком 
стеченог новца. Србији, наравно! И... зато ћемо изградити још пет нових затвора... У 
нормалној земљи, ваљда, смањује се број затвора и лудница. У лудилу има система, али, има 
и лудила без система, а тумачити лудило такође зна чи бити луд. У Србији је све наопако, па 
је радосна вест о томе да се број затвора, можда и лудница, повећава. Да ли је могуће да је 
Домановић писао Страдију пре мало више од сто година?! 

ИМЕ РУЖЕ 

Лето је у Београду било у зениту. Смирај врелог летњег дана није донео мир него је, 
напротив, појачао узбуђење. Оргуље, чудесни инструмент, звучале су несвакидашње тих 
јулских вечери у катедрали Блажене Дјевице Марије. Чудесно је, у католичкој цркви, 
изгледала и слика Светог Саве на ретаблу. Светац је приказан у свечаној одори патријарха, уз 
Светог Ћирила и Светог Методија, а музика која се ширила под сводовима црквеног здања 
имала је посебан звук захваљујући вештини мајстора на оргуљама. Запитан да ли је он, 
заправао, највећ и оргуљаш на свету, славни Хуан Парадељ Соле само је, уз смех и комич ан 
израз на лицу, побио ту ласкаву титулу. Необичност вечери током које је свирао Хуан је у 
томе што то није био солистички концерт на оргуљама који подсећа на вечерњу мису, него се 
те вечери на подијуму, испред олтара, појавила дама у блештавој зеленој хаљини. Она – 
Кармен Феито – казивала је поезију познатих шпанских песника, али то није било уобичајено 
рецитовање стихова, него глума која је у неким тренуцима допирала до самих врхунаца 
сценског израза. На крају једног стиха, чуо се само пригушени крик. На шпанском језику 
изговорена је реч која значи мир, живот, трептај или опро штај. 



Театрално, у маниру примадоне, Кармен је у једном тренутку одбацила традиционални 
шпански вео, а онда се зачула и њена песма. Као и глума, и солистичко певање спада у њен 
домен. Иначе, на њеном репертоару су разли чите роле, све до улоге античке Медеје. После 
концерта, све је добило нео чекиван обрт. Уместо у један од београдских кафеа, гости и 
њихови домаћ ини задржали су се и у пријатној атмосфери провели неколико сати уз шпанске 
специјалитете. овчији сиркесо манћего, пршутхамон, али и београдско вино. После свега, 
уследио је јутарњи лет авионом у Рим и Мадрид, а гости су у сећање Београду и старом 
камену калемегданске тврђаве оставили звуке старих мајстора... Из сањарења праћеног 
музиком оргуља, пренуо нас је громки звук трубе. Све се слило у Гучу. Преко планине 
Јелице, јездили су аутомобили и аутобуси. 

На пространом, блатњавом паркингу, слегли су се гости и подигли разнобојни чадори. Свако 
се на свој начин лудо проводи. Испод једне шатре трештала је музика да се оглуви, а у њену 
сенку ушао је господственим кораком старац са шајкачом на глави и котуром нанизаних 
даира, окаченим о раме; на даирама је писало “Маде ин Пакистан”. На један сто испела се 
тамнопута девојчица, попут оне из Маркесових романа. До колена била је потпуно непомич 
на, налик на мермему статуу, али од колена увијала се као ватра жива, треперећи у заносу. 
Сви около пратили су је ужагреним погледима. После ње појавила се мало старија, али плава 
Циганка да и она одигра своју игру тог блатњавог лета. Нестале су као сенке, док су гости 
нахрањени сендвич има са месом вола печеног на ра жњу, опијени пивом, после свадбарског 
купуса, почели да састављају столове. Једна група младића, запевала је најпре тихо, а потом 
све гласније неке старе песме. На себи су имали мајице са упадљивим натписом: “Хвала Богу 
што сам Србин”. Певали су песме о Косову... Авај! Немамо ништа против тога да др жава 
финансира ту Гучу и да постоји Гуча, као ватромет ирационалног, као празник благоутробија, 
или транс изазван исконским ритмовима. Јер и то јесте особеност српског духа. Али, није 
само то. И то је оно што је наопако. Оно што се назива високом културом или аутентичним 
стваралаштвом у свим сегментима: у литератури, етару, на сликарском платну. а да не 
помињемо поезију, вајараство, археологију... па, то као да не постоји... нема упориште у 
државној бризи. Годинама се, рецимо, прича о стварању Националног центра за књигу који 
би, тобоже, требало да брине и помаже објављивање вредних дела домаћ их и страних аутора; 
који би требало да сачини избор капиталних дела српске књижевности и финансира њихово 
превођење, у Србији, на бар пет великих светских језика: француски, руски, немачки, 
шпански, енглески – на кинески би било генијално, али то је “мисссион импоссибле” – па да 
их онда понуди издавачима са тих говорних подручја. Знамо да тако раде озбиљни, такозвани 
мали народи, мада ни један народ који је озбиљан није мали. А шта тек рећи за библиотеке, с 
мртвим људима и мртвим књигама, ту жне српске библиотеке, о којима би овај центар такође 
бринуо, где се пау чина и мемла устајалих књига ни тестером, ни ласером не може пресећи, у 
којима седе лажни библиотекари, менталног склопа из неких давних времена, с хабитусом 
домаћице, пензионера, бирократе или Ековог цензора из Имена руже, чија је једина дужност 
– да сакрије или не да књигу. 

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ 

Зашто смо на овом месту овако драматично, “оплели” баш библиотекаре? Па зато што у 
нормалној земљи, нормално министарство за културу редовно снабдева библиотеке 
нормалним књигама, а онда, у тој шуми или џунгли издавачке продукције, посао 
библиотекара више није само да каталогизира и издаје књиге, него да има активан однос 
према књигама; то зна чи да је стручњак који читаоца и истраж ивача директно уводи у 
област или круг аутора који га занимају, спасавајућ и га лутања и странпутица у тој џунгли. 
Требало би он да буде саговорник, а не саобраћајац који, као на тргу Славија или на 
Аутокоманди, у кружном току, ствара гужву у саобра ћају. Но, нека засад библиотекари 
остану да мирно испијају кафе у својим празним библиотекама, али шта је са животом 
драмског текста у театру? Пре неку годину, за владе претходног министра, прочитали смо 
лепу вест у новинама, а зна се шта се мисли кад се тако каже, да ће министарство за културу 



савесно објавити податак са прецизним списком улагања у културу. И, заиста је било 
прецизно и на неколико страна. Више од пола огромног новца, отишло је на позоришта. 
Али... Репертоар, текст, глумци... то никога није занимало. Оно што је српској култури 
неопходно, по мишљењу тадашњег министра, било је кречење фасада, мењање рагастова, 
крпљење црепа, замена радијатора и паркета или, пак, подизање великог стакленог 
одбрамбеног зида против графита, који подсећа на шустикле којима су наше старамајке 
штитиле политуру свог намеш таја донетог у мираз. Укратко, улагање у театар, испада, 
једино је обрадовало тесаре, зидаре. молере и водоинсталатере. Није нормално да је у 
Београду, у последњој деценији отворено на хиљаде парфимерија, кладионица (једна је 
појела и носталгични бирцуз “Раб”), банака и мењачница (па би се рекло да се Срби само 
купају и камату скупљају) а не бар на десетине приватних позоришта. Најзад, један, можда, 
пијано носталгич ни поглед на минуло лето упу ћен је на посве другу страну, на драму око 
старог града Дубровника и драмске приредбе у оквиру којих је на стенама острва Локрум – 
“амбијенталној позорници” – обележена четрдесетогодиш њица Еквиноција Ива Војновића. 
У драмски програм уплела се и природа и летњи пожари који су харали минулог лета, а 
ужареној атмосфери која је изазвала панику допринели су, као и обично, политичари 
значајних или скромнијих могућности који су се, случајно или не, појавили поводом 
елементарне непогоде, а не драмског програма. Показујући своја два лица, неки политичари 
су, говорећи о својим противницима, указивали на њихову бахатост, охолост, осионост... 

Шта би на то – он као отпадник и драмски писац – рекао Марин Држић, као и поводом појаве 
оних “домољубивих певача” који су понели надимак по пушци, не по гитари? Он је своје, 
заправо, одавно рекао (као и Нушић). Само би се за чудио, можда и насмешио. Држићево 
отпадничко, како неки кажу, најреакционарније дело Аркулин приказано је овог 58. лета. 
Дело је нецеловито, изгубљен је пролог и цео први чин и нема података да ли је комад 
уопште икада извођен. Као да је писан за неке будуће векове, огољено како је то касније 
чинио Бекет. “Држићева обљетница”, поводом 500 година од рођења Марина Држића, 
примљена је од нове, младе публике с чуђењем, а звиждуци који су се чули на крају, тумачени 
су као – највећи комплимент! Зато све и изгледа као у Сну летње ноћи, Вилијама Шекспира 
који је такође извођен, са заплетима што трају до хепиенда. Пожари, па онда киша... Тако је 
било лето у граду Њарнаса. Тако је све – вруће, па хладно, тако је скалупљена и књига 
лутања овог лета. Без посебног метода. 

Клима се мења. Јесен са првим хладним кишама донела је отрежњење од сунца и мало 
лепоте акумулиране током лета, а на политичкој сцени сви и даље као да се праве луди, 
посебно они у скупштини, таманећи шампите. 


