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CZKD tim, 10.7.2019. 

 

Ovde im se obraćam, zahvaljujem što su došli, ta lica što smo ih 
viđali u Centru, što su nam bili gosti, bla, bla, naši 
prijatelji, etc. Zahvaljujem se našim dragim kolegama iz SNVa na 
organizaciji ovog događaja (užasna reč, ali ne može ni 
komemoracija, tek „skup“ bi bio promašen). Pismo, koje ću 
pročitati, kolektivni je tekst članova Centra za kulturnu 
dekontaminaciju, to je nešto što smo MI ZAJEDNO napisali, a ja 
ću vam ga sada pročitati.  

Danas, kad nas vreme neumoljivo sve više udaljava od onog momenta 
kad je Borka bila prisutna među nama, pričala, mislila, pisala, 
sve je teže, zapravo, govoriti u njoj, jer prošlo vreme postaje 
sve neizbežnije. U određenom smislu, ona je i dalje ostala 
neuhvatljiva, a takva je i bila, večito u pokretu, večito negde 
gde je potrebna, najčešće ni ne čekajući da bude pozvana, već bi 
se odazvala svom unutrašnjem pozivu, bez kalkulacija, bez 
premišljanja, i to je velika retkost. Tako je uletela u svoju 
prvu, mladalačku pobunu u junu 1968, tako je delala sve do kraja 
svog života. Hrabra, britka, bučna, ali i beskonačno nežna. 
Prisutna, sveprisutna. 

Borka je bila jedan od poslednjih istinski modernističkih 
duhova: okrenuta čoveku, životu, okrenuta budućnosti, viziji 
jednog pravednijeg, boljeg sveta za sve. Nikada nije postavljala 
ironijsku distancu, iako bi prikrivala dlanom oči dok bi govorila 
o tome sa kakvim žarom je, recimo, učestvovala u radnim akcijama. 
Nije bila cinična.  

Pisala je i govorila o ljudima, o kojima se nije pisalo i 
govorilo, a tako je i njen, naš Centar za kulturnu 
dekontaminaciju postao mesto gde se mogu izraziti ljudi, koji 
inače ne bi imali gde to da učine. Primala je, bez 
preuveličavanja, svaku osobu, koja bi došla sa nekom idejom. 
Slušala je pažljivo, samo bi klimnula glavom, a pored ruke joj 
je uvek bio telefonski imenik, ispisan od početka, pa do kraja 
- svedok njenih beskonačnih putovanja i brojnih prijateljstava 
– i nazvala bi koga god je potrebno - istog trenutka. Bila je do 
poslednjeg daha spremna za akciju. Stvarala je, jer je neko 
morao, iako se to samo tako kaže, iako je često ponavljala da 
„mora“, to moranje je ujedno bilo i htenje.  

Mislila je silovito, a nežno, mnogi su govorili da je 
komplikovana, da je ne razumeju, mnogi nisu nikad ni pokušali da 
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je razumeju, ali je mehanizam njenog razmišljanja, kad bi se 
barem u nekim najjednostavnijim crtama dokučio, izgledao bi 
veličanstveno – uvek u pokretu, oštrih ivica, uvek iznenađujuć. 
Borka je umela da stvara situacije, osećajući kakvu moć one 
poseduju, osećajući kuda sve mogu da odvedu.  

Uspela je da izgradi svoj sopstveni, bogati, hrabriji i 
slobodniji svet. Branila je ljude, gradove, ideje, okupljala ih 
je oko sebe, povezivala na najčudesnije načine. Gradila je u 
onom, istinskom smislu, ne zatirući, ne rušeći, uplela bi svoju 
nit tamo gde niko drugi ne bi ni mogao da zamisli da je moguće, 
zato što za nju „nemoguće“ kao kategorija razmišljanja nije 
postojala. Zato se nikad nije predavala i nije dozvoljavala ni 
drugima da se predaju. 

Stvarala je kolektivno, za nju je uspeh uvek bio NAŠ, dok je 
odgovarala lično, u svoje ime. Dolazila je da sedne sa svakim 
gostom, dolazila je na svaku probu, sedela i osmehivala se, 
glumce je zvala „naša trupa“, maštala je da oni to zvanično i 
budu... A onda bi odlazila kod sebe u kancelariju i posvećeno 
pisala kolumnu, Borka je uvek govorila „tekst“, reagujući na sve 
što bi je u tom trenutku brinulo, boreći se i dalje za ljude, 
gradove i ideje. A ona je umela da se bori. 

Proteklih dana mnogo se pisalo o njoj, piše se i dalje, pisaće 
se još dugo. Spektar tih tekstova obuhvata lična sećanja, pokušaj 
analize njenog društvenog (a samim tim i političkog) i umetničkog 
angažmana i uvek je reč o nekom fragmentu, ali nema više Borke, 
koja je bila veliki dramaturg - ona bi sve to povezala, uvek je 
ponavljala da je „sve povezano“. Tako su se pojavili zabrinuti 
glasovi, mnogi od tih glasova pripadaju našim prijateljima i 
saradnicima, postavlja se pitanje: ko će zameniti Borku, ko će 
smeti da postane nova Borka? Niko je neće zameniti, neće biti 
„nove“ Borke, jer njene ideje i dalje su žive, ona je i dalje 
prisutna (uvek se znalo kad je Borka prisutna!), njen Centar za 
kulturnu dekontaminaciju nastaviće, najbolje što zna i ume, da 
se bori za ono u što je ona verovala, ono u što mi i dalje čvrsto 
verujemo. Niko nam je neće zameniti, a mi to ne bismo ni tražili. 
Ono što nam ostaje, ono što i dalje imamo, i što nam niko i nikad 
neće oduzeti, jesu uspomene na nju, njene knjige i tekstovi. A 
mi ćemo, kao CZKD, dati sve od sebe da i dalje kolektivno 
stvaramo i sanjamo neki bolji svet, koji za Borku nije bio 
utopija, već pitanje rada, posvećenosti i, pre svega, ljubavi. 

Igraćemo već u septembru NJENU predstavu, naša „Autentična 
tumačenja:“ '68, u konceptu i režiji Ane Miljanic, i ponovo ćemo 
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osetiti kako je Borka tu, prisutna – blago naklonjena glava, 
naočare u ruci i široki osmeh. Sledeće godine nastavićemo sa 
MODOM STUDENTSKE BEDE koju smo pripremali i razmisljali do 
poslednjeg dana juna… Onako kako smo je zapamtili, onakva kakva 
nam zauvek ostaje. 

Slava joj!  

 

  


