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САВРШЕН ОБЛИК 
(избор из стваралаштва)  

 
 

Саша Хаџи Танчић 
 

 
1. 

И СКОЧИХ 
 

 И скочих у снег до пазуха. 
 Није било никаквог разлога да то не  
учиним. Скок, у свој прекрасној окрутности  
опасан.  
Само су ми попуцали шавови око струка 
на панталонама. Мајка ће их окрпити.  
Забринут, отац је истрчао из куће, с  
ружичастом траком пасте на четкици за зубе. 
Угледавши ме подно дугог насипа са старим 

оголелим липама, редом кућица и чапљиним гнез-
дом на четвороугаоном димњаку, љутито је обрисао 
мокар и модар нос, понудио ми руку, гануто ме 
придигао и поправио крагну на мом капутићу.  

Нарушена белина испунила га је леденим очајем.  
Јесам ли то био пахуља, слетела с крова у снежни нанос? 
Мајка нас је, иза завесе, куцкањем у прозорско стакло, упозорила да 

уђемо. Омекшале пахуљице цедиле су се низ замрзло окно.  
Уљудним наклоном поздрави нас сусед, а отац отпоздрави.  
Чим уђосмо, мајка махну руком негодујући. У њеном гласу разабрао сам 

страх и радост. Послужи ме меденим колачем и чајем. Подсети оца да мора 
у дућан.  

Први пут мислио сам на смрт. Бело је њена боја.  
 

(Кафкин син – Рад, Београд, 2008) 
 

2. 
ПРИКАЗИВАЊЕ АНЂЕЛКА У ЦРКВИ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА 
НАДОМАК НИША У ВРЕМЕ СУСРЕТАЊА СРПСКОГ ЖУПАНА 

НЕМАЊЕ И НЕМАЧКОГ ЦАРА БАРБАРОСЕ 
 

На изглед мирно јутро. Таква предсказују смрт, усуди се да помисли.  
Мисли су ми мрачне, сурове и ужасне, уплаши се. Страшнија зла ће 

настанути. 
„Ето, данас, светило велико јави се српскоме роду, црква што опусте опет 

се мигом Божјим обнавља на похвалу твоју, Стефане преблажени. Молимо се 
за тебе, творитеља спомену на светог Панталејмона”, изговори у заносу.  
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Духовним очима гледајући, чудесно, умисли да анђелом постаде. 
Објављењем часних моштију светога Прокопија, додиром његовим рукопо-
ложен.  

„Светлошћу просветлих!”, изговори недирнут. Али то што му затитра у 
души шта би друго било него Његов додир.  

У цркву ступи одуран војник и нареди му да пође са њим. Он најпре 
одлучно изјави да неће, али је ипак осећао дужност да га послуша. Одвукао 
га је до одалечене куле. Не могући да гломазним кључем одбрави непопус-
тљиву капију, позва стражаре да му помогну. Кад је с муком отворише, уђоше 
с буктињама кроз узан и кривудав пролаз у мрачан тунел као у  принудно и 
страшно подземље. Узиђоше степеницама од громадног, незграпно 
исклесаног камења неједнаке висине. Кроз јака, гвожђем окована врата 
бануше у неосветљен трем куле. Слепи мишеви, птице злослутнице, пробу-
ђене изненадном светлошћу, полетеше на буктиње и умало их не угасише.  

Монах је ту преноћио, и сутрадан остао.  
„Сакријте меˮ, виче, „о, заштите ме! Пространа су моја крила, а свет је 

бескрајан. Стрмо се с неба спуштам, небу узвисујем!” 
Полудео, објаснише епископу. „Анђелом се, вели, указао.” 
„Јадник”, опоменуше се, с осећањем кајања и стида. 
Изгледао им је као онај кога би се морали одрећи или због кога би себи 

могли пребацивати. 
Откуда то овде у Нишу, питали су се, мучени истим мислима које су их 

узрујале дан дан раније. Њихово узнемирење удвојило се следећих дана. Они 
видеше племенитост у ономе што је он називао слабошћу, несрећу у ономе 
што је он називао просветљењем.  

Одједном открише скривену светлост у високим прозорима куле где је 
заточен. Избијала је са свих страна, довршавајући уништење онога кога је 
ноћ у кули скривала својом тамом.  

„Привидело му се...”, смогоше да кажу.  
„Отхрви се напасти!...”, узвратише други.  
Посвуда прозирна, заслепљујућа светлост.  
Кад се повратише од изненађења, утонуше у дубоку тугу. Ништа му нису 

пребацивали. Они више нису мислили да могу имати икаквог утицаја над 
њим.  

Врата на кули се неће отворити; он неће доћи.  
А Фридрихова војска одлази. Призивајући у помоћ оне небеске силе које 

су их штитиле кроз безбројне опасности тумарања по балканским гудурама.  
„Смилуј се, Господе...”, прошапутао је монах Никадор последњим трза-

јем. Реч изрезана у сунчевој светлости затрепери анђеоским крилом.  
Тишина, кратко препознавање.  
Несрећан сам пошто сумњам, хоћу да кажем. Убеђен сам да бих поправио 

мишљење о себи да сам имао праве љубави према Богу, јер кад снага љубави 
проговори грешна тумачења и празне сумње морају да ућуте, мада сам ја 
само слаб човек, благодаран и потчињен строгим принципима вере, коју 
проповеда моћан заштитник – црква – у свим временима,  што увиђам и 
сада, и овде, у положају из кога се трудим да се избавим, будући да вређа моју 
душу и погађа моју гордност,  као доказ презирања других, због чега се не 
усуђујем да било коме поверим своје невоље, да се жалим на несрећу коју сам 
предвидео, а нисам имао снаге да спречим, о којој непрестано говорим из 
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страха да не бих говорио о чему другом, јер чим постоји нека тајна, чим се од 
другога сакрије макар једна.  

 
(Звездама повезани – Просвета/Књижевне новине, Београд, 1990) 

 
3. 

РАТНА ПРЕСТОНИЦА 
 

Пашић замоли пријатеље писце да му праве друштво у сусрету с енгле-
ским новинаром који је затражио пријем. Писци су то и обећали. За неко-
лико дана прими енглески новинар обавештење да ће га председник Пашић, 
њему за вољу, позвати на вечеру заједно са двојицом српских писаца.  

Када је дошао председнику, затекао је већ два госта. Један беше ванредно 
коректан, озбиљан господин, уредно одевен и брижљиво почешљан. 
Господин Сибе Миличић поздрави новинара Џона Рида одмереним накло-
ном, седе за сто и током читаве вечери не изусти ни реч. Други гост је читаве 
вечери говорио. Ћипико је рапсодички скакао с једне теме на другу и причао 
редом догађаје у којима је учествовао.  

Он искористи прилику да подсети председника на заједнички ручак са 
пријатељима у башти хотела „Оријент”, 28. јула, кад му је стигла депеша ко-
јом је Аустроугарска објавила Србији рат. „Учинило ми се, када сам вас 
погледао, да Ваше повучене очи из заклонице изражавају нешто необично, 
што се тога часа догодило”, кратко му је објаснио, и додаде: „Чинило се мно-
гима немогуће да то парче хартије може да буде претеча тако крупним 
догађајима. У њену веродостојност био је поколебан чак и шеф прес-бироа 
Виловски, иначе опробани бирократа, чији темперамент, узгред речено, ка-
рактерише најбоље његова шећерна болест, благе природе”. 

 
* 

 
Постоји још једно сећање на почетак рата у Србији, сећање на сан тако жив 

да је заузео место у Ћипиковом животу као велики историјски догађај. Гази 
преко утрине и ливада, чини му се да ни на шта одређено не мисли, али осећа 
да гоњен нечим страшним бежи из заражене вароши, из њених загађених, 
пренатрпаних улица, од логора, болница, од комита, патриота, од људи и 
њихове памети, морала... Али осећа неодољиву вољу, жељу за неограниченим 
простором и самоћом. Стиже на брежуљак сав у виноградима, на место 
оивичено багремом. Дрвета и чокоти, колибице, стене, земља, стазе до својих 
мирних сенки леже чисти и спокојни на млаком сунцу. То сунце постепено ће 
да их греје док се, одморен, не пробуди, оживљен јаким расплодним животом. 
Недуго потом то ће и доживети, упућен правцем ван вароши, а затим доживљај 
истим речима унети у дневник боравећи у Нишу. Шта је дуго могао да учини 
него да догађај из сна и јаве упише као јединствен. Изгледа да је изгубио 
властиту моћ да бира. Но и где је ту линија поделе? Описани сан остао је у 
његовом сећању као мера разлике у односу на стварност. Покушавајући да 
утекне од рата, тог поподнева је, узбуђен, ходао околином. Ведрина, тишина, 
сунце, очистили су га, задахнули лаким, безбрижним животом.  

 
(Ратна престоница – Рад, Београд, 2007) 
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4. 
ПОГИБЕЉ НА МОСТУ 

 
Ено опет Тодора Тонића живог и здравог с присталицама, да на збору 

омета Жику Рафајловића, иако су на истој Земаљској листи. Али, из разли-
читих партија.  

Одједанпут, букнули као пламен; с насипа, испред ограде Лукиног дво-
ришта. Храбро их води адвокат Тонић и громко виче, али и он има само једно 
грло, које му задрхти кад претера. Није Тоши себе жао, већ му је жао пустог 
живота сељаковог и црног дана без беле паре. Жао му државе, жао му власти, 
и покојне бабе му жао, а Србију и краља не може да прежали. Шта је то спрам 
онога што је Бог њему наменио да преуреди! И ето, сад да погине. Јер неко 
увек може погинути на таквом месту, па можда баш он први.  

„Такви не гину, него други”, жалио је деда Славко, преносећи сину, што 
се може због тога глава изгубити.  

Мора бити да је мислио паметно кад ми је отац пренео те дедине речи. 
Слушао сам га као дете, уживајући што ми преноси као сину. 

Деда напред, отац за њим, њихова сенка за мном, Тодор Тонић час стане 
у прозор, па нас гледа, час се скрије у јаблану, па се лагано њише. Нестварно 
је толико да се чини да је неко измислио Тодора Тонића и Жику Рафајловића, 
Луку Цакића и сав збор у Печењевцу – којих нема и није и ни било.  

„Лажеш!”, разлегне се баш у томе Тошин повик споља. „Лажеш, Жико!” 
„Ја – лажем?... А ти – надмашио све!”, одговара Рафајловић из свег гласа, 

а командира жандармерије гура у слабину. „Растеруј, кад ти кажем!” 
Комешање на насипу, који тек што није поустио под налетом Тонићевих 

присталица, па се и тако тешко спуштају као да клизе, и час једном, час дру-
гом ногом, не погађају усеке и мало – мало па се заносе и хватају се за земљу 
руком. 

„Уа! Доле! Уа!”, грлате, проклињући и судбину и говорника. 
Предводи их учитељ Јован Илић, љути противник Луке Цакића, откад је 

дошао у Печењевце. 
„Хајде, хајде, шта сте занемели!”, опомиње их учитељски оштро, ужива-

јући што заповеда као старешина: „Вичи! Јаче! Јаче!” 
А кад је Рафајловић завршио збор, сељаци су кренули право на капију, да 

изађу из авлије, у тај мах засути сировим јајима. Никад се ваљда у свом веку 
није толико мућкова сручило на главу присталица једног страначког 
кандидата. Капала су по лицу, да не виде очима, и по устима, да занеме. И 
пред авлијом, даље од капије, тесно им је било. Ништа што их је толико, већ 
што су згурани један уз другог, па им све тешње и све блеђи. Гунгула – уместо 
да се разреди, узгушћа. Бриде им дланови од каменица којима узвраћају, и 
горе им очи од бојазни да их не повреде и угрозе. 

И Рафајловић као да се скаменио, непомичан и ни у шта загледан, под 
руком брижника, до њих, с њима. Споразумеше се напослетку да пређу мост 
и оду у кафану Јефтимија Поповића, свештеника. Одједанпут и са свих 
страна сручи се на вођу нова количина јаја, што баш нису очекивали. Зар су 
то Моравци, те протуве, гуске у жутој магли, прљави свет, то Срби – севало је 
мислима Рафајловићу, као да је сав свет угрожен попут њега. И не могући да 
говори, једва је брисао марамицом слузаве печате по врату и лицу. Бранио се 
од несреће, не знајући, ни хотећи да зна, да ли је крив он или његов опонент. 
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Него, да се прво склони, ма само под прву стреху, иза зида, ма само на трен! 
После нека бирају кога хоће! 

Неће они ни за кога.  
Мислиш, несрећниче. 
Као да, унезверено, погледом дојављују један другом и одједном им дође 

жао народа.  
Међутим, згомилани народ расрђено хрупи правце моста да им онемо-

гући да пређу на другу обалу. И тај мост и та река, и те гомиле сеоске и та 
халабука, проломљене широм села, брже их понесе једне против других, 
свом снагом гледајући куд пролазе да никад више не прођу туда.  

Пробијајући се, Рафајловић се тако држао и тако седео као да су и ауто-
мобил и шофер његови приватно. Тога се треба чувати, мисли Тонић; тај 
нешто спрема против мене, с тим треба одмах свршити.  

Присталице Тонићеве окупише се поново, али одрешито, кад Рафајло-
вићеви ступише на мост. Како су их ту дочекали! (Нису морали, да су прешли 
мост, сви би лепо кући на посао, а њих двојицу пустили да се одморе до 
наредног збора.) 

Није то ништа – изгледало је стићи ће они и на посао. Тако је некад 
изгледало: посла никад, времена увек. Па је настала гужва. Као да се таква 
прилика неће указати више никад – први и последњи пут – уједанпут неко је 
викнуо: „Напред!” Сазнаде се доцније да је по свему, метнуте шаке на уста, 
био то учитељ Јован Илић, присталица Тонићев.  

Тако им се смути пред очима да им беше све једнако, па више и не знају 
шта чине. Не беше само силе, него и противсиле, и нереда и хаоса; свак свему 
противан. И не зна се више ко шта ради, шта заступа, ко их води. 

И већ Светислав Здравковић да потрчи, не знајући ни сам куда, кад га 
неко с леђа, изненада, удари касапским ножем испод кључне кости. Не беше 
му намах више ни трена у коме би имао шта да мисли, ни пута којим би да 
настави. Нагло смалаксао, задњим трзајем пропе се на прсте и, накривљене 
главе, искоса угледа Драгомира Санимировића Ћукавца с крвавим ножем у 
руци, већ опкољеног.  

Мрак, а с леђа!... Ево, моста! Прелази га, као огроман лабуд неки, за њим 
јато на води, на обали пуно света, а на другој само он, Светислав Здравковић, 
сад и никад више, био је и неће бити. Био, а сад више није... Домахује мосту 
руком, а сви с друге стране с њим се опраштају.  

А били најбољи другови и пријатељи.  
Па зашто? И због кога? 
То је било... није то само било, него јесте онако како је оцу пренео његов 

отац, затекавши се. Да би га могао уверити, сад је до мрака гледао жандаре 
који су тек онда, кад је човек погинуо, запуцали увис, да би  разбили супар-
ничке стране. Деда би радије седео, као и увек пре заласка сунца у својој соби, 
крај прозора, кроз који је волео да погледа шта се догађа на улици од 
ужурбаног света. Али је, тада у Печењевцу, час чуо, час видео Славка Ђикића 
како скаче и жандару скида нож са пушке. Шта је Бог оставио, помислио је 
тада деда да човек насрће на жандара и скида нож са пушке? И због кога? 
Због жртве, коју ће оставити на мосту да крвари и војује последњу битку с 
душом растајући се. Свашта је Бог створио, а највише онога што не треба. Не 
ваља то што се људи убијају због политике. Али још се и не освести, кад се 
остатак жандара, заплашени масом, указаше каквим их деда никад није 
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видео, да беже по селу, не долазећи к себи. Па диже главу и насмеја се. Ето, 
шта да раде, кад нема другог начина.  

И тек сутрадан нађоше снаге да ухапсе Драгољуба Станимировића, Јову 
Илића и Петра Филиповића.  

Деда Славко је био толико утучен да данима није знао који је дан и час у 
коме живи, ни близу онако поносит као кад је потражио правду и бољитак 
приступањем странци земљорадника. Слутио је да ништа није завршено, 
него да тек почиње. Није знао шта, али је осећао да то није страначки рад, 
него живот.  

 
(Такав живот: и јест и будет – Сомбор) 

 
5. 

ЛЕПИ ГРОБОВИ 
 

Гробљем се догегао на обогаљеним стопалима. Ушкопљеничко сало 
узњихало му се уз брдо и није се смирило ни кад је већ стајао пред очевим 
гробом. Стари Теофило није с њега скидао љутит поглед, без речи се окренуо 
и, ударајући чврстим штапом о земљу, ушао је у капелу. Запуштена, с 
разбацаним стварима, пресвученим плишом, готово замрачена. На зиду је 
висила застрта икона: Богородица. А крај ње старинско железно кандило.  

Стари Теофило са средине капеле нагло се окрену. Брдо од човека. 
Отприлике, дивовски. А под њим лежали су преци. На старом се Теофилу 
видело да га црне површи гробних плоча изазивају; и призивају. Да се 
иживи, пљуштао је по њима тупе ударе штапа. Отресао се на њих: 

„Спавате, почивши. Данима и ноћима, на оном и у овом свету... Увек и 
свуда. Трунете са ковчезима као тикве у врећи, и спавате”. 

„Не спавамо, будни смо”, изгледа му да одговарају, таквим гласом, као да 
им из грла звучи само земља.  

„Спавали сте још док сам пред лешовима ваших укочених тела клечао и 
молио се.” 

Нису му одговарали. Стари Теофило запиљио им се у лица на обрубље-
ним споменичним фотографијама.  

„Молио се, разумете ли!” 
„Молио се, господине”, јавила се јеком сама земља.  
„Ђаволу идите, ушкопљена псета. К њему лично. Без одгађања к њему, да 

отвори свој дућан – Пакао. Сместа! И да с њим говорите. Налажем вам...” 
„Већ смо, господине”, приметили су тихо углас.  
„Противуречите ми! Идите Ђаволу, кажем. Остали да чекају, док наред-

ни не оде. Да вас не види све одједном Идите! Сад!” 
„Ишли смо, господине”, проговорио је из гроба глас.  
Одгегао се кроз друга врата. А кад су се за њим затворила, кључем из 

свежња отворио је железни орман. Ослоњен о штап, завукао је руку до ра-
мена у најдубљу дубину, чепркао  неко време и најзад извукао шаку с 
кутијицом. Рожнатим палцем на дугмету је отворио. На корицама прируч-
ника је прочитао: Каталог гробова. Старачком шепртљавошћу поново је 
закључао железни орман, вратио свежањ кључева у џеп прслука и, ударајући 
штапом чврсто о под, пришао сточићу и сео на плишем пресвучену клупу. И 
чекао је, дремајући као сваки стар човек: нагнут, зањихалим горњим делом 
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тела, полузатворених очију, устобочених бркова. Сва животна  снага као да 
је нагло ишчезавала из њега. Ништа се није покренуло на њему, осим бркова. 
Је ли се спремао за вечит починак? 

„Али насамо”, наложио је кочијашу, који га је напољу чекао на седишту 
незграпне старе кочије, иза два кљусета.  

„Насамо”, послушао га је, извукавши из џепа господаревог прслука све-
жањ кључева. У рукама је убрзо држао ковчежић с приручником Каталог 
гробова. Низ фотографија најразличитијих модела указао се пред кочија-
шевим очима. Боље их је разгледао... Господин Теофило претећи је висио над 
њим, накострешених обрва.  

Кочијаш је пред њим, кратким прстима, преокренуо листове с фотосима. 
Мотрио је каталог у густој траци прашног светла. Проматрао га је 
испружених руку,  затим пренео пред очи, гладио брушене површине и ру-
бове слика вршцима прстију, накрају извадио из џепа увеличавајуће окце, и 
још неко време темељито их испитивао. А кад је вратио каталог на сто, 
уздахнуо је сетно и дубоко.  

„Говори!”, рекао је господин Теофило.  
„Лепи гробови”, проговорио је кочијаш сетно, као да се сећао давне 

успомене. „Веома лепи гробови.” 
„Такве ниси видео”, зарежао је господин.  
Кочијаш је заклимао седом главом.  
„Сваки је посебно вредан”, наставио је господин Теофило и уздахнуо.  
„Читав живот”, грохотом се насмејао кочијаш. „Толико су вредни.” 
Јер стари господин Теофило био је богат, а он сиромах. 
„Нема таквих гробова на продају”, уверио га је господин опрезно. „Тако 

лепих.” 
Али, жалосно, господин Теофилови преци напросто нису почивали у 

таквим гробовима.  
„Шта човек нема, не може имати”, објаснио му је, и затресао густим 

црним обрвама.  
У Каталогу било их је у довољном избору у свим величинама и погодних 

за најразличитије врсте сахрањивања.  
Стари Теофило је с напором одвраћао поглед од фотографија.  
Руке на срцу, насмешио се склопљених очију. Отворивши их поново, 

поглед му је опет пао на Каталог на столу.  
Забринут и оптерећен бременом узалудног настојања да буде схваћен, пред 

вратима се окренуо у последњем резигнираном покушају. Из угнутих рамена 
уздигао је пегаве руке и склопио их у дланове, да се Свевишњем последњи пут 
помоле. Још једном их је пружио и Богородици, за своје добро, још једном их је 
уздигао, да Сину Господњем, Исусу Христу, предочи своју тако мало схватљиву 
скрушеност и смерност – али тога није било ни у његовом срцу, некмоли души. 
Било је тога само у његовој кобној беспомоћности... 

Уздахнуо је, жалосно оборио поглед и спустио руке.  
Његово спужвасто самртичко лице (уста, очи и нос) било је потпуно 

безизражајно. 
„Бог је праведан. Он једино штити, господине Теофило”, прошапутао је 

кочијаш и утучен нестао.  
 

(Лепи гробови – Тенеси, Београд, 2010) 
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6. 
УЗДАХ 

 
Тло на десној страни мало је уздигнуто, а на левој спуштено.  
Свугде трагови прошлог. Чега више нема. Само прашњава, жбунаста 

трава, утабана земља, суве пукотине, гомилице и окрајци зидова. Давни и 
тамни, уздижу се с масивним сенкама. Прштеће сунце, високо на небу, 
скривеном враћа обрисе, дајући му мало своје врелине. Зато је у угловима 
обрушених зидова свежије, а тешка топлота време спорије помера.  

И обриси сијају. Из различитих удаљености у времену. На њих пада 
разређена светлост, а погашена изнова се пале.  

Труло комађе, изједено земљом – а некад здела, амфора, пехар, крчаг. У 
сунчаној врелини лета, никако се не чини да су нечему служили.  

Трулеж, рана, почетна пролазност. 
И кула пропушта кроза се зраке сунца које сија. И давнашња радост, с 

блиставим сјајем, пролети наједанпут, изненадно, над њом. Од ње, виднији 
је бедем, њоме ојачан. 

Са квадратног зида површ је давно ољуштена. Спољно лице источног 
зида куле ојачано.  

Капије су опасане узаним зидом, степеништем до шетне стазе на јужном 
бедему Доњег града.  

„Лакше, лакше!”, чује се глас, док неко невидљив силази низа страну. 
Доле широк насип, велико бистро језеро на сунцу сјакти као бакарно дно.  

Боже мој, како је и сад покадшто лепо давно, тавно степеништо до шетне 
стазе. И колико се по њој зачело дивних мисли и снова; осетило прелепих 
утисака! 

Обе куле, у недоглед раскриљене, спољним лицем посред Јужне капије 
Доњег града и Јужнозападне угаоне. И опет нигде ничега, пустиња пролаз-
ности.  

„Лакше, лакше!”, дивни глас као опомена, док силазе низа страну.  
Опседан је и опседан Доњи град, заузиман и растуран. А у међураздобљу, 

под луком три стуба, певао је меланхолични рапсод драгој иза светлог 
прозорчића куле. По пламсају светиљке, нагађао план и одлуку о дану пре-
судног освајања њеног срца. Мирно је чекао, и певао. Крв је своју пролевао. 
Крв узаврелу.  

Онамо, сада, уместо куле, некакав шиљак штрчи у ваздуху, прозори 
врашки висе, без ичега, ни од чега. Тамо-амо, не би ли се нашао још неки 
траг, јест врага, ужасно празно; штоно се каже, ногама ваздух газиш. 

А са шетне стазе, враћао се степеништем до бедема, па до друге куле. И 
ту свирао; и певао. И сањао.  

Породична кула с девојком тада се сама спуштала, до њега. Љубав, сва 
одједном, за трен ока се преносила. Уздахом. 

Из стародревног града дебелих бедема са кулама и степеницама, до 
шетне стазе, ширио се и ширио. 

Шта се потом збивало, о томе се ништа не зна; потонуло, у реку заборава.  
Али се чује по околним шумама и горама сâм уздах... 
Па и писцу, за љубав једног уздаха, све ово је невероватно; али се десило 

као што је испричано; и још чудније: чује га овог трена, у себи.  
 

(Лепи гробови – Тенеси, Београд, 2014) 
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7. 
ГДЕ ЈЕ НЕБО? А ГДЕ ВАРОШ? 

 
На Свете Враче, отишла Воји Коцићу с поклоном за кућу. Пазарио је од 

Дуле Митанине, на Хисару.  
По снегу тупала, у бунди и дебелих рукавица. Снеговит јој ветар трагове 

затирао. 
Из ока јој суза вирила, као да је драги оставио; а тражио да је двори и 

услужује.  
Траг оставила, посрћући, звериње. Кућа насред брда. Само осећала у себи 

неку висину, неку дубину, како је испуњава.  
А кад дође на ону страну вароши, с Хисара гледано, то ли је та кућа којом 

се рођак Воја Коцић поносио, само је мислила. (И само је мислила о свом 
красном дому којим се толико поносила, пунила га, ни о чему другом не 
мислила, друго желела. А то је: не што хоће, него што се жртвовала ради 
њега. Приносила себе, угоду њенима; живот им осигурала.)  

Усплахиреног и запрепашћеног, пољуби га у руку, истински саосетивши, 
кад још у гостинској соби исприча како је неко пустио свиње на њега, да га 
пресели у крдо. Свињама са оближње ледине ужаснут, као да је у неком сну 
видео: брдо стаде наопако, а изгледом како треба.  

Умах свет се прометнуо. Овај крај раније доњи сад је горе, а озго доле. Где 
је небо? А где варош? Питао се као крив, стидећи се своје слабости.  

Једнако се освртао и унезверено мотрио по собама, по редовима понуда 
за трпезом, унутра, по самом себи. Од свега, што је собом унео, кад уђе, био 
је само јак смрад, свињски, од крда у које беху ушли демони. Па га зато као 
бесне јуриле овамо до куће, рушећи све испред себе. Склањао се и бежао, ма 
на коју страну, да га не прегазе. 

А он сам нагло се променио. Остарео, збрчкао се, вратном кожом, исти-
снутом јабучицом у грлу. Смрадан устајалошћу и прашњивошћу запаране 
коже, коврџаве длаке.  

Али што њу највише збуни, зачуди, то је била она, сама. Видела се и 
после, као тада. Она, сама, сва искварена, пре но што се из свиња иселила.  

Бледа, кошчата, маљава по лицу, воњава, још неприбраном и смиреном 
домаћину, она кратко, топло рече: 

„Срећна слава!” 
„Нека си ми благословена!”, чисто претрну, као поново рођен и оживљен.  

 
(Бог их погледао – Тенеси, Београд, 2014) 

 
 

8. 
ЉУБОМОРА 

 
Откад знам за себе носим рану иза левог уха. Ту се она с времена на време 

отвара, гноји, и тај гној је немогуће зауставити. Ноћима не спавам због 
страшних болова. Лежећи у кревету, покушавам да главу наместим тако да 
осетим што мањи бол. Дању, чим ми кожа иза уха задрхти, напуштам 
канцеларију и одлазим у болницу на хитан преглед, мада унапред знам ре-
зултат.  
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Први знак је моје изненадно нагињање главе, пренеражен израз лица. 
Болови се полако шире, као таласи сручују кроз листове и у бутине до прстију 
на ногама. Тад седим одрвенео, обливен самртничким знојем, бео као папир. 
Опипавам рану. Ту је.  

Сасвим свикнут на то, тешко подносим њено привремено ишчезнуће. 
Понекад крпицом утопљеном у алкохол влажим место где се она појављује и 
ишчезава – желим да је сам изазовем. Једва дочекам њено поновно по-
јављивање.  

Појављује се кад ми је најпотребнија и ишчезава кад ми је најтегобније.  
У мојим мучним ноћима увек је једно олакшање: постоји она! Мора 

постојати неко или нешто што ће нам уливати поверење и самопоуздање. У 
мом животу то је мала крастава рана.  

Није „као све друге”. Радо ноктом додирујем место где танке линије 
избраздане коже истискују ситне млазеве гноја. То у мени покреће баш при-
јатна осећања.  

Тачно знам кад ће ишчезнути и кад ће се расцветати у крвавобели, ру-
жичасти цвет. Јежим се од леденог зноја по врату, по целом телу. Та језа 
прожима ме кад рана ишчезава и кад се поново рађа, подсећајући на своју 
присутност.  

Кад се једном среде прилике у мојој установи, настојаћу да поведем више 
рачуна о себи: подвргнућу се новом лечењу. Отпутоваћу у неку бању или 
санаторијум. Али, знам, свуда ће ме пратити рана иза левог уха, јер су њена  
ишчезнућа привидна, а појављивања неумитна. Она  неумољиво чека моју 
смрт. Тад ћемо се једно другог ослободити. Зато сва та могућа путовања 
одмах губе узбудљиву примамљивост. 

Мој последњи одлазак у болницу заслужује посебну пажњу. Иако већ 
свикнут на најнепријатније призоре, тог дана болно уздрхтах кад видех 
прљаву орднинацију с одлепљеним сивим тапетама, прозор прекривен 
избеледелом завесом и мувама, кад осетих летњи задах болничке кухиње и 
лекова. Пожелех да све то што пре напустим. Изашао сам ошамућен и 
забринут.  

Изненада ме трже познат глас. Беше то негдашња пријатељица из бол-
нице. Приђе ми и сва радосна каза да је залечена и управо отпуштена. (И у 
њеним речима осетих отужан болнички задах.) Пожали ми се да је сама. 
Кренусмо према граду. Одмах ми је било јасно да је прихватила мој предлог 
да са мном остане. Стајала је кратко време испред улазних врата двоумећи 
се. Да више није сама, знали смо обоје.  

Постепено је заборављала мрак болничке собе, кораке лекара на степе-
ницама и у ходницима, црвену светлост која се пали и гаси изнад врата; 
немир, тугу и сталну присутност смрти.  

Нисам знао како да је прихватим, као пријатељицу или нешто више, 
драже, све док је једне ноћи не пољубих. Беше то кратак, искричав, изнена-
дан додир усана.  

Беше прекасно за узмицање. Мислио сам да ће тако вечно трајати. Сад 
знам да није била мој спаситељ. Напротив, иако то није хтела, загорчала ми 
је живот својим. 

Због ње, ја сам на рану иза уха готово заборавио.  
Међутим, рана није заборавила мене. Она је све време била против мене, 

љубоморно бдећи над нашим приљубљеним лицима и разнеженим телима.  
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Покушавала је да ме поново придобије за себе. Час је изражавала зачу-
ђујућу захвалност тиме што ме је мање болела, час се из злобе наједном као 
пукотина ширила целим мојим телом и затим нагло сажимала у невидљиву 
тачку најпакленијег бола.  

Настојао сам да зауставим крв из увређене ране. Девојка ми је у томе 
помагала, и тада сам осећао неку пријатну топлину. Али је рана, злонамерно, 
јаче болела. Она се похотљиво пенушала у гноју, а бол није престајао.   

Посве би нестала, потом би се одмах појављивала без временских 
размака. Шиштала је као разљућена змија. Никако да јој се супротставимо.  

Догодило се оно најгоре. Уопште није зацељивала! 
Ту, иза левог уха, баздила је на иструлело месо, на згуснут гној, на 

распадање.  
Девојка је даноноћно бдела нада мном и покушавала да ми ублажи бо-

лове; доносила ми је лекове за смирење, и шта све није чинила, али ништа 
није помагало.  

Пошто није могла све то да поднесе, једног јутра девојка побеже без 
поздрава, и никад је више не видех.  

Оставила ме је на милост и немилост разјареној рани.  
Како је у том часу рана заискрила неком потајном радошћу – као да се 

цео свет наједном променио! 
И бол намах умину; утихну као да је ишчупан руком. Ране нестаде, да би 

се, као да се баш ништа није догодило, после извесног времена, опет појавила 
на истом месту, ту, иза мог левог уха.  

 
(Савршен облик – Просвета, Београд, 1984) 

 
9. 

СИТНИ ШТЕП 
 

Ни мати не издржа напослетку, него пређе да шије. Само да буде новаца! 
Отац је највећи део дана у радионици, те она седи код куће сама. Очајно јој и 
глуво у кући, и празно у души, ако муж одоцни, јер се задржи негде послом 
или с неким.  

И показа се умешна у шићу. А кад би укројила модел, загледала је у 
муштерику пред огледалом, да се осведочи да ли је све прикладно. Видела 
је у томе корист, не само за породични буџет, већ и за се. Увек разговара о 
нечем, увек неке поруке и сазнања. Цело доподне сингерица зврји, дивно се 
мајка и она разумеју.  

Купила је себи кеп и крагну, и шпански јелечић од сомота, као пре рата. 
Јер време је прилично, хладно је и ветар увек по мало дува. И сањарила о 
себи свој у самој свили и чипкама, деколтеима и шеширима; дивним тоале-
тама, што се заиста вредно само могло у одрешеном локалу видети. Таман 
кад су све четири сестре лешкариле по софама, сањарећи о господину у тан-
ком, лихт драп иберцигеру, заваљеном шеширу, когод од њих к њима, и с 
њима мало поседи, спориле су се по коју је дошао. Јер код таквих није било 
шале, крстарили градом, меркали и онда благо оној коју ухвате. Понекад се 
и мираз свршавао, па би отац био боље расположен. Такви су причали како 
они иду редовно код краља у Београду, али шта су оне имале од тога.  
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Мајка је баш вредно учила шнајдерај, и мислила само о томе, окружена 
грдним неким шнитовима и дезенима, и још је сама куповала модне часо-
писе и журнале. И није смела ништа да говори, неупућена у  очеве новчане 
могућности, а ни у своје способности, мада јој је већ тада изгледало да ће 
изучити да сама шије и самостално дела као модискиња. Увече је обично 
седела до у позни час вруће главе на уздрхталој руци да јој се сањарења за-
леже у памети. Мајка и отац увелико спавали. Око седам ујутро устајале све 
четири, а изгледало је да се она, најстарија, још лежи док се соба угреје.  

И због мајке имала је грдну муку, васпитавана да се бави кућевним 
послом. Досадило јој бенављење с кћеркама; доспеле да узму плетиво у руке 
или да штогод зготове, а оне избегавале. И зато их је уходила по кући и 
дворишту, или се жалила мужу... Развредниле би се за празник, умесе торту 
од лешника, и пуслице, тек да има нешто од  њихове руке умешено. У неких 
породица, кћерке спремале и кувале, и прале и пеглале, све саме. Паркетне 
подове саме гланцале, сви блистали, као да се никад по њима није ходало. 
Том реду и чистоћи посвећене, преподне саме лупале одећу и простирке, 
кувале, послеподне судове прале и још сваке суботе се купале. А Зорине 
кћерке размажене спрам свег света у граду.  

Малене их у колицима возала, чарапе од фула више колена натезала, 
страшећи се да се не прехладе... 

Од сећања је отимала и крала. И ето, збиља, говорила је да се из због тога 
по цео дан грбила над сингерицом и трпела ћуд својих муштерика.  

Данас кад се тога сетим, и размишљам о свему томе, чини ми се да је 
пренагљивала, но, ваљда је била такве воље. Или такве судбине. 

Јетко и жалосно машем главом кад је хвалим и говорим како је у послу 
окретна и вредна била. А шта каже истина, да је узнемиравало и бунило што 
је отац био сувише својим послом оптерећен, невешт новцу и људима, 
покоран. Бивало је да нама синовима сатима прича о њему, да нас придобије 
и саветује, уверава, што је веома љутило оца.  

Преображавала би се кад би, у своју одбрану од њега, посезала за својим 
оцем и његовом бригом према ћеркама од малена. Освежи се и озари спо-
меном на Христубаум (божићно дрво, јелку) који је скривен, доносио из 
подрума да се окити на хоклици са бордо чаршавом са гранчицама, богме до 
првог сата иза поноћи, кад све четири заспе, уз све старе украсе, пуно нових 
од папира. Увезено сребрним гајтаном, окићено дрво је заклањао завесом од 
мараме и чаршава, да радним јутром његове девојчице доконују шта је иза, 
што ће им се убрзо и открити. Све то отац и мајка паковали су опет сами, све 
намештали, да деца ништа и не осете од напора. 

„Знале смо зашто живимо!”, прекорно је понављала, а кроз сву младост, 
до брака, остала је љубав према оцу.  

Па се напречац тргне, времена јој се помуте у свести, јер пред собом ту, у 
дну собе, угледала задремалу сингерицу, и, пружив за њом руке, брзо, као у 
заносу и одоцњењу, убоде ситан штеп.  

 
(Такав живот: и јест и будет –  (Вељкови дани), Градска 

 библиотека ,,Карло Бијелицкиˮ, Сомбор, 2014) 
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10. 
СЛЕД 

 
Никад нисам видео рођаку Анђелију, а, опет, као да је ту крај мене. На 

старом гробљу изнад града почива њено тело. (Анђелија је обрасла у коров и 
густо растиње.) 

Никад нисам видео рођаку Анђелију, а као да се знамо. Ја жив, она мртва, 
а разговарамо у сновима. И после, око поноћи, кад овде настане мркла тама, 
будим се сав у зноју.  

Никад ме није видела рођака Анђелија, а долази ми у снове. Градом ше-
там, а она ме прати, невидљиво.  

Њена девојачка соба дан-данас стоји намештена онако како ју је њена, 
сада иструлела, нежна рука уредила.  

Страх ме је у тој соби од кревета на које је она издахнула; обузима ме 
чудна стрепња јер, годину дана касније, у тој истој соби, у том истом кревету, 
породила се моја мати: родила мене.  

Тамо, у дну девојачке собе, где је камин, и у другој, дневној соби, и доле, 
у сутерену, висе њене слике рамовима уоквирене. 

Никад нисам видео рођаку Анђелију, али јој лик често гледам на тим 
сликама.  

Рођаке Анђелије као да није било. 
И мене неће бити.  
Ипак, јесен полако стиже.  
И пријатан мирис хлеба из Методијине пекаре изазива глад у мени.  
Анђелија ме прати све до куће. 
Све до смрти.  

 
(Савршен облик – Просвета, Београд, 1984) 

 
11. 

ДО КРАЈА 
 

Из оближњег парка допирали су гласови девојака и тихи смех, сунце је 
засењивало очи, у глави ми се вртело. Негде у даљини небо је било румено, а 
тишина испуњена влажним шумом и шуштањем изворске воде. Уоколо су 
зујале црне муве шумно ударајући о мутна прозорска стакла. На дасци под 
тремом дремао је олињали мачак. Посматрао сам га. 

У телу сам осећао неко дрхтање које је немирно одзвањало у грудима. 
Стресао сам се: све је како треба, као што је увек било – а ја ћу умрети! Дубоко 
сам уздахнуо, намрштио се и погледао у широко развијене борове гране. 

Изнад бора, на тамноплавом небу, оклевао је црн облак. Наставио сам да 
пратим његово лагано кретање, и чинило ми се да у мени самом такође лебди 
црн облак – смрти. Ни једне мисли у глави док пратим тај црни облак који 
ми се одсликава негде у души. 

Узнемирено сам се окренуо, и крстећи се широким покретом, рекох: 
,,Али, живот мора да иде набоље – како би могло да буде другачије? А ја? 

Шта – ја? Мој живот није у мојим рукама. Ако се нешто деси, патим... 
болујем!” 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 22

Наједном, из црног облака јавише се два гласа истовремено и по чудесној 
заповести облак се расцвета у два танушна женска лика, просипајући дивне 
мирисе и пријатну топлину. Затим се по небу расуше женске силуете од 
небеских дуга, које се сјединише у паровима. 

Остах прикован за клупу јер, уместо уобичајених шумова и звукова, чух 
два женска гласа: 

,,Проживи живот до краја... Проживи живот до краја... Проживи живот 
... до... краја...!” 

 затим, облак се опет затвори, постаде хладан и црн и вратише се жа-
гор и познати звуци. Очи су ми сузиле, поглед ми је био укочен као кад 
изблиза посматрам предмет. 

Сигурно су и остали видели и чули исто што и ја, помислих. Међутим, 
није било тако. Напоредо с мраком који се згушњавао око мене, шаренили су 
се пролазници у веселој ужурбаности, као да се ништа није догодило. 

Не знам колико сам дуго посматрао прилике око себе. Нисам покушавао 
да одем, нисам се мицао. Без сумње, то је било уображење, помислио сам. Из 
књига и причања старих људи знао сам да се усамљеним и несрећним 
људима привиђају фантастичне визије. А шта хоће од мене те небеске 
сподобе што лете по ваздуху и саветују ме? Шта оне хоће од мене? Неколико 
пута сам наглас поновио ове речи. 

И касније, док сам седео ноћу сâм у соби, и покушавајући да некако 
одгонетнем ову чудну загонетку, уверио сам себе да се сваком човеку једним 
у животу јаве гласови с неба који га храбре да живот проживи до краја. 
 

 (Савршен облик – Просвета, Београд, 1984) 
 

12. 
ГЛАС НАЈТИШИ, ЛИЧНИ, 
ДА НАСТАВИМ ДАЉЕ 

 
Стигао сам до тачке да бих себи поставио питање има ли неког општег 

смисла то што непрекидно живим у неким међустањима. Каквог смисла 
имају, дакле, доказиви и спорни моменти у животноме протоку моје судбине, 
повезане с осталим? Са породицама којима пропадам, које саме могу да се 
пореде: мајчине и очеве, у годинама кад на све гледам старим погледом, 
старим мислима, приближен спуштању. Посматрам ли само и даље или 
анализирам, шта чему претпостављам: идеје насупрот искуству или обратно, 
виђења насупрот доказу. Повезујем две епохе, два века, две породице, себе са 
собом као  једног; моју природу и порекло. Светове носим у себи, но је ли као 
узалудни труд или са смислом? 

Препоручујем се поново речима да их обожавам. Највећма оној о бићу 
(језгру), суштини ствари, доступној. И опет, у годинама кад на све гледам 
старим и оптерећеним погледом, управљеним на звезде изнад куће и изнад 
наше баште. А је ли и то узалудан труд или са смислом, спознаја природе са 
висине далеких звезда, наследних на небу, као мајка или отац. Бораве ли 
тамо а да то и не знам, по њима се крећу као по опалом лишћу, са светом 
прошлошћу, нашом кућом и бунаром, прастарим занимањима на пољу и 
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земљи; са псом и коњем, мотиком и мрежом – и онда телевизијом и интер-
нетом, цивилизацијом. У старом простору само примирен Бог, недељив, на 
највишој старини.  

На овом свету бићу још само мало, и нећу се поновити. Да, нећу се по-
новити, једном заустављен.  

Посматрам ли, размишљам или живим? Оно што знам, учвршћено је и 
устаљено. Али какав ме то глас повезује са сивим градом мога рођења, а њега 
са суседним, у којем век проводим.  

Сад говори тај глас: 
Доживи нашу важност, нама одређен.  
Какав је то глас? 
Мајчин глас, настављен ипак даље и као очев, дат од себе.  
Овај најтиши, лични, мој је. 

 
(Такав живот: и јест и будет –  (Вељкови дани), Градска библио-

тека ,,Карло Бијелицкиˮ, Сомбор, 2014) 
 

13. 
ПОСЛУЖАВНИК 

 
ВИЗИТА 
 
I 
 
Из лекара врца здравље, 
Ни раније није боловао. 
И дуго још неће. 
Необично бео. 
„Но, како је?”, забринуто пита. 
Лечио ме, лечио ме, и сад одједаред: 
„Божјој милости конца нема.” 
 
II 
 
Унесе послужавник, и на њему свећу.  
„У ваше здравље!”, рече, окрећући ми се.  
Ето, од овога, од овога баш  

пропада свет 
у цвету лета својих.  
Ваздан, од тога.  
 
ОДБРАНА 
 
Ребра су одбрана меса.  
До њих прстима досврдлавам 
играјући се руком налакћеном о сто.  
 

СТОЛОВИ 
 
Правим столове 
са сопственим тањиром, 
с једном столицом 
и једном собом. 
 
Могу помагати при постављању,  
оплакнути посуђе после јела,  
и кад све буде готово 
лећи у постељу да одморим. 
 
 
О ЦРВУ 
 
Јуче мислих: 
није баш маленкост бити црв –  
узмогне да савлада читаво дрво.  
Данас мислим: 
какве ли разлике међу  

сличностима – 
на удици послужен.  
 
ВОЗ 
 
Ево га! Празних вагона. 
Понад перона.  
На ветру. 
И не нагињем се кроз прозор. 
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САТ 
 
У аутобусу,  
пиљим у сат 
на сељаковој руци.  
 
Предвече, у сестрином стану,  
поклоњен им сат 
за свадбу покварен је, не ради.  
 
СРЦЕ 
 
Многе животе осећам у срцу 
сличном срцима других. 
Тутњи и прска дамаром 
моје срце и моје срце дугих. 
 
ЦРТАМ 
 
Цртам дрво са свежим јабукама.  
Прсти, као гране 
процветавају. 
Себе под њим, 
јесењи инвентар. 
 
*** 
Шта је празнина? 
Спрам непомичног неба 
огледало. 
 

А чему? 
Твоје срце да би 
одзвањало. 
 
ГДЕ ЛЕЖИМ 
 
Одоздо, са земље, 
све је одмерено 
непојамним небом. 
 
И све одозго. 
 
А под њом, где лежим, 
не види се небо. 
Само земља. 
 
ЖИВЕЛИ 
 
Перем чашу. 
Одвећ се трудим. 
Могле би се пребројати 
капи по њој. 
 
Небо се спустило 
до врха. 
Дижем је и вичем: 
,,Живели!” 
 

(Послужавник – ,,Градинаˮ  
бр. 62–63. Ниш, 2014) 

 
13. 

ЈЕЗИК – ГЕНОМ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА 
 

Велике је осетљивости природа књижевног текста. Веза између уну-
трашњег света књижевног дела и света спољашње стварности у којој обитава 
ауторски субјекат дубока је, сложена и трајна. Ту везу могуће је тумачити 
свеколико, али је изучавање језичког слоја међу најсвојственијима.  

Према природи језика књижевног дела имам двојак однос: верујем да 
језик једним својим видом изражава, као што другим својим видом објаш-
њава, дозвољавајући да уживамо у лепоти и хармонији природе оба вида и 
да се поистовећују. 

Са таквим доживљајем и разумевањем књижевног текста, поздрављам 
велики напредак Одсека за српски језик Центра за научна истраживања 
САНУ и Универзитета у Нишу у изучавању лексиколошког наслеђа 
југоисточне Србије, српских говора југоисточне Србије и, особито, језика 
српских писаца, као један од основних циљева модерне српске лингвистике.  
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Није случајна борба за модерно разумевање дијалекатских особености 
говора поднебља у коме српски народ обитава вековима. Изучавање рето-
ричких, метричких и изражајних модела пружа могућност за нов однос 
према речима српских говора југоисточне Србије, а из новог односа према 
речима рађају се и нове истраживачке тежње и нови стручни и научни увиди.  

Своје гледиште о лексичком благу ових говора, а посебно уметнички 
испољена, истраживачи већ излажу на примерима књижевних дела кла-
сичних и савремених аутора, аутентичне везе са корпусом српске 
књижевности уопште. Никада се није до сада овако осетило биће уметничког 
текста тзв. завичајних писаца, оно најдрагоценије у књижевности. 
Досадашњи резултати пројекта (именослови, речници, анализе квантита-
тивних односа у прозном тексту) довели су овде, у Нишу, науку пред 
неистражен простор и време књижевне уметности која претежно упућује на 
начин на који се у репрезентној прози један особен свет представља, описује 
или се о њему приповеда.  

Али док су унутрашња расположења и мисли приповедачког субјекта у 
непосредној зависности од природних и космичких мена, тако се у бићу са-
мога прозног текста смењују „квантитативна дата” (слова/гласови и њихови 
процентуални односи, број и структура слогова, однос вокала и консонаната, 
или пак сугласничке групе), то све скупа посведочава покретљивост језика 
као животодавне крви у живоме људском бићу. Све што језик садржи 
подсећа на ДНК у човеку, односно на његов ГЕНОМ. 

Захваљујући таквом приступу и увидима, могу као писац рећи да се мој 
однос према тексту тек сада радикално мења. Однос према књижевном тек-
сту уопште и према текстовима мог књижевног дела посебно.  

Пројекти Одсека за српски језик Центра за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Нишу постају део судбине ове и будућих нараштаја 
истраживача и изучавалаца језика српских писаца овога краја. Као аутор 
чије дело такође подлеже њиховој пажњи, захваљујем им сваком написаном 
речи и целином мојих дела, односом међу њима.  

 
(Писци и језик – књига 1. Шта очекујем од проучавања језика писаца, 

Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 2009) 
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Из дневника 
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Из дневника 

 

Изабрала и приредила Бланка Хаџи Танчић 
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САША ХАЏИ ТАНЧИЋ 
 

Саша Хаџи Танчић (крштено име Славољуб) у последњих пола века најплоднији је 
књижевник Ниша. Рођен је у Лесковцу 1948. године, највише живео у Нишу, где је и умро 2014. 
године. По образовању је професор књижевности и језика, али је већи део каријере провео као 
новинар (Народне новине, Ниш), уредник (Градина, Ниш), руководилац више установа 
(Уметничка школа у Нишу, Народна библиотека у Лесковцу, Народно позориште у Нишу). 
Уређивао је више часописа за књижевност, уметност, културу (Градина – Ниш, Освит – Лесковац, 
Лесковчанин – Лесковац, Лесковачке мућкалице – Лесковац, Успења – Лесковац, Легат – 
елекстронски часопис). Био је члан Удружења књижевника Србије и Српског ПЕН центра. 

Обиман приповедачки рад Хаџитанчићев бележи: 
књиге приповедака – Јеврем, сав у смрти (1976), Савршен облик (1984), Силазак у време 

(1987), Звездама повезани (1990), Ивицом, најлепши пут (1990), Галопирајући војник (1991), 
Скидање оклопа (1993), Храм у коферу (1995), Небеска губернија (1997), Ратна престоница 
(2007), Какфкин син (2008), Лепи гробови (2010). Објавио је и следеће изборе прича из ранијих 
издања: Кључ за чудну браву, Повратак у Наис, Најлепше приче Саше Хаџи Танчића (прир. 
Мирољуб Јоковић); 

романе – Свето место (1993), Црвенило (1995), Караван Светог Влаха (2002), Меланхолија 
(2006); 

збирке песама – Записан свршиће се свет (1973), Пејзаж с душом (1995), Лична смрт (у 
оквиру збирке прича Храм у коферу), Псалми (2001). 

Саша Хаџи Танчић има и више књига теоријске и књижевнокритичке садржина: Паралелни 
светови (1979, 1989), Поетика одложеног краја (1999), Романи Миливоја Перовића (2002), 
Проклетство, коначна ведрина (2002), Повлашћена места (2005), Корен, копрена (2006), Из 
дубине књижевног дела (2007), Шест прозора и хоризонт (2012). 

Добитник је више награда за рад у култури и књижевности. Од књижевних награда 
истичемо: Андрићева награда (1991), Награда Лазар Вучковић (1991), Рамонда Сербика (2005), 
Златно слово (2009), Вељкова голубица (2003), а такође и Награду Ослобођење града Ниша 
(1976). 

Његова књижевна дела налазе се у антологијама – Предраг Палавестра: Књига српске 
фантастике XII–XX века (1989), Мирољуб Јоковић: Најлепше приче српских савремених писаца 
(1995), Михајло Пантић: Мала кутија – најкраће српске приче XX века (2001), Горан Максимовић: 
Антологија нишких приповедака (2002). 

Бавио се и приређивањем књига Стевана Сремца, Боре Станковића, Бранка Миљковића, 
Симона Симоновића, Вељка Милићевића, Светолика Ранковића, Моме Капора, а приредио је и 
Корак међу тајнама (поезија младих песника Ниша) (1980), и књиге Фантастична зоологија – 
Српска приповедна проза двадесеетог века (2012). 

О обимном и разуђеном делу Саше Хаџи Танчића писало је више критичара и књижевних 
историчара, а међу њима и Мирослав Пантић, Чедомир Мирковић, Христо Георгијевски, Марко 
Недић, Душан Стошић, Јован Пејчић, Станиша Величковић, Ана Радин и други. О њему се налазе 
подаци и у Енциклопедији Ниша, том Култура, као и у књигама: Енциклопедија Британика (сажето 
издање, књ. 10); те Лесковачки писци –трагови и трагања. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИЦИ 
 

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА 
 



 

 
 

Завичај 2, акварел, 2012. 
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ДВЕ ПАРИСКЕ ПРИЧЕ 
 

 

Видосав Стевановић 
 
                                             
ДИВНА ТИШИНА КРАЈА1 
 

Кристијан се буди у мраку. Пита се: „Да ли 
сам то ја?ˮ 

У сну је управо био неко други, нимало сли-
чан себи, око њега беху непознати који су му се 
обраћали као да су ближњи, покушавали су 
грлити га и љубити. Пали ноћну лампу, жмури да 
би се навикао на светлост и, са стрепњом 
отворивши очи, препознаје собу и кревет у коме 
лежи.  

Није у паклу, код себе је. Доминик спава 
раширених ногу као да управо прима мушкарце 
из његовог сна. Осмехује се, лице јој је ведро и 
напето као трен пре оргазма.  

„Коме се моја жена осмехује?ˮ, каже Кристијан псу који мора бити ту 
негде. „Мени или теби, Крис?ˮ 

Њих двојица су имењаци и, да би се разликовали пред господарицом коју 
безнадно воле, пас носи деминутив. Тако је од давног Кристијановог 
рођендана за који му је Доминик донела штене са клемпавим ушима. „Да не 
будеш сам кад сам на путу, љубави.ˮ Њих двоје су завршили у кревету, пас 
под креветом.  

Доминик је остала те ноћи, и сутрадан, више није одлазила код себе, а то 
беше тамо где Кристијан никада није био, постоје делови Париза које није 
упознао, није имао времена ни воље, имена им се чак не сећа. Обервилије, 
Жанвилије, Монтрој, која је разлика. 

Његове су се приче могле догађати у измишљеним градовима или нигде, 
никако у тесној стварности мегалополиса.   

Кристијан гаси ноћну лампу. Са улице допире бука, споро и дуго пролази 
мотоцикл без ауспуха. Враћа се и поново одлази као да се истовремено креће 
у оба правца. Кад се све утиша, Кристијан се скупља поред Доминик.  

„Какав то мирис избија из моје жене? То је мирис коже која се мења. То 
је мирис намењен неком другом, не мени. Можда оним мушкарцима које сам 
сањао?ˮ 

                                                        
1 Приче из париског циклуса Интра Мурос (Између зидина) 
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Мрак празног сна склапа се око њега. У тој празнини чује срце које 
неправилно куца, потом схвата да је то његово срце, да ће се можда зауста-
вити, после тога се не може пробудити још једном и наћи се код себе. Не чује 
будилник, не осећа хладноћу на леђима. 

Будећи се, зна да је сам у соби. 
Ушавши у кухињу, види да је Доминик већ обучена: тесна сукња која 

истиче дуге ноге спортисткиње, узана блуза, звекетави накит на рукама, лице 
нашминкано као маска без осећања. Вратила се са трчања, окупала се, 
спремна је да крене. Преспавао је последње тренутке пре њеног одласка, де-
сетак минута кад се чини да она не жури.  

Две кожне путне торбе леже на поду. Доминик често путује, мало вре-
мена проводи код куће, све мање остаје са оним који је некада није успевао 
отерати од себе. Две торбе су знак да ће одсуствовати неколико дана и ноћи. 

„Видимо се у недељу, Кристијан!ˮ, каже службено. Пре сваког путовања 
има такав глас. И после сваког путовања има такав глас, тврд од преговора. 
„Где је Крис целог јутра? Нисам га видела.ˮ Не сачекавши одговор, Доминик 
уснама дотиче Кристијанов образ, то је уместо некадашњег врелог пољупца. 

„Зашто си престао да се бријеш? Жене воле брадате, не запуштене.ˮ 
Узима кофере и брзо излази. 
Као и увек, Кристијан схвата шта је требало рећи тек кад Доминик није 

пред њим. Шкљоцање браве утапа се у буку мотоцикла који као да се зау-
ставио пред кућом да би возач сачекао сапутницу. Потом се бука удаљава.  

Како меке женске усне постају тврде као кост, хладне као лед? Има ли то 
везе са њиховом нагонском природом или се просто догађа само од себе као 
и све друго у љубави? 

Трљајући образ, који сврби као да ће му на том месту избити пришт, 
Кристијан тумара станом.  

„Ако се обријем, можда ћу спрати траг пољупца упућеног покојнику који 
носи моје име. Али нећу да се бријем. Жене те узимају таквог какав јеси или 
те одбацују због тога. У оба случаја то не зависи од тебе.”  

И одмах, као да је управо заувек остављен у некој пустињи без људи и 
животиња, осећа како га преплављује ледени талас самоће, прошаран 
потребом за друштвом. Где је стари добри Крис, његов друг, његов полубрат? 
На оданој псећој топлоти могао би згрејати студен која му кола артеријама и 
венама уместо крви. 

Пса нема у кухињи где иначе ујутро чека храну. Нема га у дневној соби 
где се све чешће крије да би спавао, не да би се играо као некада. Треба га 
потражити тамо где никада није залазио, међу књигама.   

Радна соба је празна, зато што је препуна мртвих рукописа, одбачених 
папира који леже и скупљају прашину, нико их не додирује.  

„Средићу то једномˮ, мисли Кристијан кад нехотице уђе у ту собу која је 
не тако давно била његова, нико није смео ући без најаве. „Али шта ако сре-
дим рукописе и утврдим да су слова нестала? Писац није ништа написао, 
варао је и себе и друге. Ништа. Онда ће и мени бити јасно шта нисам. Али то 
је далеко од онога што јесам или што сам могао бити.ˮ  
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Као млад човек, као почетник, Кристијан је мислио како је радна соба 
битна за писца, важнија од свега другог. Обишао је све сачуване радне собе 
париских писаца, куће у којима су биле, места где су се налазиле те куће, 
Доминик их је фотографисала уместо њега, спремао се да ту колекцију 
мртвих радних соба окачи негде у стану, да их непрекидно гледа и додирује.  

Сада схвата да је за писца најважније оно што њему одавно недостаје, 
жеља за писањем, страст која га сагорева изнутра, лудило које му наливперо 
пуни црним мастилом. 

Изнад радног стола виси увеличана фотографија коју су објавиле новине 
које и данас чита сваки Парижанин који држи до себе и сваки дошљак који 
хоће да га сматрају Парижанином. Мушкарац на фотографији има крупне 
очи које подозриво гледају у свет. Иза озбиљног лица трепери подсмех 
неповерења и благог презира: то у оно време беше цењено на 
новоталасовском филму и под крововима Париза.  

„Био сам славан први и последњи пут и то неколико дана. Фотограф је 
била жена. Кратка сукња је откривала дуге ноге од којих се очи нису могле 
одвојити. Тек пошто смо водили љубав на овом столу сазнао сам да се зове 
Доминик. Месецима је чекала да се вратим са путовања. Сада ја чекам њу. 
Ово је као у причи коју треба да напишем. Али, кога занимају моје приче? 
Оне нису ни живот ни литература, једине две ствари које заиста вреде. Оне 
су нешто треће.ˮ 

У спаваћој соби Кристијан вири под кревет. Тамо нема ничега осим 
женских гаћица. Доминик је некада пре љубави гаћице бацала под кревет. 
После није знала где су. Кад су њих двоје последњи пут водили љубав? То се 
не може прочитати са лица жене која спава, осмехујући се неком другом, 
мушкарцима из њеног, не из његовог сна. Кристијан узима гаћице. Суве су, 
не миришу. У њима нема оног новог мириса вреле коже.  

„Да ли је то било у јануару?ˮ, мисли Кристијан. „Или можда у марту, кад 
смо Криса водили ветеринару, а после смо попили превише вина? Да ли жене 
памте секс или мушкарце с којима су то радиле? Мораћу да питам Доминик, 
мада она више не разговара са мном ни о чему. Зашто се она са својих 
путовања враћа баш мени, равнодушном мужу? Зато што је вероватно нико 
други не чека. Досада је нешто супротно од страсти али угодно попут навике. 
Страст се може глумити једино са непознатима.ˮ 

Нешто снажно, топло, пријатељско усправља му се уз леђа, притиска му 
рамена. То није смрт, та се не најављује. То је стари добри пас. Однекуд се 
појавио, понаша се као да никада није одлазио. Ево ме, ту сам, незахвални 
човече, ваљда ниси помислио да сам те оставио. Крис лиже по образу свог 
необријаног имењака, додирује осетљиво место на које је пао Доминикин 
опроштајни пољубац. Клемпаве уши и тужне очи појављују се пред Кристи-
јаном.  

„Добро, стари! Разумем. Идемо ми у нашу шетњу. Требало би да се пре-
свучем, али немам снаге. Нека сви мисле да сам клошар, а ти мој водич и 
заштитник. Искрено, да имам храбрости, делио бих јефтино вино и решетку 
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изнад метроа са оним типом кога сваки пут оњушиш. Да ли се он осећа на 
мене или ја на њега?ˮ 

Устајући, види да му Доминикине гаћице стоје око руке као накит. Гужва 
их и баца под кревет. Кад се врати с пута, можда ће помислити да нису њене, 
да их је оставила нека друга жена. Некада се бојао бесмислених брачних 
сцена, тешких речи, оптужби без основа, сада понекад чезне за њима.  

Остареле љубавнике повезују једино симулиране страсти, опонашање 
правог односа: обе стране сањаре убиство које се претвара у млаку расправу 
пре узимања вечерњих пилула.  

Улица је празна. Некада су је Кристијанови родитељи изабрали управо 
због тога, да не морају никог познавати и да нису дужни јављати се било 
коме, на сахрану им није дошао нико из краја. Шеснаести арондисман спава, 
затворивши прозоре и шалоне, закључавши врата и укључивши алармне 
уређаје. И арапске продавнице имају спуштене ролетне, онако згрчене 
између отмених кућа попут просјакиња које су у суботу ипак нешто зарадиле.  

„Па данас је недеља!ˮ, мисли Кристијан и откопчава Крисову оглицу. 
„Трчи, стари. Ти си бржи од Доминик. Какав је то службени пут који почиње 
у недељу ујутро? Вероватно се завршава у кревету и траје до идућег викенда. 
Има још наивних мушкараца који су спремни обављати те послове, 
замењивати онемоћале мушкарце.ˮ 

Али Крис не трчи. Седи на тротоару, раскречен као да ће се помокрити.  
„Колико је година прошло од оног мог рођендана?ˮ, мисли Кристијан. 

„Баш се не сналазим са датумима. То је зато што су сви моји дани исти, а те 
године се састоје од оваквих или сличних дана који се не нижу на ланцу 
времена, просто се понављају. Моји дани су као и овај арондисман, нико и не 
слути да иза згодних фасада ничега нема, ни људи ни паса.ˮ 

Кад је Крис почео расти показало се да није расан пас. Био је мешавина 
лепих делова које је непознати стваралац погрешно спојио, једна генетска 
шала. Крупна глава, дугачко тело, кратке ноге, уши које падају преко очију. 
Био је смешан и ружан, углавном је дремао под креветом, једва се научио да 
мокри напољу, гризао је папуче, гребао фотеље, покушавао ујести најближу 
ногу или љубазно пружену руку.  

Доминик је хтела да га врати продавцу који им је, видевши да су опсед-
нути једно другим, подвалио нежељено штене.  

„Узећемо нешто згодно, Кристијан. Нешто налик на тебе. И назваћемо га 
по теби.ˮ  

Доминик чува сваки рачун, брани своје интересе, препире се са продав-
цима, рекламира робу по неколико пута. Доминик презире туђе преваре у 
послу, своје сматра вештином. Кристијанови родитељи не би никада при-
хватили Доминик, није била из њихове класе, али би је поштовали због те 
особине.  

Али Кристијан је постао привржен свом садругу у дугим данима кад те-
лефон не звони, кад сиво небо додирује кровове Париза, а реченице прљају 
хартију и не значе ништа.  
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„Мој је!ˮ, рекао је Кристијан одлучно. „Остаје овде! Ја ћу се бринути о 
њему! И зваће се Крис, тако су мене звали у детињству, вриштао сам и ваљао 
се по поду све док то нису прихватили и моји родитељи, те свиње.ˮ 

И залупио је вратима радне собе, закључао их иза себе, извукао скривену 
боцу вискија и попио је сам, без леда, заборавивши правило да је алкохол 
опасан и погубан без правила. Доминик је тада први пут отишла на службени 
пут који се вероватно завршио у некој хотелској соби два-три кварта даље.  

Помирили су се десетак дана касније, после бурне расправе и неколико 
шамара, водећи љубав на поду, пред Крисом који је тужно цвилео, неодлучан 
да ли да нападне то клупко руку и ногу и голог меса или да побегне и сакрије 
се под креветом. Псећа верност је једноставнија од људске, трајнија, увек 
доживотна, неразумљива, ничим заслужена.  

Зашто већина аутора сматра да се иста необјашњива ствар догађа између 
мушкараца и жена? 

После Доминикиног одласка – у некој причи назвао би га последњим – 
Кристијан се не буди ноћу. Сања мучне снове, недовољно страшне да га 
пробуде, заборавља их пре буђења. Ујутро седи у кухињи, пушећи. Некада се 
овде доручковало удвоје и поспане су женске очи светлуцале од скривене 
среће. Дању седи у дневној соби, али не пали телевизор, само гледа у екран, 
замишља шта би сада могао гледати и пита се зашто би уопште морао било 
шта гледати.  

Текстове за телевизију пишу људи попут њега, немају шта да му кажу, и 
не покушавају да нешто кажу, просто понављају туђе фразе као продавци на 
пијаци, њихови гледаоци их понављају на послу и у брачним креветима, круг 
лажи је тако затворен. Књиге из библиотеке на зиду не вади, лагано прелази 
руком преко њихових хрбата. Купили су их његови родитељи који их нису 
прочитали, оставили су их њему који их је, прочитавши, одавно заборавио, 
ничег се не сећа. То су писали неки други људи које не разуме, који не би 
разумели њега.  

„Све је то измишљено. Ја не измишљам. Не умем. Ја сам поштен писац. 
То је нешто као курва која уме да води љубав само лежећи на леђима, сви 
други положаји вређају њену осетљивост.ˮ 

Поподне испија два-три вискија, пажљиво слуша како лед звецка у чаши. 
У то време отвара другу кутију цигарета.  

„Колико ја то попушим дневно, Крис? Кад бих само знао да избројим. 
Доктор ми је забранио пушење. Доминик такође, стари мој. Пре него што се 
врати, мораћемо добро да проветримо стан.ˮ 

А увече, са флашом црног вина поред руке, спрема вечеру за себе и Криса. 
Рагу за себе, исто за пса. Псу на поду, себи за столом. Пре спавања примећује 
да није ништа појео, оставља то за сутра, за прекосутра, за онај дан кад се 
Доминик врати и каже са врата, спуштајући торбе: „Шта има ново код вас 
двојице, дечаци?” 

Али то каже тако као да не очекује одговор, зато га и не добија.  
Телефон не звони неколико дана. Пре Доминик, могло се догодити да 

Кристијан заборави платити рачун, са њом то није могуће, незамисливо је: 
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госпођа је исправна као да крије неки преступ у прошлости, забрањену 
професију, злочин који јој други нису опростили. Али живот није мелодрама, 
једино то поуздано није. Нема поште у сандучету на вратима.  

Коме је он последњи пут писао? Доктору, обавестио га је да се више неће 
виђати, нашао је другога, што беше чиста лаж, просто је одлучио да се више 
неће лечити. Ко је њему последњи писао? Исти тај доктор, разуме се. 
Упозоравао га је на могуће последице одустајања од терапије: трајна одузе-
тост, угрожене виталне функције, напрасна смрт.  

Да је заиста доктор, а не скупи трговац, написао би: „Радите шта хоћете, 
стари мој, спаса вам нема, забавите се пре него што откуца поноћ.” 

Иза спуштених шалона улица је тиха као да је стално поноћ. Његови 
родитељи су волели тишину, нису подносили село, презирали су плаже и 
планине, гадили су се руље,  зато су изабрали најтиши кутак најмирнијег 
арондисмана. Лифт се не чује најмање неколико дана. Можда је празник који 
је промакао само њему, није га имао ко обавестити, консијерж је такође 
нестао. Можда је недеља заједничког одмора, па су сви отишли у села и на 
планине, да дишу здрав ваздух, зноје се на узбрдицама и чезну за димом 
цигарета у препуним бистроима? Социјалисти су на власти, раде на нераду. 

Кристијан одавно нигде не ради, не зна датуме, погубио је рачуницу о 
томе. Зашто би памтио неважне ствари кад је заборавио главне? Прибли-
жава се крај века и године губе вредност као новчанице током инфлације која 
се убрзава. Што их је више, мање вреде. У таквим годинама пишу неки млаки 
писци без крви у венама, зналци непотребних ствари и проповедници слатке 
воде, досадни попут сивих мишева који су побегли из лабораторије.  

Једне ноћи поново се буди у мраку, али не пали светло. Неће да буди 
Криса, тог старца што га гледа крупним безнадним очима. Кристијан лежи, 
ослушкује буку на улици. Мотоцикл урла испод прозора, додаје и смањује 
гас.  

„Данас је недеља!ˮ, мисли Кристијан. „Однекуд знам да је данас недеља. 
Да ли се службена путовања завршавају недељом увече?ˮ 

Али не може да се сети својих службених путовања. Била су глупа, до-
садна, сва иста. Не може да се сети градова у којима је био. Већ одавно 
градови личе једни на друге, то не примећују једино туристи, инсекти без 
памети. Градови су само разгледнице које размењујемо тек да нешто радимо.  

Са улице допире тишина Шеснаестог арондисмана, шупља тишина кућа 
у којима никога нема. 

„Да ли ће нам Доминик доћи још једном? Шта мислиш, стари мој? Те-
лефонираћу сутра, распитаћу се. Не њој, разуме се. Ваљда си приметио да ми 
не оставља своје телефоне.ˮ  

Сан се прикрада као лопов, на прстима прилази кревету, плаши се нечега 
и бежи, јасно је да се неће вратити. Кристијан устаје, пали ноћну лампу, 
жмирка да би боље видео. Поред кревета лежи његов стари путнички кофер, 
облепљен налепницама хотела, празан.  
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„Ја сам га синоћ извукао из плакара, очистио. Зашто? Више никада нећу 
путовати. Овај стан је по мојој мери као што је мртвачки сандук по мери 
леша. Био би савршен кад би се одједном испразнио од ствари, људи и паса.”  

Криса опет нема у соби. Тражећи пса, Кристијан прилази телефону. И 
схвата да не зна чиме Доминик треба да дође с пута. Кад је била девојка, во-
лела је моторе, тако је сама рекла. Касније је заволела возове, брзе француске 
возове, били су удобни и тачни, у њима се могло радити као у бироу који се 
креће. Али њена последња страст беху авиони. У глави је имала аеродроме и 
линије којима је путовала или којима ће путовати, враћајући се с пута увек је 
знала кад ће поново поћи, где, и вероватно с ким.  

Кристијан је љубоморан на мушкарце који су љубоморни, имају се чиме 
забавити, испунити време. 

Кристијан презриво гледа телефон. Крис лежи поред сточића на коме 
почива ћутљиви апарат, чини се да спава. Малопре га ту није било. Почео је 
да нестаје и да се појављује, зар не? То је као у причи која се себи подсмева 
јер писац не зна шта би са њом. 

„Сачекаћемо, стари мојˮ, каже Кристијан псу. „Данас нећемо у шетњу. Не 
мораш пишати баш сваког дана. Ја то више не чиним. Све моје остаје у мени.ˮ 

Ујутро Кристијан устаје из фотеље у којој је провео ноћ. У њој је Доминик 
седела сатима и гледала телевизијске серије, бескрајне серије све док 
Кристијан не би отишао сам у кревет, а Крис под кревет. Али није добра за 
спавање, та фотеља у којој се осећа Доминикин нови мирис. У њој се ноћна 
бука мотицикла чула јаче него у спаваћој соби, била је снажнија и ближа као 
да је пред самим вратима стана, можда негде на степеништу.  

„Да ли људи у овој кући чују ту буку? Ја никога не познајем, чак ни кон-
сијержа. Никога никада нисам срео на степеништу. Никога у лифту. То је 
добра ствар за неку причу или за неки сценарио. Ако не заборавим.ˮ 

Са његовог радног стола шири се празнина слична звуцима које људско 
уво не може ухватити. Корачајући на прстима, Кристијан прилази радном 
столу као што се прилази мртвацу који лежи сам у ноћи уочи сахране. Имао 
је два телефонска именика. Стари именик је био пун бројева, поцепао се и 
странице су се помешале. У нови је почео да преписује важније бројеве, али 
то никада није завршио. 

У то време ушле су у моду нове телевизијске серије, друкчије од оних које 
је он писао. Прво је остао без наруџбина, затим без познаника, најзад без 
пријатеља. За људе са медија не постоји ништа изван медија. Да ли они 
умиру? Можда, али програми трају. 

Стари именик не налази. Узима нови, ставља га у џеп, заборавља где га 
је ставио. Поново га проналази тек сутра. У новом именику нема Домини-
киних телефонских бројева на послу. Сама их је уписала, својим тврдим 
рукописом спортисткиње, то је урадила пред њим.  

Били су под словом Д. И њено и његово презиме су почињали словом М, 
али нису била иста, Доминик је хтела да задржи своје девојачко пре неколико 
бракова. Та страница је сада зјапила празна, претећа. Кристијан тражи под 
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словом М. Тамо је неколико бројева без имена, записани су различитим 
рукописима, неки мастилом, неки оловком. 

„Ах, да. Бројеви без имена. Тако је почела и једна моја серија о љубавном 
троуглу. Муж није знао да ли више воли мушкарце или жене. Жена се 
затрескала у разносача поште на мотоциклу. А овај је хтео да ликвидира 
мужа. Не због пара, не због љубави, тек онако, био је социјално фрустриран, 
колебао се између марксизма и фашизма.ˮ            

Кристијан телефонира између два пића. Гласови на свим бројевима су 
исти, равни као да су снимљени на магнетофонској траци која се укључује 
кад телефон зазвони. Одговори су унапред прилагођени свим могућим пи-
тањима, шкрти и нејасни.  

„Не, господине. Доминик више не ради овде. Већ четири године. Нисмо 
је никада видели са фотоапаратом. Радила је на рекламама, бар тако је сама 
тврдила. Да, господине.”  

„Отишла је од нас пре три месеца. Не знамо куда. Није била фотограф, 
сигурни смо. Чиме се бавила? Откуд ми то знамо. Питајте њу, ако је нисте 
измислили.”  

„Ми смо агенција за брачно посредовање, стручњаци за утеху усамљених 
срца. Не бавимо се проституцијом. Да, господине. Ми смо нови, не познајемо 
никакву госпођу Доминик. Није била код нас. Да, господине. Ако вас 
занимају жене преко тридесет година, морате се обратити некој другој 
агенцији, ми смо за оне испод двадесет. И више од осамнаест, разуме се.ˮ 

Спустивши слушалицу, Кристијан још дуго ослушкује равнодушне гла-
сове оних који нису рођени већ произведени. Споља личе на људе, изнутра 
су машине. То је као у некој новој серији, нема смисла, ништа није повезано, 
ликови се могу замењивати као коцкице у мозаику.  

Више никада неће укључити телевизор, бациће га кроз прозор, право на 
улицу, тамо ионако више никога нема, Шеснаести арондисман је први нестао 
из Париза, из света који нестаје, чујете ли тишину, господо, дивну тишину 
краја. И његову очајничку буку истовремено, штропот машина које се 
сударају и распадају. 

Дивна тишина краја! Добар наслов за причу коју ће неко други написати. 
Али у тој причи, за разлику од онога што се управо дешава, Крис мора умрети 
пре Кристијана и неко ће потом дуго туговати за њима.  

 
 
ДЕВОЈКО КОЈА УМИРЕШ 

 
Доминик се враћа с пута касније него што је предвидела.  
„Имала си добре разлоге за то, девојко, зато ниси жалила време ни новац, 

утрошени су како треба, на тебе и за тебе.ˮ 
Авион је слетео на Роаси нешто пре поноћи. Нико је није сачекао, нико 

не треба да буде присутан кад се мења улога и кад се особа коју нико не 
познаје преображава у другу коју неки познају.  
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„Променила си хаљину, доњи веш, чарапе, ципеле, накит, шминку и 
фризуру, драга моја. То се види. Сад промени оно што се не види. Уђи под 
кожу оне коју си оставила полазећи на пут.ˮ 

Своју праву особу кријемо дубоко у себи, понекад и од себе: Доминик 
свесно ради обе ствари.   

Узети такси? То кошта око две стотине евра, таксиста ће свакако напла-
тити по вишој тарифи, да није мајстор ситних превара, не би могао опстати у 
том послу. Или ухватити последњи воз? У вечерњим часовима људски отпад 
и модерни робови напуштају град за који су радили читавог дана, око поноћи 
се полупразним возовима, користећи одсуство полиције, пребацује 
последњи шљам, онај који ће држати улице до зоре и потом нестати.  

„Малограђани и не слуте ко живи с њима у истом граду, корача истим 
улицама, купује у истим самопослугама: первертити, убице, педофили, пре-
варанти, бегунци од закона, сецикесе, макрои, продавци белог робља. Да 
знају, не би се усудили спавати.ˮ 

Определила се за такси, тај ће рачун приликом обрачуна представити као 
трошак посла. Диран Диран, дискретни наручилац посла, љубазни и тврди 
глас на телефону, ниједном није оспорио њене рачуне.  

Таксиста беше безличан тип, имао је жваку и ћутао. Доминик је, док су 
возили полупразним улицама, посматрала ноћне мушкарце, који су кренули 
у лов.   

„Такве си ждрепце некада волела имати у кревету, девојчице, напустити 
их пре јутарњег трчања, клонуле од узалудног напора.ˮ 

Ниједан није личио на Кристијана. Пре неколико година посматрала је 
исте мушкарце из таксија: сви су личили на Кристијана. Њен ондашњи љу-
бавник имао је у себи ерос свих, могао је бити полубог, заводник или 
зликовац, натерати је да вришти од задовољства и беса и смирити је додиром 
руке.  

Излуђивао је толико да је замало постала неопрезна и рекла му да се не 
зове онако како је он зове. 

Једва га се докопала. Применила је сва средства која је познавала, ни-
једно није успело. Није примећивао њене напоре, није јој узвраћао 
нежношћу ни гневом. Све је примао као да му припада, тај јединац имућних 
родитеља, површан као и телевизијске серије које је у с успехом писао.  

И онда је, освојивши га претњом – самоубиством, открила да га нема. 
Постојао је мушкарац који је носио то име, поседовао је тело тог мушкарца, 
све је споља личило на њега, врела кожа и мирис пљувачке на непцима, али 
њега није било. Нестао је у тренутку кад је потписао да јој припада.  

„То се вероватно догодило раније, драга моја, а ти ниси приметила, 
страст те заслепила.ˮ  

Доминик је била у браку с оним кога нема, са бићем које није њено и не 
може то никада бити. 

Постојала је утеха, нека врста тајне победе женске правде: и Кристијан је 
живео с особом које нема, која никада није постојала. Шта више, оженио се 
лажном особом.  
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Имао је њено тело, кад би му то допустила, кад је тражила задовољство у 
кући, увек после њене одлуке, такве се ствари не смеју препуштати 
мушкарцима, али није имао више од тога. За остало је имао пса, имењака са 
деминутивом: нека с Крисом шета по ноћном шеснаестом, припрема вечере 
за себе и своју супругу кад госпођа није на путу, никад за посетиоце, обоје су 
без иједног пријатеља или пријатељице, нису имали времена за друге, нека 
Крису чита нове верзије својих старих прича, нека се тиме успављује.  

Ко мало даје, мало и добија. Не помаже ни супротно понашање: ко много 
даје, ко превише даје, премало добија. Доминик је изабрала прво и није 
превише очекивала ни од себе, поготово не од себе.  

„Заиста, можда сам ја једина особа која праву мене познајем без шминке 
и глуме, свеједно под којим именом?ˮ  

Да је таксиста не може видети у ретровизору, осмехнула би се. 
Такси се зауставио пред кућом, таксиста је ћутећи седео за воланом, са 

жваком у устима. Да су у некој источној земљи, помислила би да ради за 
полицију, досадни су му сви које не може пријавити. Али овде, усред лагод-
ности самртничког друштва које се ослободило страхова и жеља, то просто 
значи да му је досадно.  

Да не би проговорила, Доминик погледа на таксиметар, израчуна новац 
тачно у сантим, пружи га нехајно пруженој руци. Бакшиш ће добити кад 
проговори, свеједно којим језиком, ниједан неће бити њен.  

Затварајући врата за собом, чу разговетно: „Срећно, госпођо!ˮ  
Зашто тај поздрав? Шта то на њој изазива нечију пажњу или можда 

сажаљење? Али ничему није служило сумњичаво гледати за светлима так-
сија која замичу за углом, стајати на тротоару у празној ноћној улици, поред 
заборављеног псећег измета: то су Крис и његов имењак оставили смрдљиви 
траг за собом.  

Нико из шеснаестог не оставља псећи измет, мада сви имају псе, казне су 
озбиљне, једино Кристијан не примећује шта ради његов миљеник, узалуд 
му је купила рукавицу, метлицу и пластичну кесу. 

Никога на улазу, никога у лифту и на степеништу.  
Доминик шапуће себи: „Увек си имала среће, девојко, таксиста ти то није 

морао пожелети. Зато што знаш шта треба радити.ˮ  
Шта ако је једног дана срећа остави, изненада, у безнадном тренутку? 

Онда неће знати како да се одбрани ни како да побегне. „Боље је не мислити 
о томе, не мислити ни о чему.ˮ  

Кад би се у проклети стан могло ући бешумно. Али паркет се оглашава 
приликом сваког корака као да одговара на питања која му постављају ноге: 
ту сам, чујем те, не можеш ме преварити. Кристијан није допустио да се 
паркет замени, њему се шкрипање свиђа, има утисак да није сам, неко му 
шаље пријатељске поруке. Као да чује кораке својих родитеља, као да поново 
борави с њима.  

И њих је нагло посмртно заволео само да би наљутио супругу која се, 
имајући неколико таквих борби иза себе, није дала изазвати пре времена.  

„Доћи ће дан обрачуна, сама ћу га изабрати.ˮ  
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Упаливши светло у предсобљу и дневној соби, Доминик опажа да ниједна 
ствар није померена: Кристијан борави у непомичном свету у коме предмети 
показују да се ништа не мења, ситнице служе да се види окамењеност целине 
која стеже појединости у ђаволски снажан загрљај. 

Није телефонирала с пута нити јављала када ће стићи, али је Кристијан 
знао, наслућивао или предвиђао кад ће се вратити, ниједном се није прева-
рио. Чекао би је обучен као за излазак, лежерно елегантан, напарфимисан, 
вечера је била спремна, црно вино отворено, два вискија с ледом на дохват 
руке, његове усне тврде и вреле. 

„Можда је све то просто радио сваке вечери, кад бих се појавила испало 
би да је мене чекао.ˮ 

Била је то превара уместо тихе изјаве љубави, све оно што му она годи-
нама штедро узвраћа.  

Мрак је, добро је што је Кристијан ноћас не чека, не би му имала шта 
рећи, више нема смисла ни лагати, све је готово. Размишљала је професио-
нално, као да ради за имућну госпођу која се хоће ослободити онемоћалог 
мужа, припремила је неколико варијанти, али се није могла одлучити, свака 
је имала недостатак или недостатке. Незадовољна собом, брзо их понови у 
глави као потезе у шаху. 

„Где је потез који добија? Нико га не види осим победника.ˮ 
Отровати га није тешко, без напора ће му дати нешто уз лекове, сипати 

му то у последњу чашу увече, у тим тренуцима Кристијан ништа не препоз-
наје, али методе анализа су напредовале, могућност откривања је велика и 
све већа. Неки грубљи начин није долазио у обзир, није хтела тиме оптере-
ћивати подсвест, једног дана јој сећање може сметати док спава или води 
љубав.  

„У слободу се путује без пртљага, девојчице.ˮ  
Требало је само чекати, Кристијан се убија полако и сигурно, више си-

гурно него полако, не једе, пије и пуши, не улази у радну собу, одбија ићи код 
доктора, мршави. Бити његова удовица значи сигуран статус, наследиће стан 
и презиме, његов рачун у банци је одавно провалила и, служећи се његовим 
потписом, већину новца пребацила на своје рачуне: Кристијан је дигао руке 
од свега, не проверава ништа.  

Али Доминик се журило после завршеног посла и првих дана проведених 
са оним кога је звала Бинго, име којим се служи – лажно је, сам јој је то рекао, 
али није објаснио како се зове.  

„Бинго је довољно, служи као и било које име, зовеш ме, ја се одазивам, 
то је све. Мој пенис је безимен, али ти га пробудиш чим му се љубазно обра-
тиш, зар не? И не мораш му се представљати: ʼАло, овде Елен, дижи се.ʼˮ 

За њега је била Елен као и у пријави на рецепцији, своје право-лажно име 
није му рекла, знала је да ће се, чим буде могла, вратити у хотел где је нешто 
радио, ни рецепционер ни кућни детектив, жиголо за старе Американке и не 
тако младе Францускиње.  

„Такав комад потентног мушкарца не налази се лако и не оставља се без 
невоље. То не значи да му се може веровати.ˮ 
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Размишљање о таквим стварима изазива жеђ. Треба нешто попити, било 
шта. Не сме се узимати алкохол пре посла и на послу, то је тврдо правило 
заната, али после свега, зашто да не. Срећом да у Кристијановом стану увек 
има пића.  

Паркет шкрипи као да то потврђује. Доминик улази у кухињу. Само да се 
онај ружни пас не залети и не скочи јој на леђа. Морала га је неколико пута 
истући због тога, Кристијану су очи биле пуне суза, а пас је гледао молећиво, 
покорно – и негде у дну тог погледа осећала се мржња.  

Каже: „Крис, где си? То сам ја, Доминик!ˮ 
Ако зна где је, онда је пас не може изненадити, њен глас га увек држи на 

растојању. Доминик жмури тренутак пре него што ће упалити светло, и 
тренутак после. Ништа не види ни кад отвори очи. Ствари полако израњају 
из блеска, добијају обрисе, све је на истом месту као што је било и кад је 
Доминик први пут ушла у кухињу, код Кристијана се ништа не мења, тако се 
брани од страха и од непознатог.  

Али нешто је на поду, тачно пред њеним ногама, да је закорачила још 
једном, саплела би се преко тога. И то је Кристијанов ружни пас, сподоба која 
верност исказује балећи по тепиху и њеној одећи. Доминик га загледа, 
сагиње се, исправља се. Нема потребе да га додирује: пас је мртав. Више и не 
заудара, његов запах се некако изгубио.  

„Да ли је могуће да је Кристијан оставио свог најбољег друга да тако лежи 
у кухињи?ˮ  

Ево доказа. То значи да је у пићу прешао ону танку црту после које други 
не постоје, свет нестаје и спушта се коначна тишина. 

Доминик се окреће да изађе, рука сама гаси светло. Навика сиромашне 
девојке да штеди и, касније, покрет искусне жене да не оставља мрак иза себе, 
тамно место на коме се може сакрити нападач или непожељни сведок. Треба 
потражити Кристијана.  

Кад га је затицала онесвешћеног од пића, лежао је на леђима и са рукама 
скрштеним на грудима, изгледао је као мртвац, чинило се да не дише, ништа 
се на њему није мицало. Али није био мртав, ујутро би га Доминик, пошто би 
провела ноћ у соби на крају стана, чула како се креће по кухињи, спрема 
доручак супрузи која се вратила са службеног пута, разговара са Крисом, 
говори му све оно што би рекао њој кад би га хтела слушати.  

У свим другим приликама захтевао је да спавају у пространом брачном 
кревету његових родитеља, једина његова жеља којој је попуштала, да би 
поводом свих других ствари била неумољива.  

„Не, Кристијан, то не долази у обзир!ˮ  
Колико ли је пута изговорила ту неопозиву пресуду мушкарцу чијем 

погледу и мирису некада није могла одолети?  
Са Бингом неће бити тако, оставиће га чим осети да жеља слаби, да јој 

нешто на њему смета, да јој се чини помало глуп или превише препреден. 
Или ће он њу оставити пре тога, њих двоје су од исте врсте која прождире све 
што прогласи храном, потом заборавља шта је било јуче, иде даље, слободна 
од свега попут ветра.  
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„Сећања су за слабе, кајања за болесне.ˮ  
Неки је Кристијанов омиљени песник написао да је морал слабост мозга, 

једино што је запамтила од пригодних цитата свога мужа, опседнутог 
књигама толико да није стигао упознати прави живот, зато се и не бори за 
њега, излаже се опасностима као слепац у џунгли. Слабост мозга, свакако. 
Била је сигурна да је тако, не мора се ни рећи, то се подразумева у овом 
равнодушном свету где нико ником не верује и где сви једни другима раде о 
глави. 

„Једни убијају, други су убијени, то је све. Важно је наћи се на правој 
страни, убити пре него што будеш убијен.ˮ 

Доминик збацује ципеле са ногу, хода боса, лакше јој је и боље се осећа, 
а паркет мање шкрипи. Кад није размажена жена, онда је оно што јесте: црна 
пантера, будних чула и тамних нагона, звер која лови да не буде уловљена. И 
да је потпуни мрак и да не познаје сваки корак, њене ноге би саме нашле пут, 
једна рука би испитивала простор напред и мало укосо, друга укосо и са 
стране, тело би се повијало да избегне сударе, кретало се колико је потребно, 
нимало брже, не каснећи, спемно да нападне и да се брани.  

Али чему све то, светло из дневне собе допире до дна ходника, ево врата, 
нису затворена, ни сасвим отворена, у ваздуху се не осећа слаткасти задах 
алкохола који избија из пора пијанца, Кристијан се у последње време одаје 
пићима која га не одају.  

Доминик пали лампу поред кревета, са стране на којој она спава, кад 
мора бити ту, између два путовања. То је последњи брачни уступак ономе 
који је некада једва позвао у стан својих родитеља, морала га је ставити пред 
свршен чин. Остала је, неколико дана није излазила из кревета, гнездила се 
у туђем напуштеном гнезду и проверавала да њен изабрани мушкарац није 
можда бисексуалац. Није био, напротив. Али то је давна прошлост.  

Брзо је истрошила танке наслаге његове мушкости, није јој остало ништа, 
осим нешто презира и мало гнева. 

Све је како је очекивала. Кристијан је у кућној хаљини од кинеске свиле, 
бели се змајеви вију преко тамноплаве подлоге. Одавно га није видела у тој 
одећи за које је говорио да га чини вотреновским мандарином, оним што ће 
умрети од наше равнодушности и остати и даље равнодушан према нашој 
патњи.  

„Шта ли је тиме хтео рећи тај мушкарац са вишком речи у себи?ˮ 
Вероватно ништа, јер више није мушкарац и његове речи су празне, не 

узбуђују жену која слуша и тоне у тишину шупљег брака. Нешто се ипак 
променило. Нокти на Кристијановим рукама нису подсечени, пожутели су од 
дувана, прљави као да је гребао по нечијим масним леђима.  

„То не спада у његове навике маминог сина, миљеника жена, бившег 
лепотана.ˮ  

Кожа на лицу му је бледа, затегнута преко костију као да ће пући, усне су 
испуцале и скореле, склопљене очи су дубоко у дупљама, све то личи на 
посмртну маску.  
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Доминик не мора прићи ближе, додирнути жилу куцавицу на врату или 
проверити пулс, пред њом је мртвац, један леш, ствар без имена, зна да је 
мртав најмање два дна – и тек тада јој до ноздрва допире слаткасти задах 
труљења.  

„Ниси га осетила зато што си очекивала нешто друго, испарења алкохола 
и јаког парфема који треба да их прекрије.ˮ  

Не пита се како се то десило, просто закључује, као да је на послу и као да 
све то нема везе са њом. И осећа благу напетост у трбуху, тако где се појављује 
наговештај оргазма: овог пута се тај трептај радости креће према болу, према 
страху.  

Доминик се више пута суочила са смрћу, видела је изблиза, призвала је 
сопственом руком, посматрала како делује муњевито попут нервног отрова, 
зауставља покрете, прекида грчеве, гаси сјај у очима, лепоту претвара у 
отпадак. Те смрти су се догађале другима, онима које је неко други означио, 
она је само учествовала или посредовала, ништа више, није била угрожена 
или осуђена, нити се то што се догађало на било који начин односило на њу.  

Била је изван свега попут црног анђела који извршава пресуду, без гнева 
и мржње, не прља руке и не сећа се шта је радио.  

Ова смрт овде, којој није присуствовала и коју је призивала, коју осећа 
свуда око себе као ваздух, не погађа више онога кога нема, одавно се угасио 
и постојао је колико да смета, њега је само однела тамо где му је и место, 
завршила експеримент саморазарања који је он дуго изводио на себи: погађа 
њу, живу, тек пристиглу с пута, уморну и први пут уплашену.  

Постоје ствари које се после нечије смрти догађају живима, онима који 
мисле да су преживели, да им тек остаје да живе пуним плућима, тешке и 
опасне ствари од којих нема одбране, ситнице које те сапињу у лилипутанску 
мрежу и не дају ти померити се, последице које не можеш спречити, сумње 
које бујају као отровне гљиве, казне које ударају изненада као плаћени убица, 
не видиш га, не знаш ко је, не разумеш зашто ће те убити. 

Доминик гаси лампу поред кревета. На прстима се, као да ће пробудити 
свог мужа, враћа у дневну собу, обува ципеле, у оваквим ситуацијама не смеш 
бити бос, го или без наочара. После ће, кад заврши оно што је наумила, 
прегледати шминку, одлучити који ће кармин ставити на усне, изабрати 
парфем.  

Одлази у кухињу, прескаче мртвог пса, отвара фрижидер и налази готово 
празну боцу вискија, има тек за једну чашу, ако се помеша са ледом. Враћа се 
у дневну собу, праћена љутитим шкрипањем паркета, и седа испред 
телевизора који јој, мада угашен, изгледа најживљи у мртвачком стану: 
прорадиће, ако притисне на дугме даљинског управљача.  

„Има времена, треба размислити, одмерити могућности, израчунати 
сваки корак, бити паметнији од догађаја.ˮ 

Не сме погрешити. Нити побећи главом без обзира, вратити се Бингу, 
провести с њим још недељу дана, што би урадила свака неверна супруга без 
њеног искуства са неочекиваним умирањима. Јер, ако сада узме кофере и 
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нестане, полиција ће, чим суседи открију леш, потражити прво њу, покој-
никову супругу. Не може порицати да се вратила, таксиста ће се сам 
пријавити чим види њену фотографију на телевизији, авионска карта односи 
се на име које јој стоји и у осталим документима, стјуардеса ће се сећати 
отмене госпође коју је испод ока гледала са завишћу курвице која се није 
успела удати.  

Остају друга решења. Изабраће оно које одговара. 
Али, време пролази, чаша је празна, тишина шеснаестог арондисмана 

нарушена је брујањем зелених ђубретарских кола која купе псећи измет са 
тротоара, јутро се приближава. Доминик буљи у екран телевизора, отежалих 
ногу и руку, мутне главе, неспремна да спава и неспособна да остане будна, 
слеђена између сна и јаве. Решење није нађено, нема га ни на видику, уместо 
њега нахрупила је руља нападних мисли, сваког часа постаје све већа, страх 
тумара по собама и привлачи јој се с леђа. Кристијан и Крис, двојица које је 
намеравала заборавити, умрли су да би је спречили да оде, затворили су је у 
лавиринт опасних наговештаја, претећих околности, црних слутњи, 
безизлаза.  

„Пас је следио господара, то је јасно, није одлучивао ни замишљао шта 
ће бити. Можда му је допуштено да умре природном смрћу, невини и 
бесловесни имају ту предност над кривцима и паметнима. Али Кристијан 
није невин ни бесловесан, могао је израчунати шта ће се десити са његовом 
супругом ако умре у сопственој режији, припремити се, уживати у својој 
вештини, написати тестамент који је оптужује, пустити је да провали његов 
рачун у банци и да узме новац, оставити писмо у коме каже како се боји за 
свој живот, супруга га трује, стање му се недељама погоршава.ˮ 

У његовом телу ће приликом обдукције, свакако није пропустио да на-
веде истрагу на тај траг, бити пронађено оно што је попио у последњој чаши 
да би победио ону која га је потчинила. Смртна казна је укинута, богу хвала, 
и нека се молитва диже према њему из уста свих убица и серијских убица, 
али ниједан суд неће бити благ према жени као што је она и са непорецивим 
доказима у зубатим устима тужиоца, осудиће је на доживотну за убиство које 
није њених руку дело, уместо свих оних која је починила.  

То је горе него смрт, поруга је и понижење, кикот над њеном немоћи. 
Можда би требало позвати Диран Дирана? Могао би средити ствари 

покретом прста, нико не одбија његову молбу, изречену слатким речима које 
наговештавају претњу. Али зашто би невидљиви господин са два иста 
презимена, познат јој једино као глас на телефону, услугу учинио баш њој и 
управо сада? По свој прилици је милосрдан колико и она сама, значи нима-
ло, посао је обављен, добро ће му доћи изговор да њен новац задржи за себе.  

Диран Диран не долази у обзир, неког ближег нема, љубавници су је за-
боравили као и она њих, Бинго је неће препознати у невољи. Треба 
размотрити последњу могућност, једину која пружа неке изгледе, бар мало 
продужује живот: бекство са уштеђеним новцем, промена докумената, 
идентитета, изгледа и понашања, скривање у рупама богу иза леђа где ни 
непријатеља не би отерала. Истовремено, то је губитак сигурног склоништа, 
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Кристијановог стана на који се навикла као и на шеснаести арондисман, 
враћала се с пута сањарећи да овде остане, кад не буде мушкарца и пса да јој 
сметају и кад се повуче из посла. Нека буде тако, бекство и страх нису смрт.  

Мора себе упозорити: „Теби нико није умакао, девојко. Колико ће трајати 
твоје бекство? Ко је онај који ће бегуницу тражити и пронаћи? Никада нећеш 
сазнати ко је ни како изгледа. То сазнање ти неће бити потребно тамо где 
ћеш се наћи против своје воље и где ћеш срести неколицину који те неће 
препознати. Они никада неће сазнати да си то била ти.  Али ти ћеш знати, и 
то ће бити казна! А сад устани и пођи!ˮ 

Доминик се чини 
да јој у артеријама и 
венама тече оловна 
крв. 

„То је зато што де-
сетак дана ниси трчала 
ујутро, драга моја. Али 
користила си тело за 
друге ствари, боље и 
здравије од трчања. 
Шта се сад дешава?ˮ  

Покушава устати, 
једном и други пут, не 
успева померити ноге 
и руке, немоћ окива 
малаксале удове, мути 
јој вид, брка мисли, 
зауставља дах.  

„Да ли је то могу-
ће? Могуће је и десило 
се!ˮ У вискију на дну 
боце било је довољно 
отрова који је само-
убица Кристијан оста-
вио вољеној супрузи 
кад се врати с путова-
ња. 

Да, више него до-
вољно: претерано. И 
управо делује на ону 
која не може побећи.  

„На тебе, девојко 
која умиреш.ˮ 

Село у сну, акварел, 2015. 
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НЕУМРЛИ ЗАНАТИ 
 
 

Ђорђо Сладоје  
 
 
РИБАР 
 
Када одједном сви некуд оду 
И оставе ме самâ у мраку 
Сетим се да сам с оном у роду 
Која жубори у врбаку 
 
Кад се у слову мастило скори 
На ожичици све се сапне  
(Иако она са собом збори)  
Можда и мени благовест шапне 
 
И тутне кришом пар комада 
Кечиге смуђа или сома 
Па да нахраним пола града 
И певајући одем дома 
 
Да сам притока таквом нечем 
Макар и уњкав поточањак – 
Ако већ течем да тако течем 
О том у тишку често сањах 
 
Не мора бити кô Дунав што је 
Души је доста да бају вали 
Да се у виру праћака Ноје 
И завеслаје моје хвали 
 
И све да спере и однесе 
Убоје давне младе ране 
И то што не зна да воскресе 
И сја на води – где Он стане 
 
 
СВЕЋАР 
 
Задовољан сам својим послом 
У овом животу и у прошлом 
То задовољство са мном деле 
Живи и мртви јако пчеле 

 
Да се не хвалим – од мог воска 
Не светли само анђеоска 
Већ свака душа и све оно 
Што прећуте појац и звоно 
 
А ја прислужим тек толико 
Да би се и ти лакше свикô 
На прах пепелни који зари 
 
Нечим што свитац кријумчари 
У одјеку речи – сеоба 
Преко границе света оба 
 
 
МЛИНАР 
 
Ево сам побелео од нашег црног  

млива 
А још појмио нисам шта се у  

млину збива 
 
Кад се ветрови зграну и замути се  

зреник 
Дивљу водену војску разјари  

непоменик 
 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 48

Вампир мамуза алу букавца јаше  
стуха 

И кидишу одсвуда на мало гнездо  
круха 

 
У пени бели вуци шиштава  

чудовишта 
Кроз пукотине зину из јама и  

скровишта 
 
У воденичком тутњу чује се како  

шапћу 
Како лапацке ждеру и месечину  

лапћу 
 
Па заскоче са крова шкамућу  

скиче гребу 
Кикоћу се у брашну и дахћу у мом  

хлебу 
 
Какви дечији снови и стравне  

бапске приче – 
Ови су још страшнији и страшно  

на нас личе 
 
 
НАИВНИ СЛИКАР 
 
Насумично слепо без смера и  

склада – 
Мој сироти снеже зар се тако пада 
 
Кô да те не сеје блага божја шака 
Него бегунац из раздртог џака 
 
Расипа кô перје мртвога голуба 
Као да се рага лиња и коруба 
 
Али ти и сипљив сикћеш и  

кидишеш 

Место да ми фреске по прозору  
ришеш 

 
И на моје платно где се роје чуда 
Проспеш сјај и трептај са крила  

лабуда 
 
А било би лепо да утваро бледа 
Осванеш поврх повора и греда 
 
И да се забелиш на црноме врху 
Да испуниш јаму и душу и сврху 
 
Да те њена  хумка у наручје прими 
Па да се грејемо и лети и зими 
 
 
ТАМНИЧАР 
 
Отићи ћу овога трена 
Да пустим речи из затвора – 
Сужње дистиха и катрена 
И кулучаре метафора 
 
Да поудајем којекуде 
Уседелице именице 
Нек у придеву трешње руде 
И пућпуричу препелице 
 
Нека детлићи и чиопе 
Раскују глосе виланеле 
Да апострофи и синкопе 
Забрује као дивље пчеле 
 
Да их разрешим десетерца 
Развргнем риме и куплете 
Нека бар једном као деца 
Кликну – живео бели свете 
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ДНЕВНИЧКИ ФРАГМЕНТИ 
 
 

Ранко Рисојевић  
 
 
 Није ти жао времена? 
 Сваки је тренутак капља вечности, 
 Живот трен њеног ока, 
 Има толико важнијих ствари. 
 
   Леопол Стаф, Жабокречина 
 
17. 1. 1970. 

 ...ето по мору кʼо прогнаник лутам. 
      
               Теогонид 
  

Сунце је зашло иза Крка. Изнад као да је повучена линија од које се 
нагоре лепезасто распростиру облаци. Први нанос је најгушћи, на подлози 
боје дима, густа јарка златна боја. А између тог дијела и линије хоризонта, 
етерична празнина. Азур, модар и дубок, као драге очи. Тачно у том дијелу 
једна тачкаста птица, прелијеће хоризонт с краја на крај. Је ли то галеб? 

Испред, рибарске барке. Разговор који се само дјелимично чује, али 
готово нимало не разумије. Једна барка на мотор пресјече с лијева на десно 
злаћану простирку, узбиба је и умири се. Вода поново успостави равнотежу. 
Тамноплаво, златно, црвено.  

Наиђоше дјевојчице. Жамор као у музичкој кутијици. 
 ...а ја сам им рекла. Ма ћа се они ту инате? 
 ...друже професоре, ја се не дам ошишати. 
 ...гледа залазак сунца. 
 ...а има ћа и да гледа. 

Златна боја прелази у кармин. Облаци постају све више пепљастосиви.  
 
23. 1. 1970. 
 

Гдје год да се зауставим, у којој год соби да законачим, окружен сам 
књигама. Оне су моје другарице и моји пријатељи. Без обзира на то какве су 
боје и каквог овитка, оне ме једнако привлаче и једнако су ми драге. Ту су 
дебељушкасти рјечници у којима поредани правилно, математском комби-
наториком, снују живи и мртви народи. Један предратни латински рјечник 
који сам узео у некој библиотеци, извукао га испод слоја вишегодишње 
прашине и никад га нисам вратио. Зар сам могао допустити да под праши-
ном само у дослуху са мишевима, пауцима и бубашвабама, самује језик 
Цицерона и Вергилија. Ту је Станојевићев превод Бијесног Орланда који 
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током педесет година у бањалучкој Великој реалци, том узору класичног 
образовања, нико није отворио, него сам му прво морао расијецати странице. 
Огромно језичко благо, свјежина која и дан-данас запљускује читаоца са 
страница Станојевићевог превода Дантеа, Таса и Ариоста, остаје по страни од 
наших младих пјесника који заборављају шта је језички континуитет. 
Станојевић је био противник језичког пуризма, захватао је са свих извора и 
врела, једнако из Далмације, каогод из Херцеговине, користио турцизме. 
 
Плачући на камен хлађани сида 
К њој тада из шуме сташе да лете 
Од пјесме гласови, док она рида. 
 
(Т. Тасо, Ослобођени Јерусалим, превод  Д. Станојевић) 
 
 
26. 6. 1971. 
 

Енглез у пристанишној згради, на Сурчину. Његове руке, мршаве са ја-
ким жилама; његова издужена одсутна глава над књигом; није стар; грудни 
кош упао – је ли то перспектива људског рода како је замишљају љубитељи 
ванземаљаца? Лобања искочила у дијелу који чува мозак, оно мало косе као 
сјећање на човјека. Човјека или животињу? Лобања једина настоји да очува 
изглед, и то њен горњи дио, у који се он сав преселио; види се да сва снага 
његовог бића почива ту, он је као страшни зрели сунцокрет кога треба само 
убрати и исциједити; у ствари, ничега роботског, иако то више нису људски 
покрети. Он чита, и то је једино што може да ради. Њега не занима околина, 
природа, он бјежи у слова, у чисти, језиво чисти ум.  
 
15. 1. 1974. 
 

Зашто многи још пишу обичном оловком?! Разлог је у самом чину за-
оштравања оловке, који је чин концентрације, као да се мисао сабире у 
жижак да би прогорила хартију. Мисао себи дуби мјесто, лежиште у коме ће 
се осјећати комотно. У једном тренутку писац осјети да је вријеме да пише, а 
то је исто као да му је стартер дао знак да крене у трк. Тако, само јури, све се 
стекло у теби и око тебе, крени и не заустављај се до праве, велике тачке.  
 
Јануар, 1974. 
 

Дубровник. Киша је била лака, готово прољетна. До мене је допро глас 
дјевојке, која се, иза мене, некоме обраћала. 

„Видиш! Тамо би стварно све могло да почне.” 
„Поново да почне”, одговорио је мушкарац.  
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Све почиње с морем, уз море, у мору. Све почиње? Или, све се најављује? 
С морем, све се апсолутизује, али и доводи у сумњу, значи релативизује. С 
морем све се обоготворује, али и поништава у својој сићушности.  

С морем... 
Валери је писао Медитеранске инспирације, у свом Сету, уз Морско 

гробље, окружен миром који су тек галебови нарушавали.  
Овдје, у Дубровнику, мој мир ништа не нарушава. Јучер је било кишно и 

сиво, али антички мирно, пиније су уравнотежавале пејзажу с хоризонтом 
мора, блиским завршетком, кривином стијена и телесног жубња, мирне 
пиније, чак и без гробова које обилазим. Мирно, у својим каменим кућама, 
вјечним собицама, почивају госпари и њихове госпе. За њих је конте Иво 
рекао: „Еkvinocio је! Заиста, вријеме мирује, иако је до евиноцијума далеко.  
Издашно вријеме, госпари ишчезли.”  

„Ovi kam težak... izbacilo je more MDLLLXXXIX Ljeta gospod.” 
То море које је избацивало и примало, равнодушно, пјано, трезвено, 

добро, насушно море.  
Стихови који ми се одмах створе у свијести: 

 
Elle est retrouvée. Quoi ? - L'Eternité. C'est la mer allée. Avec le soleil.  
Она је пронашла. Шта? Вјечност. То се море креће. Са сунцем. 
 

Тако је написао осамнаестогодишњи Рембо, по повратку из Пакла, а ОНА 
овдје, у Дубровнику проналази могућност новог почетка. Усредсређена на 
себе, овдје гдје схвата колико је њено постојање нејасно и мало, усредсређена 
одједном на те несхватљиве могућнсти живота, она би поново почињала. 
Али, каже Рембо, то је само варка, јер море се креће помијешано са сунцем. 
Сунца ту није било, али ко би могао да га заборави. Киша брише утиске, 
заволиш стијену, заволиш неку смреку. Чврста стабла, али киша све брише. 
О, чемеру! О, биједо! Гдје се крије та вјечност?  

Шта је наш Дука, заљубљен у Медитеран и Дубровник, испјевао о једном 
од оних који су посебно блиски мени као математичару, Паску Зади?  

 
Епитаф 
  
Ту лежи Паско Заде, мили 
Кнез... и тако даље, успомене јасне! 
Једини од људи с ким су увек били 
Сви мужеви добри и све жене часне.   
 

Све се ту завршавало, ту остајало да би било, како се мислило, сачувано. 
Зар је нешто могло да преживи? Све што преживи, само је симболично, 
иначе воња по буђи, труне, ураста, дегенерише се.  

То што Хамлет рецитује на Ловријенцу само је нека врста математичке 
погодбе. „Замислимо да је тако.” „Нека је тако.” Даље слиједи чиста игра којој 
се знају и не знају правила.  
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Заправо, у Дубровнику смо увијек више окренути себи, као да смо се 
вратили своме бићу послије дугог избивања. Видјели смо све, на једном мје-
сту, и, ако уопште можемо, ухватили себе на дјелу. Јер, схватили смо, 
помислили у магновењу: „Шта и то сада вриједи?” 

Овдје морамо прихватити живот, јасно, суштински, ако смо уопште спо-
собни да било шта прихватимо.  

Наша сам шта сам тражио. На гробу мајке Руђера Бошковића пише, ла-
тински: 
 
 Hic jacet annorum centum matrona, triumque 
  Forti animo, forti corpore, casta pia 
 Nata, soror vatum felicior ubere foetu 
  Boscovichiadum, caetera mitte parens. 
 

(Овдје лежи госпођа од сто и три године,  
Снажна духа, снажна тијела, побожна,  
Кћи и сестра пјесника, сретнија од бројног порода,  
Мајка Бошковића, остало пусти.) 
 

С врха Богишићевог парка, дуг поглед на спокој кровова, валеријевски 
мирних, савршених, моћних.  

Увече, конобари, млади, пјевају: 
 
  Мила мајко, ти не рони суза, 
 Лијепо стоји конобарска блуза. 
 
6. 1. 1975. 
 

Идиот. Кнез Мишкин говори о смртној казни тако убједљиво да се то 
мора примити читаоца. Смртна је казна окрутнији чин од онога који је по-
чинио злочинац осуђен на смрт. Окрутнији зато што је оранизован сасвим 
свјесно, док су онога водиле друге, мрачне силе. И када се упореди тај мрак, 
тај ужас који проговара о злочину, јер злочин јесте говор, злочин јесте 
ангажман и протест, какав, то је друго питање, кад се дакле такав злочин 
упореди са казном, онда је ту сав Достојевски. Он је зато хришћанин што је 
против тога да људи суде људима, јер је ЗНАО, био је просвијетљен, појам 
казне иде скупа са појмом сврхе живота. Има ли живот сврхе или нема, или 
свог одређеног циља, забиљеженог у бескрају васионе, куда хитају сви јунаци 
сајенс-фикшн списа? Ето, то је питање које се поставља када су размишља о 
смртној пресуди. Јер све до саме смрти живот је лијеп, он је то и у тамници. 
Тако говори кнез Мишкин. У том је његово Знање. Када он каже да зна лица 
дјевојака којима је све то причао, лице Аделаиде, Александре и Аглаје, 
дјевојака које не ВИДЕ, које не схватају устројство свијета, његов поредак. У 
том је величина Достојевског. Зато њега не схватају и не воле они који свијет 
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посматрају као што чине те три дјевојке, без обзира како оне касне биле. 
Велика је разлика између оних који су красни и оних који знају. 

Сам опис смртне казне је величанствен. То је сублимна умјетност, ту је 
свака ријеч као нож у срце друштву, цјелокупној организацији друштва. Има 
ту реченица које ће касније поновити Рилке, реченица на којима је овај 
европски пјесник засновао своју величанствену умјетност. А он је волио 
руско православље, дивио му се.  

 
Знате ли, ту треба све представити, и што је било раније, све, све. 
 
Ми се можемо поиграти питањем, ко је од ове двојице великана рекао 

претходну реченицу?   
„Ево три године”, пише Достојевски, „како се бавим литературом, и 

потпуно сам заглушен. Не живим, немам времена да размишљам.”  
 
25. 1. 1975.  
 

Посматрам лице лијепе глумице. Том лицу ипак нешто недостаје. Пре-
лазим погледом поново, од детаља до детаља, памтим, уобличавам, али ми 
опет измиче то што недостаје. У почетку ми се учинило да је све ту, савршено 
и јасно у својој савршености, преко тога у људским границама нема ничега. 
Ту је крај савршенству и љепоти, која је само одјек стварног савршенства, ехо 
у нашој проблематичној свијести. 

Шта јој, дакле, недостаје? 
Можда нешто мало наивности, или пак презира. Баш тим да се наруши 

тај склад, да би се добило нешто више људске љепоте.  
 
24. 2. 1975. 
 

Без обзира да ли се ради о поезији или прози, причи или роману, огледу 
или драми, то је једна иста грађевина, унутрашња скулптура мога духа, онога 
његовог дијела који тражи своју слику у огледалу текста. То је једини његов 
поглед, вид његових очију, свјетло непрекидне таме наше осамљености. 

Уз страст за писањем, постоји и страст за читањем, и те се двије страсти 
допуњавају и преплићу, једна појачава другу. Кад сам у данима писања, свака 
прочитана реченица рађа цијелу бујицу нових реченица, које исписујем 
хитрином дактилографа, са хартије. Неће побјећи, оно што је вриједно већ ће 
бити записано.  
 
17. 3. 1975. – недјеља 
 

На радио-програму, Бетовенова Миса у Це-дуру, оп. 86, мени увијек 
драго дјело. Ничега ту нема божанског. Човјек ту извирује из сваке ноте. 
Дјело које стварно узноси у више сфере људског, полазећи из дубине, или 
дубина. Поема људским снагама. Од Перголезија до Баха, генеза миса води 
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све више у свјетовност. Али да миса има тако грандиозне херојске елементе, 
то је могао смислити само Бетовен. Има у тој музици истовремено нечег 
градитељског и разарачког истовремено, он долази да каже свима – Ево ме, 
погледајте човјека. Ecce homo! Али заиста човјека! Видите ли шта могу?! 
Могу шта хоћу. И заиста, он може шта хоће. Супротно неким композиторима 
који су тражили грандиозност (нарочито савремени), а добили само тијело 
мастодонта.  
 
8. 4. 1975. 
 

Узвик: Па то је немогуће, не доводи толико у сумњу вијест коју смо чули, 
не опире се њеној истинитости, колико својој крхкости. Јер, заиста, то је 
истинито, и шта ако је истинито. Како се ти осјећаш усред те истинитости, 
усред тих страшних новости? Хладнокрван ниси, то се види.  

Добро, добро, па ја сам с њом разговарао јутрос. 
Јутрос или малоприје, или никада, то је свеједно, увијек ће се неко наћи 

ко је с њом разговарао јутрос, а ње ипак нема. Зашто бисмо мислили да је 
немогуће да је она мртва, ако смо с њом разговарали јутрос? Зар смо ми 
узрочници живота и смрти, вјерујемо ли заиста у тај егоцентрични систем. 
Природно да не вјерујемо. Свијет иде мимо нас и против нас, како то мудро 
каже Андрић. Оно што нас ужасава у тим вијестима јесте чињеница да нико 
није имун од те страшне бољке која се зове нагла смрт. Бити здрав као дрен, 
пуцати од здравља и не знати шта би са собом, све то човјеку не даје тапију 
на дуговјечност, чак ни на живот тога дана. Уз остало, измислили смо брзе и 
добре смрти, у смрсканим конзервама, у изгужваном лиму, у ватри бесми-
слених болида. Ето, то је оно што нам ту смрт чини неприхватљивом. 
Плашимо се за свој живот који одједном из ушушкане бусије излази незаш-
тићен, го као оштрица ножа. Али кога да убодемо, кога да освијестимо да 
бисмо вјеровали у то да још увијек постојимо? Ужас тих вијести негдје је у 
нама као стални и дежурни ужас наше угрожености, птичијег ћућорења под 
крилом мајке. Али, колико је само тих али, мајка је сама, и она угрожена и 
немоћна, нико нема на кугли земаљској да нам помогне. Голи смо и неот-
порни. Уз то, врло горди да бисмо то признали. 
 
10. 4. 1975. 
 

O музици.  
Адорно ставља низ савременика, познатих композитора, у други план 

својег вриједносног система. Неки од њих су данас већ класици, нису међу 
живима, њихова дјела многи сматрају вриједнима „за сва времена”. Откуд 
онда тај раскорак естетике и музике „у току”, односно, раскорак између 
схватања музике као дисциплине „саме за себе”, у смислу слијеђења тзв. 
унутрашње логике развоја, а које је често, ако не и увијек нејасно, пошто нема 
логике изван аутора, који даје и најнеочекиванија разрјешења? Кон-
структивизам би се ту најмање могао прихватити, и музике као људска 
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дјелатности par excellance. Мислим да су и неки наши естетичари помало и 
непромишљено стали на страну Адорнових теорија, које јесу изванредне, 
свакако достојне поштовања, али чија искључивост звони на узбуну код ко-
начног „обрачуна”. Прокофјев и Шостакович, двије громаде савремене 
музике, да само узмемо њих, да не спомињем цијелу армију националних 
композитора (Виља Лобос, Нилсен, Сибелијус, Шимановски, Пендерецки, 
итд.) А врхунац тих неспоразума је сврставање у ову или ону групу незави-
сних личности, као што је Шенберг. О Бартоку би се могло говорити још 
опширније.  

Ово сасвим слободно, готово аматерско разматрање мјеста и улоге 
савремене естетике музике може да се прошири на све гране умјетности, па 
и на белетристику и поезију. Фељтонизација до које је дошло у савременом 
роману одједном се наметнула као искључиви модел писања. Није него! 

Трубадури су у своје вријеме, без програмских начела, остваривали 
савршено јединство поетске ријечи и музике. Та музика била је крајње јед-
ноставна, а ипак узвишена. Многи су трубадури писали слабу поезију, а 
изванредну музику. Врхунац је остварио сигурно Гијом де Машо. У то 
вријеме и краљеви су се бавили племенитим вјештинама, пјесништвом и 
музиком. Један од највећих музичара и пјесника био је шпански краљ 
Алфонс X, зван „Мудри”. Касније, музика поприма компликованије облике, 
она се развија самостално, да би са Палестрином и Монтевердијем достигла 
нови врхунац. Послије њих се музика потпуно мијења, она поприма нови 
карактер. Као да је један круг био завршен. Долази нови круг у коме доми-
нира Бах. Затим ће Вагнер  говорити о својој реформи, али Вагнер се у ствари 
вратио времену путујућих пјесника-пјевача о којима је и оперу Мајстори 
пјевачи створио.  

Чему тежи савремена музика? Ако је судити по експериментима 
Штокхаузена и његових сљедбеника, тзв. атоналаца, она је у ћорсокаку. 
Постоје ипак композитори који нису у првим редовима бораца за нови израз, 
али који ће музику пронијети даље. Један од њих је и Карл Орф. Његово 
посљедње дјело, De temporum fine comedia, представља музичко завјештање 
у коме се он обраћа свим људима свијета, ту се преплићу језици и 
цивилизације, али изнад свега се издиже глас човјека као глас посједника 
Земље. Мудрост Земље је мудрост човјека, зато ма како је неки својатали и 
смјештали у оквиру појединих националних или религиозних рејона, она 
остаје универзална, иначе би постала вјесник апокалипсе. Иако није дости-
гао снагу својих Carmina, тиме ни популарност, овим дјелом Орф остаје 
досљедан својој програмској оријентацији – вертикалном, дијахронијском 
повезивању вијекова.  

У савременој музици, а тако је било и раније, значајно је бити досљедан. 
Међу најдосљедније наше композиторе свакако спада и бањалучки компо-
зитор, академик Владо Милошевић. Иако је до компоновања дошао готово 
самоучки, послије студија педагошких предмета на Музичкој академији у 
Загребу, он је створио изузетно кохерентно дјело једнако у соло пјесми, хор-
ској музици, квартетима и на крају неколиким оркестарским дјелима. 
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Слушајући његову композицију за соло кларинет, под називом Севдалинка, 
један је слушалац рекао: „Али, ту нема севдалинке, нема оног оријенталног, 
украсног тона. А колико је могућности давала севдалинка за музичку обра-
ду!” Ето потпуно неразумијевања између неуког слушаоца љубитеља 
севдисања, дакле мелизматике, и композитора. Оно, то неразумијевање, 
понављаће се са сваким Милошевићевим новим дјелом, да би достигло 
врхунац у неспоразуму између критичара и опере Јазавац пред судом. Сре-
дина напросто није хтјела да разумије намјере композитора, нити да га прати 
у његовом раду. Композитор даје суштину, своју визију, а овај мој слушалац 
хоће мелизматику, хоће глазуру, или експеримент, како захтијевају други, 
назови ученији. Чињеница је да Владо Милошевић никада није уводио у 
свом дјелу никако распјевавање, а још мање сценско-оперско колоратурно 
севдисање. Његово је дјело једна стална борба и против музичког 
еклектицизма који је преплавио наше сцене бескрајним копијама, без 
аутентичности, али и против ултра модернизма који је испразнио концертне 
дворане. Његов стил не одговара онима који се површно окрећу према 
савременом музичком дјелу. Не иде се даље од једног слушања и од 
предрасуде. Досљедност музичког писма Владе Милошевића заслужује те-
мељиту анализу, а не само површне и доста ријетке квалификације или 
дисквалификације, у виду реченица које неаргументовано свједоче само о 
ниском културном нивоу свога слушаоца или критичара, а нимало о дјелу на 
које се односе. Управо у Севдалинки, на примјер, потпуно је јасан поступак 
композитора, његово дубоко познавање духа наше традиције. То дјело ће 
остати, поред осталог, да свједочи и о нашем присуству у овим нашим 
странама, способно да се одупре крхкој људској пролазности.  

Да ли се ово што сам написао односи само на савремену музику, или се 
може примијенити на већину савремених умјетничких остварења? 
 
28. 11. 1975. 
 

Ово је тзв. претпразничко вече, али не са великим словом које пристаје 
само Шантићевој пјесми. И шта ме, дакле, бесмртни бози моји, приволи да 
сједнем за ову машину марке „бисер” и да се латим писања. Зар бар вечерас 
нисам могао да одолим тој жељи, тој потреби, том морању да запишем све 
што тренутно мислим? Загонетни простор мисли, понор заправо! Другачије 
не бих ни знао шта мислим. Јесте, знам да све ово у оном тренутку нисам 
мислио, и да се мисао код мене као кудеља испреда, чак и када није „плети-
санка”, али шта ми је то требало и да ли ми је уопште требало?! У овом је 
питању заправо и разлог оног претходног питања, оне дилеме која ме повуче 
да сједнем за писаћу машину.  

Прочитах у Антологији пољске поезије, код Леополда Стафа, превод 
Петра Вујичића, у пјесми Жабокречина, посвећеној мени драгом Јану Па-
рандовском, неколико стихова који говоре о времену, о жалу за изгубљеним 
временом, и запитах се – Шта да радим, мој бесмртни Боже, да бих се спасио 
од таквих уништавајућих питања? Јер ништа горе нема за човјека, ништа 
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погубније од тога питања: Није ти жао времена? Јер ја се питам, стално, а 
моје питање звони и бруји у моме мозгу као звона са цркве светог Василија 
Блаженог, и ја понављам своје питање, мада знам да немам значајнијег 
одговора, мада знам што је најважније, да одговор зависи од расположења 
мог цијелог бића. Као да сам тај човјек из Стафове пјесме, који скида 
жабокречину са површине језера, све је то исто, мало и неважно, а да ме неки 
мудрац при томе не изненади својим људски гордим питањем и примједбом: 
Има толико важнијих ствари. Јебе ми се за вријеме! Шта он има са мном и 
са мојим временом?! Ако ми је до тога да користим најбоље своје вријеме, 
сјешћу уз то исто језеро и ништа нећу радити. Оставићу жабокречину самом 
Господу Богу. Бар тако ћу бити сигуран да се не бавим ефемерним стварима. 
Мудраче, добри и самоувјерени, а која то дјелатност није губљење времена, 
и на крају, добри и наивни, ево за тебе питања – Шта да радим а да будем 
свјестан корисности свога посла? Постоји ли уопште нешто што би могло да 
заслужи похвалу у име корисности?! Похвалу?! Од кога? Варирајући тему, 
Стаф је дао свој одговор, читалац га може пронаћи у наведеној књизи и 
његовој пјесми.  

Не,  ја не знам, ја не могу да знам ништа о томе. Бавим се тим чиме се 
бавим, трошим дане, улудо, кад ми се троше, прегледам каталоге стерео-
уређаја, читам новине и часописе, гледам ове или оне слике и филмове, а 
најчешће слушам музику без које не бих могао да замислим свој живот. 
 
8. 4. 1976. 
 

Свијест се хвата у коштац са књигама, људима, догађајима, виђеним, 
чутим, прочитаним, свијест анализира, тражи, рује као вепар, боде својим 
кљовама, свијест урличе, напуштена од своје свемирске сабраће, свијест 
усрана, у пеленама, свијест малаксала, послије курвања, свијест продана, 
послије конференција, свијест кукавна, послије гријеха, свијест, хришћанска 
и паганска, исламска, хиндуистанска, браманска, будистичка, јеврејска, 
свијест никаква и свакаква, свијест као израз снаге и биједе човјека, свијест 
као бљувотина и велики колач рођендана новог човјечанства, ничеанског 
натчовјека, ето таква се свијест јавља у мени, као и у другима, таква свијест 
наастоји да подреди сав мој живот својим краткорочним циљевима.   
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НА КАПИЈАМА ГРАДА 
 

Драган Драгојловић 
 
  
БУДИМ СЕ 
 
Будим се: 
није то више онај град 
у коме сам застао да се осврнем 
око себе. 
Као да су се померили зидови света,  
променили боју; 
на све стране смењују се 
непознати предели, 
кроз тек откривена сазвежђа 
скитница се приближава своме дому. 
 
Али град, то није више онај град, 
а дом није више дом 
и, уз све провере, нису то више 
одбрамбени зидови, 
варвари су већ прошли 
кроз ове капије 
и помешали се са нама, 
они више, као код песника  

Кавафија,  
не могу бити никакво решење. 
 
Не остаје ми ништа  
сем да покушам да заспим. 
Нагледао сам се рушевина.  
Несрећа, не осврћући се на нас,  
иде нашим путем. 
 
 
КАПИЈЕ ГРАДА 
 
Капије су одређивале стране  

света;  
град је био смештен у центар  

васионе 
као огроман брод  

који хиљадама година тоне 
и још му се виде катарке и једра, 
руине од одбрамбених кула и  

зидова 
међу којима су расла и рушила се  

царства, 
подизале и рушиле гиљотине. 
 
Сада је источна капија окренута  

на запад;  
да се град није домогао нове обале, 
да му геометри нису дали нове мере, 
архитекте уградиле нове видике, 
питам се док затворених очију 
тонем у тишину пустог предела 
 
на коме су окачене слике  
небројених трагедија 
и лепршају заставе библијског  

Јерихона. 
 
 
  



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 59

ЗАПАДНИ ЗИД ТВРЂАВЕ 
 
На западном зиду тврђаве  
неко је преко ноћи нацртао 
средњовековни план града. 
Источну капију прекрива   
застава или утвара старог неба 
изнад које господар сунце пушта  

зраке 
на векове који су међу зидинама  

уснули, 
а оклопник са копљем 
нетремице на удаљену равницу  

мотри  
преко Дунава и Саве. 
 
Не померам се. Као пас или мачка  
нашао сам место које ме чини  

сигурним. 
Ни ветар са Карпата, ни речни  

таласи, 
ни покличи на јуриш 
не могу да ме угрозе. 
Усмерио сам поглед у даљину,  
на круг у који се заплићу зраци  

сунца, 
у паоце точка ратних кола 
којима неко бежи или долази. 
 
Нису ме изневериле слутње. 
Знао сам да је губитак неминован. 
 
 
 
УТВРДЕ ГРАДА 
 
Без дебелог зида нема утврђеног  

града,  
без опкопа или дубоког канала  

пуног воде 
нема заштите за Мали град 
где господар станује 
и сваку ноћ смишља  
како да непослушне поданике 
учини срећним 

новим кулуцима, харачима, 
бичевањима на главном тргу 
Великог града. 
 
Није лако нама господар бити. 
Трпимо све јер кажу да је од Бога,  
мада то нико не може да потврди, 
али жедан у сваком тренутку чује 
жубор воде, 
па и када слуша ударе бича на  

врелом сунцу. 
 
Кажу да смо подизали градове и  

цркве,  
трагови су им у рушевинама и у  

нама, 
мада смо морали више да гинемо  
него да зидамо, 
каже историја коју није имао ко да  

пише – 
 
шапућу наше убице и рушитељи 
који се налазе око нас  
и међу нама, одувек. 
  
 
НА ПАРЧЕТУ ПРАШЊАВЕ 
ЗЕМЉЕ 
 
Овуда је некада била калдрма,  
сада су асфалт, тротоари и бетон; 
овом улицом прошла је перифе-
рија града, 
крије се километрима далеко, 
иза низова светиљки. 
 
Фасаде зграда дижу се према небу,  
лепота се умиљава под погледима 
као мачка када се протеже на  

камену, 
овде где је људска рука дизала  
куле и земунице,  
немоћне да заштите и одбране,  
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овде где се живи и мртви моле  
богу који их не чује 
гледамо град који никада није  
потпуно уништен, 
нити је икада окончана 
његова градња, 
 
на овом парчету прашњаве земље, 
горе на звезданој тами неба. 
 
 
ТЕМЕЉИ ДВОРЦА 
 
Овде су били темељи дворца,  
тамо темељи светилишта, 
обзиде се виде у даљини; 
испод кукуруза били су храм, 
градско језгро са главном улицом  
и тржницама. И скривнице  

мртвих душа. 
 
Овај град имао је судбину свега  

људског –  
да буде грађен и паљен, 
слављен и проклињан, 
да се његовим улицама провози  

плен 
и спроводе робови до вешала. 
 
У нижем делу од подзиде  
били су војни логор, стаје за коње, 
оставе за оружје. 
И путокази који су водили  
на стране света којих више нема. 
  
На одбрамбеном бедему  
као да се још смењују страже. 
Гледамо једни друге:  
пустош се таложи у нама, 
али не мислимо више ни о чему 
већ о новим рушевинама 
чији гар и пепео миришу на ветру. 
 
 
 

МАКЕТА ГРАДА 
 
Макета града –  
резбарија коју као да је градило  

време,  
на којој се назиру  
лице неба и тајни знаци, 
а источни ветрови изгоне утваре 
са тргова, из слепих улица, 
из кућа 
кроз које одјекују шапат и кораци. 
 
Колико зидова раздваја једне од  

других  
милионе људи, 
њихове снове, љубави, хркања,  

псовке, 
како се на малом простору дешава 
трајна игра живота и умирања – 
 
то је град. То је мастодонт, 
Нова Картагина, Нови Рим,  

Пекинг, 
Париз, Београд, Москва,  
знане и незнане настамбе, 
Њујорк са својим у пепео  

претвореним 
зградама близнакињама – 
 
то је град. Простор у коме је  

збијено време, 
у коме се његове сопствене силе 
привлаче, супротстављају, сатиру – 
 
то је град, то је људско дело 
које је историја научила 
да надраста моћ својих рушитеља. 
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ЧУВАРИ ИЗГУБЉЕНОГ 
ГРАДА 
 
Усмерен у правцу изгубљеног  

града  
застајем на непознатом делу пута, 
рука изнад очију не приближава  

даљину, 
а по ободу видика круже птице – 
траже жртву, 
или траже мене: 
заједно патимо за неоствареним. 
 
Али, где је изгубљени град 
чије капије ветрови држе  

отвореним,  
а на кулама расте шибље и змије  

се коте 
остављајући свлакове у трави, 
и пену својих уста  
као беле цветове зове, 
неуморно палацајући на људске  

сенке 
и снове. 
 
До изгубљеног града морам, 
као поред стражара,  
поред невидљивих змија да  

прођем, 
пошто претходно научим звиждук 
на који се одазивају 
из својих гнезда у зидовима, у  

земљи, 
испод камених плоча 
по којима су давни житељи  

корачали, 
пред којима су варвари застајали 
док их је плен мамио у јуриш 
преко зидова и кула,  
 
до крви и до неба. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Лескова 2, акварел,2012. 
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ШАТРО ЖВАКЕ 
 
 

Мирољуб Тодоровић 
 

 
МАХЕР 
 

За тог фрајера нема зиме. Јебен је кʼо сода. 
Ушибаће тамо где се не надаш. Махер да нагази 
пречицу и отвори сва врата. Нигде не чачка 
мечку. Никад не уфитиљи. Све што пожели 
убоде. Нико га не може уштоповати. 
 
 
ИЗ СТОМАКА 
 

Готивим лаћо да клопам. Добар напој, сарма, чорбаст чучавац, ћуфтета с 
пиреом. Да не говорим о жњавежи: прасеће, јагњеће. Па онда дође баклава, 
захер торта и друге ђаконије. 

Сања је умела добро да зготови. Покупила је то од кеве. 
Манџао сам боговски. Кулирао у клопи. Вијуге и снага расту из стомака, 

каже наша раја. 
 
 
УТОКА 
 

Жали ми се Цветко Коњ. 
Син му направио журку. 
Дошли му пајтоси, довели 
клинке. Музика, цирка, це-
пачина до зоре. 

Цветко има велики стан, 
добијен од Службе, па се са 
женом повукао у један мањи 
соварник, пустио младеж да 
се забавља. 

Сутра ујутру када је фу-
рао на посао, имао је шта да 
види. Неко од мудоња који су 
се ноћас шемсовали у ње-
говом стану мазнуо му 
службену утоку. 
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КʼО ГОВНО НА КИШИ 
 

Не готивим да купам зубе, а ни дринкере не миришем, поготову на послу. 
Нацирисани увек нешто збрљекну, па се после ваде на белу мачку. 

Данас сам имао јебен дан. Свађе с пајтосима. Чупава жвака са шефом. 
Осећао сам се кʼо говно на киши. Цирка ми је била потребна да олабавим. 
Напуних чашу громовачом и сручих је у кљун. 
 
 
ШАЛАБАЈЗЕР 
 

Одландрам до Ургентног да оверим Стеву Блентавог. Возио је лудо 
прдавац и скрљао се негде код Ушћа. Разбијена чонта. Сломљене шапе и 
десна гљарка. Кокнута менза и унутрашњи органи.  

Шалабајзер, сав у завојима. Дише на шкрге. Месари га једва закрпили. 
 
 

КУРОЖДЕРКА 
 

Олга је била шмекерка, права грофица од Бајлон-сквера. Нападна и 
дрска. Све јој је долазило с ланца. Умела је добро да деље жваку. Није много 
марила шта други фолињају. Муштрала је мужа. Од њега је гребала само 
лову.  

Имала је швалере, обично јунфер првоборце. И њих је брзо мењала. Не-
зајажљива курождерка. 

 

 
 

Бараница, уље на платну, 2012. 
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РАЈСКИ ПЕЈЗАЖИ 
 

Милуника Митровић 
  
 
ПРОШЛОСТ БИЋЕ 
 
Као зазидана рак-рана 
испод маске без лица 
таква си прошлости ти  
која се враћаш у простор  
неочекиваног тренутка 
Дођеш само и мирно кажеш  
Добар дан жива ја сам 
  
Или искрснеш као подводни  
гребен бог зна када и зашто   
Овдашњим не говорећи језиком  
бесним кикотом таласа да пожелиш   
Лаку ноћ бивша садашњости 
Лаку ноћ снови 
 
И живот сав што је био  
биће опет испочетка 
Сасушена семенка или гранчица 
забасалe под тамну трулеж лишћа 
гле латицама с пролећа загрле небо 
Распрсло срце истим ритмом срца 
у малим грудима зашумориће 
Бубрези и јетра опет ажурни  
биће нечији скривени мотори 
  
И уста вучје глади и очи питоме срне 
огледалца земље и неба у језерцу  
некоме чиниће се миле тако као  

твоје мени 
И речи ове опет покренуте биће  
другим гласом и вољом казане  

слично 
 
Јер кружиће наши нестварни  

животи једном   
као стварне слике око тачке  

ротирајуће   
Као пламичци око свеће догореле  

играће   
И пчела ће непогрешиво облетати  
око мириса багремове младе цвасти 
Као нож џелата око врата своје жртве 
 
 
ДУБОКА ШУМА 
 
Дубока је шума  
та сиротост света  
којом поглед ноћу лута 
 
Нигде еха од човека 
ни од стабла које пада     
Све безречна слика гута 
 
Само мрак и звезде горе  
задрхтуре од руштања сувог грања 
од корака по нечујним даљинама
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Само ваздух мрешка време   
И кожа се мало јежи од лепета  

белих крила  
слутња црних трепавица  
  
Само у сну лица ствари дишу другде  
Слажу сенку преко сенке    
као ветар једну лиску преко друге    
 
У беспућу тако тих је свет и леден     
изгубљен у изобиљу себе самог 
Или само гладан душе страшно  

уморан 
 
 
ЦВЕТНЕ МАСКЕ 
 
Кроз коров и бетон овде као и другде  
не цвета више стварност  
Малаксава она у којој веровасмо  

да смо 
aко јесмо 
 
Само маске пламсају кошмарно 
као разуларена боја булке у екстази  
кроз монотонију житних поља на  

платнима  
Око билборда и брлога посвуда  
железничких пруга нарочито 
 
Маске као начин да се човек себи  

смеје  
улудо додворавајући се боговима  
И возовима закотрљаним насумице 
преко оглоданих живота и  

прокажене љубави 
  
Јер стидно је показивати до чега  

још ти је стало    
када из тунела бије пећинска промаја  
А вукодлаци кидишу баш на ону  

голотињу лица  
која мрак обасја чистом есенцијом  

срца    
 

ОВДЕ 
  
Овде сам  
одазивам се гласно у сну себи   
не опажајући да време тече 
да разара све што такне 
Смењују се лица куће улице  
Замршене сцене путовања  
пролећа лета јесени зиме  
у једном дану све  
као живот вилином коњицу  
 
Овде сам где год да сам  
могла бих рећи и када мислим да 

 не сањам    
И када радим што и други људи раде  
или желе приморани да желе  
премда често и ништа од тога  

корисног   
о чему клоним се да говорим   
О узалудности једног и другог  
и чега год у вечној глади за  

топлинама  
   
Овде тако умирујуће прецизно  
детектује само моје стварне адресе  
уцртане на мапи сателитског снимка 
Потврђује стање те неухватљиве  

есенције 
простирања бивања ма где  
У замрзнутом времену неког сада 
У сновима песничког субјекта   
као и сваког смртника 
  
 
РАЈСКИ ПЕЈЗАЖИ 
 
Дирљиво порозна је кора те  

мудролије  
зване вечна садашњост која цури 
док испод тињају разарања 
вулкански очаји 
Тумарају демони стоглави  
изашли из своје коже наоколо  
да вредно рударе рударе 
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Само овде на планинским  
висовима  

у шумским заветринама и кланцима  
поштеђени људског ока и умишљаја 
мирно пландују рајски пејзажи 
Небом царују орлови  
не робујући ничијем одсуству 
смрти ни депресијама 
 
Доле дивља савршенство  

испразности  
као печурке после кише 
назирући се тек као црне бобице 
згрушане крви минулих реалности  
 
 
 
ПРИЗОР ЈУТАРЊИ  
 
У рани јутарњи час излазим на  

терасу 
Да се умијем нежним пљуском сунца 
Да ме расане први гутљаји кафе 
Онда чујем полетни пој птице 
негде из грања око куће  
 
Како разнежује та мала бесконачност 
велике тајне упорности птичјег гласа 
тек што помислих кад она утихну 
Стопи са дисањем шума и небеса 
 
Са тишином која пушта стварима 
да се превише не напрежу 
Да се опусте пред буком таласа  
неизвесности дана који следи 
 
Или просто заокупљена интимом 
својих птичјих ритуала она нема 
потребе  
да у ефмерности нашег света  
било коме се обраћа 
 
 
КУПОЛА 
 
Одавде гледам данима 
модру куполу неба 
Зелени пламенови је лижу 
Пропињу се као копљаници 

опоре утробе земље 
у сталној чежњи да је досегну 
да јој се примакну и обујме  
Као светитељи на фрескама 
у храмовима голим шакама 
 
Немо молећи 
Господе где си загубио 
наше мале мере и големе химере 
Увек нешто веће и нешто мање 
од сина Човекова 
  
Овде међу мравима и аждајама 
невидљивог од прашине и камена 
Испод пластике трава и агава   
 
 
НОКАТ 
 
Свакој ствари кажу  
треба пробудити душу 
да би такле твоју 
 
Хибернација јест живот 
заспао на ивици смрти 
који треба померити  
Одмаћи од амбиса 
удахнути оживети  
Пресложити 
 
Да би задобио ауру  
какву такву премоћ  
над ништавилом 
Да би једна другој  
ствари значиле  
   
Али како наћи меру свему 
кад и властитом нокту  
једва можемо судити 
Одсећи више или мање 
Засећи до самог живца   
или можда пустити  
 
Да расте колико хоће 
колико још може  
Преко сопствене мере  
и потребе после нас 
После живота 
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ГРЕХ ЈЕ КАД ПЕСНИК УМИРЕ У МАЈУ 
 

Душан Мијајловић Адски 
 
 
ГРЕХ ЈЕ КАД ПЕСНИК УМИРЕ У МАЈУ 
               

А ноћ тоне... тоне... вечно тоне... 
И ритмично струји к’о шум меких крила, 
Преко моје душе сањиве и боне – 
Снова неког Бога расипље се свила. 

 
                                     

 ,,У мајске вечериˮ  
 

О, како ћу једног дана од песама да 
оздравим! Докторе, написах што написах, а ти 
учини све што је у твојој моћи. Зар да умрем у 
овој проклетој соби? У пролеће? Где је небо моје, 
где је љубљена Топлица?               

Ах, ти проклети ратови, та глупа светска крвопролића. Нема никог од 
мојих из Трбуња, никог од драгих и недрагих песника. Нико да посети Ра-
дојка Јовановића, нико, Рада Драинца. Е мој Раде, родио си се у штали и 
чудо је како ниси постао во. Постао си песник око чије се даровитости 
споре. Ипак, и у овом предсмртном часу остајем при написаном: Писати, 
само писати! Не калкулирајући да ли ће заголицати уши света што чо-
век каже, или ће само по себи умрети одмах! Писати ради потребе 
исказивања, и грејати руке на ватри истине! Писати без икакве моралне 
и материјалне накнаде. Писати као што се живи... 

Смрт. Моје једино право бекство. Бежао сам из Топлице, и што сам даље 
од ње бежао, она је све дубље бивала у мом срцу. У мом срцу дубоком као 
Блачко језеро. Ах, лепе су, докторе, легенде. То вам је језеро обрасло травом 
и шеваром, сиромашно је водом и рибом. Али, по легенди, у њему је 
сакривено пет тона злата. Злато је наводно у језеро бацила царица Милица 
када је сазнала за трагедију српске војске на Косову и погибију кнеза Лазара.  

Него, да се вратим мом бежању. Бежао сам као дете од куће, бежао сам 
из земље, бежао сам од вољених жена, бежао сам од сивила, од досадних и 
умишљених људи, дешавало се, бежао сам од самог себе. Заборавих моје име 
и презиме, а шта све нисам због имена чинио. А сада, смрт! Због њене 
близине престао сам одавно да сањам, ја који сам измислио сан. 

Нема више оног шеснаестогодишњака који је пешке прешао Албанију. 
Без снаге, без даха, и што је најгоре, без наде сам. Крик је мој мутан као 
откуцавање сата у магловитој поноћи. О, Боже!  Туберкулоза. Јектика, 
што би рекла моја баба. Болест не зна да сам и ово записао: Тако дубоко, и 
до неба високо, живот зидам!... 
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Мај. Сад моја Топлица дише и цвета. Крушке су препуне питомог, ме-
каног лишћа, брескве се божанствено пропињу својим бехаром попут 
невесте, полуизрасле пшенице њише дах југа. Славуји певуше по луговима 
и у обалама око бистрих поточића док ласте лепе прве сламке испод стреха 
старих приземљуша. Волео сам птице, од малих сеница до сурих орлова. 
После љутих зима, та мала створења би смогла снаге да зацвркућу, да 
песмом најаве нови живот као да смрти није било. Ах, грех је кад песник 
умире у мају. Идиоти се заваравају слободом на небу. Лепше је мајмунско 
дупе од раја. 

Топлица и даље тече. Дунав, Сава, и Сена, такође. Реке су вечите. Волим 
реке, и завидим им на вечности. Понекад се наљутим на моју најомиљенију 
реку, на жуборну Топлицу. Због Милутина Ускоковића, брата по перу. 
Имали смо још много тога да кажемо. Њега прогута Први велики рат, ја 
Првом подвалих, али ево, у Другом великом рату доктор мимиком 
саопштава сестри да је песник на умору. Немам снаге да му кажем да због 
такве најаве не паничим: Боли ме само једно, што је крвавим рукама данас 
у свету закочено време.  

Боже, баш ме изгриза ова јектика, мене, који сам, истичем с поносом, 
прешао Албанију и јео месо цркнутих коња. Много је, докторе, данас 
мртвих, један Драинац, више-мање. Ипак, пролеће је, човече у белом. Није 
ни вама докторима лако. Али, мени за утеху, признај да је мај најлепше дете 
године мајке и да је грех кад песник умире у мају. Ја сам слушао 
аутентични разговор траве и лишћа, покренутих ветром. То се не може 
протумачити. Видео сам и оно где моји погледи нису допрли, али ту је 
опет питање личног и специфичног средства за поетско изражавање. 
Узалуд записах: Нек умрем у један сутон кад јесен, иначе досадна и сива, 
личи на печено теле.  

Година 1918. Замисли, докторе, ако си још увек крај мог узглавља, за-
мисли овог овде полупокојника са стотину франака у џепу како одважно 
напушта школу у тек ослобођеној земљи и бежи за Париз. Постао сам преко 
ноћи пролетер у Паризу. Преко дана радим, а ноћу, ноћу неустрашиво 
испијам чари боемске атмосфере. Нисам жалио зарађено, нисам жалио се-
бе. Данас бих ручао и пио, сутра бих прескакао сва три оброка. Наздрављао 
сам припит мазалу Ортису де Сорти и Талову, руском песнику који је много 
тога знао, само никада није био сигуран како се зове. Леп је Париз, ипак, 
мени је најлепша моја Топлица. Не дозволи, докторе, да умрем у овој соби, 
мај је, побогу, грех је да вам песници умиру у мају. О, ноћас, ноћас да месец 
седне крај мене на задњем седишту поштанских кола, кад пођем за родни 
крај. 

Не плачи, сестро, није Драинац увек био фин са женама. Није! Увек сам, 
слатка сестро, живео онако како сам ја хтео, а то значи, без обавеза и 
одговорности. Да сам живео другачије, не бих био то што јесам. Ова би ми 
смрт још теже пала. О, нико неће моћи да измени ово бунтовно срце ни 
пожар крви да угаси... Волео сам, и жртвовао сам се због љубави. Замисли, 
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при крају војног рока у Скопљу, наговорим Дару Хаџи Ристић, девојку са-
њалачке природе да побегнемо у Блаце и венчамо се у тамошњој цркви. То 
смо и учинили, и тако смо њене родитеље ставили пред свршен чин. Била је 
Дара лепа и племенита, а опет, утекох од ње, моје ме скитничко срце одведе 
на пут: Загреб, Фиренца, Рим, Милано, и наравно, Париз. И зар треба 
вечите куле зидати у њима једнолик дан уживати, данас ћу певати и 
радосно увлачити руке у женска недра, а сутра ћу другојачије разапети 
једра... 

Ипак, ипак, ипак! Јелисавета Лиза Багрјана. Лепотица! Песникиња. 
Лепотица и песникиња. Песникиња и лепотица. Савршенство. Први, обос-
трани трептаји, Софија 1930. године. Да, слатка сестро, опрости ми што тако 
кажем, дозволи ми да у овим задњим сатима говорим језиком мојих 
земљака, да, слатка сестро, били су то прави трептаји заљубљених душа. 
Родила се велика љубав. Чиста. Два песничка бића без предрасуда. Још увек 
ми у ушима одзвања њен стих, стих који је разоткрио њену узнемиреност 
мојим присуством. Ах, на моју молбу, уздрхталим гласом, с пуним 
сладострашћем, још једном је прочитала: Узми ме, возару, у чамац свој 
лагани / који бешумно цепа валове засмољене. Допусти ми, сестро, да ове 
последње тренутке посветим прелепој песникињи. 

Нека су проклети ратови. Докторе, не одмахуј главом, грех је, докторе, 
кад песник умире у мају. Волео бих да сам сада у некој кафани, ма у било 
којој, Драинцу је свака кафана добра, волео бих да чујем неког, који из чиста 
мира, кратко, јасно и гласно узвикује: Дао бих све, а ништа немам. Глад ми 
је бескрајна а руке вечито празне. Никада нисам био у поезији онај који 
речима мути слике, реченицама појмове, а римама садржину, да бих тиме 
измистифицирао неку мистику о својој ʼвеличини ʼ. Можда неће бити на 
одмет ако додам и тај факт, да сам ја лично још увек најбољи судија свог 
песничког стваралаштва. А у том погледу јасна ми је метода 
упрошћавања песничког изражаја, помоћу које сам, нарочито у задње 
време, свесно, покушао да проговорим обликом самих мисли и тежином 
самих осећања... Ах, одиста бих све дао само да ме смрт не пронађе овде. Ако 
већ морам да умрем, нека то буде у мом Трбуњу, под оном брезом, под којом 
написах најлепше стихове. Јесте, докторе, светска скитница и боем своја 
надахнућа оплемењиваше најбоље под том шуштавом брезом. И ево! Од 
куцања на родна врата заболела ме рука док стихове пишем! Песме моје! 
Зар још једна кишна кошмарска ноћ пролази и задњи умире сан!? 

Боже, зашто си дозволио да неко шапатом најављује моју смрт. Морам 
и теби рећи оно што доктору скресах у брк: грех је, Боже, кад песник умире 
у мају. Можда се питаш, ко је овај човек што се сада присетио да постојим? 
Рећи ћу ти: Песник, апаш  профит, Дон Кихот, порочни љубавник и сти-
хотворац каквог ова земља чула није, карневалски принц, вагабунда око 
чије главе петролејска лампа сја: ето то сам ја! 

Сестро, воде! Са извора, горског ока. Хоћу такву воду, анђели што је пију. 
Не знам да ли то заслужујем, само знам, жао ми је што се с Лизом не огледах 
у таквој води, па да онда заједно одлетимо горе, к небу. Не бунцам, слатка 
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сестро, не, знам ја шта би ми ти сада рекла да имаш храбрости: Друже 
Драинче! Затвори прозор на срцу и на мансарди, велико јутро што 
долази са умрљаном зором као шифонско платно, затећи ће смрт твоју 
као мрљу праве линије коју је подвукло надвременско клатно. 

Смрт. Ја волим живот, комешања, путовања. Приговарали су ми кри-
тичари како је мој стих ослобођен закона поетике. Они неће, или не могу да 
схвате: Песници! Свет је овај сплав који ретко стиже у луку... 

Докторе, где ме ово одводе? Сестро слатка, каква је ово шала? Ливада, 
цвеће, роса... Немогуће, Радојко Јовановић, Раде Драинац, лептир! Ах, како 
сам лаган, како... Боже, умирем ли ја то? Хоћу истину. Да, причали су ми... 
ево тог плаветнила, значи, не лажу умирујући. Па кад је већ тако: Срце 
песника, запевај песмом расцветалих грана! Аријом снежних пахуљица из 
најлепших дана! И биће бол засут звездама. 

 
*** 

 
Уморан од свакодневних обавеза и стрепњи, 3. маја 1943. године седо-

коси човек механички записује у Регистар умрлих: 
Парцела: 38. 
Гроб: 509 
Место становања: Без улице и броја стана. 
Најближи сродници: Нико се није појавио, али, нека ми Господ опрости, 

учинило ми се да је неко изнад његовог узглавља прошапутао:  
Спавај први пут мирно, Драинче, велики наш путниче... 
 
       
ТОПЛИЧКИ ИКАР 
 

Те ноћи Суводолци осетише да им нокти расту унатраг, да им срце куца 
у петама, да им пси не лају на лопове већ на само небо. 

Чала Суводолац, тачно у поноћ изађе из своје лабораторије. Тако је он 
звао собу у којој је данима и ноћима нешто петљао. Соба је била у старој 
напуштеној кући, па ником није богзна како сметао. 

Упутио је поглед пут неба као човек коме је небо и те како познато и  
блиско. У том тренутку једна звезда паде негде иза Шошића. Чала се јави 
некаквим свечаним гласом: 

– Сутра у ово време одлазим! 
Чим је то рекао још једна звезда паде и угаси се негде у Мајдану, изнад 

потока, који је само у поноћ текао јер би тада Водени бик израњао из Блач-
ког језера.  

Чала први пут виде ушима, а чу очима. Свако би се на његовом месту 
престрашио, а он, ни да се изненади. Радо би о томе попричао са комшијама, 
али не сме, одавно су га у потаји прогласили лудим. 
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Мада се заклео над угљевљем да никада више наглас неће рећи своју  
омиљену крилатицу, ипак је у неком надошлом усхићењу рече, претходно 
направивши рупу у земљи: 

– Све је могуће што је немогуће, као што је све немогуће што је мо-
гуће.  

Годинама је он то говорио својим ближњима, комшијама, познаницима. 
Они га нису разумели. Крадом би му се подсмевали, једни другима 
загонетно намигивали. У почетку се љутио на њих, покушавао би да им 
објасни своју мудрост, а онда је заћутао. 

Чала је остао напољу до првих петлова. А тог зороличја први се петао 
јави неким чудним гласом, ни налик кукурикању.  

Сутрадан Чала није излазио из своје собе. Одбио је доручак, а за ручак 
су његови морали добро да залупају на врата. Појавио се сав бесан. Одбио је 
ручак, али је замолио за шерпу киселог млека, оног густог што се ножем 
може сећи. 

Изашао је из лабораторије у четири сата по подне видно уморан. Одмах 
је затражио да позову комшије на кафу и ракију и да му помогну да летилицу 
изнесу напоље.  

– Готово је с нашим Чалом, сто посто је откачио – рекао је деда Будимир 
пуштајући сузу низ леви образ. 

И деси се чудо. Његов се језик обре пред његовим ногама. Настала је 
паника.  

– Огреших душу. Можда ми не схватамо нашег Чалу – помисли деда 
Будимир пуштајући сузу низ десни образ. 

И, језик му се врати.  
– Зовите комшије – рече деда Будимир одлучно. 
Окупише се комшије. Пошто испише кафу и по чашицу ракије, Чала их 

замоли да прво изнесу његову летилицу напоље, а да се потом скромно по-
часте у част  његовог одласка.  

– А лепо сам им рекао још прошле године да оду до Јеле гатаре. Не по-
слушаше ме и ево до чега дође – Исаило ће Велимиру да не чују Чалини 
укућани.  

Летилицу изнесоше у комадима. Чала замоли петорицу најмлађих да му 
помогну при спајању, а остале отпусти.  

– Лудом понекад треба правити друштво, јер док је сам, може још више 
да полуди – шапну Вучина једној жени. 

Чала је спајао летилицу као у неком трансу. Непогрешиво је знао где 
шта дође. За пола сата све би готово.  

– Идемо и ми да седнемо са осталима. Тачно за сат и четрдесет пет ми-
нута, стартујем? –рекао је Чала самоуверено. 

Јело се и пило, на Чалу се испод ока погледавало. Беху сви убеђени да је 
коначно сто посто откачио. А он, никад озбиљнији, умнији, сав свечан, 
помало сетан као свако ко се на далек пут спрема. Неко запева. И, деси се 
чудо. Глас певача уђе у свако дрво у авлији. Прва је пропевала трешња 
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ђурђевка, па орах, да би се најкрупнијим гласом јавио црни дуд чије гране 
беху посечене.  

Јави се и стока из обора. Људи отпочеше и сами у исти мах да певају и 
да се крсте. 

Чала се у том необичном тренутку обрати присутнима. Наста тајац.  
– Браћо, овде сам се родио, овде ми је Бог удахнуо живот, овде се чуо мој 

први плач. Опростите ми ако сам некад неког увредио. Не одлазим ја због 
вас, већ због себе и новог сазнања. Извините, али, поновићу последњи пут 
ону моју омиљену изреку којој сте се свих ових година подсмевали. Могу ли? 

Са свих страна стиже одобравање. Људи су били у неком посебном 
стању. Као да су прсти неке непознате силе дириговали њиховим располо-
жењима и осећањима.  

– Све је могуће што је немогуће као што је све немогуће што је могуће 
– рече плачним гласом Чала и устаде.  

Тишина. Тишина. Тишина. Суводолци су запамтили ту тишину, с њом 
су морали годинама да живе. Чала је у тој немости, у том непомаку ушао у 
летилицу. За непун минут је стартовао своју направу. Онда је полетео.  

Тада се догодило чудо. За њим полетеше кокошке, петлови, стока, чак и 
два-три стабла. Чак је и Чалин пас полетео да би убрзо пао на врх тополе. Ту 
је остао да цвили, можда због страха, а можда од жалости за господаром. 

Чалини земљаци коначно схватише да је све могуће и да је све немогуће 
ако се не покуша. 

Дуго су гледали пут неба где се летилица изгубила. Тако и омркоше. 
Једно су време пратили летилицу како мигољи међу звездама. Онда им 
Месец шеретски намигну и у том часу неста летелице. То их није омело да 
дочекају јутро зурећи у небо.  

– Благо њему – неко је рекао, али се није знало ко. 
С првим сунчевим зрацима људи одоше на починак.  

 

 
 

Сеоска кућа Жуковац, акварел, 2005. 
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ISKONIA GOLLE2 
 

Стеван Бошњак 
 
 
 ...гледам даљину што стапа се с тишином 
брда големих...и све је као и некад исто, зелена 
су брда и небо је чисто... облик... облак... вели-
чина... метеорит и експлозије читав покривају 
спектар, алʼ највише је плаве... Брате, брате, 
брате, виче, док му глас нестаје у даљини, 
Љубе Коцка3! Нађи, Брате, Исконију Голе ! 
Нађи је, Брате... решите ТАЈ проблем... САМО 
ВИ ТО МОЖЕТЕ... сад вас је троје, Брате... 
Брате, преклиње и јечи док нестаје... Брате, 
нађи је, нађи, по сваку је цену нађи... нађи је као 
живот што си нашао... она је, Брате, врсна 
математичарка и пише се са два Л... 
 

1. Оле Магнус 

Види, Олеусе Магнусе, како се мисли последње зоре уланчавају, како 
гутају, потиру, ниште саме себе...! Гле како пониру токови и застојна стања 
свести... гле како те исписују властите мисли, гле, исписују те лични токови 
свести: 

Tabula terrarum septentrionalium et rerum mirabilium 
In iis ac in oceano vicino 

 
Карта северних земаља и чудеса која се налазе у њима, као и у суседном 

океану 
 
... 

Океан се таласа под мојим ногама. Певам уз педесет бас трзалица трос-
труким опијат гласом. Вода мрешка облутке, сирупаста пена. Однегде са 
пучине, гласове самоће ветар доноси, просипа по сивој обали. Ноћ се лагано 
спушта, лутам непокретом. 
... 
 

2. Играју у тмини миришљави цветови, самодовољни и пролазни. Чу-
дим се: свет је зелена магла, варљиво сећање. Стојим као дете 
остављено на обали, у тами (мало, застрашено, безначајно, меко). 

                                                        
2 Исконија Голе је други део Знакова Севера. Први део Знакова Севера носи наслов: Аристеј. 
3 Математичар, естетичар Љубиша Коцић. 
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Мрак обухвата литице, оне се руше у валове и чежња за северним се 
хоризонтом урушава, имплодира себе саму асоцијативним следом 
незаобилазног потирања. Зашто хрлити тамо а не бежати отуда! Де-
лити се као чланковити црв, увијати идеје до обесмишљавања смисла! 
Сваког! Зашто не! 

Шта лутању даје смисао ако то није оно ледено вече у ком од наде остаје само 
тај Документ и тајна броја 23, као драгоцена надокнада за овај сиви свет, за 
ова сива сећања и за ове загубљене снове. 
 
* 

3. Поново пратим суптилне емисије умируће свести, разлике у кретању 
облака електрона, редефенишем меморију етра, трагам по протопла-
зматском смећу, рукама и душом Пенфилдовим и Расмунсеновим 
хомонукулусом, огромним палцем и џиновским уснама дуго муљам и 
кушам Опаринову чорбу: од коацервата до небеског трона и даље.  

Размећем се, затим, пред вратницама Дорије Гјатрама, коначним пројекти-
ма: Сви, сва створења у Вечном Сада. Суштински изазов бесконачју, рај у 
подножју небеског Трона. Какав грандиозан пројекат: стотину педесет ми-
лијарди људи и још трилион других бића на једном месту, у једном времену, 
ком је име Вечност. А онда почиње да пуца по шавовима: „Имам далекосежне 
планове”, говорим, „цела васиона једна сфера ума сва светла и  тиркизно 
плава.”  
 
А сада, много касније: Нема тиркиза плаве Васионе. Сви су се некако и негде 
загубили. Као осе прокопали саћа индивидуалног раја, у најудаљеније 
димензије отишли, илʼ у овој неутешни остали.  
 
Само ме навика на ову носталгичну обалу чини непокретним.  
 
Још смишљам велика дела, али је дивна замисао постала игра. 
  
Урушило се време у једно место, и више нема куд. 
 
 

4. Питеја Масилиот 

Факти о Питејином путовању на север  
 
– Питејино путовање, око 325 пре Христа је сачувано за историју захваљујући 
Полибију.  
– На обали данашњег Хелголанда Питеја види накупине најчистијег јантара. 
– Уочава велику разлику између плиме и осеке, која на Средоземљу готово и 
да не постоји. 
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– Прима Тула до које је Питеја стигао се налазила седам дана пловидбе од 
Хиберније и шест дана од Каледоније... То су можда Шетланди, можда југ 
Норвешке, чак је могуће да су стигли до југа Исланда. 
– Видео је смрзнуто море и плаве медузе, односно ледене плочице плавкасте 
боје, које издалека заиста личе на велике накупине медуза.  
– Питеја долази до вратница храма у Аркони и постаје Сребрни Бореј. Оленов 
првосвештеник му дарује повељу Оленовог сна о Делфима, као и сребрну 
плочу на којој беху утиснуте Аристејеве Песме Аримаспа. Аристеј, четири 
века раније, при посети храму у Аркони, остави овоме велике дарове, као и 
свитак поменутих песама. Питеја потом дарује храм у Аркони свитком на 
ком су записана сва дотадања делфијска пророштва. Питеја креће даље на 
север ка Венету и златним дверима Ултима Туле. У Венету постаје Златни 
Бореј, што је само корак до Белог Бореја. Као Сребрни Бореј добија иницијају 
за учење о три генерације богова Олимпа. Као Златни Бореј, Питеја добија 
иницијацију о Олену оснивачу пророштва у Делфима, о Астерији, Аполону и 
Сагитаријусу. Као Бели Бореј (Хиперборејац) добија иницијацију о Дому... у 
свему како доле следи. 
 
Успињеш се Питеја, на врх планине од валова ледних коју обасјава све-
тлост пуног месеца и паучинасто ткање звезданог свода.  

Стојиш нем пред утихлом славом вечности, на грбинама големих звери од 
острва, већих. 

Растварају се хоризонти света и ти дозиваш Јормунгундур да отера 
грозна, голема јата Хафгуфа.  

Седиш без жеља, без планова, без визија на ушћу временског мехура, пош-
кропљен мемлом коју недре маслинасто зелени, губави зидови Малстрема 
и пипци големих крабена, што одатле слузави, дубине страшне израњају.  

Студен плавих медуза обраста ти ноге док хиташ ка постајама другог 
постојања., док неуморан жудиш за даном кој никада неће скончати у 
ноћи. 

Јесен је Питеја, окно за метаморфозе. Вратићеш се у Масилију и никад се 
нама више на север, вратити нећеш. Ни гласа, ни додира руке, ни пољуп-
ца... само снови остаће и самоћа. Сами и за живота, к’о у смрти што ћемо 
заувек бити!  

 
5. Из Питејиног дневника 

... десетог дана од поласка из Масилије, Прођосмо олујне Хераклове двери, 
 
Па ка Албусу далекоме запловисмо... 
 
четрдесетог дана пловидбе од Масилије, до острва Пикта стигосмо, 
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И бакарних рудника њиних, под тамним планинама које копаху 
 
Грлени радници плаве коже и коса црвених. 
 
Пређосмо то истински големо острво, до Алба Лонге 
 
И угледасмо у узбурканим, сивим водама тамо 
 
Грозна обличја големих кракена и вртложје Малстрема, 
 
Који једнаком силином буркајућ воду, ледним стиском страшним заробља-
ваху јадни плен свој, човека ил лађу, бејаше, чинило се, свеједно. 
 
Срећно испловисмо и плимама захваљујућ големим,  препловисмо оштро 
стење, на даљем путу за Тулу, па радосни допловисмо до краја јантарне стазе  
на обале од којих Високи почиње Бореј и са брадатим плавооким дивовима, 
писмо чудна јака пића од меда справљена. 
 
Још даље, ушав у Сунце које све време на бледом, болесном небу стајаше, 
 
Седмог дана пловидбе од обале Високог Бореја, допловисмо до златних бе-
дема и , са њих, чусмо звона Последње Туле. 
 
Све одатле, сва копна и сва мора, прекриваху густо спојене накупине белих и 
плавих медуза, чији додир беше хладнији од најхладнијих зима на висовима 
Тајгета и Аркадије...  

* 
 10 факата Хипербореје 

 
 Хиперборејац Олен оснива пророчиште у Делфима. 
 Питагора, реинкарнација Оленова у телу човека. 
 Хипербореја обавијена сновима, земља вечног детињства и младости. 

Златно доба људског рода. Дом Богова. 
 Лета Хиперборејка, мајка Аполонова. 
 Аполон син Летин, бог сунца, светлости и творац сазвежђа Сагитари-

јус/Стрелац. По некима је сазвежће Стрелца створио Титан Олен. 
 Са Хипербореје је хитнута у небо стрела Аполонова (или Оленова) и 

створен Сагитаријус. 
 Пловеће острво Астерија, изнад јантарног појаса, место Аполоновог 

рођења. 
 Град Тула, нешто јужније од Москве као географска локација Прве  

Туле, или Улаза у Тулу.  
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 Аримаспи, Неури и Будини, као чувари улаза у Прву Тулу. 
 Павел као реинкарнација астронома за кога се само зна да је живео у 

раном средњем веку и изучавао негде Прибалтичју. За тим се астро-
номом трага. 

 
* 
Трагање за могућим сазвежђем, које је Павелу Галапагоском 
пало у руке, претворивши се у мач прејасне светлости 
 
Потрагу олакшавају следећи подаци: сазвежђе је било масивно, налазило се 
узмеђу хоризонта и зенита у центру небеског појаса и мало улево од центра у 
односу на посматрача, на нижим средњим ширинама, највероватније испод 
Нар Ибрахима у планинама Либана. Ту се планине, сем уског појаса плаже 
на ком су посвећени и одабрани, заједно са мудрацима стајали, уривају у 
море. Ноћ, вече, били су ведри. У пар наврата, Павел је наговестио, али и 
нагласио да никако није сигуран, да су то били Јужна Риба и Фомалхаут, 
мада је у последње доба скоро био уверен да је у питању Сагитаријус, 
Оленовом стрелом створен, па је скоро престао да помиње Јужну рибу као 
могућност... (битно је за ову потрагу и то, да се испред обале Нар Ибрахима 
налази прелепо мајушно острво… јако је битан и податак да сазвежђе није 
личило на мач, чиме би се вероватно из потраге искључио Орион, већ се ТО 
САЗВЕЖЂЕ преобратило у мач... такође је вероватно да је Павелов поглед 
био усмерен ка југу зато што су Мудраци са Истока, те ноћи, стајали десетак 
метара лево од њега... Павел је скоро уверен да је острво морало бити у 
суптропском или, мање вероватно, чак и у тропском појасу... последње капи 
пене цунамија су згаснуле на 20-30 цм од ножних прстију нашег јунака... 
деклинацијски угао између 75 и 85 степени...) 
  
МЕЂУИГРА 
 
[Ранији извори, из доба Средњег храма Арконе (око 7500–5500. п.н.е.), го-
воре о Потопу због промене места полова Земље, као и о уништењу Првог 
Храма три хиљаде година раније. Ово се поклапа са Херодотовим 
записима у Историји. Херодот, наиме, на путовању по Египту, око 450 
п.н.е. посећује светилиште Саис и ту долази у додир са култом Пиромаса. 
Тадашњи 341 Пиромас му сведочи да је први Пиромас (првосвештеник), 
стигао са Хипербореје после потонућа Првог храма Арконе. У време по-
тонућа Првог храма, са овог света је ка звездама (Оленов Сагитаријус, 
можда Орион, или чак Јужна риба са Фомалхаутом) отишла и 
последња, трећа генерација олимпских богова, који се отада више нису 
појавили на овој Планети. Култ Пиромаса се преносио по мушкој линији, 
са оца на сина или усвојенче . Херодот је, у катакомбама Саиса, видео 341 
џиновски кип пиромаса и затим множио на овај начин: 341 генерација 
пиромаса пута 30 година за просечно трајање једне генерације је 10.230 
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година. Ми, данас 2017. г.н.е. на тај број треба да додамо још 2465 година, 
што чини укупно 12.697 година од доба појаве Првог Пиромаса Саиса.] 
 
Наставак 
 
(…али, ако је то било северно небо ведре пролећне вечери, у обзир долазе и 
сазвежђа Мали Медвед са Поларом, и  Касиопеја.  
 
Ако је то било источно небо пролећне вечери, у обзир долази само сазвежђе 
Волар са Арктурусом.  
 
Ако је то било јужно небо пролећне вечери, у обзир долазе сазвежђа Лав и 
Вероникина коса. 
 
Ако је то било западно небо пролећне вечери, у обзир долазе сазвежђа Бли-
занци и Рак.  
 
Ако је то било северно небо летње вечери, у обзир долазе сазвежђа Мали 
Медвед са Поларом и  Велики Медвед.  
 
Ако је то било источно небо летње вечери, у обзир долазе сазвежђа Лабуд са 
Денебом и Лира са Вегом.  
 
Ако је то било јужно небо летње вечери, у обзир долазе сазвежђа Офијукс и 
Херкул.  
 
Ако је то било западно небо летње вечери, у обзир долазе сазвежђа Волар са 
Арктуром и Северна круна.  
 
Ако је то било северно небо ведре јесење вечери, у обзир долазе сазвежђа 
Змај и Цефеј.  
 
Ако је то било источно небо ведре јесење вечери, у обзир долазе сазвежђа 
Троугао и Персеј. 
 
Ако је то било јужно небо ведре јесење вечери, у обзир долази сазвежђе Пе-
газ.  
 
Ако је то било  западно небо ведре јесење вечери, у обзир долазе сазвежђа 
Орао са Алтаиром и Делфин. 
 
Ако је то било северно небо ведре зимске вечери, у обзир долазе сазвежђа 
Цефеј и Касиопеја.  
 
Ако је то било источно небо ведре зимске вечери, у обзир долази сазвежђе 
Близанци.  
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Ако је то било јужно небо ведре зимске вечери, у обзир долази сазвежђе 
Орион.  
 
Ако је то било западно небо ведре зимске вечери, у обзир долазе сазвежђа 
Троугао, Ован и Плејаде. 
 
 
Примедба И. Г.  
 
... у свој дневник, Павел записује једно крајње индикативно запажање, које 
је у доцнијим анализама, потпуно занемарено... цит.: „... као да се наборала 
мушема на столу...”, мислећи притом на први покрет сазвежђа које је 
доцније… у пет-шест замаха, падајући као лист са гране... итд. Ово може 
потрагу да упути у крајње неочекиваном правцу, ка сазвежђу Менса (Трпеза) 
и њеном првом суседу Дораду...) као могуће зоне великог атрактора 
дубоког свемира, у којима се налазило метаморфозирано сазвежђе Павела 
Галапагпског... 
 
... манускрипт је садржавао укупан број светих књига целокупне васељене 
од њених почетака у бескрајним дубинама времена, до краја светова... тих 
књига би 23 на броју... ниједна мање, нити иједна више... књиге од броја 1 до 
броја 8 припадаху овом свету, ког сунце златно еоне мило обасјава а 
репови га комета, из далеких тамних крајина што долазе, красе. Осталих 
15 књига су стихири свеобухватнијих дисекција и даљих времена. 
 
Као следбеница Махавирове математичке метафизике, ја сам се скон-
центрисала на чудан низ: 1 : 7 : 23 , и још чуднији количник између 
екваторијалног опсега било ког небеског тела и времена његове јединичне 
ротације око властите осе, а који за ову Планету даје константу:  C = 
Eo/jR = 3787,8787878787878787878787... 
 
 
Отац, Смрт, Сан и Архангел 
 
Архангел Гаврило дође ми у сан па, 
ставши пред мене, овако рече: За 
Оца, Исконија, не брини. Он  је уп-
ловио у море златне и плаве свет-
лости. Кад чух да је, прошав врат-
нице последње Туле, отпловио чува-
рима светлости и звезда, обузеше ме 
и миљ и мир. Тог сам јутра, први пут 
после Очеве смрти, безбрижно загле-
дана у будућност у којој је Он, кроз 
таму, палио звездане ватре пока-
зујући ми пут, попила са сестром, 
омиљену јутарњу кафу. 
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Стварност 23 
 
Tek kad se oslobodiš vlastitih, do tad nagomilanih, zabluda, tek si tada postao lični, 
psihološki Čovek. Rođen si, samorođen, drugi put, da ostvariš Ono, za Šta si, bez 
vlastitog uticaja, kao metafizičko, biološko i socijalno biće, rođen prvi put. ’’23’’ 
ne kaže: ’ja sam 23!’. ’’23’’ ne zna da je 23. 
 
Dom na Galapagosu ili stvarnost 23 
 
… I tako je, na samom kraju, naša junakinja uspela da nađe mesto na svetu koje 
je obezbedilo lepotu morske obale i tihe mirne uvale gde će živeti: pola kuće na 
obali i malo uz padinu, pod senovitim borovima i tamnim senkama kiparisa, 
druga polovina u podmorju do dubine ugodne za radosno posmatranje morskog 
života i izronjavanje iz kuće, kad god to bude želela... koju stotinu metara dalje, 
možda i kilometar uz brdo, na visini dovoljnoj da sagradi teleskop bila je kuća, 
kao one iz njenih davnih sećanja u Sijeni i po obodima Firence... do nje se stizalo 
vinogradom sa obe strane puta. Nad prekrasnim pejzažima stražarila su brda 
boje mađente i metafizički čempresi kao sa slika De Kirika. Sa vrha brda gledala 
je zatim, dugih i brojnih noći koje su dolazile i odlazile potom, zvezde i obalu u toj 
pobožnoj tišini, povremeno narušavanoj orkinim zovom, slušala napeve pučine i 
disanje mirne luke u dubini, štropot plahih kiša nad kiparisima, ugodan žamor 
pingvina, iguana i plavih meduza, koji su u tim toplim skupovima tonuli u san… 
 
Poslednja Hiperboreja ili stvarnost 23 
 
Umesto atoma fraktali! Fraktalski atoli, arhipelazi lepi kao dobre duše! Neka je 
čežnja tamo i miris i boja i zov daljine i zvuk brodske sirene, kad u magli nestaje 
kopno, pa tuli ka noći, ka nedođijama iza debelog mora... zove kao ona ruka koja 
maše sa obale, ona ruka koja sa obale maše tebi, samo tebi, pa je sve manja ta 
ruka, pa je sve umornija, a ti se samo moliš da ostane tamo na molu u znak 
pozdrava da te se seća, da se ne okrene, da ne ode pre nego što zakrivljenost 
planete učini svoje!!! 
 
- O! Kad bi ponovo! Kad bi ponovo! Ples plavi! 
 
Pod bledom Lunom lišće razgovara u tami. Veličanstvene glasove vetrovi nose, 
noćnim skakuću livadama. Tihe su šume i obale od jantara Ultime Tule i koraci 
kroz njih su tihi, smireni, pobožni...žurbe nema. Toliko je lepote da stalno 
zastajkuješ i uživaš, ushićen si sve krasnijim i krasnijim noćnim prizorima. 
Kaplju tamni maslinastozeleni tonovi kroz pegave blede mesečeve 
mrlje...odasvud tiha, pred san, pesma majušnih cvrkutana, crvenih carića nad 
utihlim šumama, po kojima počinje da pada kiša, ona topla, rominjava, koja 
može i da ne prestane! Pesma carića se u 
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oblake kišne pretvara, u kreste talasa, u kormorane i ribe u šašu, uranja u vode 
ispod trske, podivlja nad talasima kao albatros nad olujama... 
 
Napolju poče jače da pada sneg na prijatnu toplinu utihle kajute ušuškane u 
ledenoj tišini duboke šume, a ledene meduze, iznad tih svetova, zaplesaše fraktalni 
tango – Ples Plavi! Sneg je nekad bio... i sad je padao po Pitejinim sećanjima! Vatra 
je baš lepo pucketala u kaminu. Mirisalo je zdravo drvo. Goruće cepanice su 
krckale nestajući u narandžastim, toplim zagrljajima...  
 
– Hajde.  
– Hajde da se sad zajedno sećamo Zlatne obale, Belog Severa i onog davnog leta 
u Aleziji... 

 
 

Пивнице под снегом,акварел, 2010. 
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НИ ТАМО НИ ОВДЕ 
(Ноћник Русије) 

 

Нада Петровић 
 
 
Једном давно ми је неко, успут, рекао, посма-
трајући директора како се хвали „успешноˮ 
уговореним послом да сопствени смрад човек не 
осећа све док не изађе напоље и не надише се 
чистог ваздуха, а онда се у ту исту просторију 
врати... 
 
8. 8. 2012.  
 

Дан први... На компу 9 и 22... Узалудно по-
кушавам да пронађем Сочи у подешавањима...  
Спавала сам мање од 3 сата... На картици мо-
билног ни динара, руски најбоље не знам. Иако, 
искрено говорећи и у знање матерњег почињем да 
сумњам... Наиме, ноћас нисам ни једну једину реч 
разумела оног седог, из Србије, чини ми се да рекоше да се зове Ћоса, иако би 
му Муто боље пристајало...  Прво смо га сат времена чекали да се појави, а онда 
је он пола сата некоме телефонирао и успут нас загледао као да смо стоглаве 
але... Повремено би се хватао за главу, да би на на крају промрмљао нешто. Не 
верујем да га је ико разумео иако смо сви климнули главом.   

Из сна сам изронила као из мутне воде. Враћале су се слике из авиона. 
Преклапале са оним пре и оним после... 

„Причај ми нешто о себи”, рекао је...  
Ћутала сам... 
„Да, разумем твоју прошлост”, прошапутао је... „Кажи ми, макар, твоју 

садашњост, твој пут...” 
И даље сам ћутала загледана у замагљена светла Београда која су нестајала 

у даљини... 
„О будућности нећу да те питам ништа... Закорачила си у њу... Твоји кораци 

ће је испричати...” 
Авион је понирао... Вртело ми се у глави и стомаку... Мој први лет... И то до 

прозора... По мојој жељи... Да будем загледана у мрклину, јер једино у мраку 
трачак светлости може да се угледа...  

Стјуард који је личио на остарелог конобара у сеоској биртији пролазио је 
између редова гурајући колица на којима је била кафа... Смеђокоси , који је 
седео на седишту до мене, пружио је обе руке и узео две пластичне шољице да 
би ми једну додао, а другу за себе задржао... Испијајући млаку течност питала 
сам се да ли је он малочас говорио или на сам на тренутак заспала и све то 
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сањала... На трећем седишту, преко пута, до прозора, мешкољио се бркати 
грмаљ, уздрхтао од страха, зверајући и лево и десно... Једва је чекао да га неко 
макар попреко погледа, па да крене у напад... По црвенилу жила стиснутих 
песница, знала сам... Све сам знала... Веровала сам да знам... 

Сапутник, ухвати путању мог погледа и благо одмахну руком: „Ма пусти, 
увек таквих има... У сваком авиону... Ка било ком граду да се крене... Него... Где 
сам оно стао?... Да... Знаш, ја сам ти први после главног... Ја бих без главног 
могао, ал’ он без мене сумњам... Где год шта зашкрипи, ту сам ја.. Где треба 
погурати, опет ја... Где треба закочити, ко би други него ја?... Потражићу те 
тамо... Наћи ћу те, ма где била... Од мене нећеш моћи да се сакријеш...” 

Његове сам речи, као шалу, прихватила и благо се осмехнула... Осмех је 
маска која се по потреби ставља и скида... Маска која је најбољи штит или мач...  

Неколико минута пре слетања још једном ме је погледао, а онда се целим 
дланом лупио преко чела : „У, јебо те бог... Па ти ћеш, можда, тамо да ми будеш 
шеф...”  

„Можда”, одговорила сам тихо, на шта је он по први пут заћутао у 
последњих пола сата... У једном тренутку, скоро нечујно, покајничким гласом је 
проговорио: „Јебига. Шта би – би. Колко кошта нек кошта...” 

„Драги путници, вежите појасеве, слећемо...”, стјуардесин кристално јасни 
глас микрофонија је кидала на слогове... Неко, са седишта иза, проговори: 
„Сочи... Добро је... Стигли смо...” 

„Сочи нема аеродром, ово је Адлер”, рече набилдовани, искашљавајући се... 
Док су точкови, кочећи, одскали мртва тишина... Када је рулање потпуно 
престало громогласни аплауз... „Слетели смо”, горостас из трећег реда одахну. 
„Слетели смо”, чу се са свих страна, повикаше и они који су до малочас спавали 
алкохолом или бенсендинима омамљени. 

Излазак из авиона, пасошка контрола, царина,... Кроз неонску светлост 
аеродромског хола угледала сам смеђокосог како жури ка излазним вратима...  

Покушавам да пронађем телефон и цигарете, да провучем торбе кроз 
одшкринута излазна врата... Није прошло ни два минута, кад ето га... Вероватно 
је из даљине видео да имам проблема са слањем поруке... „Имам мало кредита, 
биће довољно”, рекао је, једном руком ми пружајући телефон, а другом палећи 
цигарету... Чим сам узела мобилни, одмакао се неколико корака, дубоко 
потежући дим из златног филтера, загледајући блокчић у кожном омоту, 
вероватно адресар...  

Када сам завршила са слањем поруке, пришао је други пут, узео га и уз осмех  
рекао: „Па ми се нешто често срећемо”, и не чекајући одговор, почео да 
притиска типке са бројевима... Видела сам како гаси цигарету на поклопцу 
канте за смеће, како, на руском, убрзано прича, како се удаљава...   

Трећи сусрет убрзо... Прилази ми, хвата моју десну руку и дрма је обема 
шакама... „Стигао је такси... Одох ја... И срећно... Срећа ће ти требати.” Учинило 
ми се да је још нешто хтео да каже, али да је, из само њему знаних разлога, 
одустао...  Нагло се окренуо и потрчао, док му је скоро празан ранац поскакивао 
на левом рамену... Као да од нечега бежи, као да ка нечему жури... А у мени 
питања: „А где ћу ја?... И с ким?... И како?...” 
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На тренутак су нам се још једном погледи срели док је благо додирнуо чело 
са два прста у знак још једног поздрава... Махнула сам и ја постајући свесна да 
му ни име не знам... 

Стајала сам сама на степенику који је раздвајао улицу од аеродромске 
зграде... Док сам палила прву цигарету, гладно увлачећи дим за димом, по-
кушавала сам да погледом пронађем било шта што би личило на чесму, на 
продавницу, на воду...  Поновила у себи неколико пута једну исту реченицу... 
Као молитву... Клетву... Предсказање... Мантру.... Твоји ће кораци твоју 
будућност да испричају... Моји ће кораци... Да... Али како? Испред мене је била 
празнина обасјана жмиркавим светлом уличних сијалица... Иза мене и у мени 
потпуни мрак...  

Враћам филм... Русија... Адлер... Аеродром Сочија... Пасошка контрола... 
Потписивање неког папира, кажу да га чувам као зеницу ока свога... Гужву на 
излазу правимо једино ми који смо стигли чартер-летом... Мало даље гурају се 
они који свој лет чекају...  Жедна сам... Ни једну једину кап воде нисам ставила 
у уста откако сам ушла на Аеродром „Никола Тесла” у Београду... Нису идиоти 
дали ни флашицу воде да унесем у авион... У себи се смејуљим замишљајући 
ударну вест у новинама – Теротистички акт извршен фајтањем.  

Организован превоз за већину радника касни... Они који се враћају са 
одмора лако се сналазе... Остали стоје и чекају... Савијених глава и опуштених 
рамена подсећају на оне који тек треба да приђу ковчегу и са самртником се 
опросте... Записујем на кутији цигарета само једну једину реченицу: „На гробљу 
је веселије”. 

Палећи другу цигарету посматрам раштркане групе људи... По двојица, 
тројица, највише четворица...  Жамор почиње да одјекује као да су се нагло 
тргли из хипнозе... Речи не разазнајем... Торбе око ногу разбацане... Лица 
бледа... Погледима лево-десно претрчавају... Авионом којим сам стигла, до-
путовало је и неколико жена са децом... Рускиње или Украјинке, не знам... 
„Српске снајке”, неко рече. „Дочекују их мужеви.” Чује се дечија вриска... И 
смех... Брзи загрљаји, овлаш пољупци, као да се стиде... Убрзо одлазе... Одјекују 
кораци који се удаљавају... Негде неко, можда промаја, врата залупљује... 

У делићу секунде, док пратим сенке по зидовима, угледам, на сасвим другом 
крају чекаонице, још једну жену... Стоји и пали цигарету на цигарету... 
Помислим: „ Ово је моје горе лист... Испране фармерке, тексас јакна немарно 
преко рамена пребачена и велики путни кофер са точкићима крај ногу... Један 
једини...”  

Ја у елегантном црном комплету... Сако и панталоне... Ешарпа свих дугиних 
боја обмотана око врата, један крај преко рамена... Нашминкана... Око мене 
гомила пртљага... И  да не заборавим... Цигарета у руци...  Као знак 
препознавања...  

У истом трену и она је мене угледала... И  као по договору, крећемо једна ка 
другој... Са осмесима као да се целог живота знамо... Са олакшањем у очима и 
осећањем да се смањује тескоба у грудима... Бар претпостављам да је тако и код 
ње, а не само код мене. 

Представља се... Миња... Ја своје име изговарам... У неколико речи саз-
најемо најбитније... Грађевинац је и мајка... Једно дете на факултету у Нишу, 
болестан бивши муж који је на њеној грбачи, због деце, не жели да се они 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 85

секирају, беспарица, на ивици глади и поред тога што ради по десет до дванаест 
сати сваког дана... То је њена прича, а моја: „Грађевинац, оперативац такође... 
Двоје деце, два факултета, сама... Деца студирају у граду на Нишави... Радно 
време од јутра до сутра...”  За остало верујемо и она и ја да има времена... Надамо 
се да ћемо заједно, у истом стану, на истом градилишту, у Сочију... 

Од једне до друге групе људи која чека, прилази намргођени шатирани тип 
који као да је управо сишао са сцене неког водвиља... Рамена чудно опуштена, 
карлица избачена ка напред... Корача као да испод дукса недефинисане боје, 
дуж кичме, има лопатицу којом се меша маст када се у казанима топи... И нешто 
без прекида прича... Меље као воденица кад је отворен јаз... Као покварена 
плоча врти једну те исту реченицу у правилним размацима... Климају главом 
они који га слушају, слежу раменима кад му леђа угледају...  

Након обиласка неколико кругова и застајања крај сваког од нас понаособ, 
да би нас загледао референт смештаја, како сам претпоставила, пришао је 
Мињи и мени... У почетку као да се двоумио, премештао се са ноге на ногу... Као 
да је на клацкалици, па покушава да одржи равнотежу... Одмакне се па се 
приближи, окрене круг, па врати...  На крају нам прилази, као да је нешто 
одлучио... Још из даљине чујем да понавља ону исту реченицу... У ствари, више 
препознајем по трзању лица и одсечном махању обема рукама као да саобраћај 
усмерава... Подсећа ме на лутку на навијање... Не разумем шта говори, иако је 
неколико пута исто поновио... Као да му је крпа у устима... Видим његову руку 
која хвата за мишицу Мињу, како је вуче на супротну страну и како она са њим 
одлази гурајући испред себе огроман кофер на точкићима... Међутим, коракну 
само неколико пута па се отргну од његовог длана који је остао у ваздуху као 
полуспуштена рампа... Врати се ка мени и чврсто ме загрли... „Куд ли ће ме овај 
мутави?”, рече док је одлазила носећи у рукама малу торбицу која је до малочас 
заборављена лежала на бетону крај мојих торби... Поставила је питање на које 
није сачекала одговор...  

Изнова сам сама... Вадим трећу цигарету и на жар друге палим... У авиону 
је било педесетак људи... Можда и више... Скоро сви су се разишли...  

Прилазим ивичњаку... Не седам на хладан бетон као што бих уобичајено, 
већ се на неки чудан начин разливам по њему као  развезана врећа пуна жита... 
Не размишљам о елегантним панталонама... Навика са градилишта... 

Не могу више да издржим... Жеђ ме убија... Почиње да ми бубња у ушима, 
да ми се врти... Гасим цигарету након неколико дима... Налакирани нокти 
одбијају светлост као искрице прскалица... Вадим папирнату марамицу, увијам 
опушак и стављам га у мрежасту преграду на ранцу... Поглед ми успут пада на 
двојицу који се церекају због тога и једно другом добацују подсмешљиве 
гримансе... Посматрам и ја њих, без покрета и без мисли... Без осећања... Скоро 
без дисања... Спуштам  лице у раширене шаке... Лактови ослоњени на колена... 
Жмурим заклоњена мраком дланова... Чекам... 

„Ти идеш са нама”, чула сам промукао глас и подигла главу... Преда мном је 
стајао изразито висок, проседи мушкарац... Без представљања, без икаквог 
увода, настави да прича... Рече да ће  привремено да ме сместе негде док не нађу 
стално место боравка... Помену успут име градилишта, које сам одмах 
заборавила, на коме ћу да радим и да је и он тамо један од шефова... Једино што 
сам тада проговорила је: „Ја сам Нада и жедна сам... Баш сам жедна.” 
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Није сачекао да завршим реченицу, окренуо се и пришао проћелавом, 
здепастом човеку који је стајао раменом ослоњен на масивни стуб настреш-
нице... Почео је на руском са њим да се ценка... Након неколико минута, вратио 
се, ухватио једну од мојих торби и кренуо ка ауту који је у полумраку стајао 
склоњен иза разваљене ограде... Испред илегални таксиста, ако сам добро 
разумела, а иза онижи, дежмекасти мушкарац који је своје торбе теглио и који 
се у једном тренутку окренуо ка мени и главом ми показао да пожурим...  

Корачала сам са напором, тих стотинак метара на репу колоне, као да се на 
Монт Еверест пењем... У сваком кораку осећала замор који ме је потапао као 
плима... Чинило ми се да су торбе све теже... Сустигао замор, помислила сам... 
Неколико ноћи неспавања... Неколико дана трчања лево-десно да се све 
обезбеди деци за неколико месеци, да се све набави што мени треба...  

Једва смо се спаковали у стару ладу... Пртљаг нас је затрпао... Због њега 
нисам видела ни куда идемо, нити имала осећај колико дуго то путовање траје... 
Усне као су ми биле опекотинама нашминкане... Језиком сам покушала да их 
овлажим што је жеђ још више појачавало... 

Кофери и ранци свих облика и величина успели су да ми згњече сваки 
мишић... Нисам ни реч рекла знајући да је у њима гардероба за сва четири 
годишња доба, прошверцовано пиће и храна код мојих сапутника (а мени су  
„искусни” путници пре поласка дали упутство да такве ђаконије нипошто не 
носим, да ме не врате са аеродрома), а код мене исто то плус лаптоп и књиге као 
да идем на пусто острво, скоро цела приручна библиотека, па мини-апотека и 
женске џиџе... Када сам полазила, многи су се смејали тој мојој потреби за 
толиким књигама... Понеко се и крстио верујући да ми је еуфорија пред 
путовање памет попила... Да, многи су се смејали, а нико ме није  питао да лʼ 
имам новац деци да оставим... Али то је нека друга прича... О томе ћу можда 
писати када се (и ако се) вратим... Можда... 

Док смо из аута излазили, онижи старији мушкарац рече да је краниста, да 
ћемо становати врата до врата, да је већ био овде, да се враћа са одмора, да му 
треба само још неколико пута по 6 месеци да издржи... Успут је носио моју 
торбу... За то време је Миленић (шеф механизације, како ми је краниста шапно 
још у таксију, успут изговарајући своје име које нисам чула), закуцао на 
Љиљина врата, коју је још са аеродрома обавестио. Краниста је пребацио моју 
торбу преко прага чим су се врата отворила, климнуо главом Љиљи, кренуо ка 
степеницама које на спрат воде, махнуо ми и рекао: „Желим нам сву срећу 
света... Биће потребна.” 

На вратима привременог смештаја, само за један или најдуже два дана, како 
је Миленић ужурбано објашњавао, стајала је мамурна и помало рашчупана 
плавокоса жена којој нисам могла године да одредим... Док ми је након 
неколико минута додавала чашу воде коју сам тражила, погледом сам 
прелетела преко собе... Француски лежај, тоалетни сточић са огледалом, једна 
столица, фрижидер, помоћни лежај, врата ка купатилу, врата ка тераси...  

Следећи сат, можда сат и по, до њеног поласка на посао, ћутим и слушам... 
Одговарам на питања која директно поставља... Ухватила сам тренутак између 
две приче и рекла јој да ме ужасно боли глава, на шта је она слегнула раменима 
и своју причу наставила.... Шездесет и неко годиште, рече, иако ми је деловала 
бар две-три старије, ради у канцеларији, сређује грађевинске књиге и 
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сертификате на градилишту где ћу и ја да радим... Успут говори да јој је један од 
директора лични пријатељ, да је његова сестра још мало па и њена сестра, да од 
ње зависи ко ће и колико у фирми остати... 

Бол се појачава... Светлуца ми пред очима... Почињем да дрхтим као да ми 
је зима... Рекох јој, тек да нешто кажем, да ми је познато то што ради, да сам и ја 
у прошлој фирми и тај посао, поред свих осталих, радила... Нисам реченицу ни 
завршила кад крену бујица: „Не може да буде исто... Ово што ја радим је 
озбиљно... А ти... Ти бог те пита шта си радила... Не знам и нећу да знам... Једино 
што знам је то да ти никада не би могла да радиш ово што ја радим...” 

Неколико дугих минута одјекивале су њене речи негде дубоко у мени... Оног 
тренутка када је ћутање почело да постаје мук, замолила сам је за још једну чашу 
воде... Успут сам на дну ташне пронашла кафетин и полако га сажвакала 
испирајући уста ситним гутљајима... 

Док је кувала кафу, висио јој је блажени осмех победника на уснама... А 
мени није било до смеха... Као да ми се камење обрушава испод чеоне кости... 
„Који ли су је пундравци ухватили”, прострујала ми је мисао кроз главу, а она је 
између два гутљаја кафе наставила, као да ни једну једину преку реч малочас 
није изговорила... Рече да ни за живу главу не излазим на улицу... Да није 
безбедно... Да врата изнутра закључам... Да су троје или четворо Таџикистанаца 
пре неки дан у суседној кући заклани... У оној  жутој... И показала ми 
кажипрстом десне руке зграду на мање од педесетак метара ваздушне линије... 
Да су после тога у таџикистанске гудуре побегли и да их нису нашли... „А можда 
их нису ни тражили”, наглас сам проговорила тек да нешто кажем... 

Почело је да ми се мути у глави... Постајала је силуета... Понављала сам 
њено име... Љиља... Љиља... Чинило ми се да ћу, чим заспим, све да заборавим... 
Једва сам чекала да престане, да главу на јастук наслоним, да бубњање у ушима 
и вртоглавицу смањим... А она је, полушапатом наставила као да ми велику 
тајну открива... Да је чула да су неку мештанку десетак Таџика и Узбека 
силовали, искасапили, па неку девојчицу, скоро дете... Али да се ја не плашим... 
Да не излазим... Да врата закључам...  

И даље је нешто говорила, шта, нисам сигурна, нисам је више слушала иако 
сам повремено климала главом... У мени је монолог био у току... „Ово је мајчица 
Русија... Овде су браћа Руси... Они мене воле и ја њих волим... Довољно је да 
кажем да сам Српкиња, па да руке за загрљај рашире... Вронском је у Адровцу 
крај Алексинца саграђена црквица... Ја сам у Алексинцу рођена... Ана Карењина 
је део и моје културе... Достојевски, Толстој, Шолохов, Гогољ, Тургењев, 
Јесењин, Пушкин...” Прво лице једнине се цепа... „А шта ако нисам у праву?...” 
Називи књижевних дела ми лете пред очима као светлеће рекламе... Идиот, 
Злочин и казна, Записи из подземља, Зли дуси, Мртве душе, Рат и мир, Песма 
о керуши... Монструми, убице, ментални болесници, неверници... У једном 
тренутку стајем, хватам се за спасоносну мисао као дављеник за сламку... „Па ја 
сам међ Србима... Међу својима овде, а и на градилишту ћу бити... Обећао ми је 
Попарић... Технички директор...” Пре неколико месеци када смо се договарали 
рече: „Плата је преко 2500, за мене ће бити 3000, три оброка, свака друга 
недеља слободна, десетосатно радно време, у радним недељама шестосатно, 
здравствено осигурање, пензионо такође, смештај сама у соби, али зато мора да 
се ради... Бићу руководилац завршних занатских радова... 4 зграде укупно... 
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Имам препоруке одличне... Сем тога, за добро обављен посао биће и награде... 
Тад помену да су мајстори већином наши, ал’ да је проста радна снага локална, 
да им је тако јефтиније...” 

Чим је Љиља изашла, закључала сам врата и по навици извадила кључ, 
спустила га на тоалетни сточић са огледалом и прескачући торбе које су биле 
набацане по поду, вратила се на отоман који ми је оним истим кажипрстом 
показала пре него што је отишла... 

Од врата до лежаја неколико пута само што нисам пала... Још увек ми се 
вртело у глави, иако је бол мало посустао... Мрмљајући себи нешто у браду, ни 
сама не знам шта, у ходу сам се предомислила и отетурала до купатила... На 
лице сам бацила неколико прегршта хладне воде.. Низ браду су се сливале капи 
и мешале са знојем клизећи ка грудној кости... Вратила сам се у кревет и још 
главу на јастук нисам спустила, а већ сам заспала, иако је блуза била толико 
мокра да је могла да се цеди као да је извађена из машине којој је центрифуга 
отказала... 

Пробудило ме нешто, можда ужурбано кретање у ходнику и бол у бабиној 
рупи... (Осмех ми је на лицу док ове речи пишем... Питам се да ли сам икада 
својој деци показала где је та бабина рупа, та увалица на задњем делу 
лобање...Оно место где их је моја мајка као бебе љубила...) Прво што ми је пало 
на памет: „Остаћу кривошија на вјеки вјекове... Само ми је још то требало”, 
помислила сам окрећући се ка зиду загледајући панелни радијатор, чија ивица 
је штрчала на неколико сантиметара од мог лица... Из ходника се ништа није 
чуло... Помислила сам да сам сањала... И таман да поново уроним у сан кад 
схватих да тај неко стварно постоји, да гура кључ у браву... Као на филмском 
платну почеле су да ми се ређају слике свих страхота о којима ми је Љиља 
причала... Погледала сам око себе, чиме бих то могла да се браним и ништа сем 
столице нисам видела... „ʼБем ти оружје”, помислих, „кад може да повреди са 
обе стране...” 

Самој себи сам се насмејала када је жена са кофом и четкама ушла у собу...  
И она се тргла када ме је угледала... Проговорила је неколико речи на руском, 
па у трену, када је схватила да је са напором пратим, осмехнула се и рекла: 
„Марина... Кто ти?” Одговорила сам: „Нада”, замуцкујући као ђак првак који 
пред целим разредом лекцију први пут одговара... Чуђење у очима није могла 
да сакрије... Схватила сам где је проблем... „Надежда”, чух како говорим неким 
мени непознатим гласом... А она само климну главом и тиме заврши разговор... 

Постељину је променила као да јој је штоперицу укључена... Док сам 
посматрала жену која је таласасту косу прекрила бором ружиног дрвета (боја 
којом сам и ја некада прекривала своје седе, као зрело жито прелиивено 
црвенкастим одсјајем), ситних костију и уских кукова,  отприлике мојих година, 
а можда и неку годину млађа, сувоњава, бледуњаве суве коже, убрзаних 
покрета, тананих прстију и разиграних плавих очију, пролетело ми је кроз главу 
да би она могла да ми потврди причу о Таџицима и оним другим, чији сам назив 
заборавила... Заустих да је питам и пре него што сам и једно слово изговорила, 
стала сам у покушају да у себи прво изговорим целу реченицу, да се присетим 
речи које сам давно, давно заборавила...  

Требало јој је тек неколико минута да промени чаршаве и јастучни-
це...Успут је преко рамена добацила некоме, ко је вероватно у ходнику стајао, да 
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ће брзо завршити... Тај неко, кога нисам видела, на српском је одговорио: 
„Добро. Чекам.” 

Прешла је у собу преко пута, а ја сам још увек покушавала да у себи 
артикулишем реченицу... Врата су остала отворена све док није и тамо 
завршила... Убрзо је и тамо завршила и вратила се да са пода покупи гомилу...  
Поздравила ме климањем главе не гледајући у мене и отишла... Чула сам је како 
са неким разговара у једној од најудаљенијих соба на истом спрату...  

„Значи, у згради има некога”, паде ми на памет... „Добро је што овде нисам 
сама...” Добро, ал’ ипак сам врата изнутра двапут закључала. Последња мисао 
пре него што сам поново заспала: „Вероватно Марина има  генералку у неким 
собама... Дуго се задржала.” 

У таласима уроним и изроним из сна... Знам да сам нешто страшно сањала, 
али не могу да се сетим шта... По убрзаним откуцајима срца слутим да ми је 
притисак отишао испод стотке... Хватам ваздух као риба на сувом... Чини ми се 
да ми се и лева и десна срчана комора кроз једњак до саме ресице преливају... 
На крајницима слуз лепљива и врела... Око мене и у мени тишина... Зазвони 
телефон... Порука... Након оне моје поруке са аеродрома, од пре неколико сати: 
„Слетели смо... Све је у реду... Не брините...” Добила сам одговор: „ОК. Ми 
ускоро крећемо из Београда...” 

Негде између јаве и сна јавља се нови страх... Само када бих могла да сазнам 
да ли су деца безбедно стигла до куће... Само то и ништа више... Ауто којим су 
кренули је нов, возач недовољно искусан... За поједине београдске возаче и 
већину из Јагодине зна се шта свет прича... Чим угледаш таблицу која ти на 
једну од те две личи, бежи на банкину и моли Бога да те и тамо не стигну... Ма, 
лепо наш народ каже – „Не дао ти Бог оно што ти мајка мисли...”  

Пулсирање у слепоочницама изнова почиње... Запара гуши... Покушавам 
да укључим климу... У соби је сто степени плус-минус два удисаја... Не успевам... 
Узимам даљински за ТВ... Притискам свих двадесет  и кусур дугмета... Ништа... 
Ни тон ни слика... А као шлаг на торти дошло је то што прекидач за светло није 
чак ни цакнуо... Одједном ми проради лампица – „Шта ако нема струје?... 
Колумбо Америка...  Али, како?... Па Љиља је рекла да истог момента укључују 
агрегат... Можда је ово први пут... Можда није упозната... Можда агрегат не 
укључују кад мисле да нема станара... Можда...” 

Никада се нисам знојила, а сада... Зној се слива низ лице, низ леђа, међ 
дојкама, у потоцима... Посматрам капи које избијају из пора како се групишу... 
Жеђ ми лепи усне... Душник и плућна крила као да су се том лепљивом масом 
испунила... Одлазим до купатила и пуним дланове... Млака вода жеђ не гаси... 
Као да ни једну једину кап нисам попила... Имам осећај да су ми и очи жедне... 
Враћам се у собу... У малој путној торби проналазим пешкир... Свлачим се 
успореним покретима... Преко поклопца ве-це шоље  пребацујем панталоне, 
мајицу, веш... Улазим у део купатила где је туш, нема туш-кадице, само праг 
обложен плочицама, висок двадесетак сантиметара, навлачим пластичну 
цветну завесу, стајем на пластичну решетку која спречава клизање, окрећем 
једноручну славину... У почетку туш  добацује  свуда сем онде где је усмерен, 
касније се млаз смањује да би на крају потпуно нестао... Е, наздравље, само ми 
још то фалило... Још увек сам жедна... Нит прљава, нит окупана.... Нит мртва, 
нит жива... Као у оној причи – Јарац живодерац... Како оно беше ? Аха... Знам... 
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Ја сам јарац живодерац, жив клан недоклан...” На влажном пешкиру остали су  
тамни трагови од расквашене прашине...  

Седим полуобучена на ивици кревета. Кроз стакло на вратима ка тераси 
види се улица...  Малочас је пропрскала киша... Сада је припекло... Изгледа да 
овако изгледа подне у паклу... Мало у ватру, мало у воду... Као да жели и небо 
већ првог дана да ме окали...  Калити, каљен, окаљен... Основа за калити је кал... 
Кал је блато... Осећам се баш тако... Као да сам се у блату ваљала... Потоци зноја 
и даље остављају трагове на кожи...  

Четири минута, до колико оно беше, ако је у Србији сада до десет... Аха, плус 
два... Значи, сад ће подне... Погледом пратим неколико голобрадих и 
насмејаних младића који се спуштају низ стрму улицу... Изразито црне косе и 
тамне пути... Ходају машући рукама као да ће сваког часа да полете... Одједном 
се стресем... Вероватно су то ти Таџиијошнештонезнамшта... 

Чује се сирена... Слична је нашим сиренама које се јављају када возачи 
хитне помоћи покушавају да скрену пажњу на себе... Или полиције која прати 
кола са затамњеним стаклима... Звукови се као усијани ексери у болне 
слепоочнице закуцавају... Кад помену’ полицију... Пасош и лова у торбици, 
торбица стално уз тебе, правило које су ми дошаптавали сви они који су знали 
да путујем, па и онај сапутник у авиону је то поменуо... Торбица на грудима, по 
могућству испод јакне, прслука, мајице... Не би ме изненадило  да су рекли и 
испод коже... 

Давај, давај... Чује се мушки глас... Видим младу, витку, лепу, модерно 
обучену девојку... У ходу куцка по мобилном... Поскакује  пењући се улицом... 
Дуга црна коса за њом као барјак вијори... Одлази у правцу жуте куће... Не 
видим ко је пожурује...  

Желим бар на трен да изађем... Макар толико да исправим укочена колена... 
Да потражим воде...  Али ако одем, како да се вратим... Па рекла ми је да из собе 
ни она не мрда... Да се још увек не осећа сигурном, а ту је неколико месеци... А 
сем тога, где ћу без пара... Па без новца ни у ве-це се не може... А сем тога не 
знам где сам, како се улица зове, постоји ли име за насеље... Знам само да је стан 
број 1, на првом спрату, десно, одмах до улазних врата и да је кућа од фасадне 
жуте цигле, да је двориште поплочано бехатоном кремасте и цигла боје, да се у 
даљини виде високе планине и да сам у пиздиматерини, у некој селендри... А 
рекао је Попарић да ћу у Сочију да радим... Па добро, можда није лаж, можда је 
само превид, помислим у себи... Нити лаж подносим, нити лажем... Али шта ако 
је молер Сима у праву када ми је пре неколико месеци рекао да сада истину 
говоре једино деца и будале? 

Кад већ помињем Љиљу... Рече да не кува ништа сем кафе... Да не воли да 
кува... Да једе воће, да се већином храни на градилишту... Да је храна овде скупа, 
да је у почетку куповала воду, сада је не купује, каже иста вода само је оно у 
флаши, а ово са чесме... Да купује арабику кафу... Да је најјефтинија...  

Видела сам да има пегла у ходнику, рече ми да има и машина за прање, 
показаће ми ако останем овде, а гледаће да ме смести да останем, у истој згради 
само у другој соби. Још је рекла да власници овог смештаја имају непокретно 
дете у колицима и да су дивни људи, додаде да је њен хоби да шије, да има ћерку 
студента, да је купила стан на кредит и да је овде да би га отплатила, да ће 
пријатељ директор да помогне... 
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Излазим на терасу... Покушавам да видим што више, али од покушаја мало 
вајде... Једино што ми упада у очи је леја са жутим цветовима на дугачким 
стабљикама смештена у уској траци земље између поплочаног дворишта и 
ограде... Ово цвеће имам и у својој башти, а никада нисам сазнала како се зове... 
Оне које сам питала нису знали, оне који су знали, ја нисам познавала... Можда 
је дивљи љиљан... Можда... 

Мало ми се врти у глави... Као ноћас у авиону кад смо понирали и кад су ми 
рекли да морам да држим отворена уста да би ми се ослободио притисак у 
ушима... Мора да је тај притисак и њима веома сметао када су они (мушкарци) 
мени (једној жени) рекли да отворим уста... А кад помињем жену... Љиља рече 
да Макадам има неколико хиљада мушкараца на градилиштима и само пет-
шест жена.  

С табој, посматрел, чује се са улице... Женски глас... Две дебелгузе, старије 
жене, у уским миди сукњама... Клате се вукући напуњене кесе... Код њих се не 
види страх... Можда само замор од узбрдице... Упадају ми у очи њихова 
насмејана лица и цветни дезени на кошуљама...  

Престиже их мушкарац коме не могу да одредим године. Личи ми на оног 
униформисаног са аеродрома који је са нескривеним гађењем у гласу рекао: 
„Југослав”... Замало да му тада кажем: „Срби, баћушка... Срби...” Али, када сам 
погледала његовим очима како изгледамо онако бледи и изгужвани од 
неспавања, путовања и торбуленција, од дехидрираности, како се гурамо и 
газимо једни другима по стварима и прстима, све ми је било јасно... Вероватно 
су му се смучили редови па би нам све по реду и списку...  

Љиља је, након посла, ужурбано ушла у собу, истуширала се, рекла ми да се 
брзо враћа и изашла... Успут сам јој поменула да је вода тек малочас дошла, да 
је целог дана није било, као ни струје, на шта је она само рекла : „Па шта...”    

Нисам осетила када је ушла... Учинило ми се да је чујем како се поново 
тушира, али нисам била сигурна... Само једном ме је нека бука пробудила... Као 
да је неко нешто испустио, или врата залупио... Погледом сам прелетела по 
намештају који је показивао своје обрисе у полутами... Прво што сам угледала 
био је радијатор... Са друге стране узглавља клокотао је фрижидер, изнад главе 
клима уређај, за који ми се, у старту, учинило да га је постављао неко ко није 
вичан за рад бушилицом и типловима... Изнад фрижидера телевизор на 
конзоли... У случају земљотреса све ово може на главу да ми се сручи паде ми на 
памет... Сетих се  приче о Дамоклу и мачу који је висио изнад главе само на 
коњској длаци... Са напором сам потиснула мисли о томе шта ће бити ако буде... 
Окренула сам се на другу страну... Замало нисам испала... Кревет, у ствари 
помоћни лежај, био је толико узак да би било тешко на њему и беба да се повије, 
а да јој ноге не висе преко ивице... 
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БЕСТИДНЕ БЕСЕДЕ 
 

 

Бранка Селаковић 
 

 
ИНИЦИЈАЛИ 
 
На састанку нашег малог кружока говорио сам  

о Раблеу и Монтењу 
описивао последње сате Вирџиније Вулф 
набрајао имена словенских богова 
хвлио се енциклопедијским знањем 
буржоаским пореклом и светлом синекуром. 
Она је дрхтећи упијала 
у регистар појмова уписивала сваку латинску реч 
моју мудру опсервацију, драмску паузу и  

театралне уздахе. 
Тим њеним нотесом, да ми га је само даривала 
или док сам је пратио сумраком улицама  

испустила, 
победоносно бих замахивао пред носевима биографа 
доказивао исправност сазнања овог света  
што ми се накупило у борама усађеним усамљеним ноћима 
скрпљеним у фотељи од лажне коже 
у углу очеве библиотеке. 
 
Договарали смо се да се нађемо у миришљавим вртовима  
где је Оливера сачекивао лаконоге скице  
Пикасових опијумских жврљања по љубавничким постељама.  
Али никада се нашли нисмо. 
Кортасар је био неумољив у метафоричном заносу несрећне љубави. 
Напросто није у пишчевој природи да овековечи срећног јунака. 
 
Знам како доручкује сланину и осредње печену кајгану 
уз киселе краставчиће, павлаку и лист зелене салате. 
Видим је како леву руку не испушта из његове десне, 
симбиотичним ритмом започињу дан. 
Слутим како уз кафу испија мастиљав живот 
пресахле бивше диве на страницама жуте штампе 
и у колутовима дуванског дима 
окреће нови лист. 
Поезију је нагурала у сандук девојачки 
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поред празних тегли за ајвар, пинџур и киселе краставчиће. 
О, како она воли киселе краставчиће! 
 
Још увек на углу Ботаничке баште и зграде  
у којој је изнајмљивала поткровље трошно 
стоји клин о који сам закачио леву комору. 
Ако одете баш сада тамо  
чућете како срце добује по лименом лавору  
у којем продавачица цвећа  
умива љубичице. 
 
И даље на састанцима мог малог кружока 
рецитујем Пушкина и Шилера 
али нема оног кожног нотеса  
са утиснутим црвеним иницијалима  
којим бих се оправдао Богу лично 
да је и мене неко умео да воли.  
Или макар оном старцу којег у огледалу срећем. 
 
 
СЛИКЕ ДАНА 
 
Слика прва 
 
Данас сам упознала полицајца из Њујорка. 
Јели смо крофне са воћним филом посуте чоколадним мрвицама 
или сам само ја јела, а он ме задивљено гледао и лагао. 
Не знам.  
Волим крофне. 
 
Слика друга 
 
Мој син се смеје 
док белим прстићима 
прави кружиће у води. 
Мој син воли воду 
чак и онда када обневиди 
од несташних капљица 
што му се накупљају 
на свилене трепавице. 
Његове очи су боје мора 
када сунце прекрије зрацима 
титраву површину. 
Моје очи 
боје позне јесени 

 
 

Мајевица, акварел, 2013. 
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стрепе. 
Желим да се заувек смеје. 
Заувек. 
 
Слика трећа 
 
О таквим стварима је боље ћутати, 
казала ми је, док сам у кесу стављала 
црвене паприке, црни лук и три крушке. 
И ја сам заћутала. 
О таквим стварима требало би да поразговараш са неким, 
додао је сапутик на линији што саобраћа 
од Бежанијске косе ка Новом гробљу 
без преседања. 
Како се везује морнарски чвор 
није било у упутству на колуту канапа. 
 
Слика четврта 
 
Седео је наспрам мене у лакованим белим чизмама, 
сцена готово исто гадна 
као кад је хијена појела џигерицу младог истраживача 
пред његовом породицом. 
Камере су забележиле мајчин крик.  
 
Слика пета 
 
Тела надувена од воде 
данима плове селима Бурме 
као реклама новог поретка и успостављеног мира 
који влада међу народима, 
јер иначе зашто би та тела 
у шареним хаљинама 
била тек тако пуштена низ воду. 
 
Слика шеста 
 
Тихо сам га упитала 
какав би свет био 
да је заувек мој, само мој. 
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Слика седма 
 
На клупи која је гледала на љуљашке 
остављена је порука. 
У правилан квадратић од жутог папира 
смештено је нечије срце. 
Куца. Откуцава. 
Моје није. 
Моје је на љуљашци 
сијају му очи 
када га отац вине у небо. 
Дотакао је сунце. Топло је. 
Читам веома кратак роман 
роман без поглавља о писању и тами. 
Оживљавам слике. 
Навукла сам тамне облаке.  
Дечак се намргодио. 
 
Слика осма 
 
Замисли трг окружен трошним кућама 
и звоник на брду надомак села. 
Замисли на том тргу 
жуто блато у мојим ноздрвама 
похватало се по длачицама, 
а танак млаз крви из слепоочнице 
натапа једини бусен самоникле траве 
и лептира који спушта крила да помилује ткиво. 
У мојој десној руци пиштољ. 
Звона звоне.  
 
 
НЕСАНИЦА 
 
Не знам како миришеш. 
Не знам како се љубиш. 
Шетам улицама које називала сам нашим 
тражећи у канделабрима одсјај пене која се слила 
на карирани столњак кафане на периферији 
у којој смо мокри од лаке пролећне кише 
јели мусаку од печурака.  
Не знам како дишеш 
када несаницом хваташ остатке сећања 
на време пре смрти наших очева 
наших мајки и дедова. Нас.  
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Купила сам маленог мароканца 
завијеног у најлон да се тако мален не разаспе по крилу. 
Купила сам маленог мароканца, тако маленог 
да ми од удаха његових запаљених ситних цветова 
није ништа. Није ми ништа. Само несаница. 
На телевизији се емитује Михалкова Сунчаница. 
Подморница. Ја сам подморница на дну Баренцовог мора. 
Пространства су велика, велика као Русија 
хладна као плочице купатила 
на којима лежим сатима, сатима 
гледајући контуре испљувка, испљувка, 
јер несаница, несаница, 
а на телевизији се емитује 
Сунчаница, Сунчаница, 
смејем се Михалковим брковима. 
И ти си ту. И ти си подморница. 
 
 
РУКЕ 
 
Оставио си црно-белу меморалију 
на столу на који спуштам уморне шаке 
после рибања подова од скореле постељице 
из које рађам ново јутро, суморно, али ипак наше. 
Црно-белим, укоченим погледом 
гледао си као да ме заиста видиш, а то је реткост 
данас сви избегавају поглед у очи. 
Ти си гледао право у моје из којих је отицало мастило 
којим си доцније написао сонет. 
 
 
РЕКВИЗИТ  
 
Теби некако увек полази за руком да пишеш магијске речи 
које у својим значењима одмах донесу 
светове које сањам, слободу, путовања, свилене чарапе, 
уздахе, средоземље, балоне, алехмичареве тричарије 
разасуте по скутима госпођице Барили која уме да се смеје 
док осликава насловницу следећег броја Вога. 
Теби некако од руке иде да ми даш милион разлога  
само у једној речи, милион симбола које лако гутам 
и поверујем да си божанског кова 
како би иначе једним загрљајем 
упрљане улице 
Бруклина окупао.  
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ВУКОВИ СЕ ГРЛЕ НОЋУ 
 

 

Марта Мићић 
 
 

Стигла је у град своје младости.  
Кренула је пешице од аутобуске станице као 

пре двадесет година када је живела на ита-
лијанско-словеначкој граници. Дубоко би уз-
дахнула, као и тада, не знајући где би пре да 
крене. Одабрала је широк пут између дрвореда 
који воде до Старе Горице. „Булевар поморан-
џи” – присећала се, како је назвала тај, за њу 
фасцинантан призор све до прве пекаре где је 
редовно јела две погачице и испијала јогурт из 
стаклене теглице. Најбоље погачице и јогурт, 
икад! Имала је књижицу за погранични прелаз, 
чак за више прелазака дневно. Подигла би високо изнад главе и махала са 
њом цариницима, који су јој руком узвраћали поздрав. Никад је нису 
прегледали ни питали ни сумњали у њу. Знали су они већ, и где иде и шта 
ради. Израђивала је и фотографије у првој улици десно код фотографа. Даље 
није ни ишла. Имала је све што треба. И то су знали. 

На тренутак је прожимала језа. Нестваран осећај као да лебди, а не ко-
рача. Као да су странице њеног пролећног мантила боје слоноваче била 
крила која би је понела. Ни сад је нико није питао где ће са ташном окаченом 
о рамену у ципелама исте боје. Лелујала је или њихала куковима. Више није 
личила на недохрањену тинејџерку која трчкара између дрвореда. Сад је 
достојанствено носећи своје успомене, мисли, сећања, бреме и све заједно 
одајући свиклост на мир, тишину и ћутање. 

Дошла је на промоцију своје нове књиге „Вукови се грле ноћу”. У Новој 
Горици где је неколико година живела, имала је пријатеље истомишљенике, 
сапатнике и сараднике. Вратиће се до пет сати, помислила је, има времена да 
прошета улицама италијанског градића.  

На крају улице дочекале су је степенице. Да ли су биле ту и раније, питала 
се. Немајући куд, кренула је да их савлада. Повремено би, ипак, застала и 
дубоко удахнула, док јој је срце убрзано лупало. Није била од оних који олако 
одустају од ситних или крупних препрека.  

Осврнула се на висоравни, задивљена призором. Готово истовремено, 
средовечни господин је паркирао кола недалеко од ње. Чула је како се врата 
аутоматски закључавају. Он се инстинктивно окренуо целим телом према 
енергији, која је била расута по њој и око ње. Као да је требало ту да се сретну 
на тој узвишици. Човек се неколико тренутака колебао, да ли да се обрати 
жени која га је, чини се, дочекала.  
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– Можете ли да ме усмерите, господине, залутала сам?  
–Где бисте хтели да вас усмерим, Сињора? – схватио би импровизацију.  
Брзо је мислила: До Супермаркета – изустила би на крају. 
Овде нема супермаркет, помисли човек и љубазно се понуди да је 

отпрати где год жели да оде. Подигавши једну обрву, још једним брзим 
погледом би је свеобухватио: Супермаркет?  

Ходали су као да нигде не желе да стигну. Њен мантил је и даље лелујао 
на куковима како је корачала на полувисоким потпетицама. Беспрекорно 
кројена црна коктел-хаљина истицала је њено очувано тело. Мушкарац не-
хотице уздахну. Она осети померање његових рамена. Говор тела је чудо 
природе.  

– Морам да купим чарапе.  
Три лажи за кратко време, помисли човек.   
– Да ли сте први пут овде? – питао је у нади да ће барем сад добити искрен 

одговор.  
– Неко време сам провела овде у младости. А Ви? – одмери црно одело 

које се није усагласило са подневним сатима.  
– Идем на сахрану. Смртни случај у породици.  
Не жури му се нарочито, помислила је. Шета уз незнанку тражећи ча-

рапе. 
Стигли су до прве продавнице. Излози су били скривени иза белог 

платна у целој дужини. Унутра су људи у униформама журно преносили неке 
ствари без речи.  

– Овде не раде. 
Даље уз улицу замишљени, корачали би и они без речи.  
Застао би испред зграде која је личила на продавницу. И на том објекту 

сва стакла била су прекривена белим платном у целости. Завирили су попут 
знатижељне деце. Униформисани људи журно су се кретали додајући ствари 
једни другима. Нису видели шта. Стадоше затечени.  

– Чудно... – изустили су уз истовремени уздах.  
– Ја бих да се вратим – рече Сињора. – Закаснићу на рођендан... 
И поново лаж, помисли човек. И он се вратио до својих кола, као да је без 

разлога стао ту.  
Она се спустила истим степеницама, прошла између истог дрвореда не 

марећи да ли је човек прати погледом. На аутобуској станици у Рожају села 
је у такси. Тачно на време стигла је у дворану Дома културе где су својевре-
мено одржавани песнички сусрети. Још увек је имала тај чудан осећај 
нелагоде због нестварних збивања у протекла два сата. Срдачни поздрави са 
старим знанцима и упознавање са новим људима одагна нелагоду.  

– Ово је господин Клаус. Он је дошао специјално због тебе и твоје књиге 
– окрене је пријатељица према човеку у црном оделу, који би требало да буде 
на сахрани – он је наш врсни критичар, представиће твоју књигу „Вукови се 
грле ноћу”.  

– Упознали смо се у Супермаркету, где је Сињора куповала чарапе –
заискрио би очима којим је привукао њен поглед.  
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Није лош, помислила је док би се срдачно руковали, попут правог глум-
ца... 

 
 
Ујутру је дуже спавала. Скувала је и јачу кафу. Имала је осећај као да се 

вратила са далеког пута. Дрвеном кашичицом мешала је мед како би га што 
пре растопила у кафи. 

Телевизор је остао да ради још од ноћас, када би само смањио тон, као 
безброј пута. Узела је управљач и вратила се на кревет. Још није била ни 
довољно будна ни спремна за акцију. Узела је роковник и отворила код 
странице где је претходно вече, у неко доба хтела нешто да запише.  

„О, не! Опет само две реченице!”, прекоравала би себе у себи. Сетила се 
филма који ју је заинтригирао, привукао пажњу, натерао је да одложи ро-
ковник и оловку. Добра постава, сети се, али не и краја. Заспала је. 

Сркнула је кафу. Како јој је само пријала! Поглед јој се зауставио на 
екрану. Емитовали су вести. брзим покретима тражила је управљач поред 
себе. Могла је да прати од тренутка када је притисла дугме за јачину тона: 
„...Клаус, који је пре две године добио награду на Канском фестивалу због 
улоге у филму „Вукови се грле ноћу””. У горњем десном углу екрана била је 
уоквирена фотографија господина... тј. глумца, који је ноћас доживео ауто-
мобилску несрећу. На следећем снимку видела су се смрскана кола, а иза њих 
нека зграда, или излози обасјани неонским светлом и прекривени белим 
платном... 

Прожмала је језа.  
Ноћас је, изгледа, гледала баш тај филм којег је спомињала новинарка. 

Главну улогу је играо тај глумац који је уоквирен у горњем десном углу 
екрана.  

Филм, који се преточио у њен сан.  
Завртело јој се у глави док је покушала да се сети детаља свог сна.  Сна, 

или визије? Била је тамо. Нестварна, као што је био нестваран. Након 
несреће. Након што је заспала. Били су заједно са оне стране јаве. У другој 
димензији... 
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СИМБОЛИЗАМ ВАТРЕ 
 
 

Санда Ристић Стојановић 
  
ПЕСНИК                                                           
 
Реч смрт гурну песника у 
речи живот, савршенство. 
Просјак таме даде просјаку времена 
пред новчићем простора првенство. 
 
Силуета ноћи тек песника од 
силуете наше таме позајми. 
Плаћени убица ноћи још једног 
плаћеног убицу таме унајми. 
 
Римована ноћ се у слободан 
стих наше таме пресвуче. 
Реч смрт за уже речи свет, 
понеког песника вуче. 
 
 
Екстремну реч смрти ухватише у 
мрежу речи, речи свет ризици. 
По степеницама нејасноће лица 
силазе његови крици. 
 
УТИСЦИ 
 
Сунце наш сјај убаци  
у своја погрешна правила. 
Ноћ изгради неку потпуно нову  
ноћ од камена свог сивила. 
Утисци Месеца расформираше 
месечине времена, савет. 
По ивици утиска ноћи 
жонглира са црном бојом, авет. 
На лицу времена, изигравају очи, 
простора тајна чула. 
Дим ноћи истражује где 
је његова црна лула. 
Утисак простора има утисак 
да је речи простор, сведок. 
Море речи поплави 
своју реч док. 
 

 
 
 
ПОДСВЕСТ 
 
Месец одједном зађе у 
месечине наше подсвест. 
Ноћ одједном набаса на 
неку прекобројну црну свест. 
На лицу ноћи сан 
испремешта реч снови. 
Реч време се склони у  
сенку речи која се понови. 
 
Земља и небо се птицом 
бацише у оно надреално. 
Земља цепа облик неба 
на птице стално. 
Време се повуче вербално 
из свих снова својих, прилика. 
Изложба ноћи само  
нашу мрачну слику слика. 
 
 
УМЕТНОСТ                                 
 
Стих Месеца, слика препуна 
вербалне месечине, исправи. 
 
Слику ноћи, претварање црног 
да је наша слика поправи. 
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Реч смрт премало слика земље 
од речи живот наручи. 
 
Реч смрт само најуметничкију 
слику смрти на реч живот сручи. 
 
Слика живота се пребрзо у 
архитектуру најмодернију смрти,  

повуче. 
 
Силуета ноћи до нас 
силуету речи ноћ довуче. 
 
Ноту Месеца пронађе 
месечине наше звучна одаја. 
 
Реч смрт однесе, речи живот 
римована са апсурдом, промаја. 
 
 
СТВАРНОСТ 
 
Реч дан вуку по  
речи ноћ, баналности изазови. 
Шине свакодневице нестадоше 
у имагинацији речи возови. 
 
Небо тражи птицом,  
земљу-свакодневицу превише  

статично. 
Реч ноћ руши власт 
нашег црног, речју дан, практично. 
 
Просјак ноћи животарење свог  

добијеног 
новчића речи, мраком нашим  

реализује. 
Реч ноћ звездом само 
реч дан, изује. 
 
Реч реалност опет са лица 
нашег реч стварност свуче. 
Речи ноћи опет реалност 
црних речи живот, уче. 
 
 

ТАЈНА 
 
Реч Сунце још увек тражи 
Сунце које у нама излази. 
Реч Сунце у тајни 
нашег Сунца залази. 
 
Реч ноћ у тајну 
неизречене ноћи жури. 
Реч град као тајна 
урбане речи пројури. 
 
Војсци ноћи западе 
тајна, дневна команда. 
Реч ноћ изубија нашим 
звездама, реч банда. 
 
Сунце се ка тајни 
нашег Сунца миче. 
Лик ноћи се од тајне 
свога ока одмиче. 
 
Револуција ноћи тражи  
наше тајне, црне барикаде. 
Реч дрво у самој 
себи наређа читаве кладе. 
 
 
ПРИВИД 
 
Реч живот само привид 
речи смрт уобличи. 
Сличност речи земља и речи небо 
само на нас личи. 
Смрт исцепа време уместо 
свој са собом споразум. 
На лицу сна, уснулост 
прескаче разум. 
 
Реч живот само привидно 
понеку реч смрт, претражи. 
Земља, привид неба у 
нашој земљаности тражи. 
Земља се сруши на замисао 
неба да је њена конструкција. 
Смрт одби да буде 
речи смрт, продукција. 
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ПРИЧЕ ИЗ БОРДЕЛА 
 
 

Никола Мишовић 
 
 
1. 
 

Чим смо стигли, Лина је отишла до ве-цеа. 
Није је било петнаестак минута, а када се вратила, 
под носем јој је остало нешто белог блага. 
Привукао сам је себи, средњим прстом скинуо 
остатак кокаина и набио јој га у уста. Угризла ме 
је кривећи усне у безобразни кез. Окренула се, 
нагузила и кренула да тверкује (тресе дупетом 
горе-доле) преко мог курца. Нашрмкана мала 
фурија на штиклама… Што да не? Толико људи 
шмрче обећања политичара, хефта се у вену бај-
кама религија, надувава прогнозама астролога, 
опија визијама видовњака и тако тетура кроз живот да просто нисам могао 
видети ни један једини разлог зашто би се Лина требала скинути са кокаина. 
Ако је шмркање чини срећном, допушта јој да лакше живи са собом и прегура 
дан док њеним међуножјем пролазе свакакви типови, нека је… Тачно је да је 
то може убити, али смрт ће ионако доћи. Истина, деца ће тад одрастати без 
мајке, но живот није бајка и срања се дешавају. Јадна девојка. Мислим да је 
неким људима ковчег у младости, јер њој беше тек 28 година, далеко боља 
алтернатива од сиротињског живота. Лина није била за тигањ. Сваки њен 
покрет био је вођење љубави са самим појмом еротике и све што је она на 
овом свету требало да ради јесте да угради силиконе, напуца усне, скине мало 
вишка коже на стомаку, проведе остатак живота на леђима и по потреби 
рашири ноге. Планирала је да тражи помоћ хирурга за попрсје, али кокаин 
јој је прождирао имплантанте, јер колико год да би зарадила њен носић би 
потрошио. Једну руку спуштао сам низ њен кук, а другу провлачио кроз косу 
милујући је уснама по врату и у том хаотичном трештању музике питао се да 
ли би нам свима било боље када бисмо били мртви. 
 

 
 

„Где сте?”  
„Ево нас”, рече Уна и изу се. Баш као што је организаторка казала, сто-

пала су јој била лепа, са одличним обликом ноктију и црним лаком. „Шта 
радимо?”, питала је.  

„Па двојке… Сат времена”, рекох и пружих јој 20.000 динара. Она изађе 
из собе са новцем, а ја остадох са Теом и кренух да се скидам.  

„Шта има?”, питала ме је.  
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„Ништа посебно. Код тебе?”  
„Ништа посебно.” Ставио сам ствари на кожну фотељу у углу собе, пова-

дио пудинге из кесе и поређао их на сточићу, а после тога узео паковања 
чарапа, исцепао их и дао Теи најлонке у боји коже рекавши: „Ово ћеш ти да 
обучеш”.  

„Добро”, осмехнула се и кренула да их умотава. Уна се вратила, скинула 
сукњу и у црном брусу и тангама легла на кревет.  

„Скини се одмах”, рекох јој.  
„Добро”, одврати Уна, поскочи из кревета, скиде све са себе и приме-

тивши пудинге на столу упита: „Шта је ово мајко моја?”  
„Тиме ће да нас заслади”, рече Теа.  
„Па јеси ти овде дошао да једеш или да јебеш?”, додаде Уна.  
„То код мене иде једно с другим, јер ипак, секс је храна за душу… Тако 

да…”, рекао сам и бацио јој црне најлонке: „Ово је за тебе.”  
„Да обучем, је лʼ да?”, рече Уна умотавајући ногавицу у прстен.  
„Логично”, рекох. Теа се закикотала.  
„Е”, гласну се Уна када навуче чарапе, „али оне немају рупу. Како ћеш?”  
„Ништа се не брини, поцепа ти то он”, рече Теа.  
„Она зна све. А ти си нови колачић… Али не брини. Брзо ћемо те укло-

пити у причу”, рекао сам и додао: „Лезите на леђа и не радите ништа.” Оне 
послушаше. Стајао сам испред кревета и гледао њихове витке ноге прекри-
вене најлоном како опружено стоје једне поред других, попут еурокрема. Био 
сам затечен. Знао сам да су та стопала која само што се не додирну део 
стварности, али мој мозак као да то није могао прихватити. Клекнух на ивицу 
кревета, обмотах дланом Теин ножни зглоб, подигох га и загризох је за 
спољну страну стопала. Потом га спустих и исто учиних Уни.  

„Примакните се једна другој”, рекао сам и оне уз смех послушаше.  
„Баш си перверзан”, рекла је Уна. Нисам одговарао. Осећао сам се уко-

чено. Укрстио сам им ноге и лизао стопала и листове. Курац ми је био мртав. 
Кренуо сам да га надркавам, али није ишло. Био је отромбољен. Убрзао сам. 
Уна ми је ставила стопало под јаја, а Теа ме је додиривала преко курца. 
Осетио сам благи долазак ерекције. Међутим, када схватих да лизањем ногу 
и сировим надркавањем нећу постићи тврдоћу за квалитетан секс, ја рекох: 
„Знам шта ћемо”. Поцепао сам Теи чарапе код пичке и наставио објашњење: 
„Идемо у возић. Ти ћеш ми сести на фацу, а Уна ће да ми дрка и пуши”. 
Неколико тренутака касније моја замисао се испуни. Теа ми је седела на лицу 
и ја сам јој се љубио са клиторисом и копао језиком по њеној влажној пички, 
а Уна ми је, ставивши кондом на моју мушкост, сочно пушила. Видело се да 
воли да пружа орална задовољства мушкарцима јер колико год нека 
проститутка искуства имала и покушавала да се побољша, не може 
надмашити ону која ради из љубави. Уна је била заљубљена у пенис и то се 
осећало. Курац ми се претворио у клин. Стиснуо сам Теу за дупе и додатно 
набио пичку на своје лице. Осећао сам да ћу брзо свршити. Подигох Теу и 
повиках: „Стани, стани, стани!” Уна стаде и ја казах да желим да је јебем.  
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„Па, побогу, младићу, шта ваша девојка ради са тим чарапама? Он је, 
Гоцо”, обратила се жени пред касом: „Овде био и прошле недеље. И прет-
прошле. И стално купује чарапе девојци. Скоро сваке недеље.” 

„Стварно чудно”, рече Гоца и зачуђено ме погледа док је продавачица 
претурала по чарапама. Нисам ништа рекао, мада су ме питања иритирала. 
Шта њу брига како моја девојка носи чарапе!? И како јој не досади да по-
навља питање?  

„Ево их”, рече продавачица и стави два паковања поред касе, а ја јој 
пружих унапред припремљених 700 динара. „И реците девојци да води ра-
чуна”, додала је.  

„Није крива девојка”, рекох, „него ја. Стално јој их поцепам”.  
„Како побогу!?”, зачудила се.  
„Током секса”, рекох. Жене остадоше без речи, а ја са чарапама, најљу-

базније им пожелевши леп дан, изађох. Било је време да се упутим ка јавној 
кући. Такси станица се налазила малтене преко пута радње, па сам отишао 
до пешачког прелаза, стао и чекао зелено. Баш се одужило. Поред мене је 
стајао један млади пар. Мислим да су били мојих година. Она је била бубу-
љичава, мршава, са чупавом косом, неупадљиво обучена, а он… Стручнији 
сам да оценим лепоту саксије него мушкарца, али се могу усудити да кажем 
како момак није био школски примерак алфа мужјака. Она је била ружна и 
никаква! Ето! Рекао сам! Лепота је у оку посматрача и у мом она је била ге-
нетски отпадак! Међутим, како су се само лепо гледали, држали за руке и 
смешили. Зашто и ја не могу да нађем неку такву девојку, држим је за руку и 
гледам са осмехом на лицу? Шта није у реду са мном? Тад наранџасти порше, 
који лагано прође улицом, одговори на моје питање. За воланом је био неки 
тип шмекерског изгледа у оделу док је сувозачево место било празно. Ауто је 
успорио због дегенерика на бициклу који је улетео у траку, па се могло боље 
осмотрити. Нећете веровати како га је девојка погледала! Онај њен јадничак 
је гледао у њу, а она у порше и мушкарца за воланом. Није бленула. Нити је 
момак приметио њен поглед. Али ја јесам! Тај тренутак у којем је њеним 
очима, попут муње бљеснула чежња да буде на сувозачевом седишту. Похота 
и жудња чији облаци су, у времену краћем од трептаја, прекрили њено лице. 
Она је желела шмекера у поршеу, али је знала да га не може имати нити га 
на било какав начин привући и натерати да у њу набије свој курац. Њој би и 
то било довољно. Да зна да ју је јебао тип који вози порше, јер то би је 
учинило посебном. Бити једна нит на скупоценој лепези избора вагина и 
ануса којом се богат свет једнократно хлади када им од досаде постане вруће. 
Али тамо не може свака жена. Нити на лепези морају бити лепе, а она… Она 
може имати неког као што је тај високи мршавко у маслинастозеленој јакни 
и браон патикама. Он је за њу само компромис. Она љуби свој компромис. 
Пуши курац и гута семе свом компромису. Јебе се са својим компромисом. 
Родиће децу свом компромису. И на крају остарити и умрети са својим 
компромисом гледајући како јој се деца претварају у исто – обичне 
компромисе. И то је све у реду уколико можете себе да лажете и ултиматум 
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који вам живот намеће назовете компромисом или можда одете још даље па 
кажете да се ради о љубави. Али ја једноставно не могу.  

Једном приликом изашао сам са девојком не осећајући било какву при-
влачност. Слушао сам је, држао за руку, силио себе да је љубим и после тога 
дошао кући, ушао у туш-кабину, пустио воду, обмотао туш око врата и кренуо 
да га затежем. Нисам се никако могао обеситу јер сам седео и гајтан је био 
јако ниско, па није било могућности да висим нити сам стварно желео себи 
одузети живот. Радило се о обичној патетици. Али док сам гледао тог 
несретног мршавка схватајући да је и она њему један обичан јебени ком-
промис јер он би, без сваке сумње појебао милфару у раскопчаној бунди за 
чијим истуреним попрсјем му је одјурило око, схватио сам да бих можда рађе 
отишао са овог света од сопствене руке него, попут њих двоје, ходао њиме 
плашљиво се држећи за туђу. Боже мили, зар сиротиња нема ни љубав, већ 
само лаж којом се дрогира да би лакше прегурала дан?  

Коначно се упали зелено. Пређох улицу, седох у први слободни такси и 
рекох му да вози до арене. Нисам могао избацити пар из главе. Неки људи су 
као свиње. Не бирају већ једу све помије које им живот баци. Некада ми се од 
тога повраћа. Убрзо сам стигао пред зграду, назвао организаторку и сазнао 
број спрата и стана. 
 
2. 
 

Тако сам те вечери, одлучан да преломим и ставим женско стопало у уста, 
рекао родитељима да пре журке идем до града, изашао из стана и лаганом 
шетњом кренуо ка центру. Овај пут требало нам је нешто мање од пола сата 
да стигнемо до јавне куће. Нисмо много разговарали током вожње. Још на 
почетку замолио сам га да појача музику и већи део пута провели смо 
слушајући песме на ТДИ радију док се сва прича свела на констатацију 
врелих временских прилика, питања везана за школу и летовање заједно са 
оним пропратним формалностима које се могу сабити у мање од неколико 
минута. Све време сам размишљао како ћу рећи проститутки о свом 
необичном фетишу. Одлучност са којом сам изашао крњила се сваким 
пређеним метром.  

Осећао сам превелику срамоту и при самој помисли како девојци гово-
рим: „Желим да ти пољубим стопало.” Али коликогод стид био јак, живот је 
исувише кратак. Зар читав живот треба да потискујем свој фетиш и на 
самртној постељи постављам себи питање: „Боже, какав ли би осећај био 
љубити их, лизати, намазати шлагом или пудингом? Стрпати их у уста и 
угристи?” Фут фетиш је у мом животу био присутан од најранијих дана. Кад 
сам био мали, своја стопала доживљавао сам као нарочито интиман део тела 
и, не рачунајући укућане, осећао сам велику нелагодност и стид када бих био 
принуђен да се без чарапа појавим пред другима. Од шесте па до десете 
године свака форма босоногости излагала ме је стубу срама за који сам само 
ја знао. Чак сам, као клинац, када ме је мајка одвела на џудо, иако ми је 
тренинг био интересантан, одбио да тренирам јер нисам могао поднети да 
сви ти људи имају увид у моја стопала. После је осећај нелагодности почео да 
бледи све док није потпуно нестао, а то, чини ми се беше када сам кренуо да 
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дркам. Испрва нисам желео прихватити чињеницу да ми женска стопала 
стимулишу камене ерекције, потом сам се помирио са сопственом природом 
и одао онанисању без граница са намером да посетим психијатра и отворено 
кажем о свом проблему, али како је време пролазило, шарајући по сајтовима 
за одрасле, схватио сам да засигурно не би било толико порнића са фут 
фетишом као централним мотивом да само нас неколико на планети има ову 
врсту наклоности. Сваки озбиљнији порно сајт имао је одељак фут фетиш са 
брдом филмова. А у тим филмовима, верујте ми, радило се свашта… С 
обзиром на њихову бројност закључио сам да сигурно петина мушке 
популације мора имати фут фетиш и тако сам одахнуо јер, ма шта радили, не 
можете 20 процената мушкараца стрпати у лудницу. Још једна необично 
интересантна чињеница јесте да сам обично код људи прво запажао стопала 
и шаке. Слагао сам. Не обично, већ увек. Ако нисам могао видети стопала 
обратио бих пажњу на шаке. Ценио сам складност ноктију, однос и размак 
између ноктију и коже, грозио се прљавштине, деформација и изнад свега 
сечења нокта до крви мада сам са једнаком страшћу презирао и када би нокти 
били превише дебели или уштогљени. Али, питао сам се, хоћу ли све то 
крунисати ове вечери и ставити једно лепо женско стопало са црвеним 
ноктима у своја уста, сисати палац, лизати је од дупета до пета… И ко зна шта 
још… Стигли смо у јавну кућу. Након што уђосмо на паркинг, видех да смо 
опет сами. 

„Нико не долази овако рано”, прокоментариса Дејан.  
„Добро за мене”, рекох и поново кренух ка погрешној кући, али се овај 

пут сам исправих. Кад прођосмо кроз врата, за пултом, по обичају, беше се-
докоси мушкарац ћелавог темена који нам се учтиво јави и рече да уђемо у 
„салу”. Ја седох испред бине док Дејан заузе место за столом иза. Девојке 
убрзо изађоше. Било их је више него претходна два пута и све су биле у тан-
гама, малим брусевима и сандалама са дугим штиклама. Прва ми за око 
западе изузетно висока плавуша кратке косе чије је тело било такво да би све 
речи стављене у службу описивања њене естетске узвишености биле 
доживотно оскрнављене за достојанство. Међутим, није све у грађи нити 
лепоти лица. Жена је много више од тога и ни најсавршенији естетски склад 
не може парирати бујици сексипила каквим су поједине сопственице вагина 
подарене. Са блондине пажњу ми скрену онижа црнокоса бринета снажних 
ногу и истурене задњице чији гузови су се тресли док ју је, држећи се за 
шипку, покретала горе-доле. Шта ме је на њој привукло, не могу тачно 
казати, али некада, када их видите, неке жене учине да напросто желите да 
их јебете до смрти. Она је била једна од њих. Нисам јој загледао шаке и сто-
пала јер она беше вансеријска целина неподложна дедукцији. 

Својим продорним црним очима одговорила је на мој поглед, пришла, 
пружила руку и рекла: „Ја сам Сара.” 

Желео сам да осетим како је то лизати женску ногу у најлонским чара-
пама. Потрагу сам почео по регуларним радњама, а завршио у секси-шопу 
смештеном у једној стрмој улици недалеко од хотела Москва. Није ми био 
први пут да улазим у ову врсту продавнице. Када сам био трећи средње, за-
једно са две другарице, као изненађење намењено Дамиру за његов 
осамнаести рођендан, ушетали смо у управо овај секси шоп. Хтели смо да га 
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изненадимо великим дилдом, али смо се уплашили да ће се увредити па смо 
уместо тога купили сајбер вагину. Тад сам још био невин и сасвим 
фасциниран вештачком рибицом. Радило се о коцкастом предемету у боји 
коже, величине нешто мање од лопте, са клиторисом под којим се налазила 
рупа. С обзиорм на оно што сам виђао у порнићима, чинило ми се да је врло 
веродостојно направљена. Увили смо је у рођенданску фолију и однели па-
кетић у школу. Уручили смо му поклон током великог одмора јер професори 
вероватно не би били пријатни ако би његово изненађење било обелодањено 
на часу. Смејао се као побеснели магарац. Из очију су му липтиле сузе, а лице 
му се толико зајапурило да сам помислио како ће му позлити.  

„Матовићу, дођи да те загрлим”, рекао је. Плашио сам се да ће ме ћуш-
нути па сам подигао гард, али он рече да ће ово памтити док је жив. Загрлили 
смо се. Цео дан одељење је провело у опсервацији сајбер вагине. Отворили 
смо је и додиривали. Они одважнији, већином се радило о девојкама, чак су 
и забили прст у њу. Ја сам то жарко желео учинити, али сам се плашио да би 
такав незрели поступак одао моју невиност. Данас бих глатко надркао курац 
и убацио га. Једини од професора који је видео поклон био је професор 
физичког. Смејао се и рекао: „Ала ће Дамир ово да поцепа. Дамире, срећан 
рођендан! Слободан си. Иди кући и проведи се.”  

Дакле, у истом том секси шопу сада сам куповао чарапе за курве. Избор 
је био огроман. И то не само чарапа. Било је маски, бичева, лисица и костима 
од којих мени најпривлачније беху униформе француске собарице и 
медицинске сестре. Ипак, биле су превише скупе, око 45 евра, а ја сам могао 
приуштити трошак не већи од десет. Први проблем при избору чарапа био је 
боја. Желео сам лизати и љубити женске ноге када их прекрива и најлон у 
боји коже, и браон, и бели, и црни. Али финансијске околности беху сурове 
што је значило један пар чарапа по курви. Коначно одабрах. Фискални рачун 
који ми дадоше износио је 790 динара, колико су коштале црне самодржеће 
чарапе са појачањима боје на пети и прстима повезаним танком црном 
линијом. Ово је била прва у низу оваквих куповина. Када сам дошао кући, 
морао сам да пронађем место где ћу их држати наредних неколико дана док 
не дођем до новца за курву. Финансије за борделе биле су значајно 
потпомогнуте очевом пензијом коју сам примао. 20 000 динара месечно биле 
су две сигурне јебачине. Одлучио сам се да сакријем чарапе на дну комоде на 
којој је стајао телевизор. Тамо сам складиштио гомилу књига са факлутета и 
мајчина рука унутра није залазила. Од тада па надаље, чарапе за курве, 
заједно са понеким бичем држао сам под дебелим укориченим уџбеником из 
макроекономије. Помало је смешна… Та истинитост овог потпуно спонтано 
креираног симболизма. Пичка је темељ људског света, а економија 
нуспродукт нејебице. Када уместо неотворених чарапа у паковању имаш 
жену која их је обула и раширених ногу чека да уђеш у њу нећеш мислити о 
томе да је економија наука која се бави тражењем начина на који би се 
неограничене људске потребе задовољиле ограниченом количином ресурса. 
Али када немаш, мораш да слушаш речи оних који је такође нису имали и 
читаш срања која су, маскирајући фрустрацију нејебице, писали, јер ће ти то 
наводно помоћи. Формула живота је, заправо, врло једноставна и гласи ППХ 
– пичка, пиће, храна. Желиш срећу, потруди се да ти ППХ који конзумираш 
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буде што квалитетнији. Међутим када ти нешто из светог тројства недостаје, 
измишљаћеш религије, економије и друга чудеса како би их продао другим 
очајницима, узео новац и купио оно што немаш. 

Или ћеш као већина читати туђе дебеле књиге чија садржина ће насто-
јати да те убеди да су свеске које продајеш на бувљаку заправо најновије 
верзије скупина укоричених продуката целулозне прерађевине обележене 
маргиналним и линијским колоритним отисцима. И више никад те неће 
заболети курац, јер ће убудуће, када те реч едукативних система просветли, 
нервни рецептори у зони гениталија информисати твој мождани кортекст о 
постојању проблема. Али ако, игром случаја, изрониш из тог фиктивног 
света и схватиш да продајеш свеске и да је твој муж, друг, брат или отац, који 
себе назива оперативним менаџером у системима за складиштење и 
депоновање органске редукције метаболичких вишкова, заправо, обични 
клозетар који пијан чисти чучавце и наплаћује улазак у ве-це 50 динара, 
бићеш у озбиљном проблему. Уколико си предуго живео у заблудама књига 
можда ћеш, када прође дејство анестетика којим си се кљукао јер ниси могао 
да поднесеш дефицит сопствених потреба и право сивило живота, пожелети 
да се убијеш. 
 

 
 

„Удахни јако! Ушмркај.” Принесох папирну цевчицу ноздрви, примакох 
супротни крај кокаину и увукох. „И?” 

„Ништа посебно”, рекох. 
„Добро. То значи да ти тело добро прихвата кокаин”, рекавши то, Лина, 

само много брже, уради исто што и ја. „Хајде сад да поновимо круг.” Још два 
пута, после чега нам је нестало белог блага, прво ја, па она, јели смо и 
ушмркавали кокаин. Није било како ми је Мане описивао. „Сад?” 

„И даље ништа посебно”, рекох. Легли смо једно крај другог. Још увек ми 
се спавало. Приљубила се уз мене и окренула ми леђа. Мислио сам да ћу 
заспати. Међутим, у неком тренутку њена кожа постаде необично нежна. 
Одједном живнух и кренух да је љубим. „Ево га”, рекао сам узбуђено. Осећао 
сам снагу. И напон. Имао сам жељу! Жељу за животом! Сексом! Авантуром! 
Борбом! Љубили смо се као подивљале звери. Желели смо да продремо једно 
у друго сваким делом тела. Ушао сам у њу, ставио јој ноге на рамена и 
подигао Лину на бутине. Туцао сам је брзо и силно попут муње! И желео сам 
да траје вечно! Њено мајушно тело клатило се на мојим бутинама док смо 
трескали једно о друго све до врхунца. Након свршавања загрлили смо се, 
шћућурили под јорган и брзо заспали. Но мало пре него што ми је сан однео 
свест, посетило ме је неколико мисли. Још када је кренуо да ме ради, знао 
сам да је кокаин мој крај. Јер мене ће дефинитивно убити жене. Шмркати 
или јебати? Шмркати или лизати стопала? Шмркати или посматрати 
атрактивну жену како несвесна вашег погледа хода улицом? Није ми јасно 
како се, који курац, ико навуче на то прашкасто смеће. Да, осећај је добар, 
али се не може поредити са моментом када по први пут изујете жени штиклу, 
сусретнете се са њеним најлоном обавијеним стопалом, полијете га вином 
или шампањцем и ставите у уста. И што је нагоре, жене су скупље. Грам 
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кокаина је 80, а сат пичке 120 евра. Тужна околност за мене. Морали смо 
напустити собу до 12, па нас је аларм на Линином мобилном пробудио пола 
сата раније. Попут иглица, светлосни зраци набијали су ми се у очи док сам 
покушавао држати капке отвореним. Мени је требало још сна, а њој курца. 
Прислонила је своје усне на моје и угризла ме. Никад нисам волео да јебем 
ујутро или боље да кажем после буђења, мада егоцентрици као ја за јутро 
сматрају доба дана у тренутку буђења. Насртала је на мене, љубила ме и 
лизала по врату. Безвољно, попут тинејџера натераног да ујутро крене у 
школу, курац је устао и отишао тамо где треба – у пичку материну! Заправо 
Линину. Преврнуо сам је, ставио ноге на рамена, сисао јој палац, давио је, 
пљувао, шамарао, вређао и туцао чинећи све то са апсолутном безвољношћу. 
Приликом свршавања испратила ме је громогласним стењањем и након тога 
ми рекла да јој је било супер. 

„Или лоше лажеш или имаш јако ниске критеријуме за добар секс”, по-
мислио сам, осмехнуо се, казао да ми је драго и на крају устао из кревета и 
кренуо да се облачим. 

„Хајде да проведемо овај дан заједно”, зацвркутала је: „Предвече радим, 
па ћу те одвести у БГ. Је лʼ може?” 

„Што да не”, рекох. 
„Супер!”, узвикнула је. „Доћи ћеш код мене”, говорила је полетно, „у 

стану ми је мајка. Свратила је на неколико дана због Јовановог рођендана. А, 
иначе, да знаш, за моју мајку ја радим у коцкарници Адмирал на Новом 
Београду и тамо си ме упознао. Али нећемо превише да причамо о томе. 
Представићу те као пријатеља. Мало ћемо да седимо са мојом мајком, а онда 
ћемо код мене у собу да се јебемо. Је лʼ може?” 

„Што да не”, рекох.  
„А, иначе, пошто је Јовану прекосутра рођендан, хоћеш да дођеш код 

мене на журку?”, питала је. 
Погледах је, раширих руке, осмехнух се и рекох: „Што да не.” 
„Добро. Баш бих волела да дођеш”, казала је. Када се обукох, изађосмо из 

собе и спустисмо се на рецепцију која се изгледа ујутро претварала у нешто 
налик возном бифеу. Лина наручи кафу и ракију, а ја само ракију и ексирах 
је. Прво своју, онда и њену. 
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БЕЛИНЕ 
 
 

Жељка Аврић 
 
 
БЕЛИНЕ 
 
1. 
Зимно је јутро... Мирише снежно.  
Немиру, спавај, још није часак... 
Све што се ноћас сневало нежно, 
постаће ватром и биће прасак. 
 
Около мрзне. Беле се стопе...  
Невестин вео... И лабудице! 
Пахуље што се при паду топе 
на млеко стакла и дечје лице. 
 
Талас у пени – једро и барка. 
Ветар и кишни облак над градом. 
Осмех и сузе - истина, варка... 
 
Невиног срца. Са чистом надом. 
Безгрешних мисли. Руку спрам дела. 
Белином душе у јутра бела. 
 
2.  
Мој свет сакривен у белом мраку, 
у ово доба кад разум ћути – 
празнинe пуни и надахнути, 
у хармонији и раскораку. 
 
Светлост је бела опет над реком... 
Тај привид мира у који грезнем. 
И лепо ми је... Алʼ ипак чезнем – 
дивно је бити потребан неком! 
 
Занесен белим ноћима лутах 
кроз време прошло, туђе животе, 
тражећи – нађох најлепшу сену;  
 

па ово мало стварне лепоте 
у песму о сродној души спутах - 
недосањану, недовршену... 
 
3.  
Ми, братија из циркуске шатре, 
ходачи по жици, на трапезу 
артисти; гротеске уз трпезу, 
августи глупи, гутачи ватре; 
 
ми, увек уредни, отупели 
у чекању, на бол равнодушни; 
на осуду здушни, па грбушни; 
који су славили па распели;  
 
ми, потрошени артикли века,
  
продавци снова, навика робље -  
свикли на грехове и кајање; 
   
ми, деца споредних колосека;
  
прљавих руку, савести гробље, 
у строју – за бело усијање. 
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4.  
Сан је бео зид у који гледам 
и јастук где клону грешне мисли; 
снег чијој се опојности не дам 
и заборав што све обесмисли. 
 
Сан је бела птица на мом длану, 
с тамног платна месечине трс; 
шкрто светло, мрак у новом дану, 
прах и стена, свила, покор, срс. 
 
Сан је бела госпа која чека 
да ме бившег међу звезде вине; 
сан је све што прође као река 
 
и скутри се у давне маглине... 
Сањао бих тихо у тишини -  
нестајао у вечној белини. 
 

 
 

 
 

Село Рајац зими, акварел,2010. 
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MAIA 

 

Иван Токин 
  
 
22.35 Море је хладно. Лудим од хладноће. 
Дубоко је, морам горе.  
 
22.42 Добро је. Топло. Скоро па да је топло. 
Гладна сам. Мрље су на површини. Осећам им 
срца како куцају. Фоке. 
 
22.43 Гризем. Човек. Много костију. Нећу. 
 
22.44 Крв. Вриштање. Идем даље. 
 
22.53 Гладна сам. 
 
22.59 Гладна сам. 
 
23.04 Орке. Њих шест. Гладне су. 
 
23.05 Бежим. 
 
23.06 Бежим. 
 
23.07 Бежим. 
 
23.08 Много их је. Лове ме у чопору. Круже око мене. Воле ме. Воле моје 
мишиће, моју крв и моје кости. Воле моје очи и моју душу. Воле моје проте-
ине, масти и угљене хидрате. Воле моје минерале и витамине. 
 
23.19 Убиће ме њихова љубав. 
 
23.20 Убиће ме, готова сам. 
 
23.21 Неће ме убити. 
 
23.22 Гледам једну орку, пратим је телом, пратим је бочним линијама, 
осећам јој срце, плаши се, та не сме да ми приђе. Залетим се у њу. Носом у 
стомак. Па опет. Па јој одгризем пераје, одгризем јој и мало стомака. Крв. 
Све је црвено. Луда сам од крви. Ударам. Најбржа сам у свемиру. Не дам 
протеине. Прођем. Побегнем. Зароним. 
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00.29 Море је хладно. Лудим од хладноће. Морам горе. 
 
00.34 Покушам да изроним. Мрежа. Кавез. Људи. Чујем музику. AC/DC – 
Back in black. Волим ту ствар. Сведени рифови, слобода. Али ту је кавез. 
Затвор. Воле ме људи. Воле моје низове оштрих зуба. Воле што сам велика. 
Воле да ме гледају. Воле да се фотографишу са мном. Воле да ме убију. Back 
in black – одлична песма. Волим аустралијски рокенрол. Онај тип у берму-
дама ми је океј. Појела бих га због тих рифова, мада тешко варим толико 
костију. Али бих му учинила. Појела бих му и оног набијеног ортака с капом. 
Он је нешто маснији, симпатично је дежмекаст, сигурно укуснији. Гитаре бих 
им појела, гутала бих њихове ципеле, њихове снове и вештине. Њихова 
искуства и заносе. Сварила бих то све као фину масну фоку. Појела бих 
њихове породице, тонце, екипу са расвете, комерцијалисте, књиговође и 
рачуновође, појела бих возаче камиона и пилоте, стјуардесе и копилоте. 
Волела бих их до последњег протеина, витамина и минерала. 
 
05.36 У кавезу сам. Дан је, видим сунце. Нема музике. Не могу да изађем. 
Ударам у челичне шипке кавеза. Боли ме. Ударам још. Боли ме још. Ударам. 
Крварим. Крв. Луда сам. 
 
07.22 Ја сам Maia, краљица, лепотица, ја сам лептирица, ја сам душа свемира, 
ја имам велика бела крила која ће да ме однесу из овог кавеза. 
 
07.23 Носе ме крила, далеко, летим мирно, спокојно, насмејана. Лепо је на 
ваздуху, сунце ме греје, машем крилима споро и снажно, па их раширим и 
пустим да ме носе ваздушне струје. Птице су згрануте. Птице ми не верују. 
Не верујем ни ја птицама. Сама сам, као и увек.  
 
08.42 Нема више ветра, само сунце, које ме греје, које ме суши, које исцрп-
љује. Сунце ми смета, сада.  
 
08.43 Зароним. Обришем крила са свог тела. Пераја оставим, и зубе, оштре, 
у низовима. Оставим и своја два ока, нежна и бистра. Оставим све што ми се 
оставља, и знам да све могу да обришем, и то ме узнемирава. Узнемирим се. 
 
08.45 Узнемирена пливам, и поједем две шкарпине, од узнемирености. 
 
08.46 Осећам их у желуцу. Мирне су. Комади меса, четири половине. Нема 
ту живота. Осим мог. Узела сам им све, осим душе. Душа не може да се поједе. 
Куда душа иде не знам, знам само да нисам ниједну сварила. Осетим 
повремено трзаје неких душа, понеко искуство уђе у мене, али сама душа, 
никад. Ове две шкарпине нису биле неке уметнице, тврдим. Умем да осетим 
уметника кад га поједем. Један човек кога сам појела био је велики уметник. 
Рибар. Појела сам га у вероватно најлепшем тренутку његовог живота, и он 
је то знао. Улетела сам му у најбољи улов, појела и улов и њега. Није знао да 
је уметник, и мислим да га то није ни занимало. Одгризла сам му пола чамца, 
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па пола њега, па сам их довршила, и њега и чамац. Погледао ме је половином 
тела. Ништа, ни страх, ни ужас, ни изненађење. Тај тип је све разумео. 
Схватио је да је мој ручак битан као и све друго. Као и његов ручак. На њега 
је дошао ред, и он је био спреман. Уметност је спремност. Видела сам, и 
појела сам уметност, и сад знам. Уметност је бити спреман да умреш, одмах, 
сад. Без смрти, уметност би била само још једна вештина. Занат који може да 
се научи довољним бројем понављања.  
 
08.47 Благослов умирања разумеју само бесмртни – кажем мртва-хладна, 
самој себи, у хладном мору. 
 
08.49 Изаберем једну девојчицу на плажи, која седи поред мора, на песку. 
Гледа у хоризонт. Залетим се на њу, изроним, и насучем се непосредно 
испред њених ногу. Носи платнене балетанке, розе, мокре од мора. Кажем јој 
– Ја сам Маia, једно тело, једна душа, једна љубав, ја сам један живот, једини 
који постоји.  
 
08.51 Она ми каже – Знам, мила, ту си заувек, незаустављива, бела и велика, 
срећна и беспомоћна. Нежна, сурова, у живот заљубљена девојчица, 
ослобођена у телу велике беле ајкуле. Ти си лепотице смрт, у свом најра-
зумљивијем облику. 
 
09.01 Магла се вуче по још увек мирној површини мора. Крстарим, вели-
чанствена. Многим живим бићима је ово судњи дан. Животи ће им се данас 
угасити, можда без наговештаја, према насумице утврђеном распореду. 
 

 
 

Ћуштица,  акварел, 2009. 
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РЕЦЕПТ 
 

 

Немања Стојковић 
 
 
РЕЦЕПТ 
 
Ставите мисли на 250° Целзијуса 
Или 480° Фаренхајта 
Или 9 код пећи на гас 
Сјединили сте ту масу 
ДНК ћелавог деде 
Ударци у главу 
Прва хемијска једначина 
Разумевање Хегела 
Топе се шећери прве мастурбације 
Пријатни мирис Сократа се шири 
Појављују се мехурићи надања 
Браон пеге гледања у звезде 
Пролазите опет кроз рецепт живота 
Сва та звучна имена 
Крађа поморанџи 
Планински ваздух 
Шамар 
Тражите себе у зачинима 
Детаљи детаљи детаљи 
Преслишавање дефиниција 
Дипломе 
Радна места 
Сво оруђе је ту око вас 
Искоришћено у сврху савршенства 
Навијате тајмер на 30 година 
Снови из рерне вас маме 
Али не још! Буди стрпљив! 
Потрошено је толико тога... 
 
Тајмер те буди 
Скачеш из кревета 
Успут осећаш олакшање 
Чуо си тајмер 
Све је у реду 
Није загорело 
Отвараш рерну 

Запахне те озон и бозон 
Већ осећаш укус победе 
Засецаш своју креацију 
Тешким познавањем људи 
Згроженост на твом лицу 
Не могу да умире нова сазнања 
Сад је само ту тај призор 
Тесто које је изнутра пресно! 
Сва та лепа спољашност 
Заправо је „жива” и крвава 
 
Једеш 
Гуташ залогаје 
Правиш се да уживаш 
Сигурно то тако мора бити 
 
П.С. 
Време је релативна ствар  
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Пријатељу мој 
Не прати увек слепо рецепте 
Додај мало своје душе 
Ако је још има 
 
 
ПОКУШАВАТИ 
 
Загребати површину 
Покушавати 
Пустити нокте да расту 
Да очврсну од ломљења 
Покушавати 
Загребати испод осмеха 
Испод суза 
Пустити дах да обликује мисли 
Скинути терет са жеље 
Покушавати 
Загребати 
Откопати 
Лизати крваве прсте 
Држати душу ноктима 
Пустити је да светли 
Изнова неизвесно 
Међу дугим оштрим ноктима 
Чувати је 
На ивици свемира 
У земљом упрљаним рукама 
Покушавати 
Бар покушавати 
Да је видиш 
Да је опет не испустиш... 
 
 
САЊАР 
 
Загрцнут маглом 
Опипава дрвене идоле 
Богови се нуде 
Желе нас назад 
Показују се 
Допадљиви су 
Имају рекламе 

Пошаљи СМС 
Води свог бога до победе 
Врати се 
Дај му 
 
Сањар сам 
Загрцнут маглом 
Опипавам 
Међу идолима 
Има празног простора 
Недодирљивог  
А као да је под прстима 
Ту лежи мој бог 
 
 
РЕМЕК-ДЕЛО 
 
Све више пута одлажем аларм 
У слатком полусну 
Све звучи као добра поезија 
Пражњење бешике 
Испијање воде  
Умивање 
Свака рутина ванвременски стих 
Осећање да ће опет да звони 
Гуши моју инспирацију 
Тера ме да што пре завршим 
Капе слаткоћа задовољства 
Још не отварам очи 
Песма је ремек-дело! 
Испуњење! 
 
Мач кашњења ми прекида нит 
Једва устајем  
Осећам бол двократних смена 
Присећам се стихова  
Не! Не опет да заборавиш! 
Идем бунован ка купатилу 
Склапам песму од малопре 
Схватам да је срање 
И она оде са водом 
 
Нешто не би требало будити 
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ЉУБАВ ПОСЛЕ ШЕЗДЕСЕТЕ 
 

 

Урош Тимић 
 

 
Ја сам Миодраг, али ме од малена зову 

Мита. Навршавам девету деценију и ускоро 
пуним деведесет и једну годину. Тако да сам 
сада увелико Деда Мита. Да ми је неко рекао да 
ћу живети оволико дуго, рекао бих му да иде 
дођавола! Не знам ни сам да ли ми је више мука 
од живота или од смрти. Умарам се и од једног 
и од другог. Живота ми је преко главе, а смрти 
никако да се докопам.  

Но, нећу да гњавим са својим свакодневним 
мислима. Разлог због којег пишем није тај. Сви 
ми умиремо и сви старост доживљавамо на 
својствен начин. Ја сам стар већ поприлично 
дуго, тако да имам посебан однос са том 
бољком. 

Хтео сам вам причам о њој. О њима двема, 
заправо. 

Не могу вам тачно рећи колико је нежна била њена кожа. Не могу вам 
рећи како се њена дивља, смеђа коса вијорила по ветру. Не могу вам рећи ни 
како је танан био њен струк док смо плесали уз брзу музику са мојим рукама 
око истог. Не, ја сам Марију упознао када је имала округло шездесет година. 
А ја шездесет и две.  

Моја прва љубав, Милена (да, рекао би човек да има симболике у томе 
што се обе зову на слово М), преминула је годину дана пре тога. Не бих де-
таљисао. Не зато што Милена не заслужује да се детаљише, већ једноставно, 
не бих. И да, клише је да је и Маријин супруг преминуо. Никад нисам питао 
од чега. И не, нисмо се упознали на гробљу, нисам јој понудио свој капут јер 
је било хладно и нисам је отпратио до куће. Упознали смо се на пијаци.  

Видите, Маријина сестра, Ковиљка, продавала је јаја на пијаци. Ја сам 
јаја годинама куповао од ње. И запричасмо се једног дана Ковиљка и ја. 
Вероватно бих је позвао на кафу да њен супруг није био ауто-механичар баш 
у радњи  у којој сам ја оправљао свог кеца 101. Но, појави се једна отмена 
госпа, са марамом око главе, некако ведра, али са исписаном тугом на лицу. 
Из контекста сам закључио да су сестре, а Ковиљка није часила часа да нас 
упозна. Знала је да сам ја већ годину и кусур дана удовац, а и да је Марија већ 
исто толико удовица. А ја сам тог тренутка могао да видим младу девојку у 
очима те старије даме. Посматрала ме је тако чисто као се први пут сусреће 
са непознатим емоцијама.  

И не, наш први састанак није био на Калемегдану док старци око нас 
играју шах. Изабрао сам, што би млади рекли, „фенси“ кафић и извео Марију 
на пиће. Ох, како се само смејала тог дана. А ја? Ја сам поново имао двадесет 
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и седам. Само испред мене није била Милена, била је нека друга девојка. 
Девојка седих власи које није фарбала јер је поносно носила своје године. 
Девојка отменог става и зрелих очију. Девојка која је мирисала на руже. Али 
на онај прави, природни мирис ружа.  

И заволели смо се. Ако неко каже да стари људи не могу да се заљубе, тај 
вас лаже, драги моји. Не, никада Милена није напустила моје срце. Ту је, где 
сам је и оставио. Али Марија је освежила то исто срце неким новим животом.   

И све се и дешавало као у бајци. Извео сам је у биоскоп. Просула је кокице 
на улазу. Човек који цепа карте нам се смејао. Извео сам је и на пикник, па 
јој је пукла штикла јер је згазила у мравињак. Тада сам се ја смејао. А она се 
оклембесила о мене и захтевала да је понесем. Ех, да је и физички у мени био 
ту онај младић од двадесет и седам, носио бих ја њу преко целог света. 
Почели смо да живимо заједно након годину дана од упознавања.  

Марија није хтела да се венчавамо. Када пређете одређене године, схва-
тите да је тај папир само још један обичан папир. А да су емоције нешто што 
се гаји дубоко у срцу. Добро, знам колико је излизана ова фраза, али волим 
да је понављам. 

А плакала је моја Марија. Кад је мислила да је ја не посматрам. Имала је 
ту једну фотографију његову. Црно-белу. И када бих се вратио кући и ушао 
на врата тише него што сам и планирао, умео сам да је затекнем како плаче 
над том сликом. Маркантан момак. Добро, сад би имао више година од мене. 
Њен покојни супруг. Не могу вам описати ту емоцију која би се тада створила 
у мени. Волео бих да није била тужна, са друге стране у потпуности сам 
разумео, а са треће стране, здрав разум ми није давао да покажем трунку 
љубоморе. Не над мртвим човеком.  

Умело је и мене да заболи. Ух, и те како. Занесем се тако кад ми дођу деца, 
па спомену мајку. А мени се стегне кнедла величине стене у грлу, али не 
пуштам сузе. Не због Марије јер знам да ми не би замерила. Због деце. А 
касније и због себе. Милена ми то неће замерити. Она зна колико сам је во-
лео.  

Нисам ни осетио године. Ни оне које пролазе, ни оне које су се исписи-
вале на мојим борама. Ако сам у неком тренутку постао свестан да сам старац, 
тај тренутак је трајао колико и трептај ока. Смрзавао сам се од страха при 
помисли на то да ће Марија умрети пре мене. То је било себично, али нисам 
могао против тих мисли. Нисам могао да поднесем да још једном трпим бол. 
Макар сам тада мислио да нисам могао. 

Двадесет и осам година смо провели заједно. Две младе душе у телима 
двоје стараца. Напустила ме је пре годину дана. Патити за једном сродном 
душом је тешко, драги моји, али када патиш за две истовремено, без икакве 
разлике у јачини тог бола, то вас разара. Можда бих доживео и стоту, али 
осећам да једва дишем од бола. Колико сам благословен био што сам их во-
лео обе, толико се осећам проклето сада када живим знајући да ме њих две 
чекају на другој страни. Можда је и себично што сматрам да ме обе чекају, 
али знам да ја једва чекам да угледам њих. Да макар осетим на трен онај жар 
младалачке љубави коју сам био толико благословен да осетим два пута у 
животу. Једном у младости, а други пут у зрелости. Да га оживим и на оном 
свету.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСТОВИ 
 

ПРЕВОДИ 
 



 
На страницама које следе Исток доноси поезију петоро немачких песника у преводу 
Јелене Радовановић. 
 
У претходним бројевима (15 бројева у 7 свезака) Исток је у рубрици Мостови на укупно 
200 страна објавио поезију и прозу из следећих земаља: 
 
Број 1/2014: Португалија 

Број 2-4/2014: Русија и Пољска 

Број 5-6/2015: Португалија 

Број 7-8-9/2015-2016: Енглеска, САД, Белгија, Грчка, Русија, Словачка, Бугарска, Маке-
донија и Словенија  

Број 10/2016: Јерменија, Русија, Словенија, Румунија и Словачка  

Број 11-12-13/2016-2017: Бугарска и Украјина 

Број 14-15/2017: Британија, САД, Македонија 

 
 

 
 
 
 

 
 

Фирентински мотив, уље на платну, 2012. 
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ЕМИГРАНТСКИ МОНОЛОГ 
(превод: Јелена Радовановић) 

 

Маша Калеко 
 

 
Све ми је тако сиво,    
   
Ах, кад бих само могла сузе да роним. 
Срце ми гробну пустош крије. 
Такву чежњу имам за оним 
Ког, тачније гледано, никад ни било није. 
 
    (пролог Љубавним песмама) 
 
РЕЦЕПТ  
 
Одагнај страхове 
И страх од страхова. 
Биће свега довољно 
За још пар година. 
И хлеба у кутији 
И одела у орману. 
Не говори – то је моје. 
Све ти је позајмљено. 
Живи на одложено и погледај 
Колико ти мало треба. 
Скраси се. 
И нека ти кофер буде спреман. 
Истина је то што кажу: 
Оно што мора да дође, доћи ће. 
Не хитај у сусрет болу. 
А кад дође, 
Погледај му мирно у очи. 
Пролазан је као и срећа. 

Не очекуј ништа. 
И чувај брижљиво своју тајну. 
Чак и брат ће је одати 
Ако мора да одлучи ти или он. 
Нека ти сенка буде сапутник. 
Чисти своју кућу. 
И отпоздрављај суседу. 
Оправи ограду 
И звоно на вратима. 
Под кровом у међувремену 
Чувај своју рану. 
Поцепај планове. Буди паметан 
И држи се чуда. 
Чуда су већ уцртана у велики план. 
Одагнај страхове 
И страх од страхова. 

 
НИКО НЕ ЧЕКА 
 
Сви морају кући. Само ја не морам 
да морам. 
Нико не чека да му поставим јело. 
Нико не каже – дођи и седи. Како 
си само уморна! 
Нико ми не сече хлеб. 

Нико не зна каква сам била са 
осамнаест. 
Нико ми не бере први јоргован. 
Нити чека под кишобраном на мој 
воз. 
Нема никог коме под светлошћу 
лампе читам 
Шта Кинези кажу о удовиштву: 
„Ону коју воли Бог узме к себи 
Радије него да јој узме вољеног”. 
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ПО КИШИ… 
 
Стојиш ли и ти сад и тугујеш у јесен 
Пред окном које магла роси? 
Пролазиш ли и и ти сад напуштен парком 
И пушташ да те ветар као суви лист носи… 
Седиш ли и ти док лампа дуго гори 
Пишеш дуга писма и бацаш их у кош 
Ослушкујеш ли као ја напољу кад неко говори 
И да позваће те неко надаш ли се још? 
Нема ни гласа. Са прозора само капље киша. 
Што се мене тиче: тако сама сам. 
Корњача коју чувам најрадије бих била 
И утонула у дубок зимски сан. 
 
ЕМИГРАНТСКИ МОНОЛОГ 
 
Имадох једном леп завичај 
Тако је певао још избеглица Хајне 
Његов беше поред Рајне 
А мој је западнонемачки крај 
Сви смо једном имали завичај (види горе!) 
Ког разнесе олуја или уби мора 
О ружице са мојих поља 
Снага Кроз Радост4 сломи те за крај 
Славуји замукли су у крају мом 
И потражили себи други дом 
И крици лешинара сад све су ближе 
Док гроб за гробом унедоглед се ниже 
Никад то више неће бити исто оно 
Чак и ако промени се стање 
Чак и ако буде звонило драго звоно 
Чак и ако звекет ножева стане 
Понекад се осећам као да 
Крв у мени одавно је стала 
Мучи ме понекад носталгија 
Али за чим – то не бих знала… 
 
  

                                                        
4 Снага Кроз Радост – нацистичка политичка организација (1933–1945) основана у сврху 
осмишљавања, контроле и надгледања забаве и слободног времена немачког народа. (прим. 
прев.) 
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ЗА ЈЕДНОГ 
 
Сви остали су широко море. 
Али ти си лука. 
Веруј ми и миран спавај до зоре, 
Увек ка теби кормилари моја рука. 
И све те буре и свака мука 
Оставише празним једра мог брода 
Сви остали су широка вода 
Али само ти си лука. 
Ти си светионик. Крајња постаја. 
Сви други…То је таласа хука. 
Зато, мили, спавај мирно до краја, 
Јер ти си једино лука. 
 
ПОСЛЕДЊИ ПУТ 
 
Ти оде. У мојој соби 
Твоја последња реч још зри. 
Бледи сјај блиставих часа 
Оста ту. – Али оде ти. 
Дуго још чујем како нога 
Низ степеник ти оклева да крочи 
И дуго још осећам како 
Ка мом прозору упиреш очи. 
Често још чујем немушту ми 
Реч како тоне тупа, 
Често још на вратима како 
Неко лупа. – Али оде ти. 
 
МОЈА НАЈЛЕПША ПЕСМА 
 
Моја најлепша песма? 
Не написах ја њу. 
Из најдубљих понора је покуљала. 
Оћутах је сву. 
 
РАНЕ ГОДИНЕ 
 
Напуштена 
У барци ноћи 
Бејах ношена 
И насуках се на обалу. 
Штитих се од кише наслоњена на 

 облаке, 

Од бесног ветра наслоњена на  
пешчане дине. 

Ослонца не беше нигде 
Осим у чуду. 
Једох недозрело воће чежње, 
Пих воду од које се жедни 
Странкиња, немушта пред  

непознатим пределима 
Смрзавах се кроз године мрака. 
За завичај одабрах љубав. 
 
МАЛА РАЗЛИКА 
 
Рече господину Гудвилу 
Један немачки емигрант: 
„Наравно, исто је ако кажем 
за земљу ленд 
и за завичај хоумленд 
а и за песму поем, да знаш. 
И наравно да врло сам хепи 
али срећан и нисам баш.” 
Поћи ћу у јесен 
Поћи ћу у јесен 
кад ме сури облаци жалости 
из моје младости буду гонили. 
Неће вијорити заставе 
нити се проломити фанфаре 
чуће се само из магле крик врана 
и ћутња, ћутња, ћутња 
увиће ме као скрама. 
Поћи ћу као што сам и дошла. 
Сама. 
 
ПОСТСКРИПТУМ 
 
Од мог старог адвоката стигло је  

писмо. 
Пише као и увек. 
Чињенично, стручно. Ваш одани. 
 
Притом умало превидех 
постскриптум. 
 
„Сада, када се мој живот ближи  

свом сутону 
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и лепет крила оног тамног анђела 
у неким је ноћима гласнији од  

откуцаја срца, 
желим да то, многопоштована,  

још једном кажем: 
тридесет година сам Вас волео. 
 
Сада међу нама лежи океан. 
А стално очекујем да још једно 

 писмо, 
не љубавно писмо, али ипак  

некакав лептир, 
долепрша у мој живот 
тапациран актима.” 
 
 
ТАКОЗВАНА ЛЕПА СМРТ 
 
Једног се јутра пробудиш и смрт  

те задеси. 
Преко ноћи, као снег и мраз, то се  

деси. 
Свих брига на свету 
Ослободи ти се тад глава. 
Болест, старост, новац, слава 
Све као да вихори помету. 
Мирно се тамо сунчаш на лучи 
У једној новој ували 
Без тежњи, без жучи. 
– Кад бисмо то само знали... 
 
 
НОЋУ 
 
 
I 
 
Кад на моја врата залупа 
Не усудих се да је унутра пустим 
Али ако по други пут дође 
Нећу не да јој изустим. 
 
Смрт још тако страна ми би. 
Тада, кад поче умирање. 
Али кад се у мртвачком покрову спи 
Свикне се човек крај ње.

II 
 
Ноћ 
у којој станује 
мали страх 
 
Крије у себи 
и месец 
и звездани 
прах.  
 
 
РЕЗИГНАЦИЈА ЗА 
ПОЧЕТНИКЕ 
 
Не тражи ништа. Нема шта да се  

нађе. 
Ништа да се одгонета. Помири се  

са свим. 
Кад дође јој доба липа цвета 
Изнад свеже ископаног гроба. 
 
Кад дође јој време тмина мре 
И рађа се нови сјај. 
Ништа нема крај. Опет тече све. 
И радујеш се опет. Или пак не. 
 
Између пролазности и новог  

почетка 
Немогуће пребива. И оно се збива. 
Како и зашто још нико не докучи 
Новајлији стара песма увек ново  

звучи. 
 
Ако тражиш смисао, чека те пад. 
Не тражи. Можда га и нађеш тад. 
 
 
ЧЕЖЊА ЗА ДРУГИМ 
МЕСТОМ 
 
Унутра јабуке миришу из кута 
и у камину ватра пуцкета 
али напољу ветар лута 
и звижди о узбуђењима света! 
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Чежњу за другим местом 
да одагнаш нећеш никад сву: 
да си унутра када си вани 
и да си вани када си ту. 
 
 
НОСТАЛГИЈА, ЗА ЧИМ? 
 
Кад кажем „чежња за домом”,  

кажем „сан” 
Јер негдашњи завичај сада ми је  

стран. 
Кад кажем „чежња за домом”,  

мислим на све друго: 
На све што у туђини тиштало нас  

је дуго. 
Туђинци смо само усред родног  

места. 
Само „чежња” оста 
„дом” заувек неста. 
 
 

ИНВЕНТАР 
 
1 
 
Кућа без крова 
Дете без кревета 
Сто без хлеба 
Звезда без сјаја. 
 
2 
 
Река без моста 
Планина без ужета 
Стопало без ципеле 
Бекство без циља. 
 
3 
 
Кров без куће 
Град без пријатеља 
Уста без речи 
Шума без мириса. 
 
4 
 
Хлеб без стола 
Кревет без детета 
Реч без уста 
Циљ без бекства. 

 
 
ЕПИТАФ ЗА ПЕСНИКИЊУ 
 
Овде лежи М.К., липа над њом трепери 
Њена последња жеља: да свако нађе нешто по мери. 
– Црв храну, намерник хлад кад сврати. 
Њена биографија: дете, жена, љубавница, мати. 
И песникиња уз то. И мислилац, у часима доколице додуше. 
Здравог тела. Видљиво болније душе. 
Кад премину, сразмерно млада, 
у поновно рођење још чврсто вероваше тада. 
– Први живот само као скица вреди. 
Лектура и коректура је оно што сад следи. – 
Непријатеља имаше верних, премда мало. 
Исто таквих пријатеља око ње се збрало. 
 – До краја је последњу реч морала да прозбори. 
Натпис на гробу написа сама. То све говори. 
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Маша Калеко (Mascha Kaléko) је рођена као Голда Малка Ауфен 1907. у западној 
Галицији, на тромеђи Русије, Аустрије и Пруске. Отац Рус и мајка Аустријанка се венчавају 
према јеврејском ритуалу. Петнаест година касније, након општинског венчања својих роди-
теља, већ одрасла Голда добија има Маша Енгел. 1928. се удаје за Саула Калека, учитеља 
хебрејског, и почиње да се креће у кругу берлинске уметничке авангарде. Године  1933,  у 
време крајње неповољно за објављивање једне јеврејске песникиње, излази њена прва књига 
песама, две године касније и друга. То су такорећи последњи часови Вајмарске Републике у 
атмосфери између два светска рата. Маша Калеко је у то време поетски глас који је немогуће 
не чути – без високопарних тонова, лежерна и реалистична, духовита, сатирична и меланхо-
лична у исти мах. Књиге доживаљавају велики успех, који ће се, нажалост, завршити и пре 
него што је почео. Маша Калеко упознаје јеврејског музиколога и диригента Шемја Винавера, 
смртно се заљубљује и разводи се од првог мужа. Са Шемјом добија сина и пар се венчава 1938. 
године. Исте те године породица напушта Немачку и сели се у Њујорк. Емиграција је за Машу 
Калеко значила исто што и за многе друге писце пре ње – губитак традиције, културе, корена 
и пре свега језика. У Америци, у ратним годинама немаштине и меланхолије, њена поезија 
заувек губи дрскост и лакоћу израза из берлинских година. Маша  
више не пева о љубави већ пре свега о губитку домовине и носталгији за завичајем. У аме-
ричком егзилу објављује још једну књигу песама, а 1956. први пут долази у Немачку након 
емиграције, поводом поновног објављивања своје прве књиге песама. 

Брачни пар Винавер емигрира 1966. у Израел. Маша то чини против своје воље, из 
љубави према супругу, а Израел никад неће постати њен стварни завичај. Маша не говори 
хебрејски, осећа се као странац, тавори у анонимности, за њену поезију се више нико не за-
нима и она се разбољева и скоро престаје да пише. Породица ускоро преживљава тешке 
ударце судбине. Син јединац изненада умире у Америци у тридесет првој години, од чега се 
брачни пар Винавер никад неће опоравити. Пет година касније умире Машин супруг. Непо-
средно пред смрт, тешко оболела Маша Калеко још једном показује изненађујућу стваралачку 
продуктивност. Песме из овог периода проговарају о њеном болу, самоћи и губитку. Маша 
Калеко умире на свом последњем путовању по Европи, 1977. у Женеви, где је и сахрањена. 

Поезија Маше Калеко је често са ниподаштавањем карактерисана као вешта и разиграна 
лирика свакодневице, песме из новина за свакодневну употребу, лирски стенограми тако-
рећи, будући да су многе од њених песама заиста и писане за новине. 

Херман Хесе је био један од првих који је препознао јединственост ове лирике. Он поезију 
Маше Калеко описује као велеградску, самоироничну, духовиту и ћудљиву, као начин певања 
у романтичарској традицији 
под непосредним утицајем 
Хајнеа, какав је у новијем не-
мачком песништву крајње ре-
дак и скоро нестао након еми-
грације и прогона Јевреја. То 
је младалачки глас истовре-
мено пун отрежњења и прера-
ног разочарења због губитка 
домовине, глас пун емотив-
ности и чежње, који се исто-
времено свему томе подсмева 
са сатиричном оштрином. Ис-
под свих наслага туге у пое-
зији Маше Калеко помаља се 
стална чежња за једним бо-
љим и племенитијим живо-
том. 
 

 
Водопад Бигар, акварел, 2013. 
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МОЋ ПЕСНИШТВА 
(превод: Јелена Радовановић) 

 

Ерих Фрид 
 

 
МОЋ ПЕСНИШТВА  
 
„Твоја генијална песма 
неће бити само врло корисна 
и пловидбу морем учинити сигурнијом 
него икада пре 
јер тако непогрешиво 
упозорава на леднике 
на привидно отвореном мору 
већ ће захваљујући 
лепоти твог описа 
ледника и таласа 
и сукоба 
дивље природе 
и човека који је осваја 
и тебе учинити бесмртним!” 
 
То је наводно једна девојка 
рекла једном младом песнику 
који ју је притом 
гледао опчињен 
у бродском салону 
дан пред завршетак путовања 
према сведочењу једног слушаоца 
коме те речи након несреће 
нису излазиле из главе 
чак ни након што су га спасили 
из једног од претрпаних 
чамаца за спасавање 
 
 
ДЕФИНИЦИЈА 
 
Псето 
које умире 
и које зна да умире 
као псето

и које уме да каже 
да зна 
да умире 
као псето 
 
је човек 
 
 
НЕСПОРАЗУМ ДВОЈЕ 
НАДРЕАЛИСТА 

за Катју Хајек 
 
„пада киша” 
рече она 
„мушкараца у црним мантилима 
има свуда” 
рече она 
 
Магрит је међутим 
није чуо 
баш најбоље 
(јер то је наиме рекла тек много  

година 
након његове смрти) 
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Тако да није више чуо 
њену последњу реч 
и разумео је само 
„пада киша мушкараца у црним  

мантилима” 
па је то и насликао 
 
 
ОДРЖАЊЕ МАТЕРИЈЕ 
 
Сваког јутра 
се балсамујем 
 
уста се испирају 
јаким растворима 
 
снови се заборављају 
коса се чешља 
 
зуби се перу 
очи се још отварају 
 
пре бријања у огледалу 
дубоко се уздише 
 
након бријања 
кожа лица се подмлађује 
 
лосионом 
и коса прска водицом 
 
прикупља се храброст 
нешто топло улази у желудац 
 
а онда се даље распадам 
у сусрет следећем јутру 
 
 
СТРАХ И СУМЊА 
 
Не сумњај 
у оног 
који ти каже 
да се плаши 
 

али се плаши 
оног 
који ти каже 
да не зна за сумњу 
 
 
ЗБРКА 
 
Волети се 
у времену 
кад се људи убијају 
све бољим оружјем 
и изгладњују једни друге 
и знати 
да мало тога може да се учини 
и покушати 
да не отупиш 
и ипак се волети 
 
волети се 
и изгладњивати се међусобно 
волети се и знати 
да мало тога може да се учини 
волети се 
и покушати да не отупиш 
волети се 
и временом се 
убијати међусобно 
и ипак се волети 
све бољим оружјем 
 
 
БЕЗ ТЕБЕ 
 
Није да је без тебе 
ништа 
али није исто 
 
Није да је ништа 
без тебе 
али ипак је мање 
 
Није да је ништа 
али све је мање 
и мање  
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Није да је ништа 
без тебе 
али више није баш много 
 
 
ШТА ТО ЈЕСТЕ 
 
То је глупост 
каже разум 
то је оно што је 
каже љубав 
 
То је несрећа 
каже прорачунатост 
то није ништа него бол 

каже страх 
то је безнадежно 
каже проницљивост 
то је оно што је 
каже љубав 
 
То је смешно 
каже понос 
то је лакомислено 
каже опрез 
то је немогуће 
каже искуство 
то је оно што је 
каже љубав

 
 
 
 

Ерих Фрид (Erich Fried) (Беч, 1921–1988) је писао поезију, прозу и есејистику. Био један од 
највећих и најважнијих послератних немачких песника. Објавио преко 20 збирки песама у 
укупном тиражу већем од 350.000 примерака. 

После прикључења Аустрије Немачкој родитељи су му ухапшени. Отац му је због мучења 
умро одмах пошто је изашао из истражног затвора. Августа 1938. године, док му је мајка још у 
затвору, Фрид бежи у Лондон. По завршетку рата сазнаје да му је целокупна фамилија страдала 
од нациста. Ради као хемичар, дувач стакла, библиотекар, а од 1952. до 1958. ради као политички 
коментатор на Би-Би-Сију за немачко говорно погручје. Није одбио аустријско држављанство 
али је задржао и енглески пасош. Награђиван. 

Ерих Фрид један је од послератних немачких песника који је успео да немачки језик и пое-
зију отвори и сачува, развије и сензибилизује за актуелне друштвене и политичке теме после 
једног таквог националног слома. Успео је да пребаци преко тог зида ужаса и ћутње, игноран-
ције. Због те комуникативности био је и један од најчитанијих песника на немачком говорном 
подручју. Развијали су се у немачкој поезији и други правци, попут конкретне поезије, која се 
угасила због своје некомуникативности и више је послужила другим каснијим поетикама својим 
техничким могућностима. Правац који је касније, почетком седамдесетих, добио своје име Нова 
субјективност или Нова интровертност захваљује своје постојање између осталих и Ериху 
Фриду. Песници слични њему (Ханс Магнус Енценсбергер, Гинтер Грас) супротстављали су се 
херметизму (Пол Целан) и певали о релевантним друштвеним проблемима. Касније се немачка 
поезија отвара потпуно под утицајем америчке, англо-саксонске и одлази и у другу крајност, у 
политички памфлет, на границу прозе. 

Средином шездесетих битно утицао на промену политичке поезије у немачком говорном 
подручју, пре свега неувијеним односом према стварности. 

Преводио с енглеског, грчког, хебрејског. 
Прво је ушао, па је избачен из читанки, по наредби власти. 
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ДЕТЕЛИНА СА ТРИ ЛИСТА 
(превод: Јелена Радовановић) 

 

Ернст Јандл 
 
 
БИБЛИОТЕКА                                                          
 
сва та слова 
која не могу никуда из својих речи 
 
све те речи 
које не могу никуда из својих 

 реченица 
 
све те реченице 
које не могу никуда из својих  

текстова 
 
сви ти текстови 
који не могу никуда из својих књига 
 
све те књиге 
са толико прашине на себи 
 
та добра чистачица 
са пајалицом 
 
 
ИКАР 
 
Летео је високо 
изнад других. 
У песку осташе 
ракови и лигње. 
Летео је још више 
од свог оца, уметнички надареног 
Дедала. 
Сунце му почупа перје из крила. 
Сузе од воска су са крила капале. 
Икар је летео. 
Икар је пао. 
Икар је пао 
високо изнад свих. 

 
ОЧЕ ХАЈДЕ ПРИЧАЈ О РАТУ 
 
оче хајде причај о рату 
оче хајде причај како си регрутован 
оче хајде причај како си пуцао 
оче хајде причај како си био рањен 
оче хајде причај како си погинуо 
оче хајде причај о рату 
 
 
ЧЕСТИТКА 
 
сви ми желимо свакоме свако добро: 
да га ударац њему намењен  

замало промаши; 
да он, иако погођен, не крвари  

видљиво; 
да, ако крвари, ни у ком случају не  

искрвари; 
да, уколико искрвари, не осећа бол; 
да, иако искидан боловима, опет  

нађе оно место 
где још није учинио први 

 погрешан корак – 
сви ми желимо свакоме свако  

добро 
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ДЕТЕЛИНА СА ТРИ ЛИСТА 
 
Берем те на сунчаној ливади 
и стављам те у своју бележницу 
да би ми донела срећу 
детелино са три листа 
 
Или је срећа изузетак 
четворолисни особењак 
на сунчаној ливади 
пуној детелинâ са три листа?

ЛЕЖАТИ КРАЈ ТЕБЕ 
 
лежим крај тебе. твоје руке 
ме држе. твоје руке 
држе више него што јесам. 
 
твоје руке држе оно што сам 
кад лежим крај тебе и 
 
твоје руке ме држе. 

  
 
Ернст Јандл (Ernst Jandl) (1925–2000) био је аустријски писац, песник и преводилац. Постао 

је познат по својим експерименталним лирским, углавном звучним песмама (Sprechgedichte) у 
традицији конкретних и визуелних поетријских облика. Под утицајем Даде почео је писати 
експерименталну поезију, први пут објављену у часопису Нови начини (Neue Wege) 1952. 
године. 

Његове песме карактерише немачки језик, често на граници појединачних ликова или фо-
нема. На пример, његова позната унивокална песма Otto's Pug користи само самогласник o. 
Наравно, овакве песме не могу се лако превести на друге језике. Већину његових песама боље 
је слушати него читати, чак су му и предавања била позната као врло импресивни догађаји због 
посебног начина на који је интерпретирао своје песме. 

Био је животни партнер Фредерике Мајрокер.  
 

 
 

Завичај, акварел, 2007. 
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АУТОПОРТРЕТ 
(превод: Јелена Радовановић) 

 

Хајнер Милер 
 
 
ЈУЧЕ САМ ПОЧЕО                                            
 
да те убијам срце моје 
и сад волим 
твој леш 
кад будем мртав 
мој ће прах вриштати за тобом 
 
 
АУТОПОРТРЕТ У ДВА ПОСЛЕ ПОНОЋИ 20. АВГУСТА 1959. 
 
Седети за писаћом машином. Прелиставати 
крими-роман. На крају 
знати оно што већ и сад знаш: 
налицкани секретар са густом брадом 
убио је сенатора 
и љубав младог наредника истражне полиције 
према кћерки адмирала је узвраћена. 
Не желиш међутим да пропустиш ниједну страницу. 
Повремено приликом листања брз поглед 
на празан папир у машини. 
То ће дакле да нас мимоиђе. Бар нешто. 
У новинама је стајало: негде су неко село 
бомбе сравниле са земљом. 
То је жалосно, али шта те се то тиче. 
Наредник управо треба да спречи друго убиство 
иако му адмиралова кћи (по први пут!) 
пружа усне, служба је служба. 
Не знаш колико њих је страдало, новине су нестале. 
Поред тебе твоја жена сања своју прву љубав. 
Јуче је покушала да се обеси. Сутра ће 
да пререже вене или штатијазнам. 
Макар има неки циљ пред очима 
који ће остварити, овако или онако 
а срце је једно пространо гробље. 
Чланак о Фатими у Новој Немачкој 

 



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  16  

 
 

 133

тако је лоше написан да си се смејао. 
Лакше је научити мучење него писати о мучењу. 
Убица је упао у клопку 
наредник стеже своју награду у наручју. 
Сад можеш да заспиш. Сутра је нови дан. 
 
 
МИЛЕР У ХОТЕЛУ HESSISCHER HOF 

 
Та невиност богатих у хотелском ресторану 
Лежеран поглед на глад у свету 
Моје место је између две столице мој сан да 
Наборани врат удовице за суседним столом 
Прережем ножем келнера 
Који јој у тањиру транжира јагњећу плећку 
Нећу пререзати ни тај гркљан 
Цео живот нећу да урадим ништа слично 
Нисам ја Исус који доноси мач 
Ја сањам о мачевима 
Знајући да ће ме наџивети 
Експлоатација у којој и ја учествујем 
Наџивеће ме глад која ме храни 
А песници знам то исувише лажу 
Вијон би још можда могао да разјапи чељуст 
Против аристократије и свештенства 
Он није имао кревет ни столицу 
И упознао је затворе изнутра 
Брехт је послао Рут Берлау у Шпанију и написао 
У Данској Оружје госпође Карар 
Горки је док се возио кроз Москву у двопрегу 
Мрзео сиромаштво зато што понижава зашто се 
Само сироти Мајаковски револвером ућуткао 
Лажи песника су потрошене 
Од страве столећа 
На шалтерима светске банке 
Мирише скорена крв као хладна шминка 
Ужас насиља је њихово слепило 
Бескућник који спава испред Esso snack & shop 
Оспорава лирику револуције 
Пролазим поред њега у таксију 
Могу себи да га приуштим 
Лако је Бену било да прича он није 
Својим песмама зарађивао новац и крепао би 
Да му није било кожних и полних болести 
Ноћ у хотелу моја позорница 
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Није више отворена неримовани 
Навиру текстови језик се опире бланкверсу 
Пред огледалом се роне маске 
Никакав глумац ми не отима текст ја сам драма 
МИЛЕРУ ВИ НИСТЕ ПОЕТСКИ СУБЈЕКТ 
ПИШИТЕ ПРОЗУ 
Мом стиду је потребна моја песма 
 
Франкфурт, 3. 10. 1992. 
 
 
ЈУЧЕ У СУНЧАНО ПОПОДНЕ 
 
Док сам се возио кроз Берлин мртви град 
Вративши се кући из некаквог иностранства 
Осетио сам по први пут потребу 
Да ископам своју жену са гробља 
Две пуне лопате сам бацио на њу 
 
Да проверим шта још од ње ту лежи 
Кости које никад нисам видео 
Да држим њену лобању у руци 
И да замишљам шта је било њено лице 
Иза маски које је носила 
Кроз Берлин мртви град и друге градове 
Док је лобања још била огрнута месом. 
 
Нисам задовољио ту потребу 
Због страха од полиције и оговарања пријатеља. 
 
 
САМ МЕЂУ ОВИМ 
ТЕЛЕСИМА 
 
државама утопијама 
на перонима 
трава расте 
речи труле 
на папиру 
очи жена 
постају све хладније 
опраштање од сутрашњице 
статус кво 
 
 

КВАРНИ ЗУБ У ПАРИЗУ 
 
Нешто ме ждере 
 
Превише пушим 
Превише пијем 
 
Преспоро умирем 
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ДАНИ СА ОЉОМ И ТАКО ТО 
 
девојка голих груди 
на мотоциклу 
скрива њихову лепоту 
иза леђа свог младог возача 
волео бих да сам могао да их  

видим 
у пуном цвату давно 
док сам још гледао у цвеће 
(сад само ветар 

дира моју остарелу кожу) 
 
једне ноћи у Егеју 
на барци између острва 
можда под пуним месецом уз 
последњи скок у црно море 
 
и зрацима на планинама 
пурпурним од крви напуштених  

богова 

 
 
ПОНОВНИ СУСРЕТ СА ЗЛОЧЕСТОМ РОЂАКОМ 
 
која ми је иза леђа сломила играчку 
покажи ми је и ја сам је показао и она је узела 
и чуо сам је како се ломи између прстију као кобасице 
видео сам њен осмех који не заборављам ни данас 
ломљење у уху пред очима осмех који се не заборавља 
говорим ли лоше о ономе што волим из опреза 
јер сад седи покрај мене и ничег се не сећа 
ужас се охладио постао месо и сало 
свакодневица дечје драње отпад рода 
 
 

Хајнер Милер (Hei-
ner Müller) (1929–1995) 
један је од највећих дра-
матурга и позоришних 
редитеља двадесетог ве-
ка. Његове ране драме 
које је назвао „приче из 
продукције” настале су 
по узору на Брехтове. У 
њима се бавио пробле-
мима изградње социјали-
стичког друштва. Касније 
се посветио античким и 
класичним темама, као и 
адаптацијама Софокло-
вих и Шекспирових тра-
гедија.  

Добитник је значај-
них позоришних награда. 

 
Мариновац, акварел, 2017. 
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КРАТКА ИСТОРИЈА БУРЖОАЗИЈЕ 
(превод: Јелена Радовановић) 

 

Ханс Магнус Енценсбергер 
 

 
ГОСТИ 
 
Који увек прекасно долазе 
Који увек отказују у последњи минут 
Који само на кратко сврате 
Који су позвани зато што су нас позвали 
Који се дуре зато што нису позвани 
Који нису позвани, али свеједно стоје пред 
вратима 
Који морају да пазе на дијету 
Који доносе своје собне биљке, своје бебе и 
бернардинце 
Суседи, који не могу да спавају због музике 
Који увек причају вицеве о Јеврејима 
Који пију само минералну воду 
Којима већ падају капци 
Који једни друге непрекидно фотографишу 
Који морају да пуше на балкону 
Који увек знају ко са ким и шта 
Који наглашавају – али то мора да остане међу нама 
Који су попили превише вискија 
Који морају да оду на још једно место 
Који остају све док сви други не оду 
Који су добродошли иако нису претходно назвали 
Који недостају зато што леже под земљом 
 
 
ПЛЕХАНИ ТАЊИР 
 
О сиромаштву је све речено. 
Да је упорно, жилаво, лепљиво. 
Да никог не занима, 
осим сиромашне. Да је досадно. 
Да је толико марљиво, да му не  

преостаје времена 
да се жали на досаду. 
Оно је као прљавштина. Тамо је 
где је дно, 
смета, заразно је, смрди. 

Упада у очи због своје свеприсутности. 
Изгледа као да је вечно. 
Има божанске атрибуте. 
Они који воле да помажу 
и свеци га траже, монаси 
и монахиње са њим су верени. 
Све остале, доживотно 
у бекству од њега, стигне 
својим плеханим тањиром 
краљевски и равнодушно 
 
иза следећег угла.
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КРАТКА ИСТОРИЈА 
БУРЖОАЗИЈЕ 
 
То беше онај тренутак када смо, 
а да нисмо ни приметили, пет  

минута 
били неизмерно богати,  

дарежљиви 
и електрификовани, расхлађени у  

јулу 
или нам је, у случају да је био  

новембар, 
тињало финско дрво допремљено  

авионом 
у ренесансним каминима. Чудно, 
али све је било ту, долетало нам је 
свакако само од себе. И елегантни 
бејасмо, нико да нас смисли није  

могао. 
Разбацивали смо се унаоколо соло 

 концертима, 
чипсом, орхидејама у целофану.  

Облаци, 
у којима је писало: Ја.  

Непоновљиво! 
 
Свуда смо летели авионом. Чак и  

наше уздахе 
плаћали смо кредитним  

картицама. Као свраке 
свађали смо се међусобно. 
Свако од нас је имао своју 
сопствену несрећу испод седишта, 
на дохват руке. У ствари права  

штета. 
Било је тако практично. Вода је 
текла из славина као сама од себе. 
Сећате ли се још увек? Просто  

омамљени 
својим тричавим осећањима 
јели смо мало. Да смо само  

слутили 
да све то ће проћи 
за пет минута, розбиф Велингтон 
би нам имао сасвим, сасвим  

другачији укус. 

ОДЕЋА 
 
Ено је тамо лежи, мирна и мачкаста 
на поподневном сунцу 
твоја одећа, изношена, 
без снова, као неки случај. 
Мирише на тебе, слабашно, 
готово да личи на тебе. 
Преноси твоју прљавштину, 
твоје лоше навике, 
трагове твојих лаката. 
Она има времена, не дише, 
она је сувишна, млитава, пуна  

дугмади, 
особина и флека. 
У рукама полицајца, 
кројачице и археолога 
њени шавови је одају, 
одају њене ништавне тајне. 
Али то где си, да ли патиш, 
шта си одувек хтео да кажеш 
а никад ниси рекао, 
да ли ћеш опет доћи, да ли се 
то што се десило, из љубави десило 
или из нужде или из заборавности 
и зашто се све то десило 
тако како се десило 
када се радило о голом животу, 
да ли си мртав или само 
переш косу, 
то она не говори. 
 
 
ДЕЦА ВОЈНИЦИ 
 
Како га је само гребало 
по голој кожи 
зеленкасто дрвенасто 
сукно униформе. 
Није имао ни пуних седамнаест, 
а у његовим плавим очима 
одушевљење смрћу 
светлело је металним сјајем. 
Као вукодлак, обешен 
једног врелог маја ʼ45. 
на неком тргу у Франачкој. 
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Узор за све оне данашње, 
који никад нису ни чули 
за њему сличне. 
Друга су то обећања, 
друге лажи и друго небо, 
дроњци друге боје, 
али је исти мирис на уље, 
нитроцелулозу и страх, 
исти тај жар, другог и себе 
докрајчити. 
 
 
ПОПРАВКЕ 
 
Најпре треба променити свећицу, 
онда опет ушити стомак. 
Дугме од панталона се  

откотрљало испод кауча, 
и клозет је опет запушен. 
 
Стално нови кварови и урагани. 
Ах, да, преговори о надницама су  

опет пропали. 
Реформу реформе пензионе  

реформе 
неко би морао неизоставно да  

преправи. 
 
А сад се још и рачунар покварио! 
Сад треба почистити онај свињац  

у кухињи, 
без одлагања деактивирати  

заосталу бомбу, 
закрпити брак и мајсенски  

порцелан! 
 
А онда ћемо да видимо како даље. 
 
 
О ТЕШКОЋАМА 
ПРЕВАСПИТАВАЊА 
 
Просто су изврсни 
сви ти велики планови: 
златно доба 
царство Божије на земљи 

одумирање државе. 
Итекако разумно. 
 
Само кад људи не би било! 
Увек и свуда сметају људи. 
Људи све претумбају. 
 
Кад се ради о ослобођењу  

човечанства 
иду код фризера. 
Уместо да одушевљено марширају  

са трупама 
они кажу: сад би нам једно пиво  

добродошло. 
Уместо за праведну ствар 
боре се са проширеним венама и  

заушкама. 
У одлучујућем тренутку 
траже поштанско сандуче или  

кревет. 
Нови миленијум тек што не почне 
а они искувавају пелене. 
 
Ништа заправо не успева због људи. 
Са њима је немогуће правити државу. 
Врећа пуна бува  ништа је спрам њих. 
 
Малограђанска непоузданост! 
Конзум идиоти! 
Остаци прошлости! 
 
А човек ипак не може све да их  

побије! 
Не може човек цео дан да их убеђује! 
 
Да, кад не би било људи 
ствар би изгледала потпуно  

другачије. 
 
Да, кад не би било људи 
све би то ишло зачас. 
Да, кад не би било људи 
тек онда! 
(Не бих ни ја онда да овде даље  

сметам.) 
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ШТА МИ СВЕ ФАЛИ 
 
Не, куваном јајету за доручак 
ја нисам ни до колена. 
Оно је савршено. 
Понекад ми је жао 
што сам пољуљанији 
од струјног далековода. 
У погледу моје осветољубивости 
дирнут сам беспомоћном  

маховином. 
Размишљању носорога, 
једносмерном какво јесте, 
могу само да се дивим. 
Пази само, од мог мозга 
дуже је употребљив мој шрафцигер. 
Импонује ми то 
како мрав мили и мили 
тражећи пукотину у зиду, 
јер ја сам ленчуга. 
Како би било лепо 
бити меког срца 
као смоква, и несебичан 
као сијалица. 
Жао ми је. Извините, молим вас, 
сирће и уље, биберу и соли 
што нисам, као ви, 
неопходан. 
 
 
ОПРОШТАЈНО ПИСМО 
АСТРОНАУТИМА 
 
Скупо је то задовољство, до месеца 
или још даље. Скидам капу 
пред храбрим мушкарцима 
у њиховим снежно белим  

надуваним оделима. 
 
Имало би ту још свашта да се ради, 
Орион или Касиопеја. 
Изазови 
за пореске обвезнике и инжењере. 
 

Међутим, до планета 
на којима нема наранџи, 
ораха ни винове лозе 
мало ми је стало. 
 
Удаљеним млечним путевима 
који изгледају импресивно  

издалека, 
али вероватно за живот нису, 
радије се не бих приближавао. 
 
Немаштовито и конзервативно 
држим се старијих обећања:  

земља земљи 
и прах праху. 
 
СРАЊЕ 
 
Изнова слушам како се о њему прича 
као да је за све криво. 
А погледајте само како нежно и  

скромно 
заузима место међу нама! 
Зашто каљамо његово добро име 
и позајмљујемо га 
председнику Америке 
полицајцима, рату 
и капитализму? 
Како је оно само пролазно 
а како трајно 
оно што њиме зовемо. 
Оно, попустљиво, 
ког носимо на језику 
а мислимо притом на 
израбљиваче. 
Оно, које смо истисли, 
треба сад још да истисне 
наш бес? 
Зар нас није олакшало? 
Меке природе 
и зачуђујуће ненасилно 
оно је од свих људских дела 
вероватно најмирољубивије. 
Шта нам је то само учинило? 
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Ханс Магнус Енценсбергер (Hans Magnus Enzensberger) (1929. Кауфберн) немачки је пи-

сац, преводилац и уредник, провокативни друштвени аналитичар и један од најзанимљивијих 
савремених европских политичких мислилаца. Писао под псеудонимом Andreas Thalmayr. 

Добитник је петнаестак престижних награда. Енценсбергерова дела преведена су на више 
од 40 језика. Уз песме, есеје и критике, писао је и документарне текстове, радио-драме, издавао 
часописе, преводио и приређивао антологије.  

Светску славу стекао је првенствено песмама у којима монтажним и колажним поступком 
меша ефектну метафорику с есејизираном критиком друштвених збивања. Он је део последње 
генерације интелектуалаца чије је писање обликовало прво искуство Трећег Рајха.  

Живи у Минхену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Јесен на врху Старе планине, акварел, 2013. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУТОПИС 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Старопланински мотиви, акварел, 2012. 
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ЈУЖНА ОСЕТИЈА  
Ни мање „државе”, ни већих невоља 

 

Виктор Лазић 
 

 
ДО БРАТСКОГ ЗАТВОРА 
  

Најкраћи и најбржи пут до осетијског затвора свакако је главна магис-
трала, која вијуга од Горија ка Владикавказу. Довољно је из Грузије ући на 
територију Јужне Осетије, па да човек буде ухапшен! Но, то нисам знао ни ја, 
ни неколико грузијских сељака који су грешком забраздили на њиву Јужне 
Осетије. Мало је недостајало да и овце заврше у затвору, али су, ипак, у 
последњем тренутку, помиловане. Тамо где има самилости према живо-
тињама, нема увек и самилости за људе.  

Елем, нисам се ја упутио у затвор већ у братску, православну, ратом опу-
стошену земљу. Чак и када се занемаре спорне теорије о заједничком 
пореклу Срба и Алана, предака Осетина5, православље и недавна историја 
учинили су да међу Осетине кренем с поверењем, очекујући да ћу ту брзо 
стећи пријатеље.  

Преци Осетина, Алани, 
чије име потиче од речи сна-
жан, божански, били су но-
мади који су већи део Кавказа 
и Европе звали својим домом. 
На грнчарији су сликали жи-
вотиње, своје најдраже прија-
теље. У борбама су често глу-
мили бекство да би непри-
јатеља, док је еуфорично напа-
дао, изненадили контрана-
падом и дотукли га. После на-
језде Монгола, на Балкан се 
преселила велика група Ала-
на, чији потомци који још 
памте своје порекло, живе у 
Мађарској.  

                                                        
5  Алански краљ Беог је, у номадском лутању светом, наводно стигао и до Београда у петом веку; 
ту је изградио насеобину, па се у појединим историјским изворима он помиње као оснивач 
средњовековног Београда. 
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Директни потомци тих борбених номада јесу Осетини. Некада су их 
раздвајала пространства, данас планине. Између две групе овог народа на-
лазе се неки од највиших врхова планете! Са једне стране високог кавкаског 
венца је Северна Осетија, провинција Русије. Са друге стране је Јужна Осе-
тија, провинција Грузије. Повезује их једино с муком саграђен тунел, док су 
планине скоро у потпуности непроходне. Јужна Осетија, заједно са Грузијом, 
била је део Руске империје од 1801. године. Када је пропала царска Русија, 
Грузија је прогласила независност, а Осетини су стали на страну бољшевика. 
Великим жртвама у рату са грузијском војском, заслужили су аутономију.  

Осетини се од Грузина значајно разликују: чак и по физичком изгледу. 
Менталитет им је грубљи, осорнији, сличнији руском. Пошто су се, пре много 
векова, доселили са севера, Грузини их доживљавају као некога ко је упао на 
њихову територију, запосео њихов дом.6 Нетрпељивости су кулминирале још 
пре распада Совјетског Савеза, када је 1990. године Јужна Осетија 
прогласила независност од Грузије. Уследио је краткотрајан али крвав 
грађански рат (1991–1992).7 

Упутио сам се у Цинвали, главни град, који се налази на самој граници 
Јужне Осетије и остатка Грузије. Тај град-мученик био је поприште свих ве-
ликих сукоба; почетком деведесетих у уличним борбама разорено је 
осамдесет одсто зграда. У новом рату, 2008. године, порушено је седамдесет 
одсто онога што је остало и у међувремену било обновљено. Због тог 
последњег сукоба пожелео сам да посетим Осетију. Када је Грузија, у поку-
шају да заузме отцепљену провинцију, отпочела инвазију гранатирањем 
Цинвалија августа 2008. године, Русија је преузела водећу улогу у одбрани 
осетијског народа. Отац моје добре пријатељице, студенткиње Аље, иначе 
руски војни пилот, у одсудном часу послат је као помоћ за спас Осетина. 
Свакодневно је изводио веома опасне летове дејствујући по грузијским по-
ложајима. Пошто је противавионска одбрана била жестока, сваки дан се 
опраштао са ћерком Аљом, као да им је то последњи разговор… Покушава-
јући да примири душу, Аља је непрекидно била на интернету, у нади да ће јој 
тако брже проћи сати до следећег очевог позива. Могу само да замислим 
колико јој је тада била страшна звоњава телефона: није знала да ли ће чути 
глас свог оца, или службену информацију да је настрадао… 

Најчешће је њен отац одлазио у ноћне летове. Тада бисмо проводили сате 
у разговорима преко интернета. Знао сам колико јој је тешко, иако никада о 
томе није говорила. Аља је права ћерка хероја: ничим није показивала свој 
бол и забринутост. Само би ми рекла да је њен отац полетео, и да чека да јој 
се јави по повратку из мисије. Увек је, у шали, говорила да се нада да ће му се 

                                                        
6 Истина је да је у главном граду Јужне Осетије, Цинвалију, према попису из 1917. године, у 
шестсто домаћинстава регистровано само 8,8 одсто Осетина, 34 одсто Грузина, а остали су били 
углавном Јермени, Јевреји и Руси. Током индустријализације, велики број Осетина из околних 
села населио се у главном граду, заувек променивши његову демографску слику. 
7 Неколико година пре распада СССР-а, у његовим границама је започео читав низ грађанских 
ратова. Тако су се федералне трупе нашле и у Осетији, разоружавајући паравојске обеју 
зараћених страна. 
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мисија завршити тамо где је и почела, а не тамо где јој је одредиште, те да јој 
је драго да ће њен отац помоћи људима којима је помоћ најпотребнија. И то 
би било све. 

Причали смо о свему: о поезији, о физици, о другарству, о планетама, о 
религији. Пролазило је време, а ми смо га користили не само да се боље 
упознамо већ и да нешто научимо. Увек је била насмејана. Запазио сам да јој 
у очима сјакти она посебна искра приметна код жена које чекају јунаке са 
ратишта: уз помало сете, са много снаге је поносно носила огроман терет. 
Често је цитирала Еленору Рузвелт, жену америчког председника Френкли-
на Рузвелта. Аљин омиљени цитат, који јој се и данас налази на профилу, 
гласи: „Ми добијамо снагу, и храброст, и самоувереност са сваким искуством 
у којем смо приморани да престанемо да гледамо страху у очи… Само морамо 
да урадимо оно што мислимо да не можемо.” 

Не зна се да ли Аљина лепота долази из толике унутрашње снаге, или 
сама снага потиче од лепоте – и тела и душе. Као што пише Његош: „Благо 
Андри ђе је погинуо – дивне ли га очи оплакаше, дивна ли га уста ожалише!” 
Ти стихови стално су ми били на памети док ми је Аља причала како 
обележава многе војничке битке из руске историје. Она то чини ненамет-
љиво и искрено: упали покоју свећу, на оближњи споменик однесе букетић 
цвећа. Тек да милиони погинулих бораца знају да постоји бар једна жена, 
ћерка војног пилота, која на њих мисли, која их разуме, која би им пружила 
руку поштовања, упутила осмех наде… Можда покаткад за те силне мушке 
животе пусти и понеку сузу, уместо свих мајки и ћерки на свету којих одавно 
нема.8 

После рата те 2008. године, свега неколико месеци након међународног 
признавања Косова и Метохије као независне државе, Русија је признала 
независност Јужне Осетије и Абхазије. Фасцинирало ме је што је за ову војну 
акцију и за признање отцепљених провинција Русија у потпуности користила 
амерички модел примењен на Косову – од почетка рата и начина вођења 
пропаганде, у којој су чак коришћене потпуно исте реченице и синтагме, до 
оправдања проглашења независности (због грузијског кршења људских 
права итд.). Ради тога, а и због Аље, јако сам желео да посетим и ову 
територију како бих боље могао да сагледам сличне случајеве у свету и како 
бих се поближе упознао са једним другачијим народом и културом. 

Јужну Осетију је спасила Русија: Русија ју је изградила, признала, а Ру-
сија овај регион, са свега педесетак хиљада становника, и одржава. Још увек 
руске трупе бране њену границу. Можда је и зато у Јужну Осетију могуће ући 
једино из Русије. Међутим, ја сам се налазио на тридесетак километара од 
супротне границе, а околни пут је две хиљаде километара дужи! Затим, 
уколико грузијске власти сазнају да сам тим другим путем ушао у Јужну 
Осетију, више никада нећу моћи да уђем у Грузију, а уз то ми прети пет го-
дина робије и велика новчана глоба! То је грузијска казна за оно што они 
сматрају индивидуалним кршењем територијалног интегритета државе. 

                                                        
8 Аљин отац је преживео рат. Аља се удала у Норвешкој, где и данас живи. 
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Са јужног Кавказа у Русију се иначе не може никако стићи колима осим 
преко Турске, одакле трајект кошта (за мене недостижних) седамсто долара. 
Зато сам на све начине покушавао да сазнам да ли је могуће проћи границу 
некадашњим магистралним путем који води од Горија право за Цинвали. 
Све до 2008. године та граница је била отворена, а рекоше ми да и данас туда 
пролазе миротворци, хуманитарна помоћ, ОЕБС.  

Можда успем да их убедим да и мене пропусте? Информације које сам 
добијао биле су конфузне – те да је то немогуће, те да има људи који су тим 
путем прошли… То је магистрални пут, на којем се налази неколико кон-
тролних пунктова, такозваних чекпоинта. Размишљао сам о томе шта је 
најгоре што би могло да ми се догоди. Рачунао сам на нормалан, људски став 
– ако не желе да ми допусте да уђем, зауставиће ме на чекпоинту, можда 
мало малтретирати, испревртати ми ствари да провере шта носим и ко сам, 
и вратити ме назад. 
 
ИЛЕГАЛАЦ У ПОТРАЗИ ЗА ГРАНИЧАРИМА 
 

Тек што сам колима прошао последње насеље пред границу, зауставила 
ме је патрола грузијске полиције. Кажу, не могу да ми дозволе да наставим 
даље. Веома љубазно, али строго и упорно, објашњавају ми да прелаз9 није 
затворен, али да, ипак, не могу да ме пропусте. Одмах увиђам рупе у њиховој 
логици и убеђујем их да ми или издају потврду да је прелаз затворен, или да 
ме пусте да прођем. Тврде да је за њих тај прелаз отворен, али да га је друга 
страна затворила. Ја тражим да ме онда та друга страна врати са границе, а 
не они. Уследио је претрес возила и позивање шефа, потом шефовог шефа, и 
тако даље…  

Када сам се већ помирио са тим да прву препреку нећу прећи, и окренуо 
ауто да се вратим назад, пришао ми је полицајац и рекао: „Начелник је добио 
одобрење да вас пустимо!” Био сам веома узбуђен. Не могу да верујем да сам 
овај кавкаски кинески зид успео да срушим! 

Убрзо сам стигао до следећег чекпоинта. То је права мала војна база, са 
тенковима, објектима прекривеним џаковима са песком, митраљезима… 
Помислио сам да се ради о руско-осетијском војном пункту, па сам војнике 
срдачно поздравио. Испоставило се да је то још један, веома утврђени, гру-
зијски пункт, овога пута војни. Морао сам да сачекам начелника, који долази 
тек сутра ујутру.  

Вратио сам се у оближње село да преноћим у колима, мада ми сан није 
долазио на очи. Једва сам дочекао јутро. Војни начелник је наредио још један 
претрес, мало ме је испитивао и одобрио да прођем даље.  

Сада сам очекивао још два таква пункта са осетијске стране. Али авај, 
било је прерано, тек девет сати ујутру, те на првој осетијској контролној 
тачки, која се налази свега неколико десетина метара од грузијског војног 

                                                        
9 За њих то није граница већ контролни пункт на путу из једног дела земље у други, слично нашој 
административној линији са Косовом. 
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пункта, није било никог! Касније сам сазнао да су се те вечери војници по-
напијали, а ујутру остали да спавају и трезне се по околним јаругама. Овуда 
већ дуго времена Грузијанци нису никога пропустили, па су, благо речено, 
мене у старој лади, са секси лутком на сувозачевом седишту, Осетини по-
најмање очекивали! 

Зауставио сам се пред спушеном рампом на путу. Више од пола сата сам 
трубио и махао не би ли ко изашао, али узалуд. Околина није била ни нај-
мање пријатна: бетонске поставе и бункери су били разрушени бомбама и 
гранатама, трава је израсла из асфалта, све стоји накривљено, разлупано, 
разорено… Као да се, уместо пијанчења, ноћас ту одиграла жестока битка. Не 
би ме чудило да из високог шибља извири пушчана цев. Желео сам да се што 
пре одатле склоним, али куда? Није било згодно окретати ладу, па сам 
изашао из кола и пешке потрчао назад ка грузијском пункту. Војници су ми 
гестикулацијом показали на обилазницу око рампе, уз повике да наставим 
вожњу, да се нешто даље налази следећи пункт са војницима. Неколико 
стотина метара даље10, иза дрвећа и жбуња, спазио сам метални контејнер. 
Обишао сам рампу и кренуо ка том контејнеру, уверен да је у њему гранична 
контрола. Кроз прозорчић сам видео полицајце како се унутра развлаче и 
зевају; могао сам да прођем поред њих заједно са четом војске – не би ме 
приметили. Ту се налазила и друга рампа, која је била отворена, а иза ње је 
почињао град. Нисам искористио недостатак наџора, него сам се зауставио и 
ушао у контејнер код полицајаца. Питао сам их да ли смем да идем даље и да 
ли ми је потребно нешто од докумената. 

Мале и самопрокломоване државе обично олакшавају улазак у земљу 
странцима, с обзиром на то да немају развијене конзуларне и друге службе, 
и обично се сва папирологија неопходна за улазак на територију завршава 
на лицу места, на граници. 

Гледали су ме као да сам Марсовац и трљали поспане очи: тим путем, од 
рата 2008. године, скоро нико није прошао! Мој шарм је на Грузине деловао, 
а да ли ће и на браћу Осетине, питање је. Разговор са полицајцем, који је 
управо навлачио панталоне зевајући, отприлике је текао овако: 
 

Путник: „Добро јутро!” 
Полицајац: „Добро јутро!” 
Путник: „Могу ли даље да прођем? Шта ми треба од докумената?” 
Полицајац: „А одакле си ти дошао?” 
Путник: „Оданде”, показујем. 
Полицајац: „Оданде!?” 
Путник: „Оданде.” 
Полицајац: „Оданде?…” 
Путник: „Оданде!” 

                                                        
10 У првим изјавама за медије навео сам да је раздаљина између рампи око петсто метара. 
Међутим, ту сам оцену дао отприлике; сада када се свега сећам, сигуран сам да је реч о мањем 
растојању. 
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Полицајац: „Из Грузије!? И пустили те да прођеш!?” 
Путник: „Пустили.” 
Полицајац: „Па они никог не пуштају!” 
Путник: „Мене су пустили…” 
Полицајац: „Али како су тебе пустили кад ти кажем да никог не пуштају?!” 
Путник: „Откуд знам, питај њих.” 
Полицајац: „Па шта су ти рекли?” 
Путник: „Ништа, да могу да идем даље.” 
Полицајац: „А шта си ти њима рекао?” 
Путник: „Да хоћу да идем даље!” 

 
Полицајац је одлучио да позове шефа. Док смо чекали шефа, питао сам 

га каква је сад процедура, хоћу ли добити визу… 
„О томе ћу”, каже, „са шефом…” Колико он зна, овуда ни зец жив није 

прошао већ годинама, а мени нека је са срећом… 
Шеф је био ћелав. То је једини разлог што му се није коса дигла на глави 

када ме је угледао. Нервозно ми је поставио неколико питања, а онда 
закључио да сам илегално прешао границу – за тих неколико стотина метара 
од прве рампе! Узалуд сам тврдио да је нисам ни прешао, јер сам се зауставио 
на посту у граничној зони, тражећи по граници полицајце да ми прегледају 
документа… Изгледа да сам им направио велики проблем јер ће сад сви 
сазнати да стража није била на задатом месту. 

Убрзо ме је градска полиција спровела до полицијске станице у центру 
града. Ту су ме оптужили да сам се нелегално нашао у њиховом граду. Тврдио 
сам супротно. 

„Како, кад си ту!” 
„Па, ви сте ме довели”, опирао сам се. 
Расправа је трајала неколико исцрпљујућих сати, уз подробно распити-

вање о броју мојих патика и селима из којих потичу моји преци, укључујући 
прадеду са очеве и деду са мајчине стране.  

Онда ме је градска полиција препустила војној. Тек ту ме је испитивао 
како је ко стигао! Свако је, макар у пролазу, пожелео да који минут глуми 
главног инспектора. Чини ми се да ме је у једном тренутку испитивао и 
портир, чисто из знатижеље, јер је желео да лично сазна шта се то догађа и 
откуд ја ту. Нисам био сигуран ко је од те чете људи која ме је пропитивала 
важан и ко ми може помоћи… Неки су били љубазни и пријатни, говорили 
ми да неће бити проблема, док су други покушавали да ме заплаше да ћу 
можда добити и седам година затвора…  

Питања су била углавном монотона, иста. Бар осам пута сам давао по-
датке из пасоша. Чинило ми се да сваком војнику и шефчићу морам посебно 
да понављам детаље из приватног живота који, заиста, ни за мој случај ни за 
њих немају никаквог значаја. Један добронамеран „инспектор” признао ми 
је да казна за моје „дело” заправо и не постоји и да готово сви који слично 
учине бивају пуштени, пре или касније, а обично после недељу дана у 
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притвору. Чудим се – зар је то свакодневна појава да неко нелегално прелази 
границу Јужне Осетије?  

Пре ће бити да је свакодневна појава да Јужна Осетија своју државност 
доказује на невиним сељацима. До суза ме је потресао старац кога су ухап-
сили истог јутра зато што је заливао свој виноград који се налази са грузијске 
стране, а извор воде је двадесетак метара даље – на осетијској страни. Могли 
су да зажмуре на тај ситни прекршај; могли су да старца упозоре да то више 
не ради. Уместо тога, они су га ухапсили и већ данима се над њим 
иживљавају. 

Млади војници су били најгори. Покушавали су да глуме строге инспек-
торе гулага – који је можда уништен, али је као начин размишљања овде 
опстао. На тренутке су ме отворено вређали и нападали да сам шпијун. У 
почетку сам мислио да се шале, док ми нису одузели туристички водич, 
најпознатији на свету, Лонли Планет, и гурнули ми га под нос као крунски 
доказ да се бавим шпијунажом! 
 
ЗАТВОР НА ВИДИКУ 
 

Главно и најтеже питање је било како су ме то Грузијанци пустили кад 
никог не пуштају!? Што би ме пустили, осим ако не радим за њих! Пре ће 
бити да нико није ни покушао овуда да прође… Можда су ме Грузијанци 

и намерно пустили да бих као новинар детаљно упознао сву трулост и 
заосталост непријатељског режима? 

Објашњавам да сам новинар, писац, туриста… 
„Јужна Осетија још није видела ниједног туристу”, каже један од њих.  
Ствар, изгледа, измиче контроли. Нисам сигуран да ли то са мном збијају 

шалу, да ли ме тестирају, или можда стварно сумњају да сам шпијун… Млади 
„инспектор” (тешко да има више од осамнаест година!) узбуђено листа мој 
туристички водич, убеђен је да је то заправо неко супертајно, диверзантско 
штиво. Доказ је нашао у наслову неког поглавља, где су дата имена три руске 
кавкаске провинције. Оптужује ме да је то тако одштампано из политичких 
разлога, да можда моја тајна служба ради на уједињењу тих провинција…11 
Један од безбројних инспектора, смркнутог лица, каже: 

„Ловио сам ја такве као што си ти!” 
Ах, мислим, не делујеш као да си нешто уловио. 
„Да, да, пишете као за новине, а онда новине то прослеђују даље, страним 

тајним службама. 
„Нема потребе за тим, сви моји текстови су на нету. Хоћете ли да видите?” 
И тако укруг. Као да је путопис тајна, као да нико на свету не сме да сазна 

ништа о њима и њиховом граду… Сви су сумњиви. Дакле, рђавом човеку се 
цео свет чини рђав. 

                                                        
11 Разлог зашто су имена провинција дата заједно у водичу је прост – за све три туристички водич 
наводи да имају проблем са безбедношћу и да их зато туристички водич не покрива. Притом, ми 
се не налазимо ни у једној од њих, него у – суседној држави! 
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Поједини разговори били су трагикомични. Незнање помешано са силом 
униформе, глупост удружена са влашћу. Чудили су ме ти младићи којима се 
неискуство оцртавало на лицу. Сиромашни, сличне вере и језика, младићи 
као наши, само кад проговоре, причају бесмислице. Слушам и схватам да, са 
таквом младошћу, ова земља нема будућности. А ништа није ни гора ни боља 
од толиких других, можда и од Србије. Млада генерација чини се још 
заступљенијом и екстремнијом од старих војника. 

Један од разговора који ме је потпуно шокирао одвијао се крај ладе коју 
су претресали тражећи тајно оружје и евентуално дугме на које ће из ладе 
излетети ракета или неки додатни део: 

Млади војник: „Ма мени делује кʼо да је шпијун!” 
Шеф: „Ма какав шпијун, ви’ш да је блентав. Мада, блентави шпијуни су 

најопаснији! Такве и бирају, да се не примети.” 
Млади војник: „Еј, овај стварно дошʼо ладом!” 
Шеф: „Одакле?” 
Млади војник: „Из Сирије.” 
Шеф: „Ма из Србије, зар ти он делује кʼо Сиријац?” 
Млади војник: „Па откуд ја знам како делује Сиријац!” 
Шеф: „Ма Србија, Србија, то су они што су се отцепили од Косова!” 
Млади војник: „Аууу, да, чуо сам, и нешто имали проблема са Америма.” 
Шеф: „Ма ко год да је, сигурно је шпијун!” 
Млади војник: „За кога ли ради?” 
Шеф: „Ма сигурно за неког моћног, никад то не можеш да знаш… То је 

незгодно, не смеш ни да га убијеш из чиста мира, можда настрадаш.” 
Млади војник: „Да не ради за Обаму?” 
Шеф: „Ма бог ће га знати, можда ради и за Путина.” 
Млади војник: „А што би Путин нас шпијунирао?” 
Шеф: „А што не би? Ти имаш нешто против да те Путин шпијунира?” 
Млади војник: „Ма немам, немам. Ако ради за Путина, онда га не смемо 

дирати.” 
Шеф: „Можда ради и за ФБИ. Или Ција.” 
Млади војник: „Ма можда ради и за Чавеса.” 
Шеф: „Јес’, никад се не зна, свет је пун чудака који шаљу шпијуне!” 
Млади војник: „Ма мени ипак не изгледа као шпијун… Где си још видео 

шпијуна у лади?” 
Шеф: „То је сигурно нека посебна лада, моја ни до врха планине не може 

да стигне, а он, као, ладом стигао из Тунгузије!” 
Млади војник: „А шта ћемо ако је стварно новинар и писац?” 
Шеф: „Ко би још у то поверовао? То је само маска, алиби, разумеш! Нема 

тога на свету да ти тако новинар дође пред врата у лади. Јес’, па баш пред 
моја врата да дође од толиког света! Нисам ја јео бунике!” 

Млади војник: „Не зна он са ким се качи!” 
Шеф (обраћа се мени): „Је ли, што си ти дошао овамо?” 
Ја: „Па желео сам да посетим вашу земљу и град, да посетим музеј, 

цркву…” 
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Шеф: „Је ли, бре, откуд ти знаш да у нашем граду постоји црква?!” 
Ја: „Па ви сте православци, ваљда имате цркву, не верујем да имате џа-

мију….” 
Млади војник: „Шефе, овај је много паметан, треба га убити!” 
 
Разрогачио сам очи у чуду. Шта на то одговорити? Да ли сам ушао у 

Јужну Осетију или у Стаљинов времеплов? На моменте ми се чинило да је 
Џугашвили још жив, и да то он, наместо неискусних војника, збија шалу са 
мном. Сетих се да су у току последњег рата Осетини упали у Гори и опљач-
кали информатички центар који су претходне године опремили 
Американци. Испоставило се да је ратни плен половичан. Неупућени у 
техничка достигнућа, мислили да се цео рачунар састоји само од оног дела 
који виде на телевизији – екрана, па су почупали и донели у Цинвали више 
стотина монитора, без кућишта!  

Најзад је пристигла група пријатних војника, који су са мном разгова-
рали са много разумевања. Више су их занимала моја путовања него случај 
са границом. Рекли су ми да је највећи проблем то што је субота, па главни 
шефови и администрација не раде; тек у понедељак ће доћи дежурни на-
челник, који може да коначно одлучи о мом случају и да се ствар расправи и 
заврши папирологија. А дотле, брале, ево ти ћелија… 

Против мене никада није била подигнута никаква званична оптужба, 
никада никакав званичан документ нисам ни видео, па ни сада нисам сигу-
ран у то да ли су ме ставили у затвор због оних неколико стотина метара које 
сам прешао од рампе или зато што су мислили да сам шпијун. 

Када сам од дежурног начелника затвора тражио да добијем адвоката 
зато што, иако сам по образовању правник, ја не познајем њихове прописе, 
па чак ни колика је казна запрећена за то што ми стављају на терет, бесно ми 
је рекао да, ако му адвоката само још једном поменем, можда ћу га добити, 
али ће се онда он лично потрудити да никада из затвора не изађем! Без 
адвоката, каже, можда ме пусте и за дан-два… 

Тражио сам право на телефонски позив, да барем некога обавестим о 
томе шта ми се догодило, али је срдити начелник и то грубо одбио. Можда 
нису ни имали телефон са којег бих могао да позовем? У сваком случају, 
најтеже од свега ми је падала помисао како ће реаговати моја породица ако 
им се не јавим неколико дана. „Не дао ти Бог оно што ти мајка мисли, а дао 
ти оно што жена помисли.” Плашим се да би овог пута мајчин предосећај 
могао да буде бар приближно тачан… 

Начелник ми је прво одузео мобилни, али онда, видевши да не хвата 
сигнал пошто сам имао грузијску картицу, решио је да га остави код мене, 
вероватно стрепећи да у његовом столу у међувремену може да нестане, 
пошто су се неки војници већ распитивали о томе шта би од мојих ствари 
могли да узму за успомену и дуго сећање на необичан сусрет. 

Ладу су паркирали у дворишту затвора, педесетак метара од подрума у 
који ће ме затворити, а начелник ми је предао кључ. Дозволио ми је да узмем 
нешто ствари из кола. У брзини, зграбио сам само јакну и уџбеник са 
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докторских студија, али сам ову прилику искористио да замолим војника 
који ме је пратио за велику услугу – да пошаљем са његовог осетинског мо-
билног поруку вереници Александри. Причао сам му о њој, о родитељима… 
Сажалио се, а Александра ме је одмах позвала на број са којег је примила 
поруку. Чучнуо сам иза кола, тако да, ако начелник погледа, не може опазити 
да разговарам.  

Укратко сам Александри објаснио да сам добро и да ћу, по свему судећи, 
бити пуштен у понедељак. Нисам желео да безразложно родитеље излажем 
стресу, па сам јој забранио да им одмах каже где сам. Молио сам је да сачека 
два дана, па ако јој онда не јавим да сам пуштен, нека их о свему обавести. 
Такође би требало да обавести и Вељка Лалића, уредника новина за које 
пишем, као и надлежну амбасаду. 
 
У ЋЕЛИЈИ СМРТИ 
 

Знао сам да ћу у својим путовањима далеко стићи; надао сам се – даље од 
свих других путника, али никада нисам ни помислио да ће ме пут одвести – 
у затвор!  

То је била најобичнија Стаљинова самица без светла, са мокраћом по 
поду, гвозденим креветом прикованим за зид и металним прозорчетом жи-
вота на блиндираним вратима, кроз који је допирао трачак светлости. 

Све док ме нису спустили у страшну подрумску ћелију нисам веровао да 
ће ме заиста затворити, барем не у такав ћумез. Са иронијом ми кажу да не 
потцењујем услове – за мене су изабрали најудобнију ћелију. Да би напако-
стио државном непријатељу, стражар који је убеђен да сам шпијун одврће 
сијалице и у ходнику.  

Зграда у којој се налази затвор изрешетана је мецима и гелерима. Све је 
тмурно и мемљиво; здање је изгледа и саграђено укриво, чак није ни довр-
шено. У ћелију су ставили сто са зарђалим ексерима; да ми се нађе за вене, 
ако ми тамновање преседне… Кажу, нећу бити први, а тако је и најлакше: себе 
лишим патње, а њих бирократске процедуре. Мобилни, мој једини прозор у 
свет, био ми је спас, сламка у ужасу, опипљив подсетник да постоји свет и 
изван овог мрака. Цела два дана то ми је био једини извор светла, који сам, 
пошто је батерија убрзо била на измаку, штедљиво користио. 

Када се отворе врата ходника ка дворишту, оно мало светлости што допре 
кроз моје прозорче осветли зидове ужаса: од пода до плафона испр¬скани су 
крвљу која је липтала из расечених руку и унакажених тела мојих 
претходника. На зиду читам њихове поруке изгребане ноктима. Поред 
на¬димка „Пингвин” у зиду је изгребан крст; у једном краку крста стоји 
забоден део нечијег нокта. 

Страшно је бити у затвору и кад си крив, а камоли кад си невин! 
Међутим, већ после прве ноћи престао сам да сасвим верујем у своју 

не¬виност. Мислио сам на неумитност судбе и неминовност казне коју су 
претрпели милиони. Јер, ово је земља гулага, где нису били невини чак ни 
луди ни мртви. Како онда жив човек икад може бити невин?  
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Толико неправде сам учинио у животу, пролази ми кроз главу; можда 
неколико дана у затвору и није тако страшно… 

У овом мраку, на овом трагу бесмисла и безнађа много дубље и јаче осе-
ћам трагедију милиона који су настрадали – због свог ума, слободних мис-
лих, или пак нечег сасвим баналног. Међутим, ја слутим сигурну слободу, 
њихова слобода била је смрт. 

„Добро дошао у Цинвали”, рекли су ми саркастично стражари. „Сад ћеш 
да видиш његову разорену душу, с оне стране решетака.” 

Све има својих предности, помислих. Можда ми на крају неће ни дозво-
лити да разгледам град, али свакако сам у плејади војника, истражитеља, 
начелника, полицајаца, обичних људи и затвореника који су продефиловали 
пред мојим очима добро упознао ово место. Док сам се возио од границе до 
затвора, видео сам разрушена здања, куће сравњене до темеља, људе који 
копају по рушевинама… Стражари су ми тражили на поклон све: одећу, те-
лефон, капу, храну… Једном војнику баш су се допали моји документи, 
решио је био да задржи саобраћајну дозволу и студентску картицу као суве-
нир… Пошто сам се побунио, бацио их је бесно на под; понудио сам уместо 
тога књигу на поклон. Моја књига Велика авантура, коју сам делио уоколо 
попут памфлета, статус новинара и почасна награда Русије – били су мој и 
Милевин спас. 

Као правник, никада живље нисам осетио да тамо где је најтврђе право, 
влада највећа неправда, да тамо где је највећа строгост, влада потпуна анар-
хија. Ту није битна правда, већ казна и моћ. Стражари најчешће нису ни чу-
вали ћелије. Било их је немогуће дозвати док гледају америчке филмове и 
порниће.12 У ћелијама углавном нема постељине, иако је град у планинама, 
па је ноћу веома хладно. Храну су ми давали кад се ко сети, углавном једанпут 
дневно. Једном се догодило да су ме, заузети својим играријама, потпуно 
заборавили, цео дан. Неко би помислио да су хтели да ме муче глађу, али био 
бих неправедан да то кажем: видело се да су, у свеопштој анархији и немару, 
                                                        
12 У ретким приликама када би ме повели у тоалет, пролазили смо поред стражарске собе са 
телевизором. 

 

Самица у којој сам провео првих четрдесет и осам сати. 
Убрзо по доласку, чувари су ми одврнули сијалицу и 
оставили ме у потпуном мраку. На металном кревету није 
било постељине, али су ми дозволили да узмем ћебад из 
аутомобила. На зидовима се виде трагови крви затвореника 
који су покушали самоубиство. Чувари су и мени нудили да 
ми дотуре каиш или нож ако желим да себи прекратим 
муке… На обореном столу види се уџбеник за докторске 
студије, пошто сам, уз мало светлости која је повремено 
допирала из ходника, покушавао да прекратим време учећи 
за испите. 
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сметнули с ума да имају гладног Србина у самици. Уздржавали су се од 
физичког насртаја. Верујем да ме је спасило познавање руског језика и то 
што су, у својим сулудим размишљањима о томе за кога шпијунирам, 
сумњали да ме можда нису послала браћа Руси у контролу. 

Цео тај систем је претерано строг, а у ствари пун рупа. Као што сам ја 
прошао границу у лади, Грузијанци су то могли на тенку, и до центра града 
тешко да би их неко приметио! Стражари су константно покушавали да од 
мене изнуде мито и поклоне. Хапшење је изведено без докумената (решења 
о притвору) и читања права. Штавише, све време су тврдили да нисам ухап-
шен; ваљда су ме ставили у ћелију да је разгледам, као туристичку атракцију 
Цинвалија!? То се зове „привремено задржавање”, које овде може да потраје 
месецима… 

Коначно су ми дозволили мало светла у самици! Оставили су отворена 
врата од ходника. Узео сам да учим, шкиљећи, набијен на прозорче, како бих 
ухватио сваки зрак далеке светлости. Читао сам Грађанско процесно право, 
испит који треба да полажем чим се вратим са путовања, на докторским 
судијама.13 

Полагао сам испите учећи свуд по земљином шару, од америчких пре-
рија до индонежанских вулкана, па зашто не и у осетијском затвору? Управо 
ту је највећи проблем како потрошити време. Силни сати преда мном, 
злослутне казаљке. Док ловим минуте, убијају ме сати. Велика је срећа што 
је мобилни остао код мене, па барем могу да видим колико је сати. Дедица у 
суседној ћелији кука, пита да ли је дан или ноћ, да ли је јутро или вече. Све 
се у глави побрка, а ни тело не може да се навикне, спава и буди се као опи-
јено, без реда и смисла. 

Мирно сам читао уџбеник све до смене стражара. Неко је спазио моју 
Милеву, која је сада лежала издувана на задњем седишту ладе. Тражили су 
да је надувам и да им је поклоним! Кажу, никада нису уживо видели секси-
лутку. Невероватно је колико Милева привлачи униформисана лица! Били 

                                                        
13 Касније сам тај испит положио са осмицом. Испоставило се да је затворско учење било 
контрапродуктивно, јер ме је, када сам изашао из затвора, учење тог предмета подсећало на 
хапшење, ипоновно читање истог штива ми је тешко падало. 

 

Ладу ниву су, по мом затварању, власти Јужне 
Осетије запечатиле посебним службеним печатима 
како ништа из аутомобила не би било украдено. На 
сунцу су се печати растопили, а у ретровизору се 
види осетијски војник који ме је, по ослобађању, 
спровео до аутомобила. 
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су упорни у настојањима да је обале на леђа и дефлоришу, и то врло експли-
цитно: „Боље да њу, него тебе…” 

У почетку сам мислио да то са мном збијају шалу, али сам врло брзо сх-
ватио да су озбиљни. Прво су молили да им је позајмим или поклоним, а за-
тим су кренуле претње. Нудили су ми да је сви заједно оборимо на под, никад 
нису с лутком, ако им то допустим, биће ми истински захвални. Нису ве-
ровали да је Милева девица, чије сам се девичанство заклео да чувам. Ко је 
ту луђи, да ли они што хоће да је групно силују, или ја који лутку браним? 

Одбијао сам њихове сулуде захтеве јер сам био убеђен да ће разум, те мој 
статус и везе ипак превладати и да ћу убрзо бити пуштен. Плашио сам се да, 
уколико почнем олако да дајем ствари, неће бити краја. Притом, не бих 
желео да се нађем усред војничких баханалија, а они су се плашили да ми на 
силу отму кључ од кола. Уосталом, на шта би личила моја лада и моје 
путовање без Милеве на задњем седишту… макар и овако пробушене, исфле-
кане и полуиздуване… али поштене женске! 

Никада не бих ни помислио да због Милеве могу да имам толико про-
блема! Само што ме на двобој нису изазвали! Јесте привлачна и има своје 
чари, али баш толико… 

Најупорнији је био старији пуковник Николајевич. Како му Милева није 
допала шака, решио је да ме, за казну, премести у најгору могућу ћелију и да 
ми затре све изворе светла. Верује да ће ми ту духови доћи главе, јер се у мојој 
новој, озлоглашеној самици, већ шест затвореника обесило! 

„Како то, зар је дозвољено да са собом носе конопац?”, питао сам. 
„Не, него каиш од панталона…” 
Злоћудни чувар је тек тад спазио да немам каиш и бесно је упитао ко ми 

га је узео. 
„Пријатељу, нек је теби на част, каиш не носим, Милеву не дам, а са ду-

ховима сам одавно у добрим односима!”, рекох, и са књигом под мишком 
утонух у мрак мог новог осетијског дома. 

 
 

СПАСОНОСНИ СИГНАЛ МОБИЛНОГ 
 
Скуп стражара, то је овде пантеон богова. Они о свему одлучују и могу 

слободно да малтретирају или награђују затворенике, по свом нахођењу. Они 
контролишу време за храну и тоалет, распоред оскудних ћебади у хладним 
ноћима, те у којим ће ћелијама лежати затвореници. Таман се са једним 
спријатељим и добијем светло и храну, другом се нешто не допадне и почне 
да ме малтретира. Од сваке смене страже стрепим као од најгорег зла. Тако 
су ми једном забранили да идем у тоалет. Више од сат времена сам лупао и 
дозивао да неко дође, игнорисали су ме, па сам на крају морао да уринирам 
по поду.  

Стражари су сматрали да се њихово радно место састоји од игре, зевзе-
чења и опијања, а чување затвореника је успутни, нежељени терет. У затвор-
ском дворишту имали су своје место на којем се пило, дрогирало, тукло, 
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играло. Халабука је допирала до моје ћелије. Никада нисам био сигуран ко 
ће од њих банути на врата, под дејством каквих супстанци, и са каквим су-
лудим идејама… Више ми није ни било важно када ће се појавити са храном, 
желео сам само да се што ређе појављују. Под стресом, нисам осећао глад, 
чинило ми се да бих без јела могао да живим месецима. 

Пролазили су дани. Хвала Богу, па сам се са једном групом стражара лепо 
спријатељио, посебно са новопридошлим момком који једва да је напунио 
двадесет година. Нашао је на руском сајту причу о мени. Допало му се што 
сам обишао свет; његова млада душа о томе сања. Питао ме је како ми је у 
ћелији, да ли ми нешто треба. Рекао сам да ми тешко пада то што нема 
светла, само када би бар укључио сијалицу… Отишао је да се посаветује са 
другим стражарима и, вероватно, надређенима. Тада су одлучили да ме 
сместе у заиста најбољу ћелију, са прозором ка дворишту (решетке, али без 
стакла) и утикачима за струју. Како је лепо видети светлост! Као опијен, само 
што се нисам срушио на земљу када су ме запљуснули зраци дивног јесењег 
сунца! Касније је Амбасада Србије у Москви тврдила да сам на њихову 
ургенцију пребачен у бољу ћелију, али сам установио да је то урађено 
неколико сати пре него што је Амбасада обавештена – на иницијативу тог 
доброг младића, чини ми се да се звао Алан. У сећању ми је заувек остао ње-
гов благи лик и осмех пун надања да ће једном и он некуда путовати… 

Када ми је начелник вратио телефон није претпоставио да ћу се најзад 
наћи баш у овој ћелији на првом спрату, одакле није немогуће ухватити сиг-
нал грузијског оператера… Пошто сам имао времена напретек, испитао сам 
сваки милиметар простора тражећи трагове сигнала и на крају сам, у једној 
јединој тачки, сасвим близу пода, готово испод кревета, успео да добијем ве-
зу!  

Тако сам ступио у контакт са родитељима и уредником новина за које сам 
радио. Како се моје пуштање на слободу одуговлачило, а време немилосрдно 
убијало и дух и тело, неизмерно су ми значиле поруке подршке.  

Стражарима са којима сам се спријатељио нису сметали моји разговори, 
мада током дана углавном никог од стражара у близини није ни било. Оним 
пргавијим сам рекао да ми је начелник дао одобрење да разговарам – откуд 
би иначе телефон уопште био код мене! Упалило је, пустили су ме да на миру, 
у веома неудобној пози, скоро наглавачке висећи са кревета, причам. Раз-
говарао сам по неколико сати на дан, укључујући се прекидачем мобилног 
телефона у далеки, нормалан свет.14 

Једног поподнева група војника је упала у моју ћелију. Очекивао сам ос-
лободиоце, а ови су били до зуба наоружани, са црним маскама на лицима! 
Рекли су ми да је дошло наређење да ме спроведу у прави затвор, а да ће пре 
тога они мало да ме преваспитају. Били су веома агресивни, викали су, гура-
ли ме, и само сам чекао када ће да падне први ударац. Ставили су ми руке на 
леђа и везали их лисицама. Савили су ме ка поду и гурнули ка излазу. Сва 

                                                        
14 Посебно захваљујем Вељку Лалићу, који је прихватио да астрономске трошкове телефонских 
разговора током заробљеништва сноси дневни лист Прес. 
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крв као да ми је нестала из тела; малаксао сам и предао се судбини… Тад су 
скинули маске и праснули у смех. Само се шале са мном, забавна им је моја 
неприлагођеност затворским условима! Прогутао сам горку кнедлу и почео 
да се смејем са њима. Ако сам успео да стекнем пријатеље међу гусарима и 
главосечама, могу вала и међу осетијским стражарима! Шаке су им величине 
лопате, а глава као стена… Када су ме упитали да ли се љутим због неслане 
шале, рекао сам изричито не – јер такве шале другови свуд по свету збијају… 
Било им је досадно, па су све чешће навраћали код мене. Полако се 
формирао однос пријатељства и поверења – све више стражара било је фас-
цинирано мојим путовањима, све су мање веровали у то да сам шпијун.  

Убрзо су попустили, смекшали. Чак су ми дозволили да користим рачу-
нар. Показивао сам им фотографије са путовања, мада су били разочарани 
што немам порниће на компу, или бар слике голих жена. 

Моји нови затворски пријатељи су ми одобрили да се прошетам двориш-
тем, обиђем усамљену Милеву и ладу. Понудили су ми да понесем Милеву са 
собом, да прекратим време и самоћу, али сам проценио да је безбеднија под 
кључем, у колима. Понудили су ми и да користим интернет. Са мном су 
обилазили двориште, а затим и таван, тражећи место где бежични интернет 
најбоље хвата сигнал, али узалуд.  

Схватио сам, отприлике, како треба да се понашам према стражарима да 
би ме добро прихватили, тако да касније са већином нисам имао проблема. 
Обезбедили су ми флаше, да их стално не зивкам за тоалет, тако да сам 
неколико боца са натписом „Јужноосетијски сок – здраво и хранљиво” 
испунио урином. Пошто се то догађало када је Ратко Младић тек био ухап-
шен, што је овде, очигледно, објављено на главним вестима, барем десетак 
стражара и инспектора ми је страшно замерало што је Србија изручила Хагу 
свог хероја! Као да сам га ја лично ловио по Лазареву! Морао сам да им 
објашњавам, да са правдам… 

Ове речи сам писао у „ћелији ратника”, како је зову, а затим ћу то, у 
акробатској пози, наглавачке, издиктирати преко телефона… Плашим се да 
ми поново не узму рачунар, да можда не пронађу ове текстове или ми обришу 
диск… Не знам колико ће ме овде држати, можда то потраје и годину дана, у 
оваквом хаосу све је могуће – чак да ме у затвору и забораве! Зато ми је изнад 
свега стало да се мој глас чује, да барем моја мисао изађе из ових зидина. Не 
штедим телефон, иако се слабо чује, диктирам Александри реч по реч. 

Налазим се у специјалној ћелији, за оне најокорелије, мафијашке ше-
фове и вође кланова. Само обични сељаци завршавају у мрачним самицама 
крвавих зидова. Деда Грузијанац је и даље остао у мраку, док се ја овде 
башкарим, мада је ноћу веома хладно…  

Није ни чудо што се, ненавикнути на мрак и четири зида, ти невини људи 
убијају. Док сам ја синоћ ћаскао са стражарима, стари Грузијанац је из 
подрума дозивао и лупао, запомагао да мора у тоалет, али узалуд… Када смо 
се коначно јутрос срели у пролазу код тоалета, рекао ми је да је ту већ седам 
дана, а да му нису дали да позове породицу, која сад вероватно мисли да је 
убијен. Каже, догађа се да сељаке у тим тамницама држе и по неколико 
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месеци. У тренутку када је стражар гледао своја посла, тутнуо ми је у руку 
цедуљу са бројем телефона. Чуо ме је како телефонирам, моли да његовој 
жени и деци јавим да је жив… То сам и учинио чим је стражар за мном за-
кључао врата ћелије. 

Само месец дана по мом хапшењу, у Јужној Осетији су организовани 
председнички избори. Суд је одлучио да председник који је био на власти 
када сам ухапшен, дефинитивно не може да се кандидује трећи пут, и на из-
борима је победила Аља Џиојева, жена која се усудила да критикује 
малверзације и проневеру велике количине новца. Ко би рекао да ће ми баш 
Аља Џиојева, тада кандидат за председника, убрзо бити наследница у 
затвору… Када је освојила већину гласова и њу су детаљно пропитивали. 
Пошто су знали да није руски шпијун, њу су и претукли, па је завршила и у 
затворској болници. Онда су организовали нове изборе, за које Аља Џиојева 
није била заинтересована… Кад је тако прошао победник на председничким 
изборима, шта сам ја могао да очекујем? Батина је, изгледа, одавде изашла, 
из осетијског раја – размишљам док ми стражари показују огромног ђавола 
нацртаног на зиду. Нечастиви је заштитни знак ове ћелије; због њега, кажу, 
никад ниси сам. „Он је увек с тобом!” 

Група грузијских мафијаша која је овде боравила пре мене такође се 
ликовно изразила: на зиду је исцртала тројицу сељака – Грузина, Осетина и 
Абхаза – како газе Сакашвилија на америчкој застави. Затворенички цртежи 
много говоре: цркве и цвеће, голишаве девојке, мрка лица и ђаволи, куће са 
виноградима, новчанице, коњи и звезде… 

Када су ме водили у тоалет, пролазили смо ходником са великим про-
зорима окренутим ка граду. Понекад би стражари дозвољавали да ту 
останемо десетак минута гледајући збивања на улици. Приметио сам да се 
тачно преко пута наше зграде налази књижара. У новчанику сам имао само 
једну новчаницу од сто долара. Рекао сам стражару да може да узме двадесет 
долара, уколико ми за остатак купи књиге, по могућству о Осетији. Тако сам 
сутрадан у ћелији оформио малу библиотеку. 

Стражаре је чудило да до среде нисам био пуштен. То им је већ сумњиво, 
у шали су помињали могућност да Јужна Осетија од Србије тражи признање 
независности како би ме пустили. Повремено сам се осећао као да сам у 

Нацртани ђаво на зиду друге затворске ћелије. 
Чувари су често на рачун овог цртежа збијали шале 
говорећи да ће ђаво да ме однесе током ноћи, те да 
нису сигурни да ће ме сутрадан затећи у ћелији. 
Ништа ми није помогло ни то што је ову малу ква-
зидржаву, поред Русије и неколико других 
квазидржава, међу првима 1992. године као 
независну признала – Република Српска Крајина. 
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комбинацији Стаљиновог казамата и Дизнијевог цртаног филма – убрзо сам 
сазнао да је Јужна Осетија то заиста тражила од Србије! 

 Постао сам пион у политичкој игри у којој, чим учествујеш, већ си 
изгубио. 

 
КАД СРЦЕ СТАНЕ У ЏЕП 

 
Добио сам прилику да упознам начелника који одлучује о мом случају. 

То је совјетски господин зачуђујућих схватања. „Закон је тврд, ал’ је закон!”, 
каже, мада у закону нигде не пише да не би могао да ме пусти. Једноставно, 
њему је симпатично то што сам овде, он би да ме задржи још мало. Чини ми 
се да су од појединих закона кудикамо тврђе њихове главе. Много важних 
људи из Србије, Русије и Осетије већ је ургирало за моје ослобађање. То до-
тичном господину додатно подгрева его, даје му осећај моћи и важности. 
Ургирала је и осетијска полиција; ја сам у притвору граничне полиције, а те 
две институције нису у добрим односима… 

Бахато уживање у моћи и моје мукотрпно надигравање са начелником и 
стражарима сваким даном ме све више умара. То је игра у којој невини никад 
не добијају. У неким правосудним системима сакупљено је више неправде 
него што постоји ван њих. Један стражар каже да им смета што још нисам 
сломљен. Одавде те углавном пуштају тек кад постанеш убеђен да више 
никад нећеш видети светлост дана – зато бих могао мало и да глумим! На 
шта се своди строга осетијска правда… У очима окрутних стражара спознао 
сам свест да је мозак убитачнији од свих њихових пушака. Баш због тога би 
га тако радо просвирали метком. 

У ћелији сам, под шкиљавим светлом које је допирало из ходника, успео 
да прочитам више Грађанског процесног права него за два месеца путовања! 
Осетио сам се знатно јачим, отпорнијим него пре. Био сам уверен у то да 
лудило и хаос који ме окружују морају ипак, барем негде у вечности, заувек 
бити поражени. Граница Јужне Осетије чак није ни тачно утврђена, што 
оптужбу да сам је нелегално прешао за неколико стотина метара, чини по-
себно будаластом. Шта ли би ме тек снашло да сам урадио нешто горе, 
помислих. Вероватно бих већ био на слободи… Лежим у затвору низашта, 
баш као и сељак којег сам срео. Док се једног закона држе као пијан плота, 
педесет других су прекршили. 

У најтежим моментима, писање ми је било спас и утеха. Задовољство 
стварања постоји и у највећој тескоби, у опасности по живот. Моје једино 
оружје биле су речи. Било је и друге утехе. Не могу да опишем колико ми је 
значила подршка Удружења књижевника Србије и позив секретара УКС -а, 
песникиње Мирјане Булатовић. Тек сам се био учланио у то удружење, а већ 
сам осетио да сам њихов… 

Кад наиђе смена незгодних стражара ту не вреди ни пријатељство, ни 
покорност. Лош човек је лош, па како год да га окренеш и какву год уни-
форму да му даш. Плашили су ме лажима да је већ одлучено да ћу бити у 
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затвору три године. За велику своту новца и Милеву нудили су да ми орга-
низују бекство – граница је ионако само километар-два од затвора. Када су 
схватили да нисам заинтересован, окренули су причу као да је то била шала. 

Прави проблеми су настали последње вечери у затвору, чим је пао мрак. 
Тада су ме извели на свеж ваздух, да се дружимо и причамо. Напаљени преко 
сваке мере, хтели су да виде фотографије мојих другарица на интернету, али 
нисмо успели да ухватимо мрежу на лаптопу. Били су припити, а поједини и 
потпуно пијани и дрогирани. У једном тренутку само што се међусобно нису 
потукли. Стражар код кога се налазио кључ од моје ћелије био је дрогиран. 
Очи су му се цаклиле, а ноге преплитале. Није се раздвајао од флаше из које 
је удисао опијате. Држао ју је у наручју као најлепшу принцезу. 

„Твоје срце је у мом џепу”, рекао ми је њишући ми пред носом кључ 
тамничких Врата. Да, ти си мој надрогирани бог, постало ми је јасно. Неко-
лико пута у току тог дана су ме добро нахранили, а он је решио да морам још 
да једем. Одбио сам објашњавајући да нисам гладан, а он ми је пружио хрпу 
колутића краставца на тањиру и неколико кришки хлеба. „Имаш три минута 
да то поједеш! Ако не поједеш, пази се добро!”, рекао је, са неспорним 
ауторитетом наоружаног кабадахије. Затим је покушавао да штопује време, 
што му у таквом стању није полазило за руком, па је отприлике говорио 
колико ми је још секунди остало да испуним наређење. Када сам с муком све 
то појео, наредио ми је да иргам ча-ча-ча! Тада се умешао Алан, младић који 
воли путовања, па сам се извукао без играња. Када је кабадахија схватио да 
сам превише видео, те да ћу вероватно нешто од тога и написати, одвео ме је 
назад у ћелију, уз грдње и претње. Уколико и реч напишем, каже, затвориће 
ми све изворе ваздуха у ћелији и оставити ме тако данима! 

Јављено ми је да у петак ујутру излазим. Нисам веровао; сваки дан ми 
обећавају да ћу сутра бити пуштен. Па ипак, нада се уселила у срце и нисам 
могао да се смирим чекајући тренутак изласка. Сутрадан ујутру у ћелију је 
упао начелник затвора. Устао сам срећан. Помислих: дошло је време, пуш-
тају ме! 

Начелник је био ужасно бесан, тражио је да му предам телефон и лаптоп 
и викао на мене оптужујући ме да сам звао Амбасаду, да сам га лагао да ми 
мобилни не ради. Рекао сам му да мобилни заиста није радио, али је 
прорадио на том једном једином месту, и да нисам ја звао Амбасаду већ моји 
пријатељи. Шчепао је телефон и компјутер, и отишао. Помислих, Боже, није 
ваљда да ће толика активност медија и разних институција ослободити мој 
мобилни и компјутер, док ћу ја да останем овде довека? 

Редовни телефонски разговори су ми неизмерно значили. Сваког дана 
бих се чуо са бар десетак људи из Србије. Поред породице, редовно сам био 
на линији са Миланом Милошевићем, конзулом Амбасаде Србије у Москви. 
Његова подршка и помоћ уливали су ми снагу. Занимљиво је то да су му 
званично из Владе Јужне Осетије саопштили да са мном није могуће ступити 
у контакт. Онда ме је он позвао на мобилни и – ја сам му из ћелије одговорио! 
У помоћ су притекли и многобројни пријатељи мојих родитеља, који су се 
сами јављали пружајући подршку, и нудећи помоћ, колико могу. Тако су се 
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ангажовали и бајкери, који преко својих веза могу да дођу и до Путина, и 
многи други… Контактирао је са мном и Ненад Поповић, наш пословни 
човек са многим контактима у Русији, нудећи ми помоћ. Све што је могао да 
учини за мене, иако ме никада није упознао, учинио је. Било је веома 
дирљиво и много ми је значило да видим да нисам сам, да је заиста велики 
број изузетних људи устао у моју одбрану и понудио ми помоћ. Новинари 
листа Прес, за који сам тада писао, дали су све од себе да ми помогну, на чему 
сам им посебно захвалан. Издвојићу помоћ Вељка Лалића, тадашњег главног 
и одговорног уредника, Бранка Миљуша и Марка Прелевића, уредника 
Магазина за који сам радио, мада је списак људи који су настојали да ми 
помогну, како међу колегама новинарима, тако и ван новинарског света, 
изузетно велики. Када је колега Дејан Игњатовић позвао начелника затвора 
– овај му је, глатко, спустио слушалицу. У понедељак је обећано да ћу бити 
пуштен „за два сата”… Затим у уторак ујутру…. Дани су пролазили, а лоше 
стране бирократије, не само осетијске већ и српске, све су више долазиле до 
изражаја. 

Одједном ме зове Вељко Лалић и пита да ли сам у хотелу. Гледам око 
себе, спазим стражара наоружаног до зуба, и кажем: „Ову рупчагу можеш да 
назовеш како год хоћеш, али су им собарице превише бркате и наоружане да 
би се назвала хотелом!”  

Наиме, министар иностраних послова Вук Јеремић био је обавештен да 
сам пуштен на слободу и да се налазим у хотелу! Тада Вељко Лалић одлучује 
да објави причу у медијима. Моје ослобађање је одмах затражило Удружење 
новинара Србије, Репортери без граница, Медијска организација за 
Југоисточну Европу (SЕЕМО) и многи други. То ме је донекле учинило 
светски познатим, па су десетине медија широм света објавиле моју причу, 
укључујући и британски Гардијан. 

Око мог ослобађања веома се ангажовао и Михаил Генадијевич Денисов, 
директор Руског дома у Београду, мој велики пријатељ (а такви се управо и 
познају у невољи), који је покушао да преко својих пријатеља ургира како би 
ме што пре ослободили. Вељко Лалић се чак потрудио да допре директно до 
председника Јужне Осетије. Неко је нашао број телефона његовог кабинета 
на интернету: ништа их не кошта да окрену тај број. На опште изненађење, 
уместо секретарице, телефон је подигао лично председник самопроглашене 
републике! У чуду, нису успели да се добро разумеју, пошто наши нису знали 
руски, а он не зна енглески. Председник се снашао и некоме дао налог да 
доведе његовог комшију који натуца енглески, а живи ту одмах преко пута… 
У међувремену је амбасадорка Србије, Јелица Курјак, која ће се касније 
замерити Путину, због чега ће и бити повучена са места амбасадорке, дала 
неколико непримерених изјава за медије које су ми, верујем, отежале 
ситуацију. Поводом услова у затвору је, рецимо, казала: „Није баш као да је 
одсео у Хилтону, али није му ни тако лоше.”15 

                                                        
15 Изјаву су добили новинари Преса; објављено 15. септембра 2011. у Пресу број 2049. 
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Да се не би замерио Министарству иностраних послова, уредник једних 
значајних српских дневних новина који има дипломатске амбиције одлучио 
је да о мени ништа не објави, иако су новинари претходно припремили 
одличан текст за насловну страну. 

Дипломатски, Амбасада Србије није могла да учини много зато што 
Србија не признаје Јужну Осетију. Дакле, није постојао начин да се Амбасада 
званично обрати властима Јужне Осетије јер би то значило имплицитно 
признавање њихове независности. Зато је већи део комуникације ишао 
преко руског Министарства иностраних послова. На молбу Вука Јеремића, 
Сергеј Лавров је ургирао да ме ослободе, што је, верујем, било пресудно. 

 
 

СЛОБОДА КОЈА НЕ УМЕ ДА ПЕВА 
 
Најтежи је био петак, последњи дан. 
Дабогда имао па немао, најгора је јеврејска, и међународна клетва… 
Без телефона и компјутера осећао сам се као без руку. Нисам могао да се 

смирим, ходао сам, ма скоро трчао укруг по ћелији! Пролазило је време; 
сваки пут када би стражар промакао крај ћелије, запиткивао сам колико је 
сати: једанаест, дванаест, један… Када год бих зачуо кораке у даљини, обу-
зела би ме дрхтавица… Хоће ли неко већ једном доћи? Не смем се више 
радовати отварању врата, можда дођу да ме казне кад сазнају с ким сам све 
причао и ко ми је све слао поруке. Можда отворе рачунар и открију текст који 
сам писао… Српски довољно личи на руски да понешто разумеју… Погубићу 
све овдашње пријатеље… Ништа страшније од часова неизвесности! Нема 
наде да ће ме данас пустити, ближи се крај радног времена. Следи несносно 
дугачак викенд. Понедељак је далеко, као најдаљи врхови Антарктика. Близу 
су само скучени зидови, хладноћа и бол. Почео сам да поболевам, здравље и 
снага имају своје границе. Дрхтавица и депресија полако су кренуле да 
разарају тело. Размишљао сам да у понедељак започнем штрајк глађу јер сам 
то назирао као једину могућност да изразим протест против неправде која 
ми је причињена… 

У смени су били моји пријатељи. Видело се да им није право што сам у 
таквом стању и да желе да будем пуштен. Један од њих је питао начелника о 
мом случају и дојавио ми да ћу данас заиста бити на слободи! Било је тешко 
поверовати, нисам смео да се надам. 

Нешто после три по подне дошли су да ме изведу на ваздух, да прегледам 
ауто који је у међувремену запечаћен специјалним жиговима. Један од 
доброћудних стражара је из своје баште донео укусну лубеницу, па ме је по-
частио, каже – сигурно данас излазим, у пет часова, дакле на самом крају 
радног времена. 

Са једне стране нада, са друге страх. Никада се не може знати шта ће 
бити, све до последњег тренутка. Без мобилног, остао сам без сата, те сам 
почео да одбројавам минуте и секунде. Чувари се шале са мном, кажу да су 
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чули да је пуштање одложено за сутра… Кад би само знали како те шале 
тешко падају у неизвесности и стрепњи. 

Стражар ми рече да је откуцало пет часова. Чинило ми се да су казаљке 
као маљ пале на моје срце и оно је замрло. Тишина је притискала душу. По-
неки војник у пролазу пушком помери чаршав којим је застрт прозор, да 
види шта радим… Упали су у ћелију одједном, као олуја. Захтевају да је сме-
ста напустим! Чврсто сам загрлио мог пријатеља стражара, радовао се са 
мном, сузе су нам потекле. Нису помињали лаптоп, мобилни, ни водич. Кад 
сам схватио да ће ме вратити у Грузију без њих, упитао сам начелника какве 
су ми шансе да их добијем назад. Он је почео да виче на сараднике, очи-
гледно су на то заборавили. Деловало ми је као да не знају код кога је кључ 
од канцеларије у коју су те ствари одложене. Ма нек им је просто, само нек 
ме већ једном пусте! Иако су ми обећавали да ће ми дозволити да се слободно 
прошетам градом, одлучили су да ме испрате правац до границе. Још су били 
љути што сам ступио у контакт са Амбасадом! 

Ладу је возио начелник који ми је тог јутра узео мобилни. Био је врло 
нерасположен и бесно ми је рекао да су на њих викали из Министарства због 
тога што већ нисам пуштен. На самој граници други начелник је решио да 
ми одржи лекцију, да ми објасни зашто сам задржан, која су ми права, и 
слично. Сад си се сетио! Ипак, ниједан документ никада нисам добио, ни 
видео. Каже, треба да им будем захвалан што ме пуштају, нема никакве 
казне, никакав поступак никад није покренут… Није ништа лично, нада се да 
се не љутим на њих… Кажем да је сад све добро и да ценим пријатељство 
наших народа, али да постоји мала сумња… И спорна питања – на пример, 
зашто никог није било на главном граничном прелазу када сам дошао? 

Видим да су обилазни пут сада добро забарикадирали. Питам зашто ме 
раније нису пустили, зашто нисам имао адвоката, зашто нема светла у ћели-
ји?… Милион је питања, милион неправилности. Одговора или нема или су 
несувисли. Нису ми дозволили да ангажујем адвоката јер против мене није 
ни вођен никакав процес! То се овде зове „задржавање”, објашњава ми на-
челник; ја заправо никад нисам ни био ухапшен… Само да су покренули 
поступак и дали ми адвоката, био бих осуђен на вишегодишњи затвор, јер 
кад се једном подигне оптужница, правило је да следи и осуда – у више од 
деведесет осам одсто случајева! То значи да нико ко је у притвору у ужасним 
условима на неограничено време нема права на правну заштиту јер се 
званично не води поступак против њега!? И на томе још треба да буде 
захвалан! 

Били смо на самој граници када сам поставио тих неколико питања, зато 
сам био тако знатижељан и отворен. Из ОЕБС-а су надгледали моје 
преузимање. Па ипак, начелник није могао да издржи, продрао се на мене: 
„Хоћеш да те сад вратим у ћелију, па да ти дам адвоката!?” Наставља са 
претњама, иако нас много људи посматра. Прети ми да пазим шта пишем, да 
ће они све то проверити преко интернета. И шта ће да уради, да дође у Србију 
да ме хапси? То што сам ја наводно учинио треба најстроже казнити, па чак 
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и ако се не зна тачно шта је… Но, за претње новинарима овде нема никаквих 
казни. Можда и медаљу добије… 

Вратили су ми лаптоп и мобилни, али не и туристички водич. Ваљда 
желе да простудирају шпијунски приручник, кад једном науче енглески… 

  

Тек у вожњи сам приметио да нешто није у реду са ладом; чула се страш-
на лупњава под хаубом. Испоставило се да је цео ваздушни филтер откачен 
од држача! Схватио сам да ће и лади, и Милеви, и мени, по изласку на 
слободу, бити потребан дуг опоравак… 

Осетијска гранична служба ме је предала грузијској полицији, која је са 
мном поступала уобичајено коректно и професионално. Сам прелазак је 
снимао новинар грузијског Министарства. Очекивао сам да са грузијске 
стране нећу имати проблема, али тад је уследила детаљна претрага аутомо-
била, наводно из безбедносних разлога. 

Нису ми дозволили да присуствујем претресу, а све моје ствари су изба-
цили на траву, испретурали и тако оставили – док се спуштала ноћ и 
почињала киша! Извињавају се, а не пада им на памет да ми помогну да све 
вратим натраг! Неке од ствари су ми и нестале, но нисам сигуран у којем од 
силних претреса… 

Мисија Европске уније ме је такође испитивала о целом догађају. Дали 
су ми да попијем јогурт – одједном сам осетио љуту глад и искапио га у даху, 
као да пијем из Светог грала! 

Незадовољан сам због свега што се догодило – не само због неправде која 
је мени учињена, већ и због неправде која је поводом овог догађаја учињена 
самој Осетији. Јер, без обзира на све, упознао сам неколико дивних људи и 
сигуран сам да Јужна Осетија није само тај трули систем који сам, игром 
судбине, до танчина искусио, а који је својим испољавањем самом себи 
нашкодио, баш као што свака неправда подрива, пре свега, свог творца.  

Волео бих да једног дана, као слободан човек, обиђем Цинвали. То ћу 
кад-тад учинити; то сматрам људском и новинарском дужношћу. 

Највећа путовања одувек су повезана са највећим опасностима. У прева-
зилажењу најтежих препрека огледа се величина подвига. Ни у једном 
тренутку нисам помишљао да одустанем од путовања, напротив. Подигнуте 
главе настављам даље, захвалан Богу и пријатељима на помоћи. 

 
  

АПЕЛИ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ВИКТОРА ЛАЗИЋА 
 
 

 Удружење књижевника Србије 
 Београд, 14. септембар 2011. 
 
Угледни писац и новинар Виктор Лазић, члан Удружења књижевника Србије, даровити и 

проницљиви путописац, благонаклони посматрач света у тешком веку, уместо да се бави својим 
племенитим и плодоносним истраживањима која претаче у задивљујуће књиге, већ безмало 
недељу дана не може да се избави из притвора у Јужној Осетији. 

Уверени смо да се догодила груба грешка и тежак неспоразум. 

 

После мог ослобађања, грузијска полиција и 
ОЕБС претресли су аутомобил. Нису ми 
дозволили да присуствујем претресу, наводно 
ради безбедности. Међутим, убрзо сам открио да 
ми је доста ствари украдено. Били су немило-
срдни: опустошен аутомобил, са стварима 
разбацаним по трави, оставили су на пљуску. 
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Секретар Удружења књижевника Србије Мирјана Булатовић данас је мобилним телефоном 
разговарала са Виктором Лазићем, који је казао: 

– Нисам ни сањао да ми се ово може догодити у Јужној Осетији, то је ипак братски народ. 
Овде сам од суботе. Можете мислити како ми је… Ја никад у животу нисам ни пришао затвору… 

Удружење књижевника Србије моли надлежне за ослобађање истакнутог писца Виктора 
Лазића да му одмах омогуће наставак путовања и на тај начин, као будући јунаци његове књиге, 
поправе утисак. 

 
Удружење новинара Србије 
Београд, 15. септембар 2011. 
УНС тражи слободу за Лазића 
 
Удружење новинара Србије (УНС) захтева да надлежни државни органи хитно пронађу 

начин како би из затвора у Јужној Осетији одмах ослободили новинара дневног листа Прес 
Виктора Лазића. 

Лазић је ухапшен у суботу, на граници између Грузије и Јужне Осетије, док је био на 
новинарском задатку, и од тада је у затвору под нејасним оптужбама за шпијунажу и нелегалан 
прелазак границе Јужне Осетије. Лазић, иначе, већ више од четири године путује широм света у 
свом аутомобилу, и сваке недеље у Пресу објављује репортаже са свог пута. 

УНС подсећа да је Амбасада Србије у Москви неколико дана уверавала Лазићеве колеге у 
Пресу да је све у реду, и да ће он брзо бити ослобођен, али је Лазић још у затвору, без права на 
адвоката, и без званичне оптужбе. 

УНС је упознао са овим случајем Међународну и Европску федерацију новинара, од којих 
је затражио да реагују и помогну у ослобађању новинара Виктора Лазића. 

 
Медијска организација за југоисточну Европу (СЕЕМО) 
Беч, 15. септембар 2011. 
 
Медијска организација за југоисточну Европу са седиштем у Бечу (СЕЕМО), огранак 

Међународног института за штампу, захтева да се одмах пусти на слободу Виктор Лазић, 
путописац београдских дневних новина Прес. 

Лазић је ухапшен 9. септембра 2011. на граници између Грузије и Јужне Осетије. Према 
речима новинара, био је притворен јер је, наводно, прешао границу самопроглашене Јужне 
Осетије.  

Затворен је у самици. Током протекле четири године, Лазић је путовао по свету и 
објављивао недељне репортаже за Прес. 

„Неприхватљиво је да се новинар притвори без разлога”, рекао је Оливер Вујовић, 
генерални секретар СЕЕМО. „Тражим да власти у Цинвалију дају објашњење за његово 
незаконито притварање и да новинара одмах пусте на слободу.” 

 
Репортери без граница 
16. септембар 2011. 
 
Репортери без граница најоштрије осуђују притварање српског новинара путописца 

Виктора Лазића у самопроглашеној независној Републици Јужној Осетији и позивају да се одмах 
пусти на слободу. Ухапшен од стране граничара пошто је ушао на територију из Грузије, Лазић 
је задржан у главном граду, Цинвалију (…дуже навођење околности). 

Лазић је провео прва два дана у самици, пошто је био пребачен у Цинвали. Лишен је хране, 
светлости, медицинске неге, и није био у могућности да се слободно креће. Није му пружен 
никакав званичан документ са разлозима за његово хапшење и није му дато право на адвоката. 
(…) Тек два дана по његовом хапшењу, Прес је успео да ступи у контакт са Лазићем. Пошто је 
чуо за цео случај, јужноосетијски министар иностраних послова Мурат Џиојев је рекао да не 
може да предузме ништа док га Амбасада Србије не контактира. Међутим, српска амбасадорка 
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у Москви, Јелица Курјак, каже да она не може да контактира свог јужноосетијског колегу зато 
што Србија није признала Јужну Осетију. 

Лазићево арбитрарно притварање и психичко и физичко злостављање представљају 
озбиљно кршење његових права. 

 

 

Најбоља ћелија јужноосетијског затвора у Цинвалију, 
намењена важним мафијашима. Ни крив ни дужан, због 
неспоразума и превелике жеље да посетим још једну 
провинцију која је прогласила независност, заврших у 
самици. У ову ћелију сам пребачен после два дана која сам 
провео у најтежим условима, у самици два са два, без 
прозора и трачка светла. У позадини, на зиду се види ђаво, 
којег су нацртали сужњи, моји претходници. Врата, иако 
замандаљена, заправо нису непробојна: горњи део је 
облепљен неком пластиком, док прозор окренут ка 
дворишту није застакљен. 
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ИМАО САМ УТИСАК ДА 
ПИШЕМ У МЕСТУ 

 
 

Милан Р. Симић 
 
 

(Остала је само лула... и ништа од ствари. Али, остало је и 
њихово написано као да је од камена.) 

 
Камени поток је Котова збирка есеја којом 

аутор као да крунише сопствене речи. Увек сам 
се трудио да не пишем о себи, већ собом! – ре-
као је Кот, чији  есеји, добијамо и такав утисак, 
својом тематском разноврсношћу још потврђују 
потпуну изједначеност између живота и умет-
ности! Читаоци, они вазда гладни сазнања  о по-
зоришту, али и „позориштa у позоришту” што 
јесте виши степен драмског света; гладни саз-
нања о преживљавању књижевности у затво-
реним друштвима и лепршавости књижевности 
у привидно отвореним друштвима; о Француској револуцији (на сам помен 
Француске револуције сетим се /можда и ви?/ књиге Марка С. Марковића 
Истина о Француској револуцији у којој пише и ово: ...У вандејском селу 
Сен-Жермену су седамнаестогодишњу девојку Марију Папен исекли на 
парчад зато што није хтела да ода место где се у шуми крију монар-
хистички одметници. Дешавало се често да исечене удове испеку на 
ражњу. Та судбина је снашла Гијена Димоншела кога су искасапили и 
парчад меса на лицу места испекли...); о сведочењу Боровског о немачким 
концентрационим логорима; о... памћењу тела – е, то јесте есеј на који ћемо 
бацити посебан сноп светлости!; дакле такви читаоци заиста могу само да 
уживају у читању ове „златне збирке” есеја. Златне, јер, навикнимо се већ 
једном и на рангирање књига! У збирци су и Котове странице истргнуте из 
његовог дневника, успомене из Италије које писац дели са нама, које као да 
их је исписао са жељом да буду и наше колико и његове. У збирци су и 
путописи, као и есеј Три погреба са којим се збирка одложено затвара. 
Одложено јер, Кот нам не дозвољава само једно ишчитавање својих есеја што 
јесте особеност врхунских есејиста којима сигурно припада. А колико имамо 
таквих врхунских есејиста у свеукупној прошлости књижевности? Не више 
већ да сви стану у чекаоницу непрестоничке железничке станице! Онако, да 
се осећају комотно, да не стоје „на једној нози”! Но добро, то јесте за неку 
другу причу, а ми да видимо по чему, и по којим есејима је Јан Кот заслужио 
своје високо рангирано место међу есејистима. Из збирке Камени поток, за 
нашу душу, издвајамо пет есеја. Први међу њима – да ли због тога јер есеј 
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заправо „граде” подаци из биографија и животи Гомбровича и Шулца? – 
јесте есеј Властелин из Малошица и наставник из Дрохобича.  

Сазнајемо, Гомбрович се панично бојао слепих мишева!  
Пре тога, Кот нас упознаје са члановима најуже Гомбровичеве породице, 

са местом где се родио, али и са грађевинама у којима је живео. Тачније, Кот 
се ослања, односно позива на књигу Јоане Сједлеске Властелина. Притом, 
Кот и сам исписује једну врсту извештаја „који нису само за читање, могу се 
гледати као филмски кадрови”. И ту, све читајући у даху, долазимо до сјајне 
Котове мисли: Али тај пољски филм снимила је историја. Не, такви фил-
мови не могу бити пријатни „за гледање”, јер: У Малошицама, где се Гом-
брович родио, остале су само зелене каљеве плочице од парадних пећи. 
Ваљају се у шупи: Могао би да их неко купи за шпорет за свиње. Малошице 
су распарцелисане почетком рата... И иначе, текст је обавијен, да и тако 
кажемо, причом о грађевинама, тачније: о ономе што је остало од њих. Овај 
есеј, што је посебно занимљиво, све време, ни сам не знајући зашто, асоцирао 
ме је на Андрићев есеј Ликови, а који  јесте истинска „слика од речи”, 
посвећен нашој, али и пролазности грађевина и ликова у њој. То је она мала 
Андрићева прича (есеј) о тек једној запуштеној цркви. Али, враћамо се Ко-
товом рукопису и сазнајемо: У Всјолу, где се после женидбе преселио Јежи, 
старији Витолдов брат, после рата најпре се налазила полицијска ста-
ница, затим фарма свилених буба, а када су поцркале дом за ретардирану 
децу. У гостинској соби, у којој је некад писао Витолд, живе најгори 
богаљи... везани за кревете каишевима, јер излазе и могу себи нанети зло. 
И прозори су замандаљени, али не више због слепих мишева, већ да би се 
спречила несрећа... Милицијска станица, фарма свилених буба, дом за 
ретардирану децу!!! Да се горко нашалимо: ово јесте „световно тројство” 
једне грађевине, кажемо не баш сигурни да се и разумемо? Још један филм 
који је снимила историја, бар нам се чини! И тако, „упознајемо” се са 
члановима Витолдове породице (Реина, његова старија сестра, која се никад 
нија удавала, водила је бригу о слепој деци у Ласкама, познатом католичком 
центру близу Варшаве), његовим објављеним делима,  повратком из 
Аргентине, да би Кот други део есеја почео реченицом због које је и настао 
овај осврт! Та реченица гласи: После Гомбровича остала је само лула коју 
је палио у време напада астме. Још читалачки неопорављени од ових гро-
мовитих речи и њиховог праска који погађа машту свих истинских љубитеља 
писане речи, а затиче нас нов „гром” речи:. Иза Шулца није остало ништа. 
Ништа од ствари. Кот се, даље, осврће за незаборављеним Бруновим 
књигама, помиње Богохулну књигу његових графика, и писма... Напомена: 
Кот се кроз добар део текста ослања и на писма великана светске књи-
жевности, а Гомбрович и Шулц то дефинитивно јесу. Наравно, и у одломку о 
Шулцу, говори се о грађевинама.  

Лула, замишљамо Гомбровичеву лулу. Остало је само... да прочитате есеј 
Властелин из Малошица и наставник из Дрохобича... 

Други есеј који у потпуности исказује Кота као прворангираног есејисту 
је „Сведочанство Боровског”. Ко је Тадеуш Боровски? Ако кажемо да је писао 
песме, репортаже, новеле и приче, само по себи – то није довољно. И ако 
поновимо да је Тадеуш Боровски 1. јула 1951. отворио славину од гаса – ни 
то није довољно! Али ако, без намере да препричавамо Котов текст, попут 
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њега самог цитирамо Боровског ослонивши се на причу Матура у 
Трговачкој улици, која је настала, ваљда, у пролеће 1940, када су у Варшави 
започела прва већа хапшења, а Боровски полагао последње испите, већ ће 
нам штошта бити јасније: На завршетку алеје поређала се дуга колона 
аутомобила и вребала трамваје као тигар антилопе на појилу. У трку 
смо излетали из трамваја, падали као крушке, а затим настављали по-
љем засађеним свежим поврћем. Земља је мирисала на пролеће... А у граду 
положеном изнад реке, као у дубокој џунгли, одвијао се лов на људе. Тај 
завршни испит у време хапшења представљао је „европско” сведочанство о 
зрелости... Сада нам је Тадеуш Боровски много ближи, и, како знамо да је 
оставио сведочанство о боравку у логору, читајући даље, јежимо се на саму 
помисао шта може нас читаоце још да „сачека”. И, долазимо до редова у 
тексту који нас нагло узнемирују (Кот поново цитира Боровског): Цео логор 
ишао је го... Скинули су и истерали из блокова двадесет осам хиљада жена 
– ено их, управо се ваљају по путевима и трговима... Наге као инсекти. 
Тек касније, када се пејзаж приближи лаганим  кретањем камере, међу том 
гамади која пузи могу се разликовати различити примери исте врсте: 
малобројни у испегланим униформама, с корбачима и гвозденим предме-
тима, у високим чизмама и с медаљама налик на блиставе љуштуре, и... Доста 
више, јер: тешко је писати о „европском” сведочанству зрелости оног доба. 
Доба лова на људе! Тешко је писати о Белом времену логора за људе и Црном 
времену цивилизације...  

Да, Боровски је успео да види своју вереницу у логору када су га из 
Leichenkommanda послали у женски логор по дечје лешеве. Господе, ако те и 
има, предуго си спавао! – ево, отело ми се. Изолда, Тадеушева вереница, 
имала је обријану главу и тело унакажено шугом. Ево, тако је то када исто-
рија снима филм! И да ли је, питамо се и ми, Тадеуш Изолди уистину рекао: 
Не брини, наша деца неће бити ћелава! Било како је морало, по вољи 
(Не)Бога: славина од гаса учинила је своје. Учинио је своје и Тадеуш Боров-
ски. Јер, ако нисмо били сигурни пре, после његовог сведочанства јесмо 
сигурни и тачно знамо „да се с човеком може урадити све”.  Како Кот приводи 
крају ову причу о потресном сведочанству Тадеуша Боровског? Као врхунски 
шахиста. Дакле, убојито, прецизно, матним потезом! Јер, Историја живота 
Боровског и оно што је написао о Аушвицу сведочи да су мртви у праву у 
односу на живе. Упамтимо добро: да су мртви у праву у односу на живе!  

Како да повежемо наредна два есеја Гротовски или граница и Памћење 
тела? Можда баш овако! Дакле, Гротовски, који је упорно позориште пре-
тварао у ритуал Све док се није уверио да је за вернике то светогрђе, 
сакрилегиј, а за невернике лаж... знао је и овако нешто да приреди: ...Амбар 
је био мрачан, само је наспрам нас на ниском столу треперило дванаест 
свећа. Извођачи су трчали дуж зидова. Мењали се. Али увек двојица: онај 
који некога јури и онај кога неко јури, мушкарац и жена или двојица 
мушкараца. Наги, огрнути белим платнима, а на њиховим телима 
дебелом кредом биле су исцртане линије ребара, карлице и кичме. Од 
светлости свећа, чији се пламен кривио од кретања тела као од ветра, 
зидовима амбара су се кретале велике сенке. Трка је представљала 
секвенцу која се понављала. Завршавала се гестом насеља, убиством или 
опроштаја. У два маха, када је гонич сустизао своју жртву, прекривао ју 
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је платном и у два маха, уловљену или силовану, полако су дизали главу и 
даље покривену платном, непокретни, у полуседећем положају, налик на 
фигуре Лазара који је устао из гроба или, у том синкретизму митова и 
културе, налик на египатску мумију, као да устају из саркофага обави-
јени белим завојима... То је позориште у позоришту, пун погодак. Волео бих 
да се и данас налазимо у амбарима, да присуствујемо оваквим извођењима, 
да у „трчању”, у сенкама, у повијеном пламену свећа проналазимо исписане 
и „покретне” одговоре на наша стална питања. Да сазнамо ко смо? Куда пу-
тујемо? Докле смо стигли? И чудно, много чудно! Пишући ове редове, имао 
сам осећај да оно што исписујем упорно брише оно већ исписано, да нова 
реченица брише претходну, да пишем у месту... Али, вратимо се Котовом 
тексту: Када смо се поздрављали у рано јутро, питао сам Гротовског да ли 
има документацију о том једногодишњем раду: фотографије, цртеже, 
записе. Чему то – рекао је изненађен – истински траг остаје само у 
сећању. А онда се насмешио. Јанко, ти то најбоље знаш. Писао си о пам-
ћењу тела. 

Памћење тела, есеј на који бацамо посебан сноп светлости! Наравно, као 
и сви ми, и Јан Кот пише о смрти, размишља о смрти, покушава да каже о 
њој Свегрозној нешто ново, али... Јер, шта је смрт? На нивоу дискурса сви 
знамо да ћемо умрети. Човек сам, према томе морам да умрем. Свака 
смрт, чак најболнија, као искуство је туђа, а не властита смрт... Не, 
ипак, није потребан посебан сноп светлости? Довољан је онај повијен пламен 
свећа, и оне сенке (сада наше) које се крећу по зидовима амбара. Смрт је та 
која некога (од нас) јури, неко од нас је тај кога смрт (дакле) јури! И, ми, 
уморни (када дође час!), сачекаћемо је, може: и у полуседећем положају, све 
личећи на оне фигуре из амбара. И чудно, поново чудно... У праву је Гро-
товски: истински траг остаје само у сећању. Оставимо траг, будимо сећање. 
Тежак задатак, али покушајмо... А ти, Свегрозна, застани. Не јури! Да ли, 
проклетињо, икада пожелиш да се одмориш? Да ли икада...? Не јури! У 
сваком случају, стићи ћеш нас. Уосталом, по Сиорану, као и све што постоји 
а што ће једном вечност поништити, тако ћеш и ти себе саму да самоуниш-
тиш. Чујеш ли ме, Свегрозна?  Да, ти си она Вечност? Али, оставимо се 
филозофије!? 

Оно што још предлажемо за обавезно читање јесте Из италијанског 
дневника. Како је Кот доживео Фелинијев филм Осам и по? Најпре, он 
издваја две сјајне секвенце. Одлучујемо се за другу: ...Кардинал је стар и 
уморан. Седећи на клупи у врту заспи. Режисера муче основна питања: 
шта је уметност, шта је живот? Жели да их постави кардиналу. Мора да 
зна шта је хришћански филм. Међутим, кардинал га уопште не слуша. 
Пренуо се из дремке. Прича о томе како певају птице. О томе да је мужјак 
изгубио женку и да се у његовој песми осећа очајање. У томе је сав Фелини, 
закључује Кот.  

Довољно за „позивницу”. Прочитајте збирку есеја Јана Кота Камени по-
ток. Остаће вам сећање, али какво...  И, верујте ми, пишући овај текст, до 
самог краја, имао сам утисак да пишем у месту...  
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ИНДИ-ВИДУАЦИЈА 
 
 

Марјан Чакаревић 
 
 

Војислав Деспотов:  
КАД БИСМО СЕ ПОНОВО РОДИЛИ16 

 

Кад бисмо се поново родили, 
да ли бисмо поново живели? 
Да ли бисмо поново попуњавали наше упитнике? 
Кад бисмо могли да бирамо, 
да ли бисмо изабрали петинг у Пекингу, 
гурање кола из Питсбурга у Чикаго 
или свеж печат на уговор о умрлом говору? 
Где бисмо се уопште дубоко гњурали 
да нисмо високи летачи? 
Да ли бисмо хтели да будемо Буда, будала 
или нешто финије? 
Хоћемо ли сами одлучити 
или да нам помогне неко од оних 
који су одлучили сами? 
Кад бисмо се поново родили, 
да ли бисмо поново живели и дошли баш ту, 
на овај свет? 
 
Увек се поставља то питање: зашто читати песме, зашто губити време на 

поезију? Шта могу песме данас, и увек заправо, јер то данас чини се да траје 
одувек. 

Војислав Деспотов спада у оне наше песнике чија слава временом расте, 
али не као вино. Није ту реч о зрелости која долази са годинама. Овде се пре 
ради о младости, и то таквој каква се не може доживети, али која упркос томе 
делује могуће, изгледа доживљиво. То је младост која је све видела, и живот 
као пад, али још увек има довољно снаге, дакле довољно времена да верује у 
своје илузије. Иако зна да времена нема. 

Одмах на почетку поставља се кључно питање: „Кад бисмо се поново 
родили, / да ли бисмо поново живели?” И потом следи оно што је каракте-
ристично за овог песника: набрајање наизглед независних исказа, у овом 
случају питања, која стоје равноправно једно поред другог и делују као да су 
ту насумично набацана, тек да се некако попуни простор песме. Као да би 
могли и неки други искази, нека друга, чини се – свеједно која, питања да 
стоје ту. 
                                                        
16 Из књиге Војислав Деспотова „Пада дубок снег” (Нолит, Београд, 1986) 
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И тај утисак није сасвим погрешан. Штавише, ова питања заправо треба 
сваког читаоца да подстакну да унутар сопственог егзистенцијалног искуства 
пронађе слична таква. И да их постави себи. У том односу, у тој усмерености, 
у овим питањима која упућена читаоцу треба код њега да изазову драму 
преиспитивања крије се тајна ове песме. Или нешто прецизније: ова 
заменљивост питања која, наравно, никада не може бити апсолутна, и то не 
само у смислу да је двоструко ограничена: искуством песника и искуством 
читаоца, већ много пре типом самих питања, дакле, та заменљивост је и 
гарант трајног двосмерног кретања, од песме ка читаоцу, и од читаоца ка 
песми, и гарант виталности ове песме, јер нова животна искуства намећу 
нова питања.   

Ипак, треба обратити пажњу на фину градацију у току песме, на дис-
кретно исцртавање егзистенцијално-психолошког профила лирског јунака. 
Полази се од сасвим конкретних, ма колико шашавих животних ситуација, 
да би се, преко питања о односу жеља и могућности, дошло до ширег погледа 
једне личности на свет, до одређеног става према животу (Буда или будала), 
и коначно – до једне могуће визије света (слободно мишљење, односно 
аутентичан живот или покоравање ауторитетима).  

Али то није све. Ту где се већина добрих, укључујући и Деспотовљеве 
песме, по правилу завршава, у тој тачки у којој се појединачно егзистенци-
јално искуство уздиже на раван универзалног и тиме чини могућим и у пољу 
других и другачијих живота, песма „Кад бисмо се поново родили” одлази 
корак даље. Ова песма заправо, на неки несхватљив начин који је могућ само 
у поезији, само у језику, превазилази сва постојећа и сва могућа искуства, чак 
и она религијска која говоре о другом доласку и обећавају рајски живот у 
некој далекој, несагледивој, непојмљивој будућности. Јер будућност из које 
се обраћа Деспотовљева песма управо подразумева и сва ова искуства.  

Другим речима: кад бисмо поново изашли на изборе, да ли бисмо овако 
гласали; кад бисмо поново волели, да ли бисмо волели баш те особе; кад 
бисмо поново бирали професију, да ли бисмо изабрали баш ову итд. Сва ова 
питања нису нимало наивна, нимало реторичка. Та питања су судбинска и 
само уметност, само поезија их може поставити на овако сугестиван начин. 

Постоји још једна раван ове песме на коју треба скренути пажњу. Реч је, 
наиме, о класичном примеру постмодерне поезије: великој теми Аутентич-
ности и Личности, овде се прилази иронично и субверзивно: свако искуство, 
сваки живот који жели да буде написан великим словом се недвосмислено 
релативизује. Па ипак, последњи поглед и прво и последње питање песме 
релативизују тај процес релативизације и затварају метафизички круг 
враћајући ствари на почетак.  

Помало поједностављено речено: јесте, свако је искуство упоредиво, и 
заменљиво, сваки живот је у великој мери или у потпуности неаутентичан, 
али то се може спознати само из коже тог и таквог неаутентичног живота, 
дакле, сваког неаутентичног живота, дакле – сваког живота. 

Зато треба читати песме.          
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА У ВРЕМЕ НЕМАЊИЋА 

 
 

Миодраг Д. Перић  
 
 

Краљевско крунисање Стефана Прво-
венчаног 1217. године је значајан догађај у 
одбрани Немањиног наслеђа и историји 
државности Србије. Краљевска титула, доби-
јена од римског папе Хонорија Трећег 1217. 
године, Србији је донела политичку незави-
сност, која је за средњовековне државно-
правне појмове била недељива од црквене 
независности.17 

У овом периоду, у верском погледу, срп-
ске земље у унутрашњости су још од времена 
византијског цара Василија Другог, почетком 
11. века, припадале рашкој дијецези под 
јурисдикцијом Охридске архиепископије, док су српске приморске земље 
биле у надлежности латинских бискупа подређених римском папи.18 

Политичке околности на Балкану подразумевале су не само политичку 
већ и црквену самосталност Србије. За оснивање аутокефалне архиеписко-
пије У Србији пресудна је била дипломатска активност најмлађег брата 
Стефана Првовенчаног, Саве Немањића, 1219. године. Као што је познато, 
Растко, најмлађи син Стефана Немање, одрекао се управом над Хумском 
облашћу и отишао у Свету Гору, и тамо се замонашио, узевши име Сава. У 
Светој Гори Сава је са својим оцем Стефаном Немањом, који је узео монашко 
име Симеон, обновио стари манастир Хиландар, што им је византијски цар 
Алексиј Трећи даровао у јуну 1198. године као целосно самоуправан, не-
завистан манастир. Може се рећи да проглашење српског манастира 
Хиландара у Светој Гори за независтан представља корак ка оснивању ауто-
кефалне цркве. 

У време игуманства у манастиру Студеници од 1206. до 1217. године, 
архимандрит Сава активно учествује у стварању неопходних услова за осни-
вање српске самосталне цркве. Почињу убрзано да се граде манастири и да 
се повећава број монаха у Србији. Биле су пренешене и Немањине (Симео-
нове) мошти из Хиландара у Студеницу, у припремњени гроб. После 

                                                        
17 Божидар Ферјанчић, Одбрана Немањиног наслеђа – Србија постаје краљевина, „Историја 
српског народа”, књ. 1, Београд, 1981, 301. 
18 Смиља Марјановић Душанић, Краљевско крунисање Стефана Првовенчаног, Додатак уз 
Политику, Београд, 14. септембар, 2017, 5. 
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студеничке сахране, Сава је на молбу браће (Стефана и Вукана) остао у земљи 
да као игуман Студенице помогне даљем развоју српске државе.  

Изграђен је и манастир Жича у коме се 2017. године Стефан Немањић 
крунисао за првог српског краља. По добијању аутокефалности овај мана-
стир је постао седиште Српске аутокефалне цркве. Сава уводи црквене 
измене које представљају почетак будуће аутокефалне Српске цркве. Сава је 
црквену активност усмерио у правцу ослобођења од јурисдикције од Охрид-
ске архиепископије. То се може закључити по Студеничком типику у коме 
се Охридска архиепископија оспорава према црквеним канонима. Сава је у 
Студеници објавио Студенички типик, чија је сврха била да омогући мана-
стиру потпуну аутономију. Поред осталог, у текту Студеничког типика је 
наглашена и проширена улога студеничког игумана у својству архимандри-
та, који ће бити „први” и „највиши” од свих игумана.19 

После пада Византијског царства 1204. године на Балкану су се десиле 
политичке промене. На територији некадашњег пространог Византијског 
царства, крсташи су формирали више држава, а најпознатија крсташка тво-
ревина била је Латинско царство. Делови Византијског царства и после пада 
Цариграда продужили су да постоје као независне државе. Најважније 
самосталне политичке творевине које су тежиле у правцу рестаурације Ви-
зантијског царства у старим границама биле су Епирско деспотство на 
Балкану и Никејско и Трапезунтско царство у Малој Азији. Поред Епира и 
Тесалије у састав Епирског деспоства ушао је и део Македоније, а Охрид је 
постао црквени центар Епирског деспотства. Никеја је била седиште никеј-
ског цара Теодора Првог Ласкариса и никејског патријарха Манојла 
Сарантина. На политичком плану епирски деспот и никејски цар борили су 
се за супрематију у деловима Византије који су били независни од крсташа и 
који су стремили да њих потисну и да рестаурирају Византијско царство. 
Паралелно са политичком, водила се борба и на црквеном плану између 
Никејске патријаршије и Охридске архиепископије која ће од њих бити 
центар православља. Политичка и црквена ситуација на Балкану била је 
повољна за оснивање аутокефалне Српске цркве. Познавајући политичке и 
црквене прилике на Балкану, Сави Немањићу омогућиле су да оствари 
тежње Српске цркве за њену самосталност 1219. године. Иако је Српско 
краљевство до тада у црквеном погледу било потчињено црквеном центру у 
Охриду, Сава Немањић, у сагласности са својим братом Стефаном Првовен-
чаним, искористио је ривалство између Никејске патријаршије и Охридске 
архиепископије, отишао у Никеју и тамо захтевао аутокефалност за Српску 
православну цркву. На велики хришћански празник уласка Господњег у Је-
русалим (Цвети), 1219. године, никејски цар Теодор Први Ласкарис, уз 
сагласност никејског патријарха, са циљем да се повећа ауторитет царства и 
патријаршије и придобијања Србије као савезника на политичком пољу 
именовао је (а патријарх Манојло Сарантен Харитопул рукоположио) Саву 
Немањића за аутокефалног архиепископа.20 

                                                        
19 М. М. Петровић, Студенички типик и самосталност Српске цркве, Београд, 1986, 110. 
20 Миодраг Перић, Историско-правните аспекти на односите помегу Српската православна 
црква и Македонската православна црква, Скопје, 1998, 50. 
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После стицања аутокефалности Српске православне цркве, српски 
архијереји су добили право да сами бирају и хиротонишу свог архиепископа, 
без икаквог учешћа цариградске патријаршије и византијског цара. 

По божјој милости, архиепископ свих српских и поморских земаља Сава 
Немањић требало је, непосредно после стицања аутокефалности, да орга-
низује живот цркве у Србији. До повратка у Србију српски архиепископ Сава 
Немањић је боравио на Светој Гори и у граду Солуну. На Светој Гори српски 
архиепископ је служио по светим црквама службе, освећујући у њима попове 
и ђаконе. У Солуну архиепископ Сава радио је на састављању Номоканона 
(Законоправила) у циљу утврђивања чистоте православног вероучења и 
исправног функционисања литургијског живота. По повратку у Србију 1220. 
године, архиепископ Сава Немањић је са собом повео монахе из манастира 
Хиландара, достојне будућег епископског чина у новоуспостављеним 
епархијама Српске цркве. Литургијски свечано рукополагање епископа у 
манастиру Жичи представљало је очигледно устројење помесне православне 
цркве у средњовековној Србији.21 

Српска православна црква је у време архиепископа Саве Немањића 
имала у свом саставу једанаест епархија. Са формирањем аутокефалне Срп-
ске цркве смањено је подручје Охридске архиепископије. Неке епархије, као 
што су Рашка, Призренска и Липљанска, ушле су под јурисдикцију Српске 
цркве. Архиепископ Сава Немањић је 1220. године основао осам нових епи-
скопија: Хумску, Зетску, Дабарску, Хвостанску, Будимљанску, Топличку, 
Моравичку и Жичку. 

Најугледнији манастири и цркве постали су центри епископских кате-
дри. Тако је катедра српског архиепископа смаштена у манастир Жичу, 
катедра епископа топличког у храм Светог Николе код Куршумлије, катедра 
епископа будимљанског у храм Георгија (Ђурђеви ступови) код Берана, 
катедра епископа хвостанског у манастир Пресвете Богородице код Пећи, 
катедра епископа моравичког у храм Светог Ахилија у Ариљу, катедра да-
барског епископа у храм Светог Николе у Бањи код Прибоја, катедра зетског 
епископа у храм Светог арханђела Михаила на Превлаци у Боки Которској, 
катедра епископа хумског у храм Пресвете Богородице у Стону, катедра 
рашког епископа у цркви Светих апостола Петра и Павла у Расу, катедра 
призренског епископа у храм Пресвете Богородице Љевишке у Призрену и 
катедра епископа липљанског у цркви Пресвете Богородице у Грачаници.22 
У приморским градовима и даље се одржала католичка вера, а градови су 
били седишта католичких бискупија. 

Поводом отцепљења српских епархија од Охридске архиепископије 1219. 
године и стварања аутокефалне Српске архиепископије уследила је реакција 
охридског архиепископа Хоматијана. Године 1220. Хоматијан је послао 
протестно писмо српском архиепископу Сави Немањићу. Због заобилажења 
Охридске архиепископије као мајке-цркве, њен архиепископ Хоматијан у 
почетку протестног писма истиче монашки живот Саве Немањића, а потом 
му пребацује: 

                                                        
21 Драгољуб Даниловић, Држава и црква у  време Немањића, Додатак уз Политику, Београд, 7. 
октобар, 2017, 4. 
22 Исто, 4–5. 
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– зашто је тирански сменио канонски постављеног архијереја примио 
хиротонију од другог; 

– зашто је тирански сменио канонски постављеног призренског епи-
скопа. 

Нажалост, за сада није познато да ли је архиепископ Сава Немањић 
одговорио на писмо охридског архиепископа Димитрија Хоматијана.23 

Постоје канони који дозвољавају, при одређеним условима, оснивање 
аутокефалних цркава без дозволе мајки-цркава и канони који то забрањују. 
Стварање аутокефалне Српске архиепископије 1219. године је канонски 
исправно. Главни мотив за стварање аутокефалних цркава је државна само-
сталност. У време стварања Српске цркве 1219. године, Србија је имала 
државну самосталност. Међутим, српска држава у духовном погледу, до 
стварања Српске цркве, била је подређена Охридској архиепископији. 
Постојала је потреба средњовековне српске државе да поред државне само-
сталности има и црквену самосталност. Стварање аутокефалне Српске 
православне цркве 1219. године је базирано на црквено-правним основама 
17-ог правила Четвртог васељенског сабора, одржаног у Халкидону 451. го-
дине, које гласи: „Ако са царском влашћу је основан нови град, или ако је 
претходно био основан, у таквом случају разређење црквених области да 
буде као разређење државно и грађанско.”24 Ово правило је потврђено и са 
38. правилом Трулског васељенског сабора, одржаног у Цариграду од 1. 
септембра 691. до 31. августа 692. године.25 

Промене дијецеза Српске и Охридске архиепископије су се догодиле 80-
их година 13. века, са јачањем српске државе у време краља Милутина. Са 
успешним ратом краља Милутина против Византије у периоду 1282–1283. 
Србија је освојила знатан део северне и западне Македоније. Све новоосво-
јене македонске области у црквеном погледу пале су под  јурисдикцију 
Српске архиепископије. У састав дијецезе Српске архиепископије ушле су 
епархије: Скопска, Мороздвичка, Дебарска и део Пелагонијске епархије. 
После битке на Велбужду 1330. године, Охридска архиепископија је опет 
смањила своју дијецезу са духовним прикључењем Велеса, Дебреца, Сидир-
кастрона и Демирхисара Српској архиепископији. После успешног рата са 
Византијом Стефана Душана у 1334. години, у границама српске државе 
ушли су Охрид, Прилеп и Струмица. Иако је Охрид ушао у састав српске 
државе, Охридска архиепископија продужила је да егзистира као аутоке-
фална црква. По освајању Охрида престале су промене односа дијецеза 
Српске цркве и Охридске архиепископије. У решавању свих важних питања 
Српске цркве био је укључен и охридски архиепископ.26 

Када је српски народ у Србији највећим делом христијанизован, а то је 
време друге половине 12. и прве половине 13. века, црквени државни сабори 
су постали главно место одлучивања и изградње државотворности. Сабори 
црквено-државног карактера су се у средњовековном периоду одржавали у 
манастиру Жичи, у Расу, Дежеву, Скопљу, Серу, Пећи, Смедереву, а у 

                                                        
23 Миодраг М. Петровић, нав. дело, 73. 
24 Никодим Милаш, Правила православне цркве с тумачењима, књ. 1, Нови Сад, 1895, 369. 
25 Исти, 17. 
26 Миодраг Перић, нав. дело, 59–60. 
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нововековном периоду у Сремским Карловцима, Темишвару и Београду. На 
саборима су се доносиле одлуке које су имале велики значај за српску државу 
и српску цркву. Примера ради, на сабору у Дежеву 1282. године, краљ 
Драгутин је предао краљевску круну свом брату краљу Милутину.27 

Посебан догађај у историји цркве у немањићком периоду представља 
уздизање статуса Српске архиепископије у Патријаршију. Откада је освојио 
велики део Балкана, Душан је решио да се прогласи за цара. Према тадашњој 
државно-правној традицији царску круну је могао да му да патријарх. 
Желећи по сваки цену да оствари своје амбиције, Стефан Душан је одлучио 
да Српску архиепископију уздигне у ранг Патријаршије. Због непријатељ-
ства са византијским царем, Стефан Душан је био свестан да цариградски 
патријарх неће прихватити акт уздизања Српске архиепископије у ранг 
Патријаршије. У априлу 1346. године у Скопљу је одржан  помесан сабор. 
Присуствовали су сви архијереји, на челу са српским архијерејем Јоаники-
јем, охридски архиепископ Николај, бугарски патријарх Симеон и монаси 
Свете Горе. На сабору је дотадашњи српски архиепископ Јоаникије био ру-
коположен за првог српског патријарха. На празник Васкрсења, 16. априла 
1346. године у Скопљу, први српски патријарх Јоаникије крунисао је Стефана 
Душана царском круном.28 Престоно место и боравиште првог српског 
патријарха Јоаникија било је у Пећком манастиру. 

Стварање Српске патријаршије изазвало је отпор Цариградске патри-
јаршије. Уследио је црквени раскол и прекид канонског општења између 
Српске и Цариградске цркве који је трајао такорећи три деценије. Цари-
градски патријарх Калист бацио је проклетство на српског цара, патријарха 
и свештенство. Проклетство је изазвало узнемиреност српског народа.29 Су-
коб између Цариградске и Српске цркве дефинитивно је отклоњен у пролеће 
1375. године, када су представници Цариградске патријаршије дошли на 
гроб цара Душана у Призрен и саопштили акт о измирењу двеју цркава. 

Од 1346. године уведене су промене у организацији Српске православне 
цркве. Следећи политичке амбиције свога цара Душана, патријарх Јоаникије 
се титулирао као патријарх Срба и Грка. Поред формирања нових, неке старе 
српске епископије, као што су Рашка, Призренска и Зетска, добиле су статус 
митрополија.30 

Све време, од оснивања (1219) до нашег времена Српска православна 
црква је дала изванредан допринос очувању колективног националног 
идентитета (вере, историје, културе и језика) и традиције српског народа. 

                                                        
27 Драгољуб Даниловић, нав. дело, 10–11. 
28 Милош Благојевић, Идеја и стварност Душановог царевања, „Историја српског народа”, књ. 1, 
Београд, 1981, 527–528. 
29 Миодраг М. Петровић, нав. дело, 163–165. 
30 Миодраг Перић, нав.  дело, 52. 
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СВЕТ БЕЗ БОГА НЕБОЈШЕ 
ЛАЗИЋА 

Небојша Лазић: Опраштање, Просвета, Београд, 2017. 
 
 

Марија Јефтимијевић Михајловић 
 
 

„Свако ко превали двадесету довољно је суров 
да о томе нема права да говори.“ 

 
Небојша Лазић, Опраштање 

 
Када се после две значајне, студиозне 

књиге о писцу какав је Борислав Пекић, по-
јави и роман једног аутора31, логично се 
намећу ова питања: 1) у којој мери поетика 
писца који се проучава (у овом случају, Пе-
кића) може да утиче на ауторов доживљај 
света; 2) да ли то значи да је критика, баш као 
што је тврдио Андрић, „секундарна духовна 
делатност”, те да њоме аутор ипак не може да 
оствари и дȃ пуног себе као у сопственом уметничком делу и 3) да ли је 
роману какав је Опраштање Небојше Лазића припало оно незавидно место, 
место у сенци два његова критичарска остварења; односно, да ли је тешко 
променити већ изграђену слику о једном аутору као критичару и посматрати 
га као писца? 

Ако пажљиво погледамо приступ темама које су Небојшу Лазића зани-
мале у Пекићевом делу, видећемо извесне сродности, односно преплитања 
са темама у роману Опраштање. Време и простор као категорије које су биле 
у фокусу његове критичарске перспективе сада сaме постају перспектива 
кроз коју се посматра човек, његов унутрашњи свет и његове метаморфозе у 
простору и времену. Тако мисао Достојевског да човек практично целог 
живота пише само једну књигу и у овом случају може бити примењена, без 
обзира на то што се ради о два различита књижевна израза – критичком и 
белетристичком.   

Пекићева мисао коју је Лазић узео за мото своје претходне књиге –
„Прошлост је мит, садашњост је пакао, а будућности нема” сасвим би сигурно 
могла бити примењена и на овај роман. Али, будући уметничко дело, роман 

                                                        
31 Небојша Лазић рођен је у Алексинцу 1966. године. Магистрирао је и докторирао на 
Филолошком факултету у Београду. Предаје општу књижевност и српску књижевност 20. века 
на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Објавио је студије: Антиутопијска трилогија 
Борислава Пекића (поетика романа „Беснило”, „1999”  и „Атлантида”) (2013) и Време и простор 
у „Златном руну” Борислава Пекића (2016). 
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од свог аутора тражи и нешто више: да се према том и таквом свету одреди, 
позиционира, тражи његово преображавање, јер га у противном неће 
оставити да у миру и даље пише. Писање је, како су тврдили и сви велики 
ствараоци – самоосвешћивање, самосналажење у свету који му је дат. Због 
тога популарност романа многи виде у чињеници да он помаже човеку да се 
оријентише у хаосу света и осмишљава свој живот. 

Наизглед једноставна прича о човеку који се након петнаест година 
проведених у Италији као успешан фудбалер, враћа у своје родно провин-
цијско место да би се суочио са аветима прошлости – пре свега са кривицом 
због смрти најбољег дуга и неоствареном љубављу са заједничком другари-
цом – проблематизује далеко сложенија питања човека. Овај роман пружа 
неколико нивоа тумачења; он је, дакле, једно „отворено дело”, како би рекао 
Умберто Еко, чија се вредност открива управо у бројности његових аспеката 
тумачења. Најважнијим свакако можемо сматрати поетику времена, која се 
очитује и на формалном плану – у начину приповедња, али и у самој 
садржини романа – у апострофирању оних тренутака безвремености 
детињства, којих се сећамо као тренутака бесмртности.  

Тренуци среће безбрижних дечака који лето проводе крај реке и на руд-
ничком јаловишту, када им пред очи „блесне живот” у свом пуном сјају јесте 
она бескрајна жеђ за вечношћу, или „носталгија за бесконачним”, како је 
Никола Милошевић говорио у својим романима. Тај тренутак апсолутне 
среће издваја се као тренутак изван времена, „друга димензија”, каже Лазић, 
или тренутак чистог стања, беле светлости и чисте невиности. Тај и такав 
тренутак изван времена покушали су да „ухвате” и многи велики ствараоци 
и да о њему пишу:  Пруст је говорио да жели да „зграби, издвоји, заустави, 
колико само док муња севне... фрагмент чистог времена у његовом чистом 
стању”. Достојевски је изразио сличну жељу описујући крајње пооштравање 
чулног доживљаја – ʼауреʼ – непосредно пре епилептичног напада, и рекао 
да би дао много година свог живота да проживи неколико таквих тренутака, 
скупљених и продужених. Вирџинија Вулф се стално враћала на ʼтренутакʼ 
који, као Блејково зрно песка, може да садржи један свет у свом 
разломљеном откуцају – само бело усијање свести. А Небојша Лазић у свом 
роману пише: „Знам да сам тада осетио како сам најближе што могу пришао 
бесконачној срећи, блаженству ума и тела уроњеног у живот као у воду 
очишћења.” И: „Били смо бесмртни, а да то нисмо ни знали.”  

На такве тренутке бесмртности остаје сећање као „духовни појам”, како 
каже Андреј Тарковски, чија је поетика филмова Небојши Лазићу веома 
блиска (о чему посебно сведоче пасуси у књизи и Антиутопијска трилогија 
Борислава Пекића). Без сећања човек постаје заробљеник нестварног 
постојања: испадајући из времена, он постаје неспособан за сопствену везу са 
спољним светом и, другим речима, осуђен на лудило.  

Другу, можда и далеко значајнију линију романа чини ненаглашен, али 
снажан библијски подтекст, присутан у реминисценцијама на неке библијске 
теме, али и у епизоди са гвозденим крстом који један од становника 
рударског насеља, инжењер, Белгијанац, кује и с тешком муком побија на врх 
јаловишта. Та скоро библијска сцена ношења крста и побожног учествовања 
иначе изразито нерелигизног становништва – како деце тако и одраслих, 
има наглашено значење хришћанске љубави у којој, као нигде у роману – сви 



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  16  

 
 

 185

чине Једно. Од тог тешког, од гвожђа скованог крста, почиње и завршава се 
све: на микроплану, као судбина главног јунака жељног опроста, коме 
пресуђује светина, а на макроплану: као судбина сваког човека који своје 
коначно смирење налази у опросту себи и свима око себе. Узвик на терену: 
„Немаш вере! Немаш вере!” постао је парадигма сумње главног јунака, не 
само у фудбалској утакмици, него и у животу; али се мото књиге, речи 
Чезареа Павезеа у хришћанском контексту може тумачити као проналазак 
поновне вере и коначног смирења: „Праштам свима, молим све да ми 
опросте.” 

Срж романа представља проблематизовање питања човекове кривице, 
старо колико и човек сȃм. Шта се мења у људском бићу када се од почетне 
невиности и безазлености, човек претвара у суровост и зло због којих стра-
дају невини, суштинско је питање за чијим одговором аутор трага. Тај 
пресудан корак, читамо између редова романа, јесте окретање ка нагонима, 
односно окретање од своје хришћанске суштине или почетак заборава Љу-
бави.  

Од прародитељског греха нико није ослобођен, али нико ни лишен мо-
гућности да се спасе путем опраштања, односно искупљења. Због тога се 
основни мотив повратка главног јунака у средину из које је побегао као 
кривац за смрт друга, чита као снажна порука да не прихватити кривицу 
значи осудити себе на вечни немир, створити сопствени пакао из којег нема 
излаза. Достојевски је писао да највећи пакао који се може замислити јесте 
немогућност да се воли. Управо о таквом паклу душе без љубави пише и Ла-
зић, истичући на једном месту апофтегму: „Човек који је промашио љубав, 
промашио је читав свој живот.” 

Реченица којом је дефинисана животна филозофија главног јунака: 
„Живео си тако, изнад живота, а испод смрти!”, дефинише много шта и од 
стваралачке филозофије самог аутора – а то је мера или мудрост за којом се 
трага као за Смислом и због које постају страдалници сви они који је не нађу. 
Библијска реч из Матејевог јеванђеља: „Будите мудри као змије, а безазлени 
као голубови” тумачи се речима патријарха Павла: „Развијајте своје умне 
способности све више, под условом да паралелно у себи развијате доброту. 
Но ум је хладан, а доброта топла али слепа. Стога су нам потребни и ум и 
доброта, да једно другом држи равнотежу, да ум не пређе у злоћу, а доброта 
не пређе у глупост.” 

И баш у немогућности да нађу меру своје природе (која је делом божан-
ска, а делом људска), аутор види и основни узрок трагичног исхода два своја 
главна јунака – четрнаестогодишњег Уроша, коме је доброта без мудрости 
намакла омчу на врат, и главног јунака и приповедача, четрдесе-
тогодишњака, коме због мудрости без доброте пресуђују они који га сматрају 
кривцем. Између њих се налази девојка чији је лик аутор изградио као 
„идеалну меру” човека која има доброте, али живи мудрошћу, али је 
трагична колико и они јер их губи обојицу: „једног у простору, другог у вре-
мену”.  И на тој се тачки, одакле се и почело, затвара круг, а у кругу који му 
је дат човек не може престати да осећа меру своје трагичности нити пре-
стати да испитује меру своје бесконачности, што је сасвим у духу тврђења 
Јована Дучића: „Ко смисао живота није тражио, тај није живео, али ако га је 
тражио, никад није био довољно срећан.” 
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ПЕСМЕ-ОБЛУЦИ 
ТОМИСЛАВА МИЈОВИЋА 

Томислав Мијовић: Облуци, Центар за културу и ту-
ризам Цекит, Зајечар, 2017. 

 
 

Душан Стојковић 
 
  

После тротомника изабраних песама Из 
протицања у протицање  (2010), Мијовић 
је, пре ове о којој пишемо, објавио шест 
збирки: Пред празнином (2011), Одсјаји из-
нутра (2013), Нестаде светла (2014), Дах и 
прах (2014), Дах (2016) и Плаветнило 
(2017). Ако је на почецима свога песни-
ковања књиге објављивао с великим вре-
менским размаком: друга је следила прву 
после шест, трећа другу после четрнаест, а 
четврта, пета и шеста (појавиле су се исто-
времено) трећу после читавих двадесет година, сада збирка за збирком 
еруптивно стиже. Постоји у нашој поезији поприличан број песника који, 
посебно у старијим годинама, али не само у њима, не могу да се зауставе и 
штампају и оно што никако за објављивање није и што је одавно поезија да 
буде престало. Са Мијовићем то нипошто није случај. Песме које он пише 
песме су са једног песничког извора, али зреле и мудре и ми у у овом 
зајечарском песнику имамо очито песника који на прави начин лирски 
стари. Чини то тако што његове песме не бивају старе, већ звонке, мелодијски 
узнесене, хармоничне, духовним обасјане. После прве од наведених касних 
збирки која нас је пред празнину довела и опевала њену тамну светлост, 
уследиле су оне у којима се говори о нестајању светла, унутрашњим 
одсјајима, плаветнилу које је потамнело, даху који се у прах премеће, да би 
се до, вишесимболичних, облутака стигло.  

Све збирке Томислава Мијовића цизелирано су обликоване, хармони-
зоване. Облуци, осим две уводне песме, „Облуци у руци” и „Кроз одшкринута 
врата”, имају троделну композицију. Први циклус, онај по којем је збирка и 
насловљена, има педесет и осам песама. Други, „Жива вода”, садржи педесет 
девет хаику песама. (Наш песник, који је одавно показао, и доказао, како је 
изврстан хаиђин, један од најбољих које уопште имамо – сместио је венац 
својих хаикуа у само срце књиге.) Трећи, „Кад се пробудиш ако се пробудиш”, 
најкраћи, зауставља се на деветнаест песама.  
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У Облуцима су и римоване песме и оне које такве нису (ове друге доми-
нирају у збирци, али вреди напоменути како и оне Мијовићеве песме које су 
лишене риме – због велике наглашености њихове звучне равни, особеног и 
наглашеног језичког мелодијања, сонорности певаног и  милозвучности 
употребљених речи – веома често, када се слушају, на римоване личе). Честе 
су и унутрашње риме. „Активирани” су сви поступци који су песнику били на 
располагању да се звучност (о)певаног увећа. То се, пре свега, на асонанце и 
алитерације односи: разнородни разнолики разнобојни („Облуци”), 
приврженика / Који ће бити утока у њу / И ток и исток из ње („Река”), И 
распрс прска од пљуска („Вода по води”), Ко облутке и белутке („Гук 
гугутке”), Исијава и сјаји / И сјај и одсјај („Из бистре воде...”), А мир вира 
увире („Посустао сам...”), Од живе воде / И неживо оживи / И живо живне 
(„Од живе воде...”), претходници предводници зачетници („Свитац-песма”), 
Свитка твоја свитац-песма коме свитка (Исто), Старачко срце ко срце 
срне („Старачко срце”)... У песми „Кад се пробудиш ако се пробудиш” пред 
нама је читав ватромет речи са завршетком на -(д)ан: дан (опетује се више 
пута; реч је матица ове лексичке ниске), задан, зауздан, зазидан, издан, 
стидан, привидан, слободан, изненадан, складан, чудотворан, чудан, сан, 
будан, стран, неслободан, освајан, разаран, отиман, присвајан, продан, 
препродан, раскомадан, распродан, напредан, авангардан, помодан, 
угледан, угодан, гладан, принудан, длан, ниједан, вредан, добар дан, 
благородан, рођендан, раздан, бездан, озвездан, бескрајан. У песми „Речи 
моје завештајне” читав низ стихова (њих двадесет и један) окончава се речју 
са завршетком на -ице (измислице, дружбенице, светиљчице, снохватице, 
странпутице, сапутнице, видарице, сапатнице, тужбалице, радоснице, 
наздравице, ругалице, удворице, доскочице, посеклице, двосмислице, 
узданице, брзалице, беспослице, пречице, подсетнице) и тако твори 
нагомилану риму. Исти је модел примењен и у песми „Лирске трице и 
кучине”. 

Једна од најбољих песама у књизи она је којом се ова отвара, прва међу 
уводним, „Облуци у руци”. Први њен стих гласи: Облуци у руци – бродови у 
луци. У њој су и стихови: Приче из давнине; облик праисконски / Кроз време 
без мене до мене за мене (Мијовић је мајстор оваквог синтаксичког чарања), 
Облуци су као скамењена јаја / Које је снела птица дуговека / и наменила 
их свакој песми-птици. / (...) / Док гледам облутке они ме гледају / Као што 
ме гледа свако блиско биће. Гледано гледа. Пред двоструким смо погледом 
који се укршта, преплиће. Гради се особено огледало. Оно из којег сјаји 
облина погледа. Облутак Мијовићев двојник је Попиног белутка из Непочин-
поља. (Ежен Гијвик и Роже Кајоа имају камен и стену међу кључним 
симболима свога песништва.) Оно што је белутак био у поезији старијег, 
постао је облутак у поезији млађег. Њихово симболичко значење најлакше 
се може довести у везу са трајањем, бесконачношћу, али и хармонијом и 
поезијом која и има наум бескрајном да постане. 

Веома је широк лексички спектар Мијовићеве поезије. У овој збирци, 
поред помало скрајнутих речи типа чаврљати и чангрљати, оних које су до 
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јуче могући неологизми биле попут дановати, имамо и реч почудиште која 
би могла за неологизам и данас да се узме. Најчешће су, међутим дво-речи 
које на оне којима су се италијански футуристи (пре свих вођа овог покрета 
Филипо Томази Маринети) служили: додир-вид, мост-песма, облутак-
тренутак, песма-птица, постојање-опстајање, простор-време,  свитац-
песма, подсећају. Неке међу њима – посебно простор-време (ова реч 
показује како се у виђењу нашег песника оно што просторно јесте, може и 
као темпорално схватити, као и да се оно што је темпорално од просторног 
сасвим не може разлучити, те то и просторној и временској „димензији” 
његова песништва понешто фантастично / надреално придодаје) изузетно 
усложњавају певано.   

Надреално откривамо и у „ударним” синтагмама присутним у збирци: 
светлост охрабрења („Облуци у руци”), дах страха („Пријемник”), душе 
сјај („Кад се пробудиш ако се пробудиш”), светлосни језик („Речи моје за-
вештајне”), крилата слова („Стари храст”).    

Исто важи и за песничке слике (надреално се у њима ортачи са апсурд-
ним и оксиморонским, те се пристиже до особеног онеобичавања): Муљ 
великог насртљивог заборава („Облуци”), Стићи ћу и кад не стигнем нигде 
/ Опет к себи на поласку („Пут ка себи”), И миловали свилом сјаја у очима 
(„Она и ја”), Јесам ли ја то у граду / Којег за мене нема / Или мене нема 
(„Јесам ли и где сам”), Да песма буде жал за живом водом („Растанак с 
реком”), Сад видиш у свом мраку мрак те гледа и види („Мрак слепила”), 
гледај додиром-видом (Исто).    

Одавно, од самог почетка Мијовићева песниковања, његове песме 
одликовао је ритам који се разликовао од оног који је пулсирао у песмама 
песника његове генерације и млађих. Као што сам већ написао, оне су биле 
на размеђи између слободног и везаног стиха и то тако што његов везан стих 
нипошто није био „поробљен”, а његов слободни стих никако није био 
„распуштен”. Увек се поштовала мера. Увек се до хармоније приспевало. 
Мијовићеве песме су међу најмилозвучнијим у читавој српској поезији. 

Никада песник није презао да, уз развијене, разбокорене (покадшто, 
управо због њихове разгранатости, и звучне – и „барокне”) песме, пише и оне 
које бисмо као блиц-песме могли окрстити. Наводимо једну од њих – 
(„Свитање”) – као пример: 
  
 После напорног ноћног 
 Успона тренутак 
 Дочекивања свитања 
 На врху планине Ртањ 
 
Томислав Мијовић активира старински (но, никад застарели) locus comuni: 
дечак-старац, односно старац-дечак. Из перспективе оног „другог” (п)ос-
матра оно што се дешава сада или размишља / сећа се онога што се збивало 
некад. Присутна је, и лепо „покривена”, (вечна) тема детињства, као и код 
Оскара Давича или Миодрага Павловића, на пример. Наводимо само један 
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детаљ из циклуса оваквих песама: један од ослободилаца града поклања 
дечаку / песничком субјекту тениску лоптицу („Узми и чувај”).  

Цела песма „Крст”, пак, овако гласи: 
 

 Велика црна река избеглица 
 (И ја дечак у њој) 
 Изгнаних из својих домова 
 Прелази ноћу преко понтонског моста 
 Поред срушеног моста 
 И укршта се под глувим црним небесима 
 С великом мутном реком 
 У живи крст страдања 
 И наде у избављење 
 На другој обали 
 

(Оно што ову песму од суштог „реализма” одлепљује су глува црна небеса – 
избеглица је много, те се и небо умножило – и живи крст страдања у који 
се њихово избегличко премошћење, прелазак на другу обалу, претвара.) 

Ево реалистичког лирског „снимка” какав је песма „Отац” (и њу наводим 
исцела): 
 

 Гледам свог оца 
 Пред одлазак на пут 
 Како вади из путне торбе 
 Храну коју му је мајка спремила 
 Ставља је на сто и каже: 
 „Остави то за децу” 

 

Наводим још једну, међу најкраћима, изузму ли се хаику песме, а међу 
најсложенијим у читавој збирци, пуну симболистичког набоја, песму – 
„Страх”: 
 

 Сусрет са змијом 
 Укочено се гледају 
 Њен страх од мене 
 И мој страх од ње 
 

(Оно што ову песму и метафизичком и надреалном, метафизичко-надреал-
ном и надреално-метафизичком, чини, поред сусрета са хтонском змијом, 
јесте то што они што поглед – двоструко укочен –  бацају нису онај ко се пред 
змијом обрео као ни сама змија, већ обострани страх актера овог библијског 
сусрета.) 

Изостављање интерпункцијских знакова у свим песмама повећава њи-
хову амбивалентност. У нетом цитираној песми два последња стиха могу се 
узети као целина за себе и то је онда неутрална констатација, али се могу, 
исто тако, третирати као саставни део онога што је претходно речено и онда 
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би се песма „отворила” особеном персонификацијом, сновиделном: страх 
дечака и змије представљао би два, оживљена, страха која се укочено гледају. 

Први стих Мијовићевих песама нипошто није неутралан. Њиме се изу-
зетно често одређује место збивања „радње” песама: на пешчаној плажи, 
пред великом лепом кућом, на тргу тек ослобођеног града, на сивој фото-
графији, на обали, на обали реке, на обали своје родне реке, на саобраћајном 
знаку поред тротоара, низ високу обалу, у прометној градској улици, на било 
каквој раскрсници, кроз отворен прозор песникове дневне собе, из возила, 
на Голом отоку, у болничкој соби, на ТВ екрану, из болесничке постеље, крај 
врата пекаре, у граду, на улицама родног града, на пустој ледини, у даљини 
на пучини. Исти је поступак и када је време у питању. Иницијални стих 
песама овако га оцртава: усред ноћи, на некакав празник, сред јутарње 
градске буке, била је већ ноћ, из своје ноћи, Ускрс, ноћ летња, у свом мраку. 

Песме су крцате опесмљеним „причама” лекара са Голог отока, старе 
Влахиње, једне слепе старице, неколиких пријатеља, посебно песникових. 
Песнк води разговор о Горском вијенцу са својим деведесетогодишњим де-
дом. Песникиња, рођака, уноси казивања песникова деде Новице у своје 
Дробњачке записе. То су праве лирске анегдоте које обогаћују животношћу, 
реалистичким детаљима које у (о)певано уносе, збирку о којој размишљамо. 

У песми „Сусрет страдалника” опеван је сусрет инвалида без једне ноге са 
псом који је исто тако једне ноге лишен, а у оној која има наслов „Догађај на 
коловозу” један пас узалудно покушава да помогне и оживи згаженог пса. 
Обе су – и не само оне – пластична, и драстична притом, слика наше, 
поратне, стварности. 

У, поетички суштинској, песми „Даровање” су и стихови: 
 

 Преци су ме као суђаје 
 Кад сам рођен даровали 
 Наслеђеним дар-језиком 
 Да њим будем дародавац 
 Па сад смишљам за уздарје 
 Да ми песма буде као 
 Она златна дар-јабука 
 Којом су се даривали 
 (...) 
 А тим што си дародавац 
 Дарован си 
 

(Мотив златне јабуке – као и тамни вилајет у другој једној песми – преузет је 
уз усменог стваралаштва са којим Мијовић никада није у својим песмама везу 
прекидао. Но, много значајнија од тематске, ритмичка је веза која постоји 
између нашег усменог песништва, особито лирског, и поезије Мијовићеве, за 
шта нам је цитирана песма и више него довољан доказ.)  

Као јунак прегршти Мијовићевих песама јавља се његов отац, већ оста-
рели и на самрти.  



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  16  

 
 

 191

Као и у великом броју својих ранијих збирки, и у овој се Томислав Ми-
јовић пред читаоцима појављује као врстан творац сонета. Ова стара пес-
ничка форма никако се не дâ и, таман када помислимо да јој је одзвонило, 
најврснији наши песници нас буквално заспу читавом серијом новоиспе-
ваних, показујући како је она једна од најжилавијих лирских форми икада 
рођених. 

Почетак – прва строфа –  песме „Кад сам био ко сам био с ким сам био”, 
последње у првом циклусу збирке, гласи: 
 

 За кога сам прикупљао присећањем 
 Све те приче заобљене у облутке 
 Са обала брзе реке пролазности 
 Те облутке што су мене изабрали 
 Да их нађем да ме нађу да ме снађу 
 

Питање које се у њој находи, питање је на које је читава збирка понудила 
одговор: подједнако је песник нашао своје песме као што су и оне нашле 
њега. Налажење је и више него срећно било! 

Хаику циклус „Жива вода” доноси нове Мијовићеве хаику песме које још 
једном потврђују како је Мијовић међу водећим српским хаиђинима. 
Наводимо неколико карактеристичних (по нашем мишљењу и најбољих у 
овој збирци):  
 

  * 
За велику жеђ 
Сан ти увек призове 
Млаз живе воде  

 

  * 
Жива вода је 
Течност сва од светлости 
Која се креће 

  

  * 
Загледан у ток 
Реке и ја сам ево 
Њена обала 

 

  * 
Блистава крљушт 
Брзака и у мени 
Све позлаћује 
 

  * 
Нагнут над водом 
Видим вода ме гледа 
Мојим очима 
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  * 
Гледам цветање 
Реке и сам расцветан 
Речима о њој 

 

Наведене хаику песме певају о реци. (Белутак је скривено срце реке.) Ево 
прилике да се још једном, као и када сам о ранијим Мијовићевим збиркама 
писао, позовем – и призовем га – на великог француског феноменолога 
Гастона Башлара и његову студију Вода и снови и цитат наведен из ње: „Пред 
водом, Нарцис открива свој идентитет и своје двојство, своје двоструке моћи, 
мушке и женске, а нарочито своју стварност и своју идеалност.”32 Када се у 
реци огледао, Нарцису се (у)чинило да га вода гледа. Имали смо поглед који 
је урањао у поглед да би из њега изронио. Имали смо дво-глед, мимо сваког 
времена, иако Пол Клодел вели: „Вода је поглед земље, њена справа за 
гледање времена...”33, покушавајући да воду прогласи посредником који 
људима омогућава да се с временом ухвате у коштац. 

Читав низ Мијовићевих хаику песама настаје кумулацијом, набрајањем 
речи који творе лексичку ниску (она нас подсећа на ону коју налазимо у 
апејронистичким сигналистичким песмама, на пример, Мирољуба Тодоро-
вића). Наводимо два примера: 
 

  * 
Кап извор бистрик 
Врело поток вир брзак 
Плићак млаз талас... 

 

  * 
Роса магла снег 
Суснежица пахуља 
Иње лед слана... 

 

Последњи циклус доноси рефлексивне песме. У песми „Растајања” пес-
ник се растаје са својим песмама. Песма „Опроштајна”, последња у књизи, 
попут је оне коју је испевао Милан Ракић. Ракић је, после песме с којом се с 
поезијом опростио, испевао само неколико песама, међу којима је била и 
најбоља коју је написао уопште – „Јасика”. Убеђен сам да ни Томислав 
Мијовић када је о поезији реч није рекао последњу, опроштајну, реч и с 
нестрпљењем очекујем следећу његову збирку која би, ако би се наставио 
досадашњи ритам њихова појављивања, ускоро могла да се појави.  

                                                        
32 Гастон Башлар, Вода и снови: оглед о имагинацији материје, превела с француског Мира 
Вуковић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1998, стр. 
35. 
33 Исто, стр. 44. 
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ГАЛЕРИЈА ПОРОДИЧНИХ 
ЛИКОВА  

Жарко Миленић: Боље да нестане, Драслар, Београд, 2017. 
 
 

Ђуро Маричић 
 
 

Пред нама је одличан аутобиографски 
роман плодног свестраног књижевника и 
преводиоца Жарка Миленића Боље да нес-
тане. Ријеч је о другом роману из за-
мишљене Породичне трилогије о Марко-
вићима. Први је био Спомен (Сарајево, 2010). 
Пред нама је права галерија многобројних 
ликова, одлично извајаних на основу 
занимљивих анегдотских записа из њихових 
живота. У основи, Миленић прати три круга 
својих јунака – ужи породични круг његовог 
главног јунака, Марка Марковића, породицу 
са очеве стране те фамилију са мајчине 
стране. 

У жижи радње су они најближи, отац и мајка, Милорад Марковић и ње-
гова супруга Марта, наравно уз самог наратора, њиховог најстаријег сина 
Марка. Марко је, у ствари, највећи страдалник међу њима. Иако има завр-
шену вишу економску школу и могућност да потражи посао у својој струци, 
он то не жели. Увртео је себи у главу да хоће да живи од свог списатељског 
рада. Нико му у фамилији не вјерује да је то могуће, најмање му вјерују отац 
и мајка, а од три сина он им је најоданији, највише треба њихову љубав, а 
најмање му је пружају. 

У потрази за послом Марко ће се наћи и у Хриди (Ријеци) те у Берлину, 
гдје обавља тешке грађевинске радове, али нигдје не може опстати. Чешће се 
враћа у родно мјесто, Букач (Брчко). Ни ту нема хљеба за њега поред гру-
бијана оца. Уз све то ту је и његов промашен брак, двоје дјеце и жена без 
људских квалитета. 

Милорад је досељеник из Херцеговине. Увијек хвали боље услове живота 
у свом родном крају. Тамо је као дјечак, у данима послије Другог свјетског 
рата, остао без ока, када су дјечаци скупљали старо гвожђе те петљали нешто 
око пронађене заостале експлозивне направе. Марта није ни примијетила ту 
његову инвалидност, па када је сазнала за њу, стално му то предбацује. 
Човјек је без школске спреме и образовања, портир у фабрици, зна обављати 
многе послове, поправљати разне апарате и машине. Ради то многим 
познаницима, пријатељима и родбини, али ником не наплаћује. Земље нема 
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да би је обрађивао, осим баште, од којег је мало користи. Непрестано гњави 
сина Марка да му помаже у разним пословима, од којих нема вајде. 

То је вријеме када се тешко живјело, сиротињски. Породични односи 
знају да поприме тежак облик. Поред тога и међунационални мјешовити 
састав фамилија оптерећује међусобне односе. Мартином дијелу фамилије 
шкртост је дубоко укоријењена. Ујаци који долази у посјету не доносе дјеци 
ни кесицу бомбона. Долази само да би се угостили. 

Марта је домаћа дјевојка из Букача, посебно проблематична. Нестабил-
на, није спремна да се жртвује за породицу, без осјећаја љубави и према мужу 
и према дјеци. Она ће искористити ратне прилике у задњем рату да емигрира 
у Холандију и да остане тамо да живи, гдје јој живи и један од синова, који 
хвали живот у Букачу, али не помишља да се тамо врати. Марта понекад 
пошаље Милораду нешто новаца, али не мари за његова очекивања да ће се 
вратити. 

Марко највише замјера неодговорној мајци што није родила и четврто 
дијете које је носила. Увјерен је да би се најбоље слагао баш са тим, нерође-
ним, братом. Са њим проналази и највише сличности. Абортус, односно 
уклањање нерођеног брата, код Марка се претвара у опсесију и још више 
погоршава односе између њега и мајке. 

Ту су и двије бабе, Милорадова и Мартина мајка, које служе само да би 
породичне искре биле интензивније. 

Миленић анегдотски успјешно дочарава начин живљења, друштвене 
прилике. Понекада се ти записи претварају у бурлеску, као оно када Марта 
купује слона, а Милорад има намјеру да га закоље и да имају много меса. 
Опћенито, може да се каже да аутор кроз читав роман успјешно провлачи 
ноту хумора. 

У други, ужи круг ликова које Миленић прати у роману Боље да нестане 
спада ужа очева родбина, његове двије сестре – Миланка и Милева. Његову 
старију сестру Миланку Марта не подноси. Милорад ће тешко да поднесе 
Миланкину смрт, за коју је био много везан. Његова мајка је ту, живи са њима 
у породици и стална је сметња у кући. 

Занимљивија је Мартина шира фамилија, њена четири брата са бројним 
браковима. Од њих је најинтересантнија личност Лука, који је без дјеце, са 
двадесетак бракова иза себе. За њега је Марко највише везан, њему најчешће 
залази у кућу. 

Марко је средишња личност овог аутобиографског романа. Његов живот 
и проблеми су осликани најдубље и најпластичније. Он завирује у сваки 
кутак живота својих родитеља и браће, Младена, те Милана који је остао без 
ноге. Открива детаље везане за Марту и Милорада, оне из њиховог зајед-
ничког живота и оног прије него што су се упознали. Упорно и неуморно 
чепрка по њиховој прошлости и садашњости, луцидно из њих извлачи разне 
закључке. Он детаљно говори и о свом животу, као и о одрастању своје браће. 
Међу тројицом дјечака увијек врцају неке искре. Редовито Марко пролази 
при томе најгоре. Он највише трпи и подноси јер је најстарији. 

Роман Жарка Миленића Боље да нестане је питко штиво. Чита се лако. 
Радња је веома занимљива, ликови су добро изнијансирани, а дијалози 
одлични. Читаоци ће на крају склопити корице са задовољством. 
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О НЕКИМ ДИМЕНЗИЈАМА 
ПЕВАЊА АДАМА ПУСЛОЈИЋА 

Адам Пуслојић: Somnabulia Balcanica, Књижевно-
издавачко друштво „Лексика“, Неготин, 2016. 

 
 

Мирослав Радовановић 
 

 
Адам Пуслојић доживљава поезију као магијску 

операцију у којој су речи елементи евокативне 
чаролије, покушај сомнабулне алхемије. Свет 
реалних облика наткривљен је песничком визијом 
која је обликована у језику. Пуслојић у збирци 
песама Somnabulia Balcanica успева да песничким 
речима дâ својства уз помоћ којих ће преузети 
функцију реалности света. Песничка изворна 
духовност својим одређењем и гласом постаје 
могући смисао апсолута: 
 
Сувласник сам збиље 
али ме сан терети, 
лично уништавам 
све моје речи зимске 
 
благо речено живот  
је дух и мој ум уме да  
благо дохвата небо 
 
нежно дотичем звезде 
одоздо и одозго 
говором 

 
говорим тај и тај  
језик језгровито лично 
и бисерно ткам име 
 
крхко је моје употребно 
знање и сваштарим се 
а Бог се претвара 
да заједно бдимо          
  
 (Заједнично бдење) 

 
Одвојена од реалних облика песничка реч Адама Пуслојића затвара се у 

свој херметички круг и зрачи као самодовољна недокучивост духовног бића. 
Реалност овог нашег нескладног, суровог, антагонистичког света доживела 
је у његовој збирци песама одсутност и одбаченост коју наткривљује 
формирање објаве духовности која се кристализује језичким симболима. 
Заправо песнички свет искуствене и перцептивне збиље утапа се у свет нових 
и измењених појмова надграђене песничке свести. Пуслојић остварује песме 
у којима је песничко искуство показало моћ поетског говора и крајњи смисао 
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певања у коме се материјални свет преобразио у духовни супстрат губећи 
реални садржај: 

 
У песништву овом  
дотакао сам врх 
врхова и плаветнило 
 
моји најблискији 
још и данас 
верују у то... 
 
ја, мање, авај 
много мање, то 
тек да пламса 
 

и тек да ромиња 
земаљска моја 
слава- 
 
а лично сам  
познавао толико 
речи и оксиморона 
 
да је то тако 
одиста и могло бити!    
  
   (Моја поезија) 

 
Певањем Пуслојић обухвата скривене слојеве бића у којима настају ма-

гијске формуле новооткривених значења. Одбацујући приземност појавног 
света око себе песник тежи оним просторима и сферама у којима реч досеже 
апстракцију, идеју која крчи пут ка духовној суштини. Идеја је узвишени 
призвук инспирације, мисаоног удаљавања од приземности реалности. 
Пуслојић у својој збирци твори магијску игру певања која ступа на тло иде-
алних представа које су изгубиле збиљна обележја. Чинећи покушај 
докучења начела неке заумне логике ствари, песник је указао на посвемашну 
моћ певања и изузетност песничке речи. Речи из сфере реалнога искуства 
чине скок у домен апсолутних духовних стања и величина. Свет идеја 
формира неку нову духовну димензију која чини измењени простор мисли и 
збиље. Речју песник почиње да лебди изнад приземности, изнад земних 
ствари: 
 
блистају те очи 
и зраче, лију у небо 
своје лукавство и сјај 
блистају као два бисера –  
са дна језера, дна тмине 
и васионске глине.        
 
 (Васионска глина очију) 
 

У збирци песама Somnabulia Balcanica певање је инкарнација света ле-
поте и идеја које имају ново, продужено значење. Својим језгровитим 
сажимањем, попут Данила Киша у прози, Пуслојић метафорично ствара свет 
предмета и њихових сенки које је заправо нова, проицирана визија. Поезија 
се претвара у неухватљиву метафору сањалачке имагинације која све 
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наткривљује. Сажете речи, метафоре, слике поетског искорака Адама 
Пуслојића предствљају јединство нових и неухватљивих контура ослобође-
них приземне, материјалне реалности. Песничко организовање и певање је 
у духу ,,апсолутне метафореˮ једног новоствореног, прозрачног, плаветног, 
ваздушастог света који поседује скуп односа у којем пребива господарећи 
песнички дух: 
 
Удостојите ме 
постојања 
да у ведрини 
проведемо тмину 
и да се вратимо 
једном са звезда 
све је ред светлости 
мање и још мање 
веће и још веће 
све до иза света 

бришемо простор 
између два вида 
време које преостаје 
поделимо са два  
или напросто уживо 
целину вратимо 
Нетакнуту!     
             
  (Целина) 

 
Пуслојић је чаробњак речи који свет предмета замењује игром могућно-

сти, одблеском представа и ствари. Визуелни утисци апстрахују материјалну 
подлогу ствари и све добија облик имагинарне представе у којој снови и 
чудесне слике творе алхемију, истичу култ лепоте настале негде изван 
објективног и реалног. Песник је све подредио луцидној логици, опсесивним 
метафорама које имају скривену песничку аналогију и симболичну везу. 
Чулна комбинаторика утисака прави чисту идеју, спој симболичке везе 
између видљивог и невидљивог. Наслутити садржај, често изван разумске 
логике, намера је ове чудесне и особене збирке песама: 
 
Моја је глава плава песма 
и стабло које плови 
у водама висине 
 
Драги мој сине, 
стижем горе и ја. 
Помери се мало. 
 

У свемир је све стало, 
велико и мало, 
неживо и живо. 
 
То је плетиво 
за све звезде, овде 
које небом језде.             
 
  (Плава песма) 
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КАСТЕЛ – ОСВАЈАЧ 
И КАРТОГРАФ ЗАЧУДНОГ МЕДИТЕРАНА 
Борис Јовановић Кастел: Зевс у будванском казину, 

ЈУ Народна библиотека Будве, Будва 2017. 
 
 

Вања Ковачевић 
 
 

Приповијест каже да је Соломон, градећи 
величанствени храм у част Јахвеа у Јеруса-
лиму, наредио да се од ковине излије море у 
облику круга, тридесет лаката у пречнику, а 
пет високо: са по три волујска лика са сваке 
стране који га носе и подупиру. Такву је 
представу Свето писмо пренијело хришћа-
нима широм Медитерана. На основу приче 
коју нам дочарава Предраг Матвејевић 
настале су карте, бревијари, дневници, запи-
си, све оне ствари које служе да се пролазност, 
макар на трен, дуже отме забораву,  једној од 
најпоразнијих категорија људског трајања. И 
још нешто: Матвејевић додаје да су карте постојале од давнина а оне не служе 
само да би се боље оријентисали, већ и да би се неке ствари, исувише важне, 
у крајњем, заборавиле, јер човјек, најчешће, није кадар да на својим плећима 
носи исувише велики терет историје и повијести. Сјетимо се, уосталом, 
Ековог чувеног дјела у којем сјајни писац тврди да су библиотеке мјесто на 
којима се знање скрива а не открива, али да ми не знамо какве су биле. И још 
каже да су прве карте биле испраћене записима логографа о вјетровима и 
струјама, о острвима и гребенима, питкој води, погодностима или 
искушењима пловидбе) и да је Херодот на неком од својих путовања видио 
мапе на којима су исцртане све земље и сва мора овога свијета, али му 
феничански морепловци нијесу дозволили да их види изблиза. 

Све ово остало би на нивоу занимљиве приповијести да није у директном 
дослуху са дјелом Бориса Јовановића Кастела, пјесника и есејисте, 
картографа Медитерана и медитеранских лутања, који још од 1994. утискује 
на унутрашњу, односно на мапу душе, трагове сличне мандали – предивној 
слици која се стално изнова ствара и стално изнова брише. Попут трага стопе 
у пијеску на обали коју непрестано запљускују таласи.  

Слиједећи најдубље трагове Медитерана, видљиве само његовим врхун-
ским познаваоцима, Борис Кастел и у књизи Зевс у будванском казину осваја 
тај зачудни простор, стварајући тајну мапу душе, свјестан да су карте 
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поморски народи чували у тајности, јер су припадале важном дијелу страте-
гије. Али, истовремено, знајући да је у древној Хелади име за мапу било исто 
као и за плоче за писање, астролошке таблице, велике каталоге. Дакле, оне 
ствари које су пресудно утицале на настанак цивилизације. То су  биле плоче, 
сложене као пирамиде, на којима су се, да још једном позовемо Матвејевића 
у помоћ, исписивали, закони, завјети, Хомерови епови. 

Борис Јовановић Кастел врхунски је оријенталиста. Не зато што се бави 
оријенталистиком, већ због тога што етимологија ријечи оријентисати упу-
ћује на Оријент, на Исток, на богатство. На простор који обилује зачинима, 
тканином, мирисима који се увлаче у кожу, у косу, у кости. И чији заробље-
ници, кад их једном осјетимо, остајемо за сва времена. У том смислу, и 
Медитеран је исток, али не само као страна свијета, већ као исток-извор, 
мјесто одакле све извире, настаје... Писмо, књиге, цивилизација... Јер нај-
врједније ствари, настале на тлу Европе, континента који је добио име по 
дјевојци коју је Зевс у хладу платана обљубио прерушен у бијелог бика и 
обасут мирисом шафрана, створене су на Медитерану. Уосталом, није кра-
љица Јаквинта без разлога тврдила да цивилизације има само докле расте 
дивља смоква. 

Кастелове пјесме путовање су, истовремено, пловидба по најбескрајни-
јем од свих свјетова – по нама самима. Зато се његова књижевност и може 
одредити као прича о унутрашњим границама која се стално изнова пише. И 
стално изнова нестаје, попут поменуте стопе у пијеску. Отиска који ће талас 
прекрити, али који ће, и за тако кратко вријеме, успјети да исприча 
приповијест о свом настанку и нестанку.  Уосталом, Кастел зна да су, како 
каже један пјесник, ријечи кремен што се излиже кад-тад. Али да су, за то 
вријеме колико су ту, изузетно моћне. И та његова, упорност, досљедност и 
истрајност да пише о Медитерану, зачуђујућа је, поготово данас, у вријеме 
које обиљежавају небрига за другог, уљуљканост у самодовољност и одсуство 
осјећања за ствари које нас чине племенитијим. Способним да дубоко 
удахнемо Медитеран. Макар на трен и макар нас то скупо коштало. 

Свијет, утемељен на чуду живота и простору Медитерана, ствара Борис 
Јовановић Кастел бојећи га мирисом лимуновог лишћа, сјетом, давно пото-
нулим бродовима и несрећним краљицама које, ишчекујујући љубав, и данас 
вјерују у снагу вјетрова и судбине. 

Одабир Медитерана и његових чуда за центар свога приповиједања код 
Јовановића није ствар случаја или искључиво сопственог нахођења: трага-
јући за историјом свијета по библиотекама стварним и онима у свом срцу 
(која је временом прерасла у личну историју), он проналази, упркос све ве-
ћем значају острвља и измијештања мора из центра прича, да је Медитеран, 
ипак, прво од свих мора. Уосталом, на њему је све другачије: шкољке, све-
тионици, говор, привиди, подморје, обале, људи... Чак су и чуда другачија. И 
псовке. Трагајући за заборављеним лукама, таласима, струјама и заливима у 
којима се и данас прича о љубави између богова и људи, преплићући давно 
нестале, али не и из сјећања избрисане и заборављене, цивилизације које су 
се смјењивале и тонуле као олупине старих бродова, Кастел трага за собом. А 



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  16  

 
 

 200

његова потрага, иако унутрашња, стварнија је од наших пређених путева, 
који нам одузимају снагу и драгоцјене тренутке пролазности једноставно 
назване живот. 

Дјело Бориса Јовановића Кастела налик је на морске струје: упорно и 
тихо, незадрживо и тешко одредиво. Не због немања концепта или немо-
гућности стављања у одређени оквир, већ због чињенице што су и море и 
живот такви. Због тога и кажем да би анализирање његове поезије класич-
ним књижевно-критичким апаратом било могуће, али, чини ми, превише би 
подсјећало на Китсову метафору о разграђивању дуге. 

Приповиједајући о Медитерану, пјесник не жели да га опише, већ да 
створи један другачији, особени свијет у којем ствари имају призвук древног, 
библијског, паганског и личног. У којем су и мора таква, али која опет нијесу 
мора самоће. Њега углавном не интересују велики догађаји и битке од 
пресудне важности које су се десиле на Медитерану, већ мале приче које на 
упечатљивији начин свједоче о историји тог простора. Због тога, он акценат 
ставља на природу облака, албатросе, морску пјену, олупине, псовке и 
мреже. Због тога је његова поезија узбудљива. Због тога његове приче говоре 
о нама. 

Кастел нема потребу да свијет о којем пише затвори једном за свагда у 
чудесан круг који нико неће моћи разбити. Он кроз сопствену причу и исти 
такав доживљај Медитерана приповиједа о коначности, о свом доживљају 
свијета. И то је кључни разлог због којег се приповијести Медитерана пре-
тварају у личну историју. Звучи апсурдно, али, говорећи кроз призму 
коначности, пјесник свједочи о историји вјечности, тежећи да досегне апсо-
лут. У овом случају оличен у причама о мору, јатима галебова, бродовљу, 
обалама и флотама које су, не желећи да поразе противника већ да му подаре 
слободу, постале побједници. Чак и по цијену губљења свог живота. У 
Кастеловим причама, било да се радило о пјесмама или прози, путеви трго-
ваца, разбојника и ухода, подударају се са путевима вјере. 

Борис Јовановић Кастел у свим својим књигама, па и у најновијој, Зевс у 
будванском казину, спроводи наизглед противрјечан поступак: он прозу 
претвара у поезију, а поезију у причу. У једном пасусу или строфи наилазимо 
на јасну форму, разговјетност и логичност, а већ у сљедећој на све што је 
супротно томе. Али он је пјесник који је досегао ступањ на којем постаје јасно 
да су и живот и свијет такви. А он, упркос досањаним свјетовима, дочараним 
просторима и потонулим градовима и цивилизацијама, за које се ни данас са 
сигурношћу не може рећи да ли су заиста постојали, пише о најстварнијој 
стварности: о себи и нашим животима раскошно трагичним као Медитеран. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАЈАЊА 
 

КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА 
  



  

 
 

Ђурђеви ступови, акварел, 2006. 
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„ПРЕВАЖНА ЧАСТ СРБСКЕ НАШЕ НАРОДНЕ 
ПОВЕСТНИЦЕ” И „НАШЕ НАРОДНЕ СТАРЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ СРБСКЕ” 
(о Српском венцу и његовом „сочинитељу”) 

 

Владана Стојадиновић 
 

 
Године 1850, док је учитељевао у гургу-

совачкој вароши подучавајући ђаке старије 
класе основне школе, пречански учитељ 
Тодор Влајић34 „на свет је издао” збирку де-
ла усмене народне књижевности Српски 
венац од народњи српски исторически и 
наравоучителни прича, песама, басна, 
пословица и загонетки исплетен. Влајићев 
Српски венац „мозаик” је народних усмених 
творевина, груписаних у пет руковети 
(,,историческе и наравоучителне приче”, 

                                                        
34 Тодор Влајић (Вуковар 1815/17–1881 Београд), свршени ђак једне од најстаријих и 
најстручнијих српских школа за образовање учитеља у Аустријском царству – Препарандије у 
Сомбору, крајем тридесетих година 19. века долази у Србију, где службује наредне четири 
деценије у многим местима – Зајечару, Ваљеву, Туману, Голупцу, Гургусовцу (Књажевцу), 
Милановцу (Доњем), Ћуприји, Бобову код Ћуприје, Великом Селу, Гроцкој… Поред учитељског 
позива, бавио се књижевношћу и прикупљањем и бележењем дела народног усменог 
стваралаштва. Записе различитих жанрова – епске песме, народне приче, басне, пословице, 
загонетке, културноисторијска предања и ауторске прилоге Влајић је објављивао у периодици 
онога времена – Јединству, Световиду, Даници, Српским новинама и у листу Подунавка, 
књижевном додатку Српских новина. Године 1850. објавио је своје најзначајније дело – Српски 
венац, „печатан у Књигопечатњи Књажества Србског” у Београду.  

Сељакајући се из места у место са многочланом породицом, Тодор Влајић је живот провео 
у беди и сиромаштву. Био је вредан, способан и образован учитељ, учен и слободоуман човек од 
пера, али је у неким српским варошима где је био на служби наилазио на неразумевање 
малограђанске и заостале средине. Због свог наводно непримереног понашања или иступања 
против владајуће династије, често је долазио у сукоб са варошким, судским и црквеним властима, 
што међу учитељима и другим образованим светом родом „из Ћесарије” у првој половини 19. 
века у Србији није био редак случај, јер су они углавном били неприхваћени у локалној средини 
и називани „швабуријом” и „немачкарима”. Изгледа да Влајић у Гургусовцу, где је службовао до 
1855, није имао већих неприлика, као што се то догађало у неким другим варошима, Зајечару и 
Ваљеву, на пример. У литератури је забележено да је 1850. имао сукоб са судском влашћу и да 
је кажњен јер је „непристојним израженијам вређао достоинство судејско” и да се 1855. године 
„тужио на обштину због неповишене му плате” (Рајковић 1979, 83). С друге стране, управо је у 
Гургусовцу имао велику подршку приликом објављивања Српског венца, а живот ове вароши 
веома је лепо описао у чланку у Српским новинама 25. септембра 1851. (Поповић Николић 2017; 
Стојадиновић 2017) 
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,,историческе песме”, басне, пословице и загонетке), којима је на крају писац 
додао и сопствене „песничке покушаје“. (Самарџија 2017, 311–312) 

У време у ком је живео и стварао, без литературе на коју се могао пози-
вати, без подршке и савета зналаца и без икакве личне користи (Самарџија 
2017, 310), Влајић је прикупљене записе, бележећи их по Србији како је знао 
и умео, од 1843. до 1847. објављивао у књижевном додатку Српских новина, 
листу Подунавка, чија је редакција, по препоруци Попечитељства просвеш-
тенија, позивала учитеље да верно попишу приче које „народ као 
паметодостојно приповеда”, јер оне припадају фонду народног стваралаштва 
и имају одређену књижевну вредност, а осим тога у њима се чува сећање на 
прошлост, па могу бити корисни извори историчарима. (Поповић Николић 
2017, 293) Влајић је био један од најактивнијих сарадника Подунавке. Седам 
година од објављивања првог прилога у овом листу, прикупивши на терену 
и друге записе, имао је довољно грађе да „исплете” Српски венац. 

Тодор Влајић, чији живот, бар према доступној литератури и архивској 
грађи, није био нимало једноставан, као записивач народног блага показао 
је велику пожртвованост, „наглашене просветитељске циљеве и родољубље” 
(Самарџија 2017, 310). У предговору Венца, Влајић указује на неопходност 
бележења народног усменог стваралаштва, јер је оно, услед непостојања 
књижевних и просветних институција, остало „у гробу незнања”. Искрени 
љубитељ српске историје и народне књижевности, учитељ Влајић латио се 
овог посла из крајње патриотских побуда – ради очувања народне усмене 
историје и ради просвећивања народа. 

По Влајићу, усмене творевине имају велики значај за српски народ као 
„доказанија о својој старини”, оне су „светиња и дика наше Србске Пове-
стнице”. Забележена и у Венцу објављена историјска грађа састоји се из 
„исторических песама” („Полазак Краљевића Марка к цркви Грачаници”, 
„Полазак младог Облачића на бојно Косово”, „Женидба Тодора од Сталаћа”, 
„Бој Срба са Турцима на Новом Пазару и Делиграду”) и „исторических при-
ча”, тј. културноисторијских предања („Монастир Раваница”, „Рођење 
Милоша Обилића”, „О постању града Голупца”, „Постање монастира Тумана” 
и др.). Овој је грађи Влајић придодао „наравоучителне приче” („Постојана 
верност жене”, „Сљедство праведног и неправедног живљења човечијег”), 
басне („Човек, зла жена и ђаво”, „Вла и медвед”, „Рибар и лисица”, „Лисица 
и курјак”), пословице и загонетке, јер су оне „преважна част наше народне 
старе књижевности Србске”. Збирка сакупљених примера народног 
стваралаштва допуњена је Влајићевим лирским, тачније родољубивим и 
религиозним песмама35 („Љубов створитеља света”, „Пролеће”, „Песма 
Тополи у Србији”, „Спев”, „Српски јунак”), и записима названим „Мудра и 

                                                        
35 Судећи према песмама које је објављивао у листу Подунавка, Влајић је писао и љубавну и 
дескриптивну лирику („Љубичица и Ружица”, „Жеља за плавојком” ), али је за Српски венац 
направио избор ауторских песама „прилагођен корпусу који је нудио поуку, историју и народну 
уметност у једном”. (Поповић Николић 2017, 296) 



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  16  

 
 

 205

наравоучителна изреченија”, прерадама обликованим „по причама” које је 
објављивао и у листу Подунавка. (Поповић Николић 2017, 296) 

Сакупљач Тодор Влајић није, нажалост, навео када је и где забележио 
умотворине које је „из уста народа нашег чуо”, али истиче да је све записе 
верно „списао”, онако како их је „чуо и видио потпуно од народа и у народу”. 
Приметно је, међутим, да се Влајић припремајући прилоге за штампу 
„удаљавао од усменог стила”, и да се као ни многи сакупљачи у 19. веку (често 
и касније), није придржавао начела верног преношења записа. Неке је 
записе, посебно културноисторијска предања, прерадио, стилизовао и у њих 
уметао ауторске коментаре, „примечанија”, која по форми и тону подсећају 
на Доситејева „наравоученија” уз басне. (Поповић Николић 2017, 293; 
Самарџија 312–313) 

То, наравно, не умањује значај Влајићеве збирке нити његовог сакуп-
љачког рада, о чему пише и др Данијела Поповић Николић у научном раду 
посвећеном Српском венцу: „Објављена у периоду обележеном интензивни-
јим, али још увек недовољно организованим активностима на бележењу 
усменог стваралаштва, збирка Тодора Влајића представља важно сведочење 
о епохи у којој су просветитељске идеје прожимане романтизмом. Пресек 
двају праваца оставио је трагове на разним сферама друштвеног и културног 
живота Србије. Ни однос према усменом стваралаштву није остао ван тих 
токова. Кораке за Вуком и његовим великим зборницима народних 
умотворина многи су правили носећи Доситејеве одоре. Тодор Влајић је тако 
свој рад за добробит просвећености српског народа, повезивао са чувањем 
традиционалне свести и њених усмених уметничких облика. Српски венац је 
важан као одраз његових идеја и представа о духовности и култури народа, 
али и погледа на његову историју и постојање, на прошлост и, посредно, на 
будући развој. Грађа у њему драгоцена је без обзира на чињеницу да је често 
далеко од аутентичног усменог израза. Управо таква каква је, стилизована и 
трансформисана, она чува усмену подлогу и сведочи о различитим 
приступима и доживљајима народне књижевности.” (Поповић Николић 
2017, 304) 

Српски венац из више је разлога значајан и за културну историју кња-
жевачког краја. Најпре, приређен је и објављен у време кад је његов 
„сочинитељ” Тодор Влајић био учитељ гургусовачке основне школе, и то уз 
велику помоћ варошких власти и љубитеља књиге и књижевности. У Влаји-
ћево време, књиге су се углавном штампале „трошком народнијех прилога”, 
дакле, путем пренумерације која се сматра неким видом колективног ме-
ценства. За Влајићеву збирку из Гургусовачког округа предуписници су се 
јавили за 89 књига. Штампање збирке помогао је пре свега срески начелник 
Трифун Ђорђевић36, коме је Влајић, као „отличном љубитељу просвете рода 
                                                        
36 Трифун Ђорђевић, ћурчија по занату, потиче из чувене породице Ђорђевић, која је имала 
велику улогу у ослобођењу Гургусовца у Првом српском устанку, као и у коначном ослобођењу 
Тимочке крајине 1833, где се нарочито истицао Трифунов отац, Тодор Ђорђевић (1793?–1846). 
Оца је Трифун наследио на положају начелника Заглавског среза, на који је постављен кнежевим 
указом 1842. На тој је дужности био до 1859. (Стојадиновић 2017, 342–344)  
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свога”, посветио „ово своје мало делце”. Ђорђевић је тако у историји 
забележен као први мецена за једно књижевно дело у књажевачком крају, па 
и Тимочкој Крајини. Најзад, Влајић је у ову збирку унео и неколико „са-
мопроизводних оригиналних предмета”, па се Српски венац сматра не само 
првим приређеним, већ и првим ауторским књижевним делом са књаже-
вачког простора. (Стојадиновић 2017, 329, 342–344) 

Упркос томе што је њиме допринео да поједине народне умотворине не 
остану „у гробу незнања”, Влајићево је дело остало „незапажено и у његовом 
времену и касније” (Самарџија 2017, 310). Као и многе сличне публикације и 
грађа прикупљана на другим теренима широм Србије у другој половини 19. 
века, значајна и за обликовање свести о националном идентитету, Влајићева 
збирка остала је помало запостављена. Пре свега, услед доминације дела 
Вука Караџића37 (Поповић Николић 2018).  

Иако су се овом темом у наше време већ бавили компетентни аутори чије 
је научно интересовање усмерено ка области усмене народне књижевности, 
Српском венцу и његовом творцу у науци ипак није посвећена довољна 
пажња, а широј су јавности они готово потпуно непознати. Како би се ово 
вредно дело данашњем „читајућем свету приопштило” и  учинило доступним 
научној и стручној јавности ради даљег проучавања, Народна библиотека 
„Његош” из Књажевца 2017. године објавила је у едицији „Завештање”38 
публикацију „Српски венац” Тодора Влајића. 

Публикација садржи фототипски репринт оригиналне Влајићеве збирке 
из 1850, писане предвуковском графијом, и више прилога. Како она по 
језичким одликама, писму и правопису припада „позној славеносрпској 
писмености и литератури“ (Костадиновић 2017, 261), неопходно је било 
збирку приближити савременом читаоцу. Обимног, захтевног и одговорног 
посла транскрибовања текстова збирке и њеног преношења у савремену 
правописну норму, прихватили су се приређивачи, др Александар Костади-
новић и др Данијела Поповић Николић. Приређени текст прати речник 
мање познатих речи, појмова и израза и исцрпне опште и посебне приређи-
вачке напомене др Александра Костадиновића. Тумачење Влајићевог дела и 
његових сакупљачких напора дато је у два научна рада: „Историческе и на-
равоучтелне приче Тодора Влајића” проф. др Снежане Самарџије и „За садъ 
стои у неизвѣсности: службовања и жртвовања Тодора Влајића” др Данијеле 
Поповић Николић, и раду „Гургусовац у време Српског венца” Владане 

                                                        
37 „Време у коме је Вук Караџић покренуо интересовање за народни језик, уметност и живот и у 
њему објавио своје најзначајније збирке, обележено је и појавом других за народну традицију 
заинтересованих посленика. Међу њима је било највише учитеља, свештеника и калуђера. Они 
су, углавном, забележено објављивали у периодици, док су најпосвећенији имали довољно грађе 
за публиковање зборника усмених умотворина. Неке су збирке и записи остајали у рукописима, 
изгубљени привремено или трајно (попут збирке песама Никанора Грујића или пословица које 
је прикупио Самуило Илић)”. (Поповић Николић 2017, 295) 
38 Едицију „Завештање” Библиотека је покренула 2010, са циљем да читаоцима пружи сазнања о 
непознатим или заборављеним ауторима и њиховим делима, значајним не само за завичајну већ 
и за националну културну историју и баштину.   
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Стојадиновић. Како Влајићеви текстови из периодике представљају извор 
првог реда за проучавање и тумачење његовог рада и дела, они су уз изабрану 
архивску грађу, значајну за истраживање Влајићеве биографије, као прилози 
прештампани у оквиру публикације.  

Као резултат научноистраживачког и приређивачког рада, публикација 
„Српски венац” Тодора Влајића од вишеструког је значаја за проучавање, 
очување и презентовање националног културноисторијског и књижевнои-
сторијског наслеђа, народног усменог стваралаштва и старе библиотечке 
грађе као културног добра39.  

 

 
Одломак 

Лисица и курјак 
 
Курјак, научен на лако живити и себи рану набављати, једном не могне 

ништа по свом грабежу за дуго време наћи да једе, те тако снађе га невоља 
готово да скапа од глади; а будући да је одрастао у глупости и лености, и по 

                                                        
39 Публикација „Српски венац” Тодора Влајића резултат је реализације истоименог пројекта, који 
је у области истраживања, проучавања, заштите и очувања старе и ретке библиотечке грађе у 
2017. години подржало Министарство културе и информисања Републике Србије. Наслов 
„Српски венац” Тодора Влајића уписан је као предлог у „Регистар старе и ретке библиотечке 
грађе од изузетног и великог значаја”. 
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томе научен с лажом, отимањем и крађом живити, понуди се код лисице да 
с њоме у љубави и пријатељству живи убудуће, по чему за онај пар да му како 
помогне да не скапа од глади. На ово лисица прими га ома у дружбено 
пријатељство, обећавши му притворно ома наћи шта да једе, само најпре да 
положи јој заклетву да ће јој бити веран у свему до гроба. Курјак се ома на 
ово драговољно склони и тако лисица одведе га код једног запетог великог 
гвожђа, рекавши му да метне шапе на исто и да положи заклетву. На ово он, 
по својој глупости не знајући шта ће га с тим снаћи, метне шапу на гвожђе и 
увати се у њега. Лисица му онда на ово рекне: „Ето ти сад, што си тражио, то 
си и добио. Био се трудити, па би имао.” После га остави самог и оде. Овако 
курјак, оставши сам и дерући се од муке у гвожђу, на дреку дође човек и убије 
га.  

Примечаније. Наравно да сваки човек који је у глупости, лености и 
распуштености одрастао ненаказан, бива лажа, варалица и крадљивац да би 
себи рану и потребе животне налако набавио. И свој живот тражи с онима се 
дружити, који су притворице и варалице као и он, отуд после праведно му 
семе по себи беде и невоље свакојаке на врат долазе и најпосле га срамно у 
гроб стрпају. (стр. 218) 
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КОНКУРС  
ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ  

„РАДЕ ТОМИЋ“ 
 

 
 

Уметничка академија Исток Књажевац из Књажевца, расписује 
седамнаести по реду конкурс за Награду „Раде Томић“ за 2018. годину. 

Награда се додељује за књигу поезије, која је написана на српском језику 
и објављена у претходној 2017. години. На конкурс се могу пријавити сви 
аутори (или издавачи) са предлогом књиге, а уз пријаву/предлог обавезно 
доставити три примерка наведене књиге, на адресу: Уметничка академија 
Исток Књажевац, ул. Кеј Д. Туцовића 8, поштански фах 58, 19 350 Књажевац. 

Након приспећа предложених књига, трочлани жири ће извршити увид у 
исте и одабрати победника. Рок за доставу предлога је 15. април 2018. године, 
а проглашење победника и уручење награде биће у термину 15-20. маја 2018. 
године у Књажевцу. Награда се састоји од новчаног износа по одлуци Управног 
одбора организатора а у висини до покрића трошкова штампе књиге. 

Све информације у вези са конкурсом можете добити на телефон 064 864 
33 75 или на мејл istok.akademija@gmail.com 

 

 
 

Доња Kаменица у сну, акварел, 2017. 
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НАГРАДА РАДЕ ТОМИЋ 
ПОЗЛАЋЕНИ ОБЛУЦИ СЕЋАЊА 

ТОМИСЛАВА МИЈОВИЋА 
 

Љубомир Ћорилић 
 
 

„Највећи и можда једини оптимиста” од 
четворице у коауторској књизи песама 
Квартет (1954), Томислав Мијовић (према 
Д. Костићу), био је то у двадесет другој го-
дини живота и остао до дана данашњег, кад, 
у осамдесет петој, објављује двадесет другу 
песничку књигу (Облуци). Том књигом 
наговештава заокружење свог певања, 
„призива сећања из давнашњих дана” да му 
„притекну у помоћ” у време „клонућа и оду-
стајања”, у позном добу сусрета са „зјапом 
празнине” кад је пожелео да опет „буде што 
је некад био”. 

Прeбирајући сећањем у одмаклим годинама давне слике које диктира 
његова емотивна природа и спознаја животне нужности, појачао му се осећај 
хладнe и суровe нигдине о којој је, иначе, певао и раније. У основи ове 
песничке књиге је одлука да се, као заветовани песник, брани новим опти-
мизмом, призивом који, по његовом поетичко-филозофском мишљењу, 
утврђује живот у вечности: не дâ пролазности да га сагори и прекрије забо-
равом. После певања о, такозваним, „крупним сензацијама живота и 
поезије”, загонета о потиснутим, изненада кристалисаним малим стварима 
и догађајима, који су исплoвили из подсвести у први план. Отворило му се 
значење мање видљивог космоса доживљаја стварности, чији белези нису 
избрисани, него живе у сећању и појављују се изненада као животворне 
епизоде судбине. 

Континуитета ради, присетимо се како је Томислав Мијовић укоренио 
оптимизам који га и у осамдесет петој мотивише да списује несагореле мисли 
и оживљава емоције. 

Оптимистични почетак десио се у време кад су студенти Универзитета у 
Београду мењали токове дотадашње српске поезије, кад су о свему што зао-
купља „новог човека” говорили и певали без соцреалистичких предрасуда о 
уметности у служби идеологијама. Ти су песници прекретнички уносили у 
поезију нове теме и мотиве, форматирали свој идентитет, стварали другачију 
сензибилну слику уметничке и животне стварности од дотадашње. 

Да би шире представили нови „поетички програм”, кренули су на сту-
дентске и омладинске трибине, у школе, библиотеке, домове културе, на 
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градилишта, тргове, у касарне... Према песнику Бранку Јовановићу, Мијо-
вићу су „због свежине његовог стиха, али и свежине казивања стихова, увек 
припадали најдужи аплаузи”, јер је, „скоро свака његова песма (...) носила у 
себи једно рађање коме се сви радују”. 

„Томислав Мијовић је дошао као господар лирске реченице” – разложно 
је огласио 1954. Милосав Мирковић у „Студенту”. 

Нарцисни Бранко Миљковић је написао у „Видицима”, поводом руко-
писа књиге песама На ногама (1956), да је Мијовићева песма „сва од живих, 
динамичних енергетских стихова, где најразличитије емоције смењују једна 
другу, искључују се и опет остају заједно”. Надаље пише: „За Мијовића стих 
није ништа друго него начин стављања речи у покрет, у сукоб, у авантуру”. 

Миљковић је приметио оно што ће одликовати убудуће свако ново Ми-
јовићево певање, па и ово у Облуцима. 

Мијовићева поезија се временом тематски и мотивски померала, али су 
јој версистичке, стилске, исказне формално-језичке координате остајале у 
релацијама истости. Поетичке структуре искушавао је једино транспонова-
њем стихова у слободни, везани и хаику. При том није мењао угао 
посматрања живота и лирике, нити пактирао са садржајима и формама које 
су, зарад „модерности”, доносиле својеврсни конструктивизам, несређеност 
мисли и емоција. Он је своју поезију, као врстан лиричар и ерудита, узнео до 
лирске и филозофске константе, али тако да једна другој не сметају, не кољу 
се и не искључују. 

Стално у дослуху са архетипом вредности поезије, установљава реле-
вантан модел којим гради своју поетичку матрицу. „Занимају га вредности 
живота и све оно што је елијаровски широко, распевано, радознало, све оно 
што показује напредак емоција” (М. Мирковић, поводом књиге На ногама, 
1960). Његова песничка реторика је од почетака до данас у служби суочења 
песника са самим собом и животом. Тежио је да искаже неисказано, пре-
позна непрепознатљиво, докучи недокучено, што нуди живот у настајању и 
нестајању, у непрестаном светлуцању, обнављању снопова светлости и таме. 

Пошто је био и остао мајстор верса и знао да прати линију исказности, 
обезбеђивао је својој песми пуноћу мешањем значења, укресивањем и га-
шењем искре у камену живота, буђењем светлости у тамним подрумима, која 
сеже и до духа човековог. Зато не чуди што је један Давичо приметио како 
песме из књиге Подљуте (1974) сведоче да његова поезија „постоји, делује, 
убеђује, снажи, крепи и обећава нове светове, релације, осећања”, а Чеда 
Мирковић, поводом збирке Закаснели гласник (1997), да се читањем његове 
поезије „може спознати и (...) изразити и оно што је невидљиво”. 

Данас је лако закључити да је одувек тежио поступку песничке синтезе, 
да, улазећи у сфере виђених, докучених и наслућених стања и слика живот-
них сензација није их преносио у поезију у „сировом облику”, но их прво 
пропуштао кроз призму сопственог доживљаја и знања, налазио заједничку 
лирску нит, па их тек онда синтетизовао у песми. 

Мијовић и данас све прелама кроз своју призму, одузима или додаје 
значења, па тек потом слива у стихове, пазећи да свака реч и стих буду на 
свом месту, сваки глас и звук да зазвуче природно. Таквом синтетизацијом и 
синестезијом обезбеђује пластичност исказа и динамично сазвучје 
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песничких слика, шири асоцијативно поље значења, обезбеђује мисаоно и 
емотивно дејство песме. Његово песничко сагледање живота, упркос 
повременим тамнијим нијансама, увек има више ведрине него тамнине. То 
га и легитимише као оптимисту пар екселанс. 

У сусрет „прегледању” новог рукописа, другог у 2017. години (примећу-
јемо извесну журбу јасно мотивисану!), потребно је још неколико 
вредносних напомена. 

Мијовић је „велики песник српске лирике”. Његова песма сугерише 
општи сјај; „додирује све што се дотаћи може, али и оно што се унутра скри-
вено находи, додирне симболички, метафорички и метафизички у исти мах 
(...), додирује оно спољашње и унутрашње, постојеће и непостојеће, живо и 
неживо, живот и смрт”. По њему, „родити се, заправо, значи засјати, а жи-
вети уронити у сјај и живети” – закључио је Душан Стојковић поводом књиге 
Додир сјаја сјај додира (2008). 

Следећи спознају о сјају живота, написао је све књиге, па и рукопис 
сублимне лепоте Облуци, којим враћа сјај малим, обичним стварима, до-
живљајима и догађајима, са ревношћу песника изразите дисциплине у 
брушењу стиха и језика. 

Срба Игњатовић назначује да је Мијовић „двогласни, двоструки мајстор, 
подједнако вичан и успешан у мирном казивању 'кратког' и 'дугог даха.'” 
Тумачи то јединственим осећајем „за детаљ и за целину” – што је једна од 
кључних одлика његове поетике. Из тог осећаја настало је природно ком-
биновање песнички дуге форме са кратком хаику формом, којом се користи 
и у књизи Облуци. Али, његов хаику није ту да, као у изворном јапанском 
облику, само опева најнепосреднији доживљај природе, него да, осим оду-
шевљења природом, испрати лирски фон целе књиге, изрази и песнички 
став, однос, емоцију, мисао. У три јединствена певања књиге такав приступ 
долази до пуног изражаја. 

Као што му је чест обичај, и у овој књизи на почетку објављује пролошку 
песму (Облуци у руци). Премало је, међутим, само рећи да је она сажети 
приказ садржаја „унутар књишке песничке расправе” који „упућује читаоца 
којим се путевима надаље ваља кретати”. Потребно је више од тога. Она је 
наставак Мијовићеве праксе, с тим што ова песма, асоцијативно, одражава и 
песников став према предмету певања – према занемареним догађајима и 
доживљајима, малим, обичним стварима, које су се, временом, кристалисале 
и постале изузетно садржајне – велике и важне. Притом је потребно уочити 
да, упркос првој, насловној асоцијацији (Облуци у руци), није реч о 
материјалној, већ о духовној кристализацији и избрушености, о облуцима 
сећања који симболишу човеков нехатни заборав и повратак „малих ствари” 
у памћење пречицом која се не види, али се осећа, као навирућа река из 
подсвести. 

Књигом у целини Мијовић доказује да се мале ствари (мале сензације!) 
не губе временом, већ заувек светле и значе живот сам. Долазе кроз сећање 
које се враћа „после дуге пловидбе”. Доносе „дарове – приче из давнине”. 
Добијају савршену форму и глаткоћу, уносе „светлост охрабрења у песникову 
самоћу (...), Као скамењена јаја / Која је снела птица дуговека / И наменила 
их свакој песми--птици”. „Облуци сећања” су, због своје савршености, 
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постали мала бића којима се радује и песник и „пра-јутро које из њих одсјајем 
свиће”. 

Прво певање је понело насловно име књиге (Облуци), и почело нешто 
дужом истоименом песмом. Њом су, скоро „програмски”, отклоњене све 
евентуалне дилеме о идејама које књига доноси. Свака строфа је изнијанси-
рана као класичан песнички текст, тако да читалац не губи време над 
бесмисленим питањем „шта је песник хтео да каже”. Рекао је то што је рекао 
– као и свако други што би кад би поседовао песникову сензибилност и осећај 
за версистичку форму. 

Зарад боље рецепције песничког текста, омогућио је песмом Облуци 
једноставан улаз у метафору „облуци сећања”. Мајсторски комбинује мате-
ријалну перцепцију „камених облутака” са перцепцијом „облутака сећања” 
на време прошло, догађаје, доживљаје, личности; указује да су се и „облуци 
сећања” обликовали као „облуци камена”. И они су се у времену прошлом 
„котрљали, превртали, сударали”, заобљени изашли на видело и „позлатили 
се”. И они се нуде „разнородни, разнолики, разнобојни”. Разлика је само у 
томе што је „облутке камена” временом брусила река, а „облутке сећања” 
време и песник. Извео их је, потом, на видело да их пребира, изабира и ре-
чима обликује пре него што и њих са њим не прекрије муљ великог 
насртљивог заборава. Појам „облуци” пренет је, значењски, из физичког у 
астрални свет поезије, чија се божанска аура миленијумима опире забораву. 

Из мноштвених „облутака сећања”, Мијовић је у прво певање уврстио 
педесет осам. Мајсторски сливени у слободне стихове, као медаљони песни-
кове дечје збиље, наративно-поетички одсликавају необичне, често 
драматичне догађаје и личности. По исказности издвајамо само неколико, 
иако се може рећи да нема „облутка” који није доведен до прочишћене 
форме. 

Особито се намећу они о свитању, мајци, реци, дечаку градитељу куће у 
песку, плачу усред ноћи, деди који зна Горски вијенац наизуст, о доживљају 
црне реке избеглица, кући погођеној бомбама, о младићима тек ослобођеног 
града који опет одлазе на фронт, колони немачких заробљеника, о 
песниковом препознавању у лику дечака логораша, о чавки која има своју 
муку, мајчином сну пред његово рођење, мајчиној смрти на Васкрс, моћи је-
зика да изрази неизрециво, о девојачком плачу, мањерки лекара са Голог 
отока, очевој обезнањености... На крају првог певања, изненада, песник 
постављеним питањем исказује сумњу у сврховитост прикупљања „облутака 
сећања”, што тумачимо песниковом свешћу о времену у коме је поезија све 
мање пожељан вид емотивне комуникације: „За кога сам прикупљао присе-
ћањем / Све те приче заобљене у облутке”. 

А можда је то и напомена да је прозорљиви песник већ прочитао судбину 
поезије и других сензибилних уметничких форми у нашем и будућем 
времену! Слична сумња појавиће се и на крају књиге, у песми Опроштајна, 
којом поставља посве сувисло зачудно питање коме је писао песме! 

Друго певање (Жива вода) се разликује од првог версистички, али зна-
чењски има исту службу као прво и треће. Његова је поетичка улога да 
најсажетијом строфичком формом (хаику песмом) унесе у књигу метафору 
која у колоквијалном говору и у поезији има персонифицирано значење 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 215

немирног тока живота. Метафори жива вода Мијовић придодаје својим пе-
вањем и значење немирног духа усталасаног осећајем природе; помаже 
читаоцу да боље разуме песникову загонетну идентификацију са водом коју 
благослови и анатемише, као метафору непрестаног кретања и преобража-
вања из твари у биће, из бића у твар. 

Написао је, у ствари, симболички венац хаику песама да би најсажетијом 
формом (са само седамнаест слогова у строфи) приказао живу воду у 
непрестаном материјалном и духовном кретању, као „планински извор” и 
као „светлост сву од течности” која се креће свему журећи, незаустављиво, 
пролазећи и куда се „не може проћи”, као дух и мисао. Из ње, „бистре / Иси-
јава и сјаји / И сјај и одсјај”. Мијовић пева о води чији „мир вира”, 
симболички и стварно, увире у човека, доноси и односи и, опет, „све позла-
ћује”, дотиче, преображава, враћа извору, да би, слично животу, непрестано 
кружила као материјална и духовна константа обнављања света. У опису 
преображавајуће природе „живе воде” песник не штеди сјај својих речи. 

У настојању да опева „живу воду” хаику песмом, Мијовић слаже значење 
на значење, прима као божански дар њено живо кретање, промене, облике, 
као што су „роса, магла, суснежица, пахуља, иње, лед, слана, снег, отопина, 
слап, понорница, излив, бук, водопад, бара, киша, пљусак, бујица, потоп, 
поплава, локве, киша росуља, слив, разлив, доток, притока, ушће, река, 
језеро, море...” Право језичко богатство у именовању агрегатних стања воде, 
која, осим у физичком контексту, посматра и као симболе човековог 
протицања у времену: доживљава као „хук пролазности”. 

У води Мијовић види „Небеско плаветнило / И мрак дубине”, „цветање / 
Реке” и себе самог „расцветаног / Речима о њој”. Види у њој све: и оживо-
творење „травке, лишћа, камења”, и „бес који протиче кроз корење и / Вене 
па и кроз песму”. 

„Жива вода” су, такође, „легенде и приче”, и „сјај успомена” које емо-
тивно доживљава и опева књигом Облуци. „Живом водом”, као песничком 
метафором, премошћује прво и треће певање, повезује садржаје исте пое-
тичке природе. 

Дато у погодбеној форми, треће певање (Кад се пробудиш ако се пробу-
диш) у много чему је наслонио на своја ранија искуства с песмом и 
склапањем књишке целине. Дато је у сличном поетичком руху. Разлика је 
само у томе што су неке песме овог певања, под притиском одмаклих година 
живота и поступања данашњих генерација са поезијом, акцентовале и сумњу 
у одржање поезије. 

Ненадано, прва песма постаје „поетичка расправа” о круцијалном пи-
тању поезије – слободи, односно, о неслободним везама и узама које 
органичавају ток живота: „Кад се пробудиш ако се пробудиш / Да дан не буде 
дан”, већ буде „Задан зауздан зазидан / Издан стидан провидан / Безвредан 
и згубидан / Ти буди тад сам свој дан / Раздањен и слободан (...) Кад се 
пробудиш ако се пробудиш / Као неко други / И опет онај исти / Сачекаће те 
дан / Освајан и разаран / Отиман и присвајан (...) Раскомадан распродан / А 
наизглед напредан / Авангардан помодан”... 

У овим стиховима је сажетак јединствене песникове побуне над време-
ном у коме живимо, у коме је угрожена човекова слобода, и зато много шта 
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„раздањено, зауздано, издано, безвредно”, наводно „авангардно”, а само је 
добило лажни ореол авангардности. Небројене маске су навучене на време 
садашње. Време би требало демаскирати, сугерише песник, укључивањем у 
одбрану свих расположивих умећа не би ли свако и надаље био „својој души 
сјај”. Другим речима, не следити туђу, него своју мисао, идеју и ток, своју 
људску меру и лирску природу. 

Инсистирајући почесто на таквом промишљању стварности, песник 
асоцира и спас и „бездан“ – „вечност и сан”, исто тако и судбинску истину о 
„блиставој светлости неба плавог” која магнетски привлачи тело. Астралним 
поетизацијама већ чврсто утемељеним у наслеђу српске поезије, Мијовић 
придружује и ову књигу, окрећући се, повремено, и извесној будућности 
одласка крхког тела негде у бездан. Чини то јер осећа да „душа” „тежи оном 
свету”. 

Пошто има осећај да би све о чему је певао, сам живот, па и „одлазак на 
онај свет”, могли да буду само варка, јер, можда се и нисмо будили из „вечног 
сна” – у трећем певању „облуцима” даје нешто дужу форму, „расправља” о 
виталним питањима која се тичу живота и песникове личне судбине. Његове 
песничке сугестије могле би да послуже читаоцима у гонетању тајни живота, 
смрти, и судбине поезије као уметности. 

У књизи се често сусрећемо са метафорама „небеска светлост” и „земаљ-
ски мрак”. Њихова је улога да вишезначном речитошћу бране поезију од 
насртљиве деструкције нашег времена у коме се људи неједнако односе 
према њој. Једни верују у њено божанско порекло и смисао, други јој то 
оспоравају. Док се они споре, песник, као „сањар и будних снова заточник”, 
налази речи које „свиткају у песми”, подржавају реалне форме живота и 
песмине „варке”, без којих би све могло да постане демотивишућа „гола 
истина”, и да изгуби ореол сјаја. 

Супротстављајући се таквом раскринкавању истине, непоклекли сањар – 
песник – „свитка” и својим сјајем, тражи себе у снима, без обзира што, док 
песма „свитка”, питање сумње у опстанак живота и поезије остаје актуелно: 
„Коме песма свитка / Зашто свитка – да ли ишта осветљава / Или само себе 
тражи и налази” (Свитац - песма). 

Неспорно да је реч о песниковом виталистичком погледу на живот и 
поезију, упркос свести о крхкости сваког сна и тела. Песмом оставља траг 
(доказ!) радовања што постојимо у непостојању, што, ипак, има начина ко-
јима можемо да обујмимо све земаљско и небеско, да се одупремо 
пролазности биља, ствари и човека, иако многи међу нама не виде ништа 
даље и дубље од материјалног. Песма Обрадујеш се томе је добра илустра-
ција, као што су додирнутој „расправи” добра илустрација песме Заборав, 
Лирске трице и кучине, Опроштајна. 

У песми Обрадујеш се, помало неоромантичарски, траје „поетичка рас-
права” о радосним сензацијама живота. Песник се придружује „Јутру у 
прозору / Киши росуљи, ветру развигорцу” и тријумфалном рађању ведрог 
дана. Појачава свој виталистички оптимизам јер су му песме „душу сачува-
ле”, и „светлосни језик изаткале”. Без њих он би „нем ко камен био”. 

Песма Заборав није само приказ заборавности, већ и песма идентитета 
који се губи заборавом. Пошто заборавом све виђено и некад упамћено 
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нестаје као траг (престаје да постоји!), песник би да „облуцима сећања”, 
„призове све заборављено”. 

Карактеристична „лирска расправа” о поезији води се и у песми Лирске 
трице и кучине. У њој су супротстављена два става и односа. Укљештен међу 
„умишљеним величинама, властодршцима, злочинцима и штеточинама”, 
међу „пакоснима, моћнима и надмоћнима”, који песме посматрају као 
„лирске трице и кучине”, Мијовић посматрачима супротставља став о 
непорецивој лирској и свакој другој вредности поетичких садржаја и форми, 
с нарочитим акцентом на непоколебљивој оданости песника њеној исказној 
магији, коме поезија значи све, живот цео. 

Последњом песмом у књизи (Опроштајна), притиснут неаргументима 
оспорења и сагледањем да се, уистину, на поезију сручило небројено камење 
негација, занемарења, несувислог преиначења, технолошког обешчовечења, 
оставља отвореним питање сврхе поезије, па и „позлаћених облутака 
сећања”: „Коме кад никога више не занима / Да чује из песме ветар и мећаву”.  

Питање има утолико занимљивије значење што несумњиви бард српске 
поезије све време осматра сунчани сат из којег цуре зрна живота и указује на 
разјапљену празнину безданог простора у који се пресељавају све земаљске 
форме, и он сам. Све у свему: И кад нас не буде више, биће нас у поезији 
Томислава Мијовића, са свим својим ведринама и сумњама; имаћемо себе 
којег немамо; налазићемо се у себи којег занемарујемо; обнављаћемо кру-
гове живота који истовремено постоји и не постоји, сјакти и гаси се у 
стварном и нестварном космосу поезије. Знаћемо да не знамо, а бићемо си-
гурни да знамо. Одржаваће нас наша мисао и емоције, Мијовићеви и наши 
„облуци сећања”, позлаћени алхемијским поступком спајања великих и ма-
лих сензација у медаљоне живота који, упркос занемарењу, остају записани 
у подсвести. 
 
6–17. септембра 2017. 
 
 

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА НАГРАДУ „РАДЕ ТОМИЋ”,  2017. 
 

И ове године, Уметничка  академија Исток Књажевац, као организатор Награде 
„Раде Томић” одлучила је да се из процедуралних разлога награда додели већ објав-
љеном делу. 

Жири који је радио у саставу Срба Игњатовић, Зоран Вучић и Обрен Ристић пре-
гледао је песничке књиге објављене у 2017. години, које су му биле доступне, 
обраћајући посебну пажњу на ауторе из ширег завичаја Радета Томића, односно 
остварења која би садржином и квалитетом била у духу поезије оног чије име награда 
носи, и која би по поетским вредностима била на нивоу досад награђиваних књига. 

Жири са задовољством констатује да таквих књига у продукцији за годину 2017. 
има и доноси 
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О Д Л У К У 
 
 
да се Награда „Раде Томић” за 2017. годину додељује То-
миславу Мијовићу за књигу поезије „Облуци”, у издању 
Центра за културу и туризам „Цекит” из Зајечара. 

Да је права поезија увек и говор – заправо, запитаност, 
расправа о егзистенцији – сведоче најновије, готово из 
године у годину објављиване, песничке књиге Томислава 
Мијовића.  

Не тако давно, 2010, појавиле су се, у три тома, његове 
сабране песме „Из протицања у протицање”.  Песник је, 
наоко, подвукао црту, заокружио властити опус. Убрзо, ме-
ђутим, почиње да се уобличава нови, додатни том његовог 
певања књигама „Пред празнином” (2011), „Одсјаји из-
нутра” (2013), „Нестаде светла” (2014), „Дах и прах” (2014), 
„Дах” (2016), „Плаветнило” (2017) и „Облуци” (такође 2017). 

У овој ниски лирских остварења Мијовић се не 
понавља, не преписује сам себе већ сугестивно дограђује 
своје псеничко дело употпуњујући у њему већ заборављен 
доживљај света. И део позног искуства подразумева сенке и тамније тонове, али је 
песников глас и даље звонак, а поимање света на мудар начин виталистичко. Набој 
конкретног, стварносног, објављује се кроз магновена сећања, и то је управо повод да 
настану Мијовићеви лирски облуци: песме–записи, прозно-лирски фрагменти, 
„исечци” из збивања и доминантни, незаобилазни одсеви који се самим сећањем вра-
ћају и обнављају. Напоредо са њима ево и мијовићевских песама у везаном стиху који 
потпомажу и „објашњавају”, а заправо поетички подржавају настанак самих 
„облутака”. Треба ли нагласити да су и оне по концепту књиге и Мијовићев лирски 
видокруг не мање вредне и значајне, а неке од њих, попут, рецимо, двеју уводних пе-
сама – дословце антологијске? 

Вреди додати да је оно трауматично и болно – избеглички доживљај из раног де-
тињства, једна слика што израста у судбински амблем, мајчина смрт на Ускрс или 
сусрет обогаљеног човека са страдалним псом – у „Облуцима” равно бисерима што 
неком чудесном алхемијом успевају унутар љуштуре (пробране) шкољке. 

Наш двогласни, двоструки мајстор – вичан и дугом и кратком даху, речитативу и 
лирској минијатури – још једном потврђује тај утисак хаику-циклусом Жива вода, да би 
„Облутке” окрунио циклусом Кад се пробудиш ако се пробудиш, неком врстом 
„магистрала” што ову књигу мотивски и обликотворно суптилно повезује с већ побро-
јаним књигама која су јој непосредно претходиле.  

Кратко и недвосмислено: Томислав Мијовић је „Облуцима” још једном потврдио 
не само непресахлу стваралачку виталност и вредност, већ и белодано показао да је 
један од – тек неколико – најзначајнијих српских песника присутних на савременој 
књижевној сцени. 

Томислав Мијовић (1932. Неготин), један од најзначајнијих савремених српских 
песника и наш „песнички родоначелник источне Србије”, аутор је 21 књиге поезије, 
једне књиге есеја, аутор два зборника о Зорану Радмиловићу. Био је уредник (1954–
1955), као и главни и одговорни уредник (1956-1957) студентског листа „Видици” у 
Београду и главни и одговорни уредник часописа „Развитак” у Зајечару (1961–2006). 

 

У Књажевцу, 15. 1. 2018.                                                
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ОБЛУЦИ 
НАГРАЂЕНА КЊИГА 

 

Томислав Мијовић 
 
 
ОБЛУЦИ У РУЦИ 
 
Облуци у руци – бродови у луци 
После дуготрајне пловидбе пристигли 
И сад ту мирују као да су себе 
На ту малу луку одавно привикли 
 
Донели дарове – приче из давнине 
Сажете своје зачетке промене 
Сјај дуго чуваног облик праисконски 
Кроз време без мене до мене за мене                                                                               40 
 
Држим их у руци тај дар изненадни 
Милујем њихову облину глаткоћу 
У чуду како су и чиме унели 
Светлост охрабрења у моју самоћу 
 
Облуци су као скамењена јаја 
Које је снела птица дуговека 
И наменила их свакој песми-птици 
Да их дочекује и да их дочека 
 
Док гледам облутке они ме гледају  
Као што ме гледа свако блиско биће 
И видим како се светлости радују 
И пра-јутро из њих одсјајем освиће 
 
 
ОБЛУЦИ 
 
Уочљиви допадљиви као живи 
Многобројни а посебни сапутници 
Миљеници непрекидног протицања 
Зобљени силовитим бујицама 

                                                        
40 Портрет Томислава Мијовића, Јовица Првуловић, уље на платну, 2016. 

И бурама брзацима вртлозима 
Облуци су сачували и трагове 
Свог настанка ударањем сударањем 
Превртањем котрљањем таласима 
А сунце их избачене на обале 
Позлатило изложило на видело 
 
Док их гледаш чини ти се гледају те 
И кад им се обрадујеш радују се 
И нуде се да их узмеш и усвојиш 
 
Ко облуци настали су у суровим  
Условима постојања – опстајања 
И тренуци мог живљења доживљаји 
Разнородни разнолики разнобојни 
 
Различитих састојака величина 
Заобљени као јаја птице-песме 
Што се гнезде у окриљу моје душе 
Мојих снова и онога наслућеног 
 
Неки од тих облутака-тренутака 
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Само што су и настали изгубе се 
У поплави непрекидног настајања 
И у бескрај неумитног нестајања 
Неки су у тами муља док их талас 
Присећања не избаци на обалу 
 
И ево их сад прибирам изабирам 
И речима обликујем у облутке 
Пре него што и њих са мном не 
прекрије 
Муљ великог насртљивог заборава 
 
 
КАД СЕ ПРОБУДИШ 
АКО СЕ ПРОБУДИШ 
 
Кад се пробудиш 
Ако се пробудиш 
Да дан ти не буде дан 
Задан зауздан зазидан 
Издан стидан привидан 
Безвредан и згубидан 
Ти буди тад сам свој дан 
Раздањен и слободан 
Изненадан и складан 
Чудотворан и чудан 
Дан за сад и сутрадан 
Као сан и будан сан 
 
Кад се пробудиш  
Ако се пробудиш 
По ко зна који пут 
И као неко други 
И као опет исти 
Сачекаће те дан 
Стран и неслободан 
Освајан и разаран 
Отиман и присвајан 
Па продан и препродан 
Раскомадан и присвајан  
А неизглед напредан 
Авангардан помодан 
 
Угледан и угодан 
И у њему понуда 

Оном што је гледан 
Ропски рад принудан 
 
А када је такав дан 
Ти у њему буди длан 
И на длану душе сјај 
Испружен на дар 
И један ко ниједан 
Сабран у збиру је вредан 
Ко поздравом добар дан 
И ти призивај дан  
Плодан и благородан 
Порођај и рођендан 
И плод и род донет 
Као уздарје раздан 
 
Кад се пробудиш  
А не разбудиш се 
Неће бити дан  
Већ бездан озвездан 
За сан бескрајан 
 
 
РЕЧИ МОЈЕ ЗАВЕШТАЈНЕ 
 
Речи моје смислиле су причу 
Да постоји чудотворна трава 
Која може врата да отвара 
Закључана као закована 
С девет брава тајни и забрана 
С девет брава црног заборава 
 
Речи моје анђели чувари 
Који су ми душу сачували 
И светлосни језик изаткали 
Па сад могу да причам са собом 
И све друго са мном разговара 
Речи живе без којих ме нема  
Биће живе и кад ме нема  
У празнини сјајне измислице 
У самоћи брижне дружбенице 
А у ноћи песме светиљчице 
Будан сам и веште снохватице 
Речи жарке варке странпутице 
У беспућу пут и сапутнице 
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За подљуте мелем видарице 
У патњи су сестре сапатнице 
Над несрећом болне тужбалице 
У радости сузе радноснице 
И китњасте лепе наздравице 
Свему ружном јетке ругалице 
И презир за речи удворнице 
 
У шали су хитре доскочице 
У спорењу оштре посеклице 
Против моћних мучке двосмислице 
Безнадежним задње беспослице 
Кад су гласне до свега пречице 
Написане дуго подсетнице 
 
Знају речи не знали их јади 
Да су ми их преци укресали 
Као искре са далеке звезде 
Без којих би нем ко камен био 
 
 
ОПРОШТАЈНА 
 
Коме немушто коме оћутано 
И оно што ниси умео изрећи 
О непостојећем или оностраном  
И о пролазности што ће те порећи 
 
Коме о тајнама песмом тајновитом 
О зрну у рну близини давнине 

И о привидима чежњом видовитом 
Изазову дана и зову нигдине 
 
Коме о сновима чудним загонетним  
Шта те их њих будног такло и под-
стакло 
Коме о сенима драгим и аветним  
И оном што ти је заувек измакло 
 
Коме кад никога више не занима 
Да чује их песме ветар и мећаву 
Песме о белини и зимским данима 
Шум столетних шума ко химну  

свечану 
 
И твоја спорења са свима и собом 
О данима што су срамота и брука 
И протестну песму и вашај за борбом  
Који су све чешће јалов бес и бука 
 
Коме кад све мање твојих пријатеља 
И оних који ти нису пријатељи 
А међу њима је све више старкеља 
И нису ти песме по њиховој жељи 
 
Коме на одласку песме опроштајне 
Те за многе лирске трице и кучине 
Коме ако речи сјајне завичајне 
Да нађу коме ће и то не учине 

 
 
ТОМИСЛАВ МИЈОВИЋ рођен је 18. септембра 1932. године у Неготину. 

Књиге песама: Квартет (са Б. Јовановић, П. Пејтовићем и Б. Тимотијевићем), Омладина, 
Београд, 1954; На ногама, Прогрес, Нови Сад, 1960; Подљуте, Нолит, Београд, 1974; Белино, 
црни разговору (са цртежима Бранислава Марковића), Крајински круг, Зајечар – Неготин, 1994; 
Non essere ma essere (Не бити а бити), La Vallisa, Bari (Италија), 1994, У благости и осами (са 
цртежима Мирослава Анђелковића), Просвета, Ниш, 1994, Закаснели гласник, Просвета, 
Београд, 1997, Светлуцања, дозивања... (са цртежима Мирослава Анђелковића), Просвета, Ниш, 
1999; Препознавања, Просвета, Београд, 2001; Јавке, одсјаји, угарци... (са цртежима Мирослава 
Анђелковића), Апостроф, Београд, 2003; Време на окупу (Гамзиградски записи) (са цртежима 
Мирослава Анђелковића), Матична библиотека „Светозар Марковић”, Зајечар, 2006; Изблиза, 
Народна кљига, Београд, 2006; На ногама (друго издање), Књижевно друштво „Свети Сава”, 
Београд, 2006; Додир сјаја сјај додира, Шумадијске метафоре (Библиотека „Деспот Стефан 
Лазаревић”, Младеновац и Библиотека града Београда, Београд, 2008; Из протицања у 
протицање (Сабране песме 1–3), Центар за културу Града Зајечара и Апостроф, Београд, 2010; 
Пред празнином, Шумадијске метафоре, Центар за културу, Младеновац, 2011; Одсјаји изнутра, 
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Српска књижевна задруга, Београд и Центар за културу Града Зајечара, 2013; Нестаде светла, 
Књижено-издавачко друтшво „Лексика”, Неготин, 2014; Дах и прах, Књижевно друштво „Свети 
Сава”, Београд, 2014; Дах, Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ” у Зајечару, Зајечар, 2016; 
Плаветнило, Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ” у Зајечару, Зајечар, 2017. 

Књига есеја: Најаве и добродошлице, Центар за културу Града Зајечара и Терција, За-
јечар–Бор, 2011. 

Зборници: Зорану Радмиловићу песници и ликовни уметници, Фондација „Зоран Рад-
миловић”, Зајечар, 2011; Зорану Радмиловићу песници и ликовни уметници (друго допуњено 
издање), Позориште Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић”, Зајечар, 2013. 

Био је уредник (1954–1955) и главни и одговорни уредник (1956–1957) студентског листа 
за књижевност и културу Видици у Београду и главни и одговорни уредник часописа за 
друштвена питања, културу и уметност Развитак у Зајечару (1961–2006). 

Награде: Вукова награда (1972), Felix Romuliana (1997), Милан Ракић (1999), Србољуб 
Митић (2004), Повеља „Карађорђе” (2006), Повеља Мораве (2009), Пјесма над пјесмама (2011). 

Добитник је посебног признања Владе Републике Србије за врхунски допринос нацио-
налној култури у Републици Србији (2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рајачки сокаци, акварел, 2010. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАВИЧАЈНОСТ 
 

БАШТИНА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доња Kаменица, акварел, 2012. 
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ЗАНАТСТВО  
КЊАЖЕВЦА И ОКОЛИНЕ  

КРОЗ ВЕКОВЕ41 
 

Милан Милосављевић 
 

 
„СВЕ, АЛИ ЗАНАТ...” 

 
„У неком селу царев син запроси најлепшу девојку 

и затражи руку девојке од њеног оца. Отац девојке 
упита просца, шта он зна да ради и чиме се бави. 
Збуњен просиоц одговори да не зна ништа да ради, а 
зашто би и радио кад је он царев син, наследиће оца и 
биће цар, а његова жена царица. На то ће отац девојке, 
све је то лепо, али ако желиш руку моје кћери, мораћеш 
да научиш неки занат, а сваки занат је златан...” 

 
(Из читанке за основне школе из тридесетих година 

прошлог века) 
 

Занатство као привредно занимање у овом крају постојало је и пре зау-
зимања Тимочке Крајине од стране Турака 1396. године, и за време турске 
окупације и ропства, али његова права историја почиње тек после ослобо-
ђења и прикључења овог краја Србије 1833. године. 

У време вишековековног ропства под Турцима, сеоско становништво 
претежно је живело у брдско-планинским селима, ван главних путева, поред 
великих шума, долина и пећина, у којима се сељаци испред великих турских 
потера склањали своју чељад, жене, децу, старе родитеље и покретну 
имовину, стоку, жито, одећу, храну... 

Готово све нужне животне потребе сеоско становништво је обезбеђивало 
из сопствене (натуралне) пољопривредне производње, занатске производње 
и домаће радиности; храну, одећу, обућу, постељину, огрев и друго. Сељаци 
су сами и уз помоћ комшија, рођака и пријатеља градили куће, колибе, 
економске објекте – појате, штале, плевње, амбаре. Често се користио и рад 
на зајам, који се истим или другим радовима враћа... 

 
*** 

 
За време Турака у градовима су углавном живели Турци, Грци, Цинцари 

и Јевреји, док су Срби представљали праву реткост. И оно мало Срба што је 
живело у градовима били су слуге, који су радили за своје господаре. Срби су 

                                                        
41 Милан Милосављевић „Историјска садашњост и будућност књажевачких села” (књига у 
рукопису која ће се ускоро појавити у издању Истока) 
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могли да се баве занатством, али не и трговином. Трговином су се бавили 
Турци.  

Први и Други српски устанак изнели су сељаци на својим плећима, 
предвођени свињарским трговцима, који су, у ствари, били имућнији сељаци 
и у то време чине прву буржоазију која се издвојила из редова сељака.42  

 
*** 

 
Србија је ослобођење дочекала са оскудним развијеним занатством и 

трговином, без икакве индустрије, а пољопривреда је била запуштена и 
уназађена. Најважнија грана занимања и производње било је сточарство, 
које је представљало основни капитал становништва села.  

После ослобођења, Србија је донела више, за то време револуционарних 
промена. Међутим, најзначајнија је била додела земље сељацима и њихово 
право да са земљом могу слободно да располажу. Како је Србија у то време 
била окружена са југа, истока и запада Турском, у којој је владао примитиван 
феудални поредак, она се ради свог просперитета морала окренути 
Аустроугарској. 

Занатство као привредна делатност у Србији почиње да се развија поло-
вином 19. века са преласком од натуралне на робну производњу. Тада долази 
до диференцијације сеоског становништва. Из слоја сељака издваја се слој 
занатлија и трговаца. У истом периоду у Србији продиру и неки за-
падноевропски занати као што су: звоноливачки, штампарски, столарски, 
кројачки и други.  

Развој занатства у Србији у 19. веку најбоље илуструју статистички по-
даци из 1836. и 1900. године. Према тим подацима у Србији је 1836. године 
било 58 заната – 5.212 занатлија и 1.190 помоћника, а 1900. године било је 
126 заната са 33.476 занатлија-мајстора и 21.910 помоћника.43  

 
*** 

 
Са продором робноновчаних односа у овом делу Србије и досељавањем 

продица са стране у овај крај, занатство као привредна делатност у Књажевцу 
и књажевачким селима почиње организовано да се развија почетком 
шездесетих година 19. века.  

Године 1884. група занатлија у Књажевцу је основала удружење под на-
зивом „Еснаф”, које је окупљало занатлије на простору тадашњег Заглавског 
среза. „Еснаф” је организовао полагање стручних испита за звање мајстора. 
По успешном полагању занатлије су добијале „Мајсторско писмо – 
диплому”. Дозволу за рад такође је издавало Удружење са потписом 
председника и чланова комисије.  

Највиши орган „Еснафа” била је Скупштина занатлија. Надзор над радом 
удружења имала је Занатска комора са седиштем у Београду.  

Финансирање рада удружења вршено је из доприноса која су плаћале 
занатлије (допринос је био обавезан). 

                                                        
42 Миладин Весић „Становништво и миграције у источној Србији”, Географски институт „Јован 
Цвијић”, Београд, 1978, стр. 36, 37. 
43 Ранко Баришић, „Занати у Књажевцу”, 1999, стр. 131, 132. 
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Према попису из 1886. године у еснафе је било учлањено 478 мајстора, 
260 калфи и 175 шегрта, укупно 813 занатлија. Исте године у Књажевцу је 
било: колара 10, терзија и абаџија 116, ћурчија 42, бојаџија 28, папуџија 5. 

Поред оснивања еснафа, у периоду од 1890. до 1901. године, у Књажевцу 
су основане и друге занатске организације, удружења и асоцијације: 

– Занатлијско-трговачко удружење, прва таква асоцијација у Књажевцу, 
основана 1890. године; 

– Занатлијска каса, коју је формирало Занатлијско-трговачко удружење 
1896. године; 

– Занатско-раднички завез, основан од удружења занатлија 1892. годи-
не; 

– Занатски фонд, основан од Занатлијске касе 1897. године са основним 
циљем да својим члановима, када изнемогну, осигура издржавање;  

– Занатски пензиони фонд, основан 1901. године од имовине и средстава 
раније основаног Занатског фонда. 

 
 

Занатлије у Тимочкој буни 
 

У Тимочкој буни 1883. године учествовали су сви слојеви становништва 
књажевачког краја, без обзира на статус и сталеж у друштву. Поред осталих 
ту су били и занатлије, земљорадници и трговци, општински и државни 
чиновници, као и поједини официри.  

Тимочка буна се завршила неколико дана после њеног почетка. Казне за 
учеснике у буни биле су драконске. Преки суд у Зајечару, који је судио 
завереницима, изрекао је следеће казне за учеснике у буни из Књажевца; на 
смрт су осуђени, поред осталих, Васић Петар, сапунџија, Павловић Љуба, 
сарач, на 20 година робије; Тодоровић Милан, абаџија, на 2 године робије. 
Ослобођени су као невини: Валовић Јован, ћурчија, и Павловић Михајло, 
ћурчија.  

Из свега наведеног, произилази да су занатлије из Књажевца, под руко-
водством Аце Станојевића из Књажевца активно учествовале у Тимочкој 
буни.44  

 
 
Занатски производи и домаће радиности из Књажевца 
и околине на Светској изложби у Паризу 1889. године 
 

Крајем 19. века, после ратова за ослобођење и уједињење, Србија је 
постала позната у Европи као нација која се поново подигла из пепела. После 
победе на војном пољу и признатог државног суверенитета, Србији је била 
потребна економска и културна афирмација. Ради тога је Влада Србије 
послала специјалног изасланика Шокарца да са начелством Округа књаже-
вачког, припреми и одабере занатске производе и предмете домаће 
радиности за Светску изложбу у Паризу 1889. године. Књажевчани и сељаци 

                                                        
44 Видосава и Светозар Поповић, „Хроника града Књажевца – рукопис 36-37”, Историјски архив 
Зајечар 
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тадашњег среза Заглавског масовно су учествовали у одабирању предмета 
народног стваралаштва и занатских производа.  

У време када се мало знало о Србији, на Париској изложби са осталим 
учесницима из Србије, својим рукотворинама и занатским производима 
представили су се и становници књажевачког краја.  

 
*** 

 
Списак Начелства округа књажевачког садржи 52 излагача из књаже-

вачке околине: Јован Милосављевић из Белог Потока; Јелица, жена Спасе 
Милутиновића, из Белог Потока; Ранђел Живковић из Белог Потока, Марија 
Н. Дачевић, кћи Јована Павловића из Белог Потока; Јелица, жена Стевана 
Првановића из Белог Потока; Јованка, снаха Косте Миљковића из Белог 
Потока; Јагода, жена Миленка Јовановића из Кандалице; Софија Ра-
досављевић, кројачица из Књажевца; Анте Милошевић, трговац из 
Књажевца; Катица, жена Светозара Ђокића из Књажевца; Стојан Живковић, 
лончар из Књажевца; Ника Марковић из Доње Каменице; Јелисавета, жена 
Жике Јаковљевића из Књажевца; Новица Росић, опанчар из Књажевца; 
Мила, жена Мите Павловића из Горњег Зунича; Душанка, кћерка Алексе 
Милошевића из Штипине; Босиљка, кћи Алексе Милошевића из Штипине; 
Катарина, кћи Рајка Живановића из Горњег Зунича; Илија Лазаревић из 
Новог Хана (Минићево); Лазар Нановић из Новог Хана; Миленко Живковић 
из Новог Хана.  

Изложени производи и предмети на Париској изложби били су: бела 
вуна, мушке и женске чарапе са разнобојним шарама, вунене рукавице ша-
касте са разнобојним шарама, оковратник вунени са црним плишом, капа 
вунена са црним плишом, разни ћилими са разнобојним шарама, један ћи-
лим са грбом Краљевине Србије, плетени опанци шарени, поњаве разних 
боја, тестије, грнци, вунене тканине – шајак и други. Излагачи су изјавили 
да се сви изложени предмети могу продати.  

Поред наведених изложених предмета из домаће радиности и занатства, 
на изложби у Паризу су изложени и пољопривредни производи из овог 
краја: пшеница, раж, јарица, овас, крупник, јечар, кукуруз и пасуљ. Ове 
производе изложили су: Илија Петковић, Михајло Секулић, Никола Миле-
тић и Коста Вељковић из Васиља, Марјан Раденковић и Михајло Милановић 
из Зоруновца, Марко Николић из Глоговца, Петар Манојловић из Штипине, 
Риста Максимовић, Милан Б. Николић, Илија Петровић, Никола Божиновић 
и Коста Ганчић из Новог Хана (Минићево).45  

Изложени предмети и производи из занатства и домаће радиности на 
Светској изложби у Паризу представљају скроман прилог сељака из једног 
тада најсиромашнијих крајева Србије, али и сељака који су увек, тада и сада, 
тежили општем напретку и сопственом издизању са жељом да стану у ред 
напредних, културних и просветних људи у Европи.  

 
  

                                                        
45 Александар Шеговић „Грађа за историју школства у Заглавку”, Историјски архив Зајечар, 
1958, стр, 56–58. 
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*** 
 

Крајем 19. века занатство у Књажевцу и селима било је за тадашње услове 
добро развијено. По попису из 1886. године у еснафе је било учлањено 478 
занатлија-мајстора, 260 калфи и 175 шегрта; укупно 813 занатлија. 

Године 1900. у Књажевцу је било двадесетак различитих заната. То су 
били: абаџије, бравари, воскари, грнчари, казанџије, ковачи, обућари, ко-
жари, колари, кујунџије, терзије, ужари, бојаџије, један златар.  

На почетку 20. века, занатство, посебно у Књажевцу, убрзано се разви-
јало. Опанчарство је посебно напредовало. Опанчарска радња Драгог Л. 
Милосављевића из Књажевца основана 1903. године, награђена је на изло-
жби опанчарских производа у Лондону 1907.године златном медаљом.46  

Године 1910. основана је прва штампарија у Књажевцу. Оснивачи 
штампарије били су браћа Љубомир и Јовица Нонић. Штампарија се нала-
зила у згради објекта познатог као „Ђердап” у центру града на десној обавли 
Сврљишког Тимока. Штампарија је располагала шнел пресом и тиглом 
(штампарске машине) и хефт машином за књиговезивање.  

Пре Првог светског рата, у Књажевац се доселио Светозар Зоре Потин са 
својим ортаком Глигоријем Панајотовићем из Пирота и у Књажевцу отворио 
опанчарску радњу (радња је била у локалу у центру града до некадашње 
књижаре „Просвета”); са 40 запослених радника производио је опанке које 
је продавао на тржишта у Књажевцу, Нишу, Врању, Топлици, Сокобањи и 
другим градовима.47  

 
 

Занатство између два светска рата 
 

У Првом светском рату на територији садашње општине Књажевац по-
гинуло је или нестало око 10.000 људи. Од укупно броја погинулих и 
несталих, 95 одсто били су сељаци – становници са села.  

Услови за послератни развој привреде били су неповољни. Неповољно-
сти су произилазиле из наслеђене неразвијености, великих губитака у 
ратовима од 1912. до 1918. године и светске економске кризе тридесетих го-
дина.  

И поред тешких и неповољних услова, велики подстицај и охрабрење за 
покретање развоја Књажевца и околине био је заршетак и пуштање у саоб-
раћај деонице тимочке железничке пруге Књажевац–Ниш августа 1922. 
године. 

Половином двадесетих година ударени су темељи будућег развоја 
индустрије у Књажевцу, Подвису и Вини. У периоду од 1922. до 1935. године 
изграђени су следећи објекти: термоелектране у Књажевцу, Подвису и Вини, 
хидроелектрана на Трговишком Тимоку, на Бараници. У Књажевцу су 
изграђени први индустријски објекти: Винарски подрум. Фабрика за пре-
раду коже, Кланица, Циглана. У свим наведеним индустријским објектима 
преовладавао је занатски начин рада и производње.  

                                                        
46 Р. Баришић „Занати у Књажевцу”, 1999, стр. 154. 
47 М. Милосављевић „Привреда општине Књажевац 20. века, први део (1900– 1945)”, 2012, стр. 184. 
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Готово све остварене инвестиције у привреди овог краја у периоду између 
два светска рата, посредно или непосредно, позитивно су утицале на 
унапређење пољопривреде и развој села (Винарски подрум, Кланица, 
Фабрика коже, рудници угља). Оне су омогућиле већу виноградарску и сто-
чарску производњу и бржи развој занатства, као и запошљавање вишка 
радне снаге са села. У већини изграђених индустријских објеката и даље је 
преовладавао занатски начин производње. 

Занатска делатност на територији садашње општине Књажевац триде-
сетих година била је веома развијена. У Књажевцу је било 260 занатских 
радњи. Било је и заната којих данас нема (бојаџијски, мутавџијски, коларски, 
поткивачки и др.). И у селима занатство је такође било развијено. Најчешћи 
занати у селима били су: ковачки, поткивачки, коларски, столарски, 
штрикерски, кројачки, дунђерски. Нарочито, занатство је било развијено у 
већим селима у којима је било седиште Општине.  

Колико је занатство у селима било развијено најбоље се види из примера 
Белог Потока и Минићева:  

 тридесетих година у Белом Потоку је постојало 13 врсти заната: ковачки, 
поткивачки, коларски, столарски, пинтерски, опанчарски, кројачки, 
кожухарски, дунђерски. На занатски начин се производио грађевински ма-
теријал (креч, камен). У млекари, на потпуно занатски начин, производио се 
познати овчији качкаваљ за извоз; 

- тридесетих година у Минићеву постојало је 40 занатских радњи: кро-
јачких 7, ковачких 6, поткивачких 4, обућарских 4, и других; укупно 20 
разних заната.  

Треба напоменути да је у том времену готово у свим селима било по не-
колико породица Рома, које су се бавиле ковачким и поткивачким занатом. 
Оне су производиле, израђивале и поправљале пољопривредне алате, мо-
тике, ашове, лопате, секире, мале мотике за баште, ћускије за вађење камена 
и друге алате.  

Уочи Другог светског рата на подручју садашње општине Књажевац 
постојало је 508 занатских радњи са 545 мајстора и 154 калфи и шегрта.48  

 
Прослава стогодишњице ослобођења 

Тимочке Крајине 
 

Година 1933. била је јубиларна за Тимочку Крајину, па и за Књажевац и 
околину, јер се те године навршило 100 година од ослобођења од Турака. 
Зато је те године обављена свечана прослава у свим центрима: у Зајечару 14. 
маја, у Књажевцу 2. августа и  у Неготину 21. септембра. 

То нису биле само обичне свечаности и параде, већ прикази производа и 
рада целокупног живота људи ове плодне тимочке долине. Прослава је 
изведена преко изложби и других манифестација које приказују пуни развој 
народа за сто година њиховог самосталног живота и слободе.  

У Зајечару је тих дана отворена и приказана прва јубиларна изложба 
сточарства и рударства. У Књажевцу је организовано и приказано неколико 
изложби: изложба народних рукотворина и ношњи, индустријско-занатска 
изложба, изложба пернате живине, уметничка изложба (сликарско-вајарска 
                                                        
48 М. Милосављевић „Привреда општине Књажевац 20. века, први део (1900–1945)”, стр. 186. 
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и фотографска), изложба рударска и изложба дечјих ручних радова, која је 
изазвала највећу пажњу посетилаца. Завршни део јубиларне прославе 
обављен је у Неготину уз пољопривредну, виноградарско-воћарску и 
пчеларску изложбу.  

На овај начин прослављена стогодишњица ослобођења била је вредна 
пажње, јер је она била смотра свестраног уздизања народа у слободи и под-
стицај за даљи интензивнији и још плоднији рад и стваралаштво.  

У Књажевцу је прослава обављена од другог до петог августа уз учешће и 
свестрано залагање свих његових становника и сељака из Заглавског среза.  

Прославу стогодишњице ослобођења Тимочке Крајине пратила је и 
дневна штампа. О томе ево и неколико кратких извода: 
 

„Политика”, 2. август: 
 

„Велика изложба која се данас отвара у Књажевцу служи као доказ о изванредној ради-
ности целог овог краја.  ...Та ти елементи, или ако се може рећи агрегати привредне структуре 
овог краја, чине једну целину на изложби. Безмало, цело приземље заузимају изложбе 
занатских, индустријских и пољопривредних производа... 

У продужењу је улаз у окна рудника... „Добра срећа” и „Тресибаба”. Све је то тако удешено 
да посетилац може видети све одлике, добре и рђаве, у копању подземног блага. Тупи ехо 
удараца пијука, шкиљава светлост рударске лампе, како се пречишћава ваздух и све друго, 
буди интересовање и дивљење за људе са овог посла. 

...Десно у приземљу је уметнички павиљон – све за себе... 

...На спрату одмах долази – наше село. Идила сеоска која све више нестаје или уколико 
је још има мање... 

...Десно је кућа и бунар – ђерам, лево опет сеоска зграда, воденица са шест витла и ва-
љавица. Полумрак. Зидови украшени кулисама, које дочаравају планински систем Тимочког 
Подгорја. Пршти вода на „јазу”, клепеће чекетало, мирише свеже брашно. Место цвркута 
птица и гласа дудука – свирале, сија вештачки месец од електричног рефлектора, пућка ђа-
волска електрична направа која креће воденицу и разбија воду из каде у вештачке валове... 

...Одатле настаје оно што изненађује, Изложба народних рукотворина и народне ношње. 
Зато припада сва част женама Тимочке Крајине... 

...Треба бити зналац и имати специјалног смисла за те женске рукотворине. Али и лаику 
не може измаћи из вида колико све то представља велику вредност не само за садашњост... 

...Ипак један детаљ дуго задржава заинтересоване, а то је разбој Основне школе у  Ргошту. 
Сам разбој утолико је интересантан што одговара узрасту ученица основне школе. На њему су 
основане и ткају се широке тканице, које се изливају у чудно шарено ткиво. Трешти надрбило, 
лети чунак, вију се нити, шкрипи разбој – ткиво одмиче. Мале ткаље – ученице предане су 
послу, ни мало их не збуњује присуство њима туђег света, који их својом радозналошћу омета 
у њиховом послу.  

...Крајње одељење је изложба дечијих радова из школе, а и из свих школа у Срезу 
Заглавском. Смисао деце за рад, ту се испољава верно, убељиво...” 

 
„Правда”, 3. август: 
 

...Напор и труд, који је уложила у сакупљању, смештају и класификацији сакупљеног 
материјала достојан је сваке пажње”... (О дечијој изложби) „Изложба дечијих радова је мно-
гобројна и врло интересантна. У њој су педагози нашли одличан и обилан  материјал за 
испитивање дечијих склоности и карактера...” 

 
„Политика”, 4. август  
 

„Данас се тек види колико је успела изложба свих грана радиности овог краја, према броју 
посетилаца који су у току јучерашњег и данашњег дана разгледали изложбене примерке, а 
чији број премашује шест хиљада. Данашњим редовним возовима стигло је много гостију, 
нарочито из Ниша. Жири за награде морао је синоћ дубоко у ноћ, као и данас цело пре подне 
да ради на оцењивању.” 
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„Жена и свет”, бр. 9, септембар: 
 

„Књажевац је ових дана сјајно прославио успомену на своје ослобођење.  
...Организовање ове изложбе изискивало је дуг и напоран рад око прикупљања матери-

јала који би био најлепши и најкарактеристичнији. Отуда је изложба и била прави 
етнографски музеј, који је са успехом приказао богатство народне душе овог краја.” 

 
*** 

 
Прослава у Књажевцу била је велика и величанствена манифестација 

народа Заглавка. Посетиоци из првих дана и дневна штампа пренели су њену 
вредност брзо и надалеко, а њено затварање било је по жељи из Београда 
продужено још за два дана. Шеф туризма при Министарству трговине и 
издустрије и делагат на изложби доктор Јаша Грашевић на повратку у Бе-
оград, телеграфски је захтевао да се изложба женских рукотворина и 
народне ношње не растура, већ да ће бити пренета у Париз, али је он задоц-
нио са својим телеграмом за један дан. Изложба је већ била увелико почела 
да се растура, а одкупљени предмети да се разносе. Заглавчанима је измакло 
да се још једном прикажу у Паризу као 1889. године.  

 
*** 

 
Заслуга за овакво славље припада свим Заглавчанима, свим друштвеним 

слојевима, а посебно учитељима. Они су сви без изузетка уложили све своје 
снаге да прослава буде што значајнија, па је зато цео тај рад био користан и 
плодан.  

У тој јубиларној години Књажевац и околина добили су још једно дело 
од велике историјске вредности, а то је рад Милана Костића, директора 
гимназије у Књажевцу са књигом „Књажевац и стари књажевачки округ”.49  

 
Занатство у другој половини 20. века 

 
У Другом светском рату са сасадашње територије општине Књажевац 

погинуло је и нестало око 1600 људи. У логорима је било 860, а у ратном 
заробљеништву 1916 војних обвезника-учесника у кратком Априлском рату.  

После ослобођења нова држава Федеративна Народна Република Југо-
славија, суочена са несташицама хране и производа за задовољење основних 
животних потреба грађана, била је посебно заинтересована за повећање 
пољопривредне производње и производа из занатске производње.  

Одмах по ослобођењу овог краја, у Књажевцу су од неколико мобилиса-
них занатлија формиране радионице за оправку оружја, обуће и одела.  

Развој занатства нова власт је усмерила у три правца – занатство у при-
ватној, задружној и државној својини.  

Почетком 1946. године у Књажевцу је оформљено шест занатских – 
произвођачких задруга: Радничко-кројачка задруга, Занатлијско-радничка 
опанчарска задруга, Радничко-занатска обућарска задруга, Занатско-

                                                        
49 Александар Шеговић, „Грађа за историју школства у Заглавку”, Историјски архив Зајечар, 
1958, стр. 58–61.  
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радничка столарска задруга, Женска занатско-кројачка задруга – Женски 
кројачки алон, Каменорезачка задруга.50  
 

 
Мајсторско писмо, ковачка радња Богољуба Марковића, у Белом Потоку 1930. године 

 
Крајем четрдесетих и почетком педесетих година при многим земљо-

радничким задругама у селима формиране су занатске радионице, ковачке, 
поткивачке, столарске, кројачке и друге.  

Године 1958. у Књажевцу је постојало 20 заната у 74 занатских радњи: 
опанчарске 10, ћурчијске 12, ковачко-браварске 1, воскарске 2, воскарско-
лицидерске 1, ковачко-подкивачке 3, столарске 8, ковачке 8, кројачке 7, са-
рачко-седларска 1, сарачке 2, обућарске 4, лимарске 2, ужарске 1, лончарске 
4, казанџијске 2, кожарске 1, поткивачке 1, кројачице женске одеће 3, кан-
тарске 1.51  

 „Еснаф” у Књажевцу после ослобођења радио је под именом Удружење 
занатлија. Године 1956. основано је удружење занатлија на подручју округа 
Зајечар, а 1972. године, од свих постојећих удружења округа Зајечар, извр-
шена је децентрализација. Тада је у Књажевцу основано „Удружење 
самосталних занатлија, угоститеља и ауто-превозника општине Књажевац”. 

Године 1955. донета је Уредба о занатским предузећима и радњама којом 
су отворене нове повољне могућности за оснивање занатских радњи, 
организација и занатских предузећа. У периоду од 1945. до 1958. године у 
Књажевцу и Минићеву формирана је пет занатских предузећа: Столарска 

                                                        
50 Б. Стојадиновић, „Књажевац у 1000 појмова”, 1999, стр 74–75.  
51 Извори: Регистар занатских радњи НО Среза Зајечар за град Књажевац 1945–1958. године 
(пререгистрација); Р. Баришић „Занати у Књажевцу”, 1999, стр. 185–189. 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 234

радионица „Бранко Милошевић Металац” Књажевац, 1945, Занатска ради-
оница „Младост” Књажевац, 1948, Занатска радионица „Фонд за 
механизацију” Књажевац, 1950, Занатска организација „Конфекција” Кња-
жевац, 1958 и Занатско предузеће „Тимочка домаћа радиност” Минићево, 
основано 1958. године. 

 
*** 

 
Занатство као привредна делатност на подручју општине Књажевац по-

ловином шездесетих година било је развијено, како у граду, тако и у селима. 
Тих година у Књажевцу је било 163, у селима 170, укупно 333 занатских 
радњи.  

Занатска привредна активност на селу почиње да се смањује седамдесе-
тих година. Са увођењем механизације у пољопривреди, у селима се смањују 
или потпуно нестају ковачки, поткивачки и коларски занати. Развој 
индустрије у Књажевцу покренуо је масовну миграцију становништва са села 
у град. У периоду од 1971. до 1991. године број становника на селу се смањио 
за 16.530 житеља, односно за 40%. То је утицало и на смањење занатских 
радњи у селима.  

Са развојем индустрије значајно се мења и структура занатских зани-
мања. Јављају се нови занати, ТВ механичар, ауто-механичар, сервисери 
беле технике и други. У Књажевцу, у друштвеној својини седамдесетих го-
дина изграђени су сервисни објекти: Сервис за одржавање пољопривредне 
механизације, Пољопривредни комбинат „Џервин”, Сервис за одржавање 
механизације, Водопривредна организација „Ерозија”, Сервис за тракторе и 
мотокултиваторе ИМТ Књажевац, Аутосервис Књажевац (Кадијски крст). У 
том периоду у Књажевцу су отворени сервиси, Електронске индустрије Ниш, 
„Горење” Велење, „Обод” Цетиње и други. 

Године 1970. у Књажевцу је било 163 занатлија, што је у односу на 1930. 
годину, када је било 171, мање за само 8 занатлијских радњи. Међутим, 
истовремено упоредни број занатлија са бројем становника града (11.242 по 
попису из 1971. године), показује да се тада занатском делатношћу бавило 
само 1,5% становника.52  

Крајем 20. века, занатство на подручју општине Књажевац било је кон-
центрисано у Књажевцу, Минићеву, Кални, Подвису и Вини, као и у неким 
селима у непосредној близини Књажевца. У том периоду готово све потребе 
за занатским услугама грађани су могли да остваре на подручју општине 
Књажевац.  

 
Занатство на почетку 21. века 

 
Године 2017. у сеоским насељима на подручју општине Књажевац било 

је укупно 18 самосталних занатских радњи: 
 

1. Стојановић Ненад, СЗР „Стари храст плус” Јелашница, делатност резање и обрада дрвета; 
2. Ђорђевић Љубинко, СЗР „Љубинко” Јелашница, поправка предмета за домаћинство;  
3. Милутиновић Душан, СЗР „Крзнар Дуле” Зоруновац, штављење и дорада коже; 
                                                        
52 Р. Баришић „Занати у Књажевцу”, стр. 142.  

 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  16  

 
 

 235

4. Милутиновић Јовица, СЗР „Крзнар Јоца” Зоруновац, штављење и дорада коже; 
5. Милутиновић Светлана, СЗР „Мала Кика” Зоруновац, производња одеће од коже; 
6. Јеленковић Бојана, СЗР Доња Каменица, производња дрвене амбалаже; 
7. Петровић Миљан, СЗР „Штетекс“ Штитарац, кројачка делатност; 
8. Јанковић Зорица, СЗР „Уна” Васиљ, кројачка делатност; 
9. Стаменковић Мирољуб, СЗР „Марлино” Горње Зуниче, обућар; 
10. Стојановић Стојка, СЗР Штипина, поправка обуће; 
11. Владимировић Мирослав, СЗР Горње Зуниче, резање грађе; 
12. Михајловић Миодраг Стогазовац, „Подрум Михајловић”, производња вина; 
13. Урошевић Звонимир Равна, „Подрум Урошевић”, производња вина; 
14. Костић Душан, СЗР Витковац „Фрола корт”, производња кора; 
15. Ђорђевић Валета, СЗР Трновац „Мелводи”, поправка машина; 
16. Костић Стефан, СЗР Штипина „Млин клас”, млевење жита; 
17. Вељковић Бране, Горња Соколовица, производња електричне енергије; 
18. Николић Мирослава, СЗР „Мира 92”, Црни Врх, производња електричне енергије. 

 
Од овога броја радњи било је – производних занатских радњи 15 и 

услужних занатских радњи 3. 
Структура по занимањима: 

- Обрада и прерада дрвета 4 
- Производња вина 2 
- Штављење и дорада коже  3 
- Шивење одела 2 
- Производња електричне енергије 2 
- Поправка обуће  2 
- Млевење жита  1 
- Поправка предмета за домаћинство 1 
- Поправка машина 1 

 
У 2017. години на подручју општине Књажевац укупно је било 129 за-

натских радњи. Од тога у граду 111, а у селима 18. Производних радњи било 
је 68, а услужних 43. 
 

Занатске радње на хиљаду становника 
1931, 1971. и 2017. године 

Година Становника % Занатске 
радње % 

Занатске 
радње на 

1000 стан. 
% 

1931 69.663 100 171 100 2,5 100 
1971 52.012 75 163 96 3,1 124 
2017 29.500 42 129 76 4,4 176 

 
Од 1971. до 2017. године број становника на подручју општине је опао за 

43%. У истом периоду број занатских радњи на 1.000 становника се повећао 
за 30%.  

 
Резиме 

 
Занатство и домаћа радиност од увек су била главна занимања већине 

становништва овог краја. Пре пада под Турском и за време вишевековне 
турске окупације, становништво овог краја живело је у брдско-планинским 
селима. У то време готово све основне животне потребе становништво је 
обезбеђивало из занатске производње и домаће радиности – храну, одећу, 
обућу и друго.  
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Историја развоја занатске привреде у овом крају почиње после ослобо-
ђења од Турака, са преласком од натуралне на робну производњу шездесетих 
година 19. века. У том периоду настаје и диференцијација сеоског ста-
новништва. Из слоја сељака издваја се слој занатлија и трговаца. 

Већ крајем 19. века, занатство у Књажевцу и околини било је у великом 
успону. Године 1884. група занатлија у Књажевцу је основала удружење за-
натлија под називом „Еснаф”.  

Када се о Србији мало знало, својим руктворинама и занатским произ-
водима на Светској изложби у Паризу, представили су се и  становници 
књажевачког краја, 1889. године.  

На почетку 21. века нови успех књажевачких занатлија. Године 1907. на 
изложби опанчарских производа у Лондону, опанчарска радња Драгог Л. 
Милосављевића из Књажевца награђена је златном медаљом.  

Уочи Првог светског рата, Светозар Зоре Потић са својим ортаком Гли-
горијем Панајотовићем, отворио је тада највећу опанчарску радњу у 
Књажевцу и Тимочкој Крајини, која је запошљавала 40 опанчарских зана-
тлија.  

Рударство и занатство између два светска рата биле су две најразвијеније 
привредне гране у општини Књажевац. У свим већим селима постојале су 
занатске радње које су биле директно у функцији унапређења пољопривреде 
и развоја села, ковачке, поткивачке, коларске, столарске... У рудницима угља 
запошљавали су се сељаци из околних села и, не одлазећи са села, бавили су 
се и пољопривредном производњом.  

По завршетку Другог светског рата у земљи је владала велика несташица 
робе. Све је недостајало: храна, одећа, обућа. Нова држава ФНРЈ је посебно 
инсистирала на повећању пољопривредне и занатске производње у циљу 
снабдевања грађана најнужнијим животним потребама. Развој занатства је 
усмерен у три правца – занатство у приватној, задружној и државној својини.  

У периоду од 1945. до 1958. године у Књажевцу и сеоским насељима 
основано је на десетине занатских радионица, организација и предузећа. 
Нека од њих у периоду интензивног развоја индустрије у Књажевцу, шезде-
сетих и седамдесетих година прерасла су у савремене фабрике.  

Школовање радника из области занатства за различита занимања и 
струке било је истовремено усмерено на потребе развоја индустрије и других 
привредних делатности. Школске 1974/1975. у Техничко-образовном центру 
у Књажевцу било је 623 ученика од првог до четвртог разреда.  

Све до почетка деведесетих година, занатство у приватној и друштвеној 
својини у Књажевцу и селима у структури и по занимањима прилагођавало 
се основним потребама привредног и друштвеног развоја овог краја.  

Занатство кроз векове и данас увек је било значајно занимање у свим 
привредним гранама, пољопривреди, индустрији, угоститељству, домаћој 
радиности, туризму... 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИКОВНОСТ 
 

ПОРТРЕТ УМЕТНИКА 
  



  

 
 

Завичај, акварел, 2012. 
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ОД ПОРЦЕЛАНА ДО 
АКВАРЕЛА53 

 

Слађана Ђурђекановић 
 
 

Организовање ретроспективне изложбе 
која обухвата период дужи од четири деце-
није подухват је вредан дивљења. Дивљење у 
скоро једнакој мери заслужују и уметник и 
организатор. Први, из разлога неисцрпних 
идеја и високог интелектуалног и естетског 
домета у њиховој реализацији, а други у пог-
леду обима организационих радњи. Имајући 
на уму искуство уметника у просторном 
организовању различитих садржаја, раз-
мишљања сам да ће тај проблем разрешити 
сам аутор на најбољи могући начин. 

Изложба „Од порцелана до акварела” 
Радета Ристића, сликара и вајара, дизајнера, сценографа, ликовног уред-
ника, наставника, покушај је представљања делића обимног стваралачког 
опуса, једне дуге и плодне уметничке каријере. Формулација „покушај” 
управо је најпрецизнија, јер је у периоду од 1961. до јесени 2003. нестао или 
није сачуван велики број радова, будући да уметницима, обично, доку-
ментација није од велике важности. Међутим, и сачувани, овде презентовани 
радови, довољни су за стицање утиска о квалитету и обиму стваралаштва. 

Истовремено, неизбежно је размишљање о стваралаштву и могућности 
валоризације ван великих центара. Сигурно би име и опус Радета Ристића 
били познати на много већем простору, да је имао на располагању велике 
музеје и галерије, познате критичаре и државне медије, који би обзнанили 
сва значајна стручна признања која је уметник добио за све области свог 
рада. Но, вредност стварања јесте у остављању трага и трајању, па ће време 
надокнадити неке закинутости савременог. 

Хронолошки посматрано, порцелан је био прва могућност изражавања и 
стварања Радета Ристића, који му је омогућио испољавање и вајарског и 
слкарског талента, али и опробавање у дизајнирању. Употребни премети: 
сервиси, вазе, пепељаре или декоративне фигурине били су за младог умет-
ника својеврсни изазов. У распону од класичних форми до стилизованих, 
како су се ти облици у жаргону називали „модернистички”, Ристић показује 
могућност спајања естетског и утилитарног, осећај за склад форме и сликане 
декорације, као и способност стилизације. 
                                                        
53 Текст из каталога прве самосталне изложбе 2003. године у Књажевцу; Бор, август 2003. 
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У развоју креативне личности Радета Ристића било је логично прихвата-
ње послова у Одељењу пропаганде фабрике обуће „Леда”, јер су омогућавали 
спој ликовног и примењеног. Рађала су се идејна решења каталога, омота, 
амбалаже, календара, проспеката и другог штампаног материјала. Истовре-
мено, створила се и могућност аранжирања простора (сајамски штандови, 
сценографија Фестивала културе младих Србије и друго). 

Небројена су решења разних диплома, плакета, захвалница, амблема, 
знакова и другог рекламног материјала многих културних манифестација 
или предузећа (Знање-имање, ИМПАЗ, ФЕП, Ерозија, РГП...). 

Заједничка карактеристика дизајна наведеног материјала је прегледност 
и јасност поруке, уз колористичко оплемењивање. Природа или човек 
присутни су у назнакама или асосијацијама, а примена захвалне линије ла-
буда сведочи о промишљености и митолошком знању аутора. Везаност за 
завичај потврђује и коришћење етно-мотива. 

Вајарска знања стечена током средњошколског образовања, Раде Ристић 
изражавао је и у порцелану, изради плакета, али и на портретима, као и у 
идејним решењима монументалних споменика. Остварујући елегантна 
решења у изради фигурина, Ристић је код портрета досезао не само до 
физичке сличности, већ је успевао да прикаже и и психологију портретиса-
них особа. 

Презентоване слике разликују се по техници: акварел, акрилик, уље и 
добар су репрезент различитих могућности, ефеката и њихових караткери-
стика. Бирајући за основне мотиве природну лепоту књажевачке околине 
или културно-историјско наслеђе, слике Радета Ристића за резултат имају и 
изузетну документарну вредност у области народног градитељства. Мотиви 
старих кућа у, нажалост, напуштеним селима околине Књажевца, представ-
љају својеврсно сведочанство о народном умећу, маштовитости и искуству у 
градњи стамбених или економских објеката. Иако сликане техником чијом 
применом само највећи мајстори могу да остваре прецизност до сваког 
детаља, са акварела Радета Ристића могуће је ишчитати и препознати врсту 
материјала, степен оштећења сваког зида, али и временске услове у којима је 
слика настала. На неким сликама дочекује нас облачан или магловит дан, са 
неких сија сунце. Са панораме старе чаршије под снегом осећа се хладноћа 
зимског дана. 

Посебу целину представљају композиције рађене уљем на платну. Бира-
јући за мотив најзначајније споменике културе, ове слике су и својеврсна 
историјска читанка. Сажимање простора и времена од Каменице, преко Ба-
ранице до Књажевца и праисторије, антике, средњег до почетка двадесетог 
века, испричано је кроз планове и прочишћене, геометризоване форме. За-
нимљива је и слика сакралног садржаја у форми триптиха, која спаја античке 
богове са хришћанским свецима, са којим ћемо и завршити причу поводом 
ретроспективне изложбе. Очигледно је његово интересовање за свет око 
себе, па је реално очекивање нових уметничких остварења, а тиме и 
континуитета у самосталном излагању радова Радета Ристића. 
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Мртва природа са луком, уље на платну, 1999.  
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Раде Ристић рођен је 1940. године у 
Трговишту код Књажевца, Завршио Сред-
њу школу за примењену уметност у Нишу 
(Одсек вајарство) и Вишу педагошку шко-
лу, Група за ликовно васпитање. 

Каријеру почео као дизајнер у Фабрици 
порцелана у Зајечару, радио као наставник 
ликовне културе у Књажевцу, водио 
одељење за маркетинг у књажевачкој 
фабрици обуће „Леда”, био потпредседник 
Удружења економских пропагандиста 
Југославије. 

Педагошком раду у Основној школи 
„Димитрије Тодоровић Каплар” враћа се 
1988. године и ту остаје до пензионисања. 

Бави се сликањем и графичким дизајном. 
Учесник Ликовних колонија: Ликовна колонија акварелиста „Газиводе” 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016. у Зубином Потоку; Ликовна колонија 
„Гамзиград” 2011; Меморијал „Жике Павловића” у Вратарници 2010. и 2011; 
Ликовна колонија „Делиблатски песак” у Панчеву 2012; Ликовна колонија 
„Мајевица” у Републици Српској 2012, 2013, 2014, 2016, 2017; Ликовна ко-
лонија „17 воденица” у Доњем Душнику 2012, 2013, 2014; Ликовна колонија 
„Под кровом Србије” у Књажевцу од 2007. до 2017; Ликовна колонија „Де-
метра” у Књажевцу од 2009. до 2017; Ликовна колонија „Борско језеро” 2013; 
Ликовна колонија у Кули у Бугарској 2016, 2017. 

Групне Изложбе: Књажевац, Зајечар, Јагодина, Сомбор, Пирот, Мај-
данпек, Бор, Ниш, Фоча, Земун, Зубин Поток, Лепосавић Сланкамен, 
Мајевица, Гаџин Хан, Панчево, Вратарница, Белоградчик у Бугарској (1984. 
и 2010). 

Самосталне Изложбе: Књажевац Дом културе 2003. и 2010; Ниш, Клуб 
СЦ на Правном факултету, Клуб СЦ на Медицинском факултету 2011; Заје-
чар 2011, 2012, 2013; Зубин Поток, Центар за културу 2012. 

Награде: Југословенска награда „Добар дизајн” за порцелан; Југосло-
венско признање за најбољи каталог у обућарској индустрији; Признање 
Београдског Сајма за најбољи аранжман изложбеног простора; Специјално 
Југословенско признање за ТВ спот „Самурај”; Југословенско признање за 
најбољи третман производа у фото-огласу; Прва награда за идејно решење 
значке за јубилеј Прве српске ударне бригаде; Прва награда за идејно ре-
шење споменика на Варничком врху; Прва награда за сценографију на 
такмичењу аматерских позоришта Србије у Мајданпеку; Златна значка КПЗ 
Србије; Мајска награда Општине Књажевац. 

Нека од његових дела налазе се у породици престолонаследника Алек-
сандра Карађорђевића, Министарствима просвете и културе Републике 
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Србије, приватним колекцијама у САД-у, Данској, Енглеској, Швајцарској, 
Италији, Немачкој, Француској, Шведској, Норвешкој, Русији, Хрватској, 
Јужноафричкој Републици, Канади, Бугарској, као и у Интернационалном 
комитету Женеве, Интернационалној менаџмент групи, Европској агенцији 
за реконструкцију, ЦХФ... 

Творац је и реализатор великог броја идејних решења амблема, наслов-
них страна, монографија, амбалаже. 

Радио сценографије за многобројне представе књажевачких аматерских 
позоришта, сценографије за манифестацију „Чаробне полице Биби сликов-
чице”, био дугодишњи сценограф Фестивала културе младих Србије у 
Књажевцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Триптих, уље на платну, 2003. 



  

 

 
ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 

 
  
 
 
 

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРНУ БАШТИНУ 
 
ИСТОК излази 4 пута годишње у тромесечним свескама.  
Годишња претплата износи 2.000 динара, за иностранство 80 евра. 
Наручујем _________ примерака часописа ИСТОК 
Име и презиме, назив установе или предузећа: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Адреса: __________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Претплата се може извршити у свакој пошти или банци на текући рачун број:  
200-2703160101921-09 (Банка Поштанска штедионица), прималац: Уметничка 
академија Исток Књажевац, са назнаком „за Исток“. Оваквом уплатом обез-
беђујете да, чим уплатите и пошаљете ову наруџбеницу, читаве године добијате 
часопис на адресу коју наведете. 
 
Инструкција за уплату из иностранства:  
Preko posredničke banke/ INTERMEDIARY INSTITUTION: DEUTSCHE BANK AG 
FRANKFURT, SWIFT: DEUTDEFF. Na račun/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Banka 
Poštanska štedionica a.d. 11000 BEOGRAD, SWIFT: SBPORSBG. BENEFICIARY 
CUSTOMER – NAME & ADDRES: RS35200270316010100347, Istok Knjaževac, Kej Dimitrija 
Tucovića 8, 19350 Knjaževac 
 
 
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: Претплатник на часопис Исток стиче право на бес-
платан пријем свих издања едиције Исток у години за коју изврши претплату 
 
Контакт адреса: 
Уметничка академија Исток Књажевац,   
E-mail: istok.akademija@gmail.com 
19350 Књажевац, 
Кеј ДимитријаТуцовића 8,    
Пошт. фах 58  
Телефон: 064 864 33 75 
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