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	  	  	  	  	  MONOLOG	  	  

	  

	  	  	  	  	  Čekao	  me	  je	  za	  stolom	  svoje	  omiljene	  pivnice.	  Krigla	  sezonskog	  Bitter	  alea	  je	  bila	  	  

ispijena	  do	  pola.	  Bledog	  tena,	  tamnosmeđe	  kose,	  visok	  i	  vižljast,	  obučen	  u	  legantnu	  

letnju	  kombinaciju	  –	  bele	  platnene	  pantalone	  i	  košulja	  boje	  indiga,	  nije	  mi	  delovao	  

kao	  posvećeni	  ljubitelj	  piva.	  Pre	  kao	  fitnes	  instruktor	  koji	  tu	  i	  tamo	  popije	  čašu	  vina	  

uz	  ručak.	  Hitro	  se	  rukovao	  sa	  mnom	  i,	  uz	  dečački	  osmeh	  upitao:	  

-‐ Šta	  piješ?	  

Očigledno	  je	  bio	  dobro	  raspoložen.	  Zbog	  piva	  ili	  mog	  društva?	  Teško	  je	  reči.	  U	  

njegovim	  ravnim	  	  obrazima	  gotovo	  da	  nije	  bilo	  rumenila	  a	  složene	  rečenice	  je	  

ispaljivao	  precizno	  kao	  zlatom	  ovenčani	  snajperista.	  Da	  li	  sam	  pogledao	  taj	  i	  taj	  

film,	  da	  li	  sam	  video	  tog	  i	  tog….	  Ko	  su	  naši	  zajednički	  poznanici?	  Novi	  album	  

alternativnog	  benda	  Pinkus?	  Čuo	  je	  da	  sam,	  kao	  i	  on,	  veliki	  fan	  ove	  detroitske	  

četvorke.	  Ima	  glas	  dvadesetogodišnjaka	  i	  teške,	  spuštene	  tamne	  obrve.	  Oči	  mu	  

menjaju	  boju:	  ujednom	  trenutku	  su	  prljavosive,	  u	  drugom	  boje	  mahovine,	  u	  

trećem	  zelene	  kao	  fudbalski	  teren.	  Pivo	  je	  dovršio	  nekoliko	  minuta	  kasnije,	  i	  to	  

baš	  u	  trenutku	  kad	  je	  stigla	  moja	  čaša	  soka	  od	  pomorandže.	  Naravno,	  naručio	  je	  

još	  jedno.	  Pomislio	  sam:	  Ovaj	  čovek	  baš	  voli	  da	  popije.	  Možda	  izgleda	  mladoliko	  

ali	  znam	  da	  ima	  četrdeset	  godina.	  Njegova	  jetra	  je,	  pretpostavio	  sam,	  mnogo	  

starija.	  

-‐ Želeo	  bih	  da	  vas…	  

-‐ Pređimo	  na	  per	  tu-‐	  rekao	  je	  nešto	  povišenijim	  glasom.	  

-‐ Želeo	  bih	  da	  ti	  postavim	  prvo	  pitanje	  a	  to	  je:	  kako	  vidiš	  današnju	  kulturnu	  

scenu?	  

-‐ 	  Želim	  da	  se	  na	  samom	  početku	  izvinim	  zbog	  diskursa	  koji	  će	  uslediti.	  	  Kaže	  

se	  da	  ljudi	  koji	  su	  završili	  dramski	  fakultet	  pate	  od	  diskursa	  a	  oni	  koji	  su	  

završili	  Filozofski	  još	  više.	  Ja	  sam,	  na	  tvoju	  nesreću,	  završio	  oba.	  Ne	  mogu	  da	  

govorim	  o	  kulturnoj	  sceni	  u	  totalu	  jer	  je,	  jednostavno,	  ne	  poznajem	  toliko	  

dobro.	  Film,	  pozorište	  i	  književnost	  su	  moje	  opsesije	  a	  o	  ostalim	  umetnostima	  

znam	  ponešto	  i	  to,	  moram	  reći,	  prilično	  površno.	  Nikad	  me	  nije	  posebno	  

zanimalo	  moderno	  slikarstvo,	  vajarstvo	  ili	  klasična	  muzika.	  Možda	  se	  zbog	  
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toga	  osećam	  kao	  nepotpuni	  intelektualac	  mada	  tu	  reč	  ne	  volim	  da	  koristim.	  

Znam	  mnogo	  o	  politici,	  o	  društvu	  i	  o	  svemu	  što	  sam	  već	  pobrojao	  ali	  ne	  mogu	  

reći	  da	  znam	  dovoljno.	  Verovatno	  nikad	  i	  neću	  znati	  dovoljno	  o	  svemu	  iako	  

sam	  to	  želeo	  još	  kao	  dete.	  Sasvim	  skromna	  želja	  –	  želim	  da	  znam	  sve	  o	  svemu.	  

Naravno,	  to	  se,	  shvatio	  sam	  vrlo	  rano,	  ispostavilo	  za	  nemoguće	  ali	  je	  cilj	  

kojem	  treba	  težiti.	  Reći	  ću	  ti,	  doduše,	  ono	  što	  sigurno	  znam:	  umetnost	  je	  

postala	  potpuno	  bespredmetna.	  Zašto?	  Zato	  što	  je	  sticanje	  znanja	  o	  umetnosti	  

postalo	  potpuno	  neupotrebljivo.	  I	  tu	  stižemo	  do	  ključne	  reči:	  upotrebljivost.	  

Da,	  sad	  zvučim	  komplikovano	  a	  tebi	  je	  neophodna	  kratka,	  jezgrovita	  misao.	  

Aforizam	  ili	  doskočica	  pa	  sledeće	  pitanje	  pa	  još	  jedan	  aforizam	  ili	  doskočica.	  

Utilitarno,	  veoma	  utilitarno.	  Takozvana	  narodska	  filosofija.	  Ovdašnji	  ljudi	  

smatraju	  da	  je	  verbalna	  dovitljivost	  najviši	  oblik	  inteligencije	  a	  u	  realnosti	  je	  

ona	  tu	  da	  kafanski	  razgovor	  učini	  iole	  smislenim.	  Zato	  su	  nam	  i	  film	  i	  

pozorište	  i	  književnost	  na	  nivou	  doskočice	  koja	  nikad	  neće	  doskočiti	  do	  nekih	  

visina.	  I	  zbog	  toga,	  ako	  to	  želimo	  da	  promenimo,	  nije	  dovoljno	  da	  tu	  i	  tamo	  

damo	  nagradicu	  nekoj	  mladoj	  nadi	  koja	  će	  sutra	  postati	  sredovečni	  

poluanonimni	  autor.	  Kao	  što	  znaš,	  smešno	  je	  zalagati	  se	  za,	  recimo,	  korenite	  

socijalne	  reforme	  a	  zadržavati	  društveno	  uređenje.	  Isto	  važi	  i	  za	  umetnost	  –	  

njena	  definicija	  mora	  da	  se	  promeni.	  Pomisli	  samo	  na	  porive	  ljudi	  koji	  se	  bave	  

umetnošću	  na	  našoj	  kulturnoj	  sceni	  zašto	  se	  bave	  umetnošću?	  Zato	  što	  je	  

vole?	  Ne!	  Oni	  žele	  da	  se	  pokažu,	  dokažu,	  da	  utiču,	  da	  se	  pitaju,	  	  da	  se	  ostvare.	  I	  

ti	  sad,	  ako	  ti	  je	  stalo	  do	  tvoje	  književne	  karijere,	  moraš	  da	  prihvatiš	  njihov	  

izazov	  i	  izađeš	  u	  ring.	  Izazov?	  Ring?	  Umetnost	  nije	  takmičenje.	  Zašto	  da	  

prihvatim	  vaš	  izazov?	  Radi	  samog	  izazova?	  Nema	  šanse!	  Tucite	  se	  

međusobno!	  U	  zemlji	  u	  kojoj	  ne	  postoji	  nijedna	  stabilna	  vrednost	  besmisleno	  

je	  učestvovati	  u	  bilo	  kakvom	  takmičenju.	  Pogledaj	  samo	  te	  nekadašnje	  klince	  

koji	  su,	  devedesetih,	  visili	  po	  mitinzima	  opozicije	  i	  kovali	  u	  zvezde	  liberalni	  

kapitalizam!	  Danas	  imaju	  četrdeset	  godina	  i	  gledaju	  sa	  simpatijama	  na	  

levičarske	  pokrete.	  Da	  li	  stvarno	  misliš	  da	  su	  oni	  iskreno	  skrenuli	  ulevo?	  Ne,	  

oni	  su	  tu	  jer	  puštaju	  da	  ih	  medijski	  moguli	  bacaju	  kako	  im	  odgovara.	  I	  

razočarani	  su.	  Nisu	  dobili	  bembare	  posle	  petog	  oktobra.	  Nije	  bilo	  raskošnih	  
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stanova	  i	  letovanja	  na	  tropskim	  lokacijama.	  Samo	  otkazi	  i	  strah	  za	  sopstveno	  

dupe.	  Isprepadani,	  pobačeni	  kapitalisti	  -‐	  to	  su	  ti	  naši	  današnji	  levičari!	  

Pogledao	  je	  u	  stranu,	  kratko	  se	  namrštio	  i	  otpio	  dobar	  gutljaj.	  Počeo	  je	  da	  zuri	  

u	  žardinjeru	  pored	  našeg	  stola	  kao	  da	  	  tamo,	  a	  ne	  na	  mojoj	  stolici,	  sedi	  njegov	  

sagovornik.	  Mirnim,	  tihim	  glasom	  rekao	  mi	  je	  sledeće:	  

-‐ Beslovesni	  utilitarizam	  vlada	  ovim	  svetom.	  	  Kupovina	  diploma	  na	  našim	  

privatnim,	  ali	  i	  državnim	  umetničkim	  fakultetima,	  akademijama	  rečito	  govori	  

o	  tome.	  A	  čemu	  služi	  ta	  kupovina?	  Imućni	  tako	  kupuju	  zvanje	  a	  zanemaruju	  

znanje.	  I,	  da,	  to	  je	  samo	  jedan,	  površinski	  sloj	  ove	  storije.	  Drugi	  je	  mnogo	  

perfidniji	  –	  diploma	  je	  tu	  da	  pokaže	  besmislenost	  trke	  u	  obrazovanju	  u	  kojoj,	  

bez	  trunke	  napora	  i	  talenta,	  bogati	  pobeđuju	  siromašne.	  Svaka	  kvazi-‐diploma	  

šalje	  jasnu	  poruku:	  sirotinjo,	  ovo	  nije	  tvoj	  svet.	  Ti	  ovde	  ne	  pripadaš.	  

Tajanstvo	  znanja,	  pravog	  ili	  lažnog	  bez	  obzira,	  pripada	  povlaštenima.	  Onima	  s	  

privilegijama,	  novcem	  i	  vezama.	  Ne	  postoji	  pozitivna	  selekcija,	  ne	  postoje	  

famozni	  rad	  i	  zalaganje	  na	  času.	  Postoje	  samo	  novac	  i	  sila.	  Odustani	  od	  

uzaludne	  borbe.	  Budi	  parija	  u	  našem	  sistemu.	  Plati	  jalov	  pokušaj	  da	  se	  

izdigneš	  iznad	  svoje	  klase.	  Ako	  ti	  se	  to	  ne	  dopada	  –	  idi	  odavde.	  Mi	  te	  sigurno	  

nećemo	  zadržavati.	  	  Džulijan	  Asanž	  je,	  s	  te	  strane,	  bio	  u	  pravu:	  Srbija	  

pokazuje	  kakav	  će	  zapadni	  svet	  biti	  u	  budućnosti	  jer	  smo	  mi	  tamo	  stigli	  prvi.	  

Idiotizovana	  zemlja	  siromašna	  duhom	  i	  novcem,	  s	  izdišućim	  ostacima	  

demokratije,	  na	  putu	  ka	  novom	  feudalizmu.	  

-‐ Ali,	  šta	  s	  onima	  koji,	  uprkos	  pritisku,	  uspeju	  iako	  su,	  recimo	  tako,	  skromnog	  

porekla?	  –	  pobunio	  sam	  se.	  

-‐ Uspeju?	  -‐	  upitao	  je	  i	  iskrivio	  desnu	  usnu	  u	  sarkastični	  poluosmeh	  –	  U	  čemu?	  

Celokupan	  sistem	  u	  našoj	  umetnosti	  je	  konstruisan	  tako	  da	  odstranjuje	  sve	  

što	  vredi	  i	  kritički	  misli.	  Ukoliko	  nije	  preporučeno	  od	  određenih	  instanci	  koje	  

tu	  i	  tamo	  javnosti	  serviraju	  svoje	  “buntovnike”.	  To	  nije	  teorija	  zavere	  i	  ne	  

verujem	  dao	  ni	  mrze	  nekoga	  pojedinačno.	  Oni	  tako	  funkcionišu	  i	  to	  je	  sve.	  A	  ti	  

glasovi	  generacije,	  te	  urbane	  beogradske	  face	  koje	  misle	  da	  su	  svi	  izvan	  

“kruga	  dvojke”	  seljaci	  a	  da	  oni	  predstavljaju	  nekakvu	  aristokratiju	  duha,	  ti	  

MAGOVI	  	  srpskog	  jezika,	  ti	  pasivni	  anarhisti	  koji	  misle	  da	  je	  vrhunac	  otpora	  
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ne	  učestvovati	  ni	  u	  čemu	  i	  raditi	  što	  manje,	  	  samozvani	  “verujući	  ljudi”	  i	  

navodni	  Božji	  ugodnici	  koji	  nam	  savetuju	  da	  okrećemo	  drugi	  obraz	  i	  pustimo	  

da	  nas	  	  isprebijaju	  na	  smrt,	  humanistički	  obrazovani	  negatori	  genocida	  u	  

Srebrenici,	  ti	  narodni	  tribuni,	  postpostmoderna,	  realizam,	  ko	  su	  oni?	  Ako	  u	  

njima	  i	  postoji	  neko	  zrnce	  talenta	  njihov	  takozvani	  uspeh	  se	  meri	  odricanjem	  

od	  samog	  sebe	  ili,	  u	  ekstremnim	  slučajevima,	  žrtvovanjem	  svog	  jedinog	  

kapitala	  kojim	  raspolažu	  a	  zove	  se	  slobodno	  vreme.	  A	  u	  ime	  čega?	  Par	  

varljivih	  i	  lako	  izbrisivih	  priznanja.	  Samo	  čovek	  koji	  je	  genije,	  to	  jest	  

nebrojeno	  puta	  bolji	  od	  svih	  svojih	  vajnih	  izvikanih	  kolega,	  a	  pod	  uslovom	  da	  

ga	  neko	  od	  uticajnih	  prepozna	  i	  pomogne	  kao	  takvog,	  može	  da	  dođe	  do	  tog	  

izvikanog	  uspeha.	  I,	  šta	  onda?	  Zablistaće	  taj	  genije	  na	  ovoj	  maloj,	  skrajnutoj	  

sceni.	  Trajaće	  par	  godina	  najviše.	  A	  onda	  će	  krenuti	  da	  se	  ponavlja.	  I	  biće,	  vrlo	  

brzo,	  zaboravljen.	  Da	  li	  će	  steći	  svetski	  slavu?	  Naravno	  da	  ne.	  Ostaće,	  kako	  se	  

to	  kaže,	  “popularan	  u	  lokalnim	  okvirima”.	  Ovo	  je	  mala	  kultura.	  Srpski	  je	  mali	  

jezik.	  Nikoga	  pod	  kapom	  nebeskom	  ne	  zanimamo	  ni	  ovolicno.	  Čuo	  sam	  

jednog	  našeg	  filmskog	  reditelja,	  bilo	  je	  to	  pre	  par	  meseci,	  kako,	  ne	  bez	  ironije,	  

objašnjava	  položaj	  naše	  hm,	  kinematografije:	  

-‐ Da	  sam	  ja	  Amerikanac	  ja	  nikad	  ne	  bih	  potrošio	  dva	  sata	  svog	  života	  na	  tamo	  

neki	  srpski	  film.	  

Ako	  to	  kaže	  on	  šta	  će	  tek	  reći	  “pravi”	  Amerikanci?	  	  Da	  bi	  uspeo,	  ti	  moraš	  ili	  da	  

redefinišeš	  uspeh	  ili	  prihvatiš	  društveno	  prihvaćene	  standarde	  uspeha	  koji	  

nemaju	  veze	  s	  nečijim	  istinskim	  kvalitetom.	  Jednom	  rečju,	  gledaćeš	  da	  uspeš	  

po	  određenim	  društvenim	  merilima.	  Na	  tom	  putu	  do	  slave	  ćeš	  morati	  da	  

veruješ	  u	  sebe,	  manje	  kao	  kreativno	  biće	  a	  više	  kao	  projekat.	  U	  toj	  veri	  moraš	  

biti	  fanatik.	  Socijalizuj	  se,	  to	  je	  neobično	  bitno.	  Kao	  što	  mi	  reče	  jedna	  dramska	  

spisateljica:	  	  

-‐	  Mislila	  sam	  da	  je	  dovoljno	  da	  šaljem	  tekstove	  pozorištima	  a	  onda	  se	  

ispostavilo	  da	  je	  najbolje	  da	  upoznam	  ovog	  ili	  onog	  reditelja,	  popijemo	  neko	  

piće,	  družimo	  se	  pa	  tek	  onda,	  ako	  sam	  dovoljno	  kul	  drugarica	  ja-‐	  hop-‐	  

pošaljem	  tekst!	  Kakve	  veze	  ta	  socijalizacija	  ima	  s	  pisanjem?	  Ko	  kaže	  da	  pisac	  

mora	  da	  bude	  nesrećni	  mutant	  putujućeg	  trgovca,	  socialitea	  i	  PR	  managera?	  	  
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Taj	  mutant	  	  se	  neće	  pobuniti,	  zatalasati	  što	  je,	  možda,	  još	  bitnije	  od	  slanja	  

neke	  duboke	  filosofske	  poruke	  publici.	  Zašto?	  Jer	  će	  pristati	  na	  čitav	  niz	  

propisanih	  pravila.	  Postaćeš	  projekat	  koji	  se	  nudi	  fondovima,	  hrpa	  papira	  i	  e	  

–	  mailova.	  Napiši	  bestseler,	  izgubi	  se	  u	  svojim	  fantazijama,	  unkazi	  se	  

alkoholom,	  uradi	  šta	  god	  ti	  padne	  na	  pamet	  samo	  nemoj	  otvarati	  Pandorinu	  

kutiju.	  I,	  molim	  te,	  pojednostavi	  sve.	  Da	  bude	  utilitarno.	  Da,	  to	  je	  druga	  reč	  o	  

kojoj	  sam	  hteo	  da	  govorim:	  pojednostavljivanje?	  Kelner,	  još	  jedno!	  Hvala.	  Taj	  

Moloh	  tržišta	  traži	  od	  pisca	  da	  pojednostavi	  zaplet	  romana,	  da	  skrati	  

rečenicu,	  da	  izbaci	  intelektualne	  reference,	  da	  smanji	  fond	  reči.	  Navodno,	  to	  

je	  neophodno	  zbog	  približavanja	  širokoj	  publici.	  Kultura	  mora	  da	  ode	  u	  neke	  

imaginarne	  široke	  narodne	  mase	  što	  je	  besmisleno	  ukoliko	  utom	  “narodu”	  

nemaš	  iole	  obrazovane	  ljude	  koji	  znaju	  da	  misle.	  Ali,	  to	  nikad	  nećeš	  imati.	  Ne	  

u	  ovom	  sistemu.	  Zapravo,	  ono	  što	  ćeš	  imati	  je	  sledeće:	  sve	  manje	  i	  manje	  

znanja	  i	  svakodnevno	  snižavanje	  kriterijuma	  koje	  liči	  na	  Limbo	  Dance:	  ko	  želi	  

da	  pleše	  taj	  mora	  da	  savije	  leđa	  e	  da	  bi	  prošao	  ispod	  šipke.	  Savijaš	  leđa,	  grčiš	  

se,	  ali,	  pre	  ili	  kasnije,	  leđa	  će	  ti	  pući	  a	  limbo	  šipka	  će	  nastaviti	  da	  se	  spušta.	  U	  

školama	  su	  znali	  da	  nas	  planski	  kljukaju	  podacima:	  H2SO4,	  1804.	  godina,	  Ivo	  

Andrić,	  Bojl-‐	  Mariotov	  zakon	  i,	  ako	  neko	  zatraži	  nešto	  više,	  nešto	  suštastveno,	  	  

kažu:	  “	  To	  vam	  je	  dovoljno!	  To	  što	  ste	  danas	  naučili	  ćete	  sutra	  zaboraviti	  i	  

takvi	  nam	  baš	  i	  trebate:	  s	  pamćenjem	  zlatne	  ribice	  i	  manirima	  vepra	  u	  

teranju!”	  Danas	  postoje	  horde	  klinaca	  koji	  ne	  znaju	  da	  pokažu	  Afriku	  na	  

geografskoj	  karti	  ali	  su	  eksperti	  za	  geografiju	  i	  političke	  odnose	  imaginarnih	  

svetova	  epske	  fantastike.	  Bliži	  su	  im	  junaci	  maratonskih	  serija	  koji	  vitlaju	  

mačevima	  i	  seju	  zmajevska	  jaja	  nego	  njihovi	  zemljaci.	  O	  ljudima	  iz	  susednih	  

država	  ili	  s	  drugih	  kontinenata	  	  i	  da	  ne	  govorimo.	  Daj	  Bože	  da	  barem	  izvuku	  

neko	  naravoučenije	  iz	  tih	  serijala.	  No,	  ako	  ga	  i	  ima,	  njihovo	  naravoučenije	  se	  

svodi	  na	  to	  da	  zli	  (i	  stoga	  cool)	  ljudi	  često	  dobijaju	  ono	  što	  žele.	  Samoživost	  je	  

sve	  a	  osećanja	  su	  slabost.	  Vidim	  kako	  se	  kiselkasto	  smeškaš	  kao	  da	  želiš	  da	  

kažeš:	  Da,	  ali	  u	  tim	  serijama	  postoje	  i	  dirljive	  scene.	  Tačno,	  ali	  one	  su	  “na	  prvu	  

suzu”	  i	  služe	  skretanju	  pažnje.	  Zašto	  bi	  plakali	  zbog	  stotina	  ljudi	  koji	  su	  

stradali	  u	  eksploziji	  neke	  ilegalne	  fabrike	  oružja	  sred	  pustinje	  kad	  je	  našu	  
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dragu	  tv-‐princezu	  ubio	  zli	  sluga?	  Mi	  smo	  se	  već	  isplakali	  i	  sad,	  kad	  su	  pravi	  

ljudi	  u	  pitanju,	  mi	  smo	  potpuno	  suvi.	  Plakali	  smo,	  brinuli	  se,	  divili	  hrabrosti	  i	  

čestitosti	  epskih	  junaka	  s	  kablovske.	  Sad	  možemo	  da	  budemo	  nečasni,	  

verolomni,	  srebroljubivi	  i	  bezosećajni.	  Mirni	  smo	  jer	  -‐	  ima	  ko	  da	  bude	  bolji	  od	  

nas	  a	  u	  naše	  ime.	  Držanje	  nekog	  svog	  “bušida”	  je,	  složićeš	  se,	  danas	  krajnje	  

neproduktivno.	  Razmisli	  samo	  o	  pitanju	  odanosti.	  Neko	  se	  zakune	  da	  će	  

slediti	  svog	  kralja.	  I	  toga	  se	  drži	  bez	  obzira	  kakv	  je	  taj	  kralj.	  Danas	  su	  svi	  

potencijalno	  ludi	  i	  opasni.	  Nikome	  ne	  veruješ.	  Ni	  u	  šta	  ne	  veruješ.	  Ali,	  ti	  se	  i	  

dalje	  diviš	  onima	  koji	  su	  vernici.	  I,	  kad	  ih	  gledaš,	  očiju	  punih	  suza,	  kako	  zbog	  

date	  reči	  gube	  glavu,	  osećaš	  da	  si	  bolji	  čovek	  iako	  na	  njihovom	  mestu	  nikad	  

ne	  bi	  uradio	  isto.	  Tvoj	  doživljaj	  popularne	  umetnosti	  nije	  ništa	  bolji	  od	  onog	  

koji	  su	  imali	  nacisti	  dok	  su,	  raspilavljeni,	  slušali	  Vagnera.	  Nisu	  oni	  slušali	  

Vagnera	  jer	  su	  ga	  voleli	  već	  su	  voleli	  da	  smatraju	  sebe	  civilizovanim	  jer	  

slušaju	  uzvišenu	  muziku.	  	  

Okrenuo	  je	  glavu	  prema	  meni.	  	  Izniklo	  mu	  je	  par	  dubokih	  bora	  iznad	  njegove	  

leve	  obrve.	  	  

-‐ Bez	  umetnosti	  se,	  uglavnom,	  može.	  Jedini	  koji	  ne	  mogu	  da	  žive	  bez	  umetnosti	  

su	  sami	  umetnici.	  Samim	  tim,	  stvaranje	  je	  postalo	  samoživi	  čin,	  loša	  terapija.	  

Umetnost	  je,	  i	  tu	  mislim	  na	  onu	  koja	  je	  kritička,	  uznemiravajuća,	  i	  iz	  srca	  i	  iz	  

glave,	  	  protiv	  smisla	  današnje	  civilizacije	  i	  zato	  mora	  biti	  odstranjena.	  A	  

suština	  civilizacije	  je	  odnos	  proizvođač-‐	  potrošač.	  Bez	  vere,	  ideala,	  savesti.	  

Konzumiraj	  ili	  budi	  konzumiran.	  Naravno,	  postoji	  i	  drugi	  scenario	  –	  da	  neki	  

fanatični	  vernici	  pobede.	  U	  tom	  slučaju	  će	  umetnost	  takođe	  biti	  uništena.	  Jer,	  

poznato	  je	  da	  obožavaoci	  jednog	  i	  jedinog	  “Kreatora”	  tradicionalno	  imaju	  

velike	  probleme	  s	  onima	  koji	  izmišljaju	  svoje	  svetove.	  	  

-‐ Iz	  tvojih	  reči	  izbija	  velika	  ogorčenost	  –	  primetio	  sam	  mirno	  i	  dodao	  s	  pola	  

glasa-‐	  Da	  li	  je	  to	  lična	  ogorčenost	  s	  obzirom	  da	  tvoja	  dela	  nemaju	  	  	  veliku	  

publiku?	  	  

-‐ Mislim	  da	  sam	  sve	  vreme	  vodio	  razgovor	  s	  pogrešnom	  osobom	  –	  odgovorio	  je	  

i	  mahnuo	  konobaru.	  Naručiće	  još	  jedno	  i	  neće	  više	  izgovoriti	  ni	  reči.	  Naravno,	  

ja	  ću	  pokušavati	  da	  mu	  objasnim	  da	  nisam	  mislio	  tako	  i	  da	  mi	  nije	  ni	  na	  kraj	  
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pameti	  da	  ga	  uvredim	  ali	  on	  je	  izbegavao	  da	  kaže	  bilo	  šta.	  Oči	  je	  pokrio	  

obrvama,	  ljuto	  ispijao	  medasto	  pivo	  i	  čekao	  da	  odem.	  Kad	  sam	  konačno	  

shvatio	  da	  je	  moje	  zapitkivanje	  uzaludno	  i	  da	  sam	  nepoželjan	  i	  kad	  sam	  ustao	  

s	  tegovima	  na	  ramenima	  kratko	  je	  procedio:	  

-‐ Ne	  zaslužuješ	  da	  s	  tobom	  delim	  svoj	  opravdani	  gnev.	  	  

	  


