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РАДОСТИ И ЛЕПОТЕ ЗАНАТА 

(избор из поезије)1 
 
 

Петар Пајић 
 
 
РЕЧИ  
 
Кад све ишчезне, кад све стане 
све око нас, бића, предмети, 
ништа ни тада неће умрети, 
у речима ће да остане. 
 
Кад све изађе из облика, 
кад време трајање спречи, 
све ће се претворити само у речи, 
у ваздуху остаће слика. 
 
У реч ће опет поново стати 
цео свет који је реч створила, 
у почетку је реч само била, 
на крају реч ће само остати. 
 
 
ОЧИ 
 
Очи су светови које носимо, 
очи су саме и непознате, 
њима често љубав просимо 
и много штошта оне врате. 
 
Очи су пуне дивних сретања 
све оне крију виру мрака 
мајских сутона жута цветања, 
тугу понеких растанака. 
 
Када се родих прво ме видеше 
пресрећне очи моје мати, 
кад будем умирао ко зна чије ће 
последњи пут ме погледати. 

                                                        
1 Напомена: Ортографија и интерпункција 
песама у овом избору саображена је са пос-
ледњим издањем изабраних стихова Петра 

ЛУДАЦИ 
 
Они су против математике 
лудаци везаних руку. 
Њихов мозак у тамном хуку 
открива нове видике. 
 
Они су мирни као деца 
док седе крај голог зида. 
Из помереног њиховог вида 
расту тамне куле од месеца. 
1 
  

Пајића („Песмеˮ, Српска књижевна задру-
га, Београд, 2014). 
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МРЕЖА 
 
У слуху чујем: одлазе дивља јата. 
У себи север окренем према југу. 
Време је када се лопов са жандармима карта, 
и умоболник очајно спомиње кишу и кугу. 
Пред зору хвата ме будућа несвестица. 
Кроз Кулу Небојшу Дунав с ветром протиче. 
Пробисвети опрезно иду око тамница, 
док клица дана опрезно из земље ниче. 
Замке су вешто стављене од удварача, 
преко најплављег неба и преко сребрне воде. 
Молитва лежи у коленима скитача 
да прескочи свој корак и тако ипак оде. 
 
 
ГРЕХ 
 
Зато што се ништаван дрзнух 
Да твоје чисто име изговорим: 
Од чистих слогова усне ми се 
мрзну 
И ја у леду чисте страсти горим. 
 
 
ОПЕТ КРИСТАЛИ 
 
Кристали имају снагу дрога, 
Снагу отровних, жестоких пића 
Они су пуни нових открића, 
Чувају лик великог Бога. 
Звонка је мећава у кристалу, 
Северна, хладна брда од леда, 
Зимско јутро, пас што уједа, 
Сребрна со у горком валу. 
Ватра од које све се мрзне 
И све чисто и стварно бива. 
Тренутак кристала вечност 
открива, 
Пред сваким кога само окрзне. 
 
 

НА ЧИСТУ ВОДУ МИСЛИМ 
КАД СЕ МОЛИМ 
 
1 
 
Обична водо, док те гледамо 
учиш нас сасвим једноставна. 
Тебе да упамтимо. Да као ти знамо. 
Од свих земаљских чуда ти си 
највише славна. 
Учиш нас како да будемо лепи. 
Како да се одморимо. Како да волимо. 
Срце у греху пред тобом стрепи.  
Само се теби чистој молимо. 
 
 2  
 
Боже, заљубљени смо у воду. 
У ту истину. Вода је празник. 
Она нас зауставља у ходу: 
Пере нам руке. Умива наш лик. 
То је тренутак благослова. 
Опет за ход добија снагу 
Наше тело од олова. 
Можемо да пољубимо драгу.  
 
  



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 9

3 
 
Мирнија све што је дубља. Сама. 
На свету који није њен, а од ње је. 
Без душе тако присна душама. 
И тамо где се не види све је. 
Пролази не мењајући се. Тамо 
Где је нема рађање је њено. 
Семе Х2О с кореном у ваздуху. Само 
је време тако безвремено. 
 
4 
 
Вода је збир свих предела. 
Она је пут који путује. 
Текла је кроз свет провидног тела, 
Све што је видела, ево, ту је 
У овој чаши на нашем столу. 
Водено тело њено се блиста. 
Згрчена пред њом у свом болу 
Душа осећа да је иста. 
 
5 
 
Заробљен морски талас 
Кроз стабло у парку хуји. 
Његов моћни и дивљи глас 
Чују танки славуји. 
И нас, сред летње месечине 
Опија та песма чиста. 
Снага морске пучине 
Струји кроз петељку листа. 
 
 
В О Ћ Е 
 
Оно има облик уљуљане воде,  
Оно нас мами са дна беле зделе,  
Пуно је сунца и зле непогоде  
И црних руку што су га унеле  
У нашу собу! О тај облик раја  
У коме предео иза брда пева,  

Од лептирова и од завичаја.  
Воће у самоћи пред нама успева  
Само да нас прене, да нас заустави  
Сса својом даљином где мали пан спава; 
Август и река на столу бораве  
У бледилу плода који очајава. 
 
 
Л Е П Т И Р 
 
Тај лептир безазлен и помало плав 
улази у све душе заљубљених,  
у час кад се буди, кад је просто сав  
од нашега срца, крила запаљених,  
неприметан, титрав, слабачак ко мрав, 
пролази просторе хаоса у мени,  
кад лежим болестан, кад корачам здрав 
полети у свакој запаљеној вени,  
тај лептир свемоћни, тај велики лав, 
у песми, на води, у лепом ваздуху,  
ујутру из сунца у собу ми ушав  
сади врт у оку и април у слуху. 
 
 
К Р И С Т А Л И 
 
Модри вирови са полусенкама ваза,  
Залеђени цветови очајно се титрају,  
У полудану, на столу лепог млаза,  
Вода и небо сјајно се играју, играју.  
И заробљено, блиста се врело лето,  
Крије се глас псета што у кристалу лаје, 
Варљиво долазећи и одлазећи све то 
Са полумесецима на белом  

столњаку траје. 
Реско се расипа у малој, веселој дами, 
Остаје једино блиско у дну пусте  

самоће,  
И као суза у сасвим касној тами  
Разбија чело и буди цвеће и воће. 
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ЗЕМЉА 
 
Лампе под земљом пале своје фитиље. 
Гори корење, жиле. Ломи се бело камење. 
Излива се мед жита, куља зелено биље 
из извора земље. Пуца трудно семење. 
 
Моћна густина земље у свим облицима расте, 
кроз лозе, кроз руже, кроз вреже, кроз шуме, 
кроз лишће, кроз воће, кроз смоле тмасте, 
наваљује, пробија, да се заустави не уме. 
 
Лије се крв земље кроз стабла густа, 
избацује жар, пуцају вене и кости, 
на своја велика, на своја влажна уста, 
земља извлачи плодове, поставља трпезу, гости. 
 
Затим се гозба смири. Кроз земљине ходнике 
прострује ледене воде и утробу јој оперу. 
Све зелене пејзаже, све лепе небеске слике 
грејане дуго на сунцу, огромна уста ждеру. 
 
Куцају дамари земље, грмљавина дубока, 
земља вари живот који да и прогута, 
снажна и сита, обла око бока, 
земља растеже живце кроз нове лозе крај пута.  
 
 
СВЕТЛЕ ГОРЕ УЗ МОРА 
 
Светле горе уз мора! Са кичмама 
високо у небу од савијеног камена! 
Чврстих костију! Зидајте у нама 
своја чиста лица, крш свога пламена. 
 
У нама размекшаним пролазним пољупцима 
док лежимо као бродоломници голи, 
са стаклом испод коже, са песком под непцима, 
у шупље наше кости сипајте своје соли! 
 
И будите нам касније огледала 
кад одемо на север, у зиме наших гора. 
Кад нас кроз прозоре мећава буде гледала, 
останите нам међу ребрима! Светле горе уз мора! 
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ЧИСТЕ РУКЕ 
 
Чисте су моје руке иза зида. 
Иза ноћи која под звездама клечи. 
Иза будног слуха. Иза будног вида. 
Далеко од песме, узалудних речи. 
 
У врту цвећа, без додира тела, 
видим горки чин својих чистих руку, 
сличних месечини која је горела 
у неком тамном, непознатом звуку. 
 
Да ме не додирне нежност ко издаја, 
да ме не дотакне грубост ова гола. 
Пламен чистих руку иза зида сија 
и чува ме негом свог великог бола. 
 
 
ЗИМСКИ СЛОГ 
 
Боже, опет зима. Бело име. 
Мећава у слогу. Север у души.  
Залеђене звезде и хладне риме. 
Ватра снега која се руши.  
Боже, опет зима. Бело име.  
 
Речи од леда су у слуху.  
Изговорени слогови звоне. 
Мрзну се гласови у ваздуху 
и руком могу да се склоне.  
Речи од леда су у слуху.  
 
Свет се претвара у кристале.  
Заустављају се птице од стакла. 
Залеђене ватре се пале.  
Време је белог, тихог пакла. 
Свет се претвара у кристале. 
 
 
СЕВЕР 
 
1 
 
Мраз плете своје бодљикаве жице 
преко суровог северног неба, 
у крутом крилу гордог јастреба, 

у тврдом месу дивље лисице. 
 
Север чува своје прилазе 
секирама модрога леда, 
ваздух, настањен псима, уједа 
бегунце који наилазе. 
 
Бичеви шибају по пределу 
бескрајне мећаве, бескрајне зиме, 
север ковитла своје риме 
и ледом пуни небо као зделу. 
 
2 
 
Нити гоничи северних стада, 
нити копачи горућих руда, 
нико не прође још овуда, 
кроз бели пакао који влада. 
 
Нити стражари у потери, 
нити убице које беже, 
нити ловци да вешто мреже 
разапну овде за дивље звери. 
 
Нити мудре, одважне вође, 
нити војници срчани, смели, 
нико не дотаче предео бели, 
нико до севера не дође. 
 
3 
 
Север забада бодеже у лице, 
оштро реже преко живог меса, 
док са паклених северних небеса 
слећу невидљиве птице грабљивице. 
 
Север поставља замке и препреке, 
север затвара своју страну света, 
испред освајача, испред дрских чета, 
леден и глув и пун залеђене јеке. 
 
Остајем сам у пределу чистом, 
одвојен од свега, нетакнут погледом, 
сачуван ледом, одбрањен ледом, 
али и заробљен у том леду истом. 
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АКО ПОРАСТЕМО ДО ЗВЕЗДА 
 
Ако порастемо до звезда, 
сетимо се последње ниске улице 
где су најдуже трајале године рата 
и где је сунце као стаклени цвет хладнило, 
ако порастемо до звезда 
сетимо се очију 
у којима су расли гладовани хлебови 
наместо свих суза и смејања, 
ако порастемо до звезда, 
сетимо се одлуталих дечака, 
како нису имали смисла за неку видну нежност, 
јер су прерано угледали домове 
стрељане и логороване са људима и сестрама, 
ако порастемо до звезда, 
оставимо свој вид испод нашег раста. 
 
 
ОПЕЛО ЗА ЛУКУ ПАЈИЋА 
 
1. 
 
Као што је писано: 
Ти си земља 
Коју дробим у руци. 
 
Света и мирна.  
Увек иста.  
Увек вечита. 
Пуна наших болова. 
Налик на саму смрт. 
 
Остало је твоје име  
Празно и страшно у свету.  
Име без господара. 
 
Али ја не верујем у смрт.  
Верујем у вечност.  
Ти си био,  
Ти јеси, 
Само си престао да стариш,  
Да водиш рачуна о данима,  
Само си престао да живиш. 
 

2. 
 
Овим путем 
Оивиченим травама и 
споменицима 
Завршава се твој живот. 
Гле, како је све просто! 
Мислио сам да је живот нешто 
више, 
Да је вечнији. 
 
Сада, 
Ван свих земаљских моћи,  
Изједначен са свачим,  
Ти си један,  
Ти си све,  
Тебе нема. 
 
3. 
 
20. јула ујутру, 
20. јула док је свитало нама, 
Ти си ушао 
У своју вечну ноћ. 
Престао си да трошиш ваздух, 
Заборавио си наједном све, 
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Изгубио си моћ да волиш, 
То више ниси био ти. 
 
4. 
 
Његов гроб у тами и киши  
Да ли може да пати, Боже?  
Одвојен од времена,  
Одвојен од ствари  
Које полако почињу  
Да му заборављају живот.  
Његово лице у мом сећању,  
Као у земљи, 
Да ли ће почети да тамни? 
 
5. 
 
Отац живи у сину,  
Син наслеђује очев живот  
И старији је од њега  
За своје време. 
 
6. 
 
Искуство твоје смрти у мојој крви  
Помера ми сећање у време пре рођења: 
Ја сам рекао: 
Ето, моја прошлост одлази,  
Ти си помислио, блажен:  
Мој живот остаје. 
Своју смрт победио си мојим 
животом, 
А ја сам свој живот обогатио 
твојом смрћу. 
 
 
МОЈА МАЈКА ХЕКЛА 
 
Моја мајка хекла и каже: 
,,Старост је само велика зима, 
старост је само велика самоћа.ˮ 
Из њених прстију излећу 
птице, 
цветови, 
шаре, 

њени прсти лепршају у ваздуху 
као лептирови 
који не могу да полете. 
 
Моја мајка је девојчица, 
видим је како трчи 
кроз сунчану измаглицу, 
низ цветну ливаду, 
од сунчане измаглице међу прстима 
плете себи девојачку спрему. 
 
Ено је у белој венчаници, 
видим девојчицу јури свој сан, 
сан је све већи 
а поље је све мање. 
 
Клупко се одмотава. 
 
Моја мајка ће се ускоро удати.  
 
 
СРБИЈА 
 
1. 
 
Ја сам био у Србији, 
Србија је на робији! 
 
Срби седе у кафани, 
што пијани, што поклани. 
 
Срби леже поред друма, 
из глава им ниче шума. 
 
А из сваке српске главе 
теку мутне три Мораве. 
 
2. 
 
Српског вођу Карађорђа 
убио је други вођа. 
 
Место где је било клање 
Срби зову Радовање. 
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Убијеном и убици 
дигнути су споменици. 
 
Сад се сваки Србин бије 
са две своје историје. 
 
3. 
 
Србин само из ината 
секирчетом млатне брата. 
 
Док на гобље брат се сели, 
Србин сав се сневесели. 
 
Празно му у родној кући, 
Не може се ни с ким тући! 
 
Жао му је брата, свега, 
а досада изједе га. 
 
Мучни Србин досети се, 
Узме штрањку – обеси се. 
 
4. 
 
Све су српске оранице 
саме као удовице. 
 
Нит се оре, нит се жање, 
Србије је стално мање. 
 
Лети јато црних птица 
преко српских ораница. 
 
И гробови небом лете, 
пошли Срби да се свете. 
 
5. 
 
Из детињства видим слику: 
лисица на дрвљанику. 
 
Прелаз, забран и брвине, 
Србија од храстовине. 
 

Дувар пукʼо са свих страна, 
А у кући сама Нана. 
 
Нано моја, ти нас спаси, 
Не дај ватри да се гаси. 
 
6. 
 
Јесен касна, зима близу, 
по тавану миши гризу. 
 
Гавран стреса црна крила, 
ограда се искривила. 
 
Сиво небо, сиво поље, 
вук у тору јагње коље. 
 
Изнад кућног прага змија 
реп уз главу у круг свија. 
 
Док се мрак за видик хвата 
Живим себи из ината. 
 
7. 
 
Под земљом сам ти видео лице 
Србијо, земљо небеснице. 
 
Под земљом теку твоје Бистрице, 
Под земљом звоне Грачанице. 
 
Под земљом мач твој и штит се 
сија 
под земљом цела земља Србија. 
 
 
КАД СУ СРБИ ЧИТАЛИ УШИМА 
 
Кад су Срби читали ушима,  
имали су велике усмене библиотеке,  
гуслари су били књиге,  
Књиге су саме ишле по народу,  
говориле су, могле су се чути,  
уместо лепих илустрација  
свирале су и певале.
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Кад су Срби читали ушима, 
довољно је било да оду на пијац, 
пред цркву, или на вашар, 
да чују неку књигу, 
да је науче напамет, 
тако су се узгредно и школовали, 
па су се са пијаце враћали као из  

школе 
са целом библиотеком у глави. 
 
Кад су Срби читали ушима,  
Учитељи су им били слепци и просјаци, 
Можемо рећи да је то био  

неписмен народ,  
Алʼ не можемо рећи да је био и  

неначитан,  
Као сада. 
 
 
ЦРНО ПОЉЕ 
 
Чија је сенка на нашем пољу, оче? 
 
Човек не стоји тамо, 
дрво на њему не расте, 
облака на небу нема, 
птица преко поља не лети. 
 
Узалуд копамо, 
не можемо да је ископамо, 
узалуд затрпавамо, 
не можемо да је затрпамо. 
 
Све је црње наше поље, 
не можемо више сејати на њему, 
не можемо ни воде пити 
са нешег извора, 
не могу нам се ни деца рађати 
у нашим колевкама, 
не можемо ни умирати 
у нашим кућама. 
 
Чија је сенка никла 
на нашем светом пољу, 
из наше свете земље? 
 
Поље је наше, сине, 
и сенка је наша на њему.

ЧЕТИРИ БРАТА, ЧЕТИРИ 
РАЗБОЈНИКА 
 
Четири брата, четири разбојника, 
одоше из нашег краја. 
За њима одоше предели 
којима су пролазили. 
 
Пријатељу, како је то било 
не умем да ти испричам. 
 
На челима, као на пољима, 
однесоше грлице и стогове жита, 
у окованим рукама 
градачке воде и видрачке шуме, 
у златним ножевима 
танке гласове девојака, 
још у својим костима однесоше 
спаљене цркве и наша брда. 
 
Кад они одоше, 
нестаде нашег краја 
и ми остадосмо у туђини. 
 
Путеви којима су корачали 
одоше сами за њима, 
вода коју су усном додиривали 
отрова се, 
небо које су гледали 
скупи се цело у њиховим зеницама. 
 
Пријатељу, нико од нас није веровао 
да ће четири брата, четири разбојника, 
и оковани бити толико силни, 
да ће и поражени успети 
таква недела да почине. 
 
Урош, Милодар, Раденко и Недељко, 
имена су им лепа као мирис босиљка, 
а срца су им тужна као напуштени  

домови, 
били су разбојници каквих нема. 
 
Нисмо могли то да им опростимо 
јер песма није хтела да их изда.  
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ЛОВ 
 
Јутро беше, у лов пођох 
да уловим вука страшног, 
алʼ узалуд шумом идох, 
алʼ узалуд гору газих, 
алʼ узалуд пуштах стреле, 
вука никад не улових. 
 
А када се кући враћах 
синови ме моји мили, 
млади косци, не познаше, 
отераше мене с пута. 
И жена ме, моја мила, 
и она ме не познаде 
с кућног прага отера ме. 
А и браћа моја мила, 
не познаше свога брата, 
камен бацише на мене. 
 
Спуштало се црно вече, 
дивље звезде изгреваху, 
у воћу се љуљо ветар, 
вук мој страшни, накострешен, 
преко неба јездио је. 
 
У шуму се мрачну вратих, 
без оружја и без стрела, 
и на хладну папрат легох 
и замолих вука брата 
да опрости мени грешном, 
да се мени самилости, 
да вечера срце моје. 
 
 
КОЊ 
 
Како је величанствен овај коњ, 
као да је цар, 
тако изгледа! 
Неко је сигурно у његовом телу 
запалио белу брезову шуму, 
пламен витких бреза вије се у њему 
и, 
погледајте, 
коњ се дими!

Он је господар ових простора, 
преко њих језди као преко неба, 
преврће под собом 
и цепа као поњаву, 
зелену шуму и златна жита. 
Влажне ноздрве осећају му 
мирис семења дубоко под земљом, 
а уши, оштро подигнуте, 
чују кишу у високим облацима. 
 
Његове кости су од дугих стрела 
стављених на затегнуту тетиву, 
преко равнице не растурају се, 
лете све у тачном реду, 
његова бедра задимљена 
четири су велике ластавице 
снажно секу цео предео 
и земљу претварају у небо. 
 
Гледају га задивљено младићи, 
осећају љубомору у своме срцу, 
гледају га младе лепотице, 
раширених зеница стежу  

момцима руке, 
осећају језу по целом младом телу. 
 
Боже, ови лепи младићи, 
зар је могуће, завиде једном коњу, 
Боже, ове седаманаестогодишње  

девојке, 
зар је могуће, 
заљубљене су у коња! 
 
Гори бела брезова шума у коњу, 
витки пламен све обавија, 
како се он креће 
тако се и земља љуља, 
одлази све са њим под облаке. 
 
На његовом врату од чврстих 
струкова ражи, 
на дивљем челу од сунчевог 
белега, 
на тврдим сапима 
ишчупаним из земље, 
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у танким слабинама 
од два замаха српом, 
у жилама 
од белих брезових грана, 
у трбуху 
од спаљене летине, 
одлази све, 
све лети преко облака. 
 
Одлетеше пшенице и зелена поља, 
одлетеше шуме и дрвене ограде, 
и воденице чије се камење још  

окреће, 
и снажни младићи пуни опруга 
и младе лепотице заљубљеног срца. 
 
Коњ језди, сила виловита, 
не предаје се, узалуд га јуре, 
сви ће изгинути далеко од земље, 
његова лепота, која све уништи, 
претвара се у сенку, 
у костур на небу. 
Нема узде која ће га зауздати, 
међу људима нема јахача за њега. 
 
 
ШУМА 
 
Кад сам у шуми мислим: 
Боже, ништа невиније ниси 
створио од дрвећа. 
 
Свако дрво где се родило, ту је и  

остало 
да живи заједно са својом браћом  

и рођацима 
у великој породици 
која се зове шума. 
 
Дрвеће не путује, али сви пролазе  

поред 
па оно више види од свих који се  

светом крећу, 
дрво које стоји највећи је путник. 
 

Не лови да би живело, 
не зна шта је завист, 
није љубоморно, 
не узима ни од кога ништа 
а свима даје, 
некоме плод, некоме хлад, 
птици грану за одмор, 
видику лепши изглед. 
 
Вечна деца природе на грудима  

мајке земље. 
 
Кад сам у шуми завидим дрвећу. 
 
А знам да се у сваком стаблу крије 
и држаља за секиру 
јер си и дрвосечу створио, Боже. 
 
Велика су твоја дела. 
 
 
ЖРТВА 
 
Било нас је свакојаких, 
добрих и лоших, 
али сви смо делили исту судбину, 
свима нам је претило да се 
смрзнемо 
у залеђеној шуми 
у којој смо се нашли. 
 
Тада се чуло како неко моли: 
„Господе, спаси нас грешне 
и ми смо деца твоја, 
спаси нас који чинисмо зло, 
безгрешни ће се и сами спасти, 
Твој посао је да прашташ и  

спасаваш, 
Ти си толико велик да и нас  

можеш спасти.ˮ 
 
Деси се чудо: 
кроз крошње поче да се рађа светлост, 
поче да трепери лишће и дрвеће, 
букну од сунчевих зрака, 
исплетоше се мреже од врха 
стабала до земље, 
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лествице од неба до нас, 
паде светлост на наша људска лица 
пуна ожиљака од људи и  

зверињих уједа, 
зверињи уједи су личили на  

пољупце 
каква су грдила људи направили, 
осветлише се сва лица одједном. 
 

„Морамо се захвалити Свевишњемˮ, 
Повикасмо радосно, 
„Морамо му принети жртву.ˮ 
 
Изабрасмо онога који се молио за нас 
јер једини беше достојан да буде  

жртва. 
 
Господе, он ти је најмилији. 
И изађосмо оз шуме. 

 
 
ТЕШКОЋЕ И РАДОСТИ ЗАНАТА 
 
Сваки мајстор мора бити савршен у свом занату 
ако жели да му доноси радост и задовољство, 
да ли воли свој посао видећете по томе како га ради, 
и џелат који гиљотинира мора бити савршен мајстор, 
ако поштено обавља свој посао, 
потрудиће се својски око осуђеника. 
 
Као прво, место на које осуђеник клекне мора да је почишћено 
да овај не би на неки каменчић нажуљио колена, 
јер то може да заболи, да буде непријатно, 
справе, такође, морају бити савршене, 
осуђеника не сме ништа да стеже јер то рађа 
осећање нелагодности, 
глава на пању мора му бити намештена тачно,  
нити сувише напред, нити увучена у рамена, 
осуђеник мора бити све време опуштен, 
џелат који обавља свој посао мора бити пажљив и нежан. 
Сечиво које ће да се сјури мора се наоштрити да се сјаји, 
јер тај сјај улепшава општи призор, 
а сам осуђеник не губи наду да ће се сигурно десити оно што очекује. 
Ниједан посао не сме да се отаљава 
јер само тако доноси радост и задовољство. 
 
И тек кад сечиво полети, срце правом мајстору заигра јаче, 
застрепи да ли ће бити у реду, 
да ли ће тачно, у милиметар, лако као конац проћи, 
без сметњи, без крцкања, 
и тек кад све то заврши, кад се глава весело откотрља, 
џелат може да одахне. 
 
Свеједно да ли ће му тада неко честитати, 
на његовом лицу, ако је прави мајстор, засијаће радост, 
због лепо и добро и поштено обављеног посла.
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ПОСЛЕ ТВОГА ОДЛАСКА 
 
Остани после одласка. 
Сакриј се негде, ако можеш, ту около. 
Поклони своје очи, на пример, прозору. 
Увуци своје прсте у танке биљке  

из вазе. 
Сакриј се, ако можеш, овде свуда. 
Остави своје тело у дугој змији на зиду. 
Пренеси свој глас у мирис собног цвећа. 
Остани, ако можеш, после одласка. 
Сакриј се ту негде, ако умеш. 
 
 
ГРАДОВИ НЕОНА И ДИМА 
 
1. 
 
У овај град смо допутовали 
ничији, сами, без кофера. 
У овом граду ми смо љубили 
на степеништима солитера. 
 
Били смо нека небеска деца 
у грозничавој вреви улице. 
наша су срца, кʼо јабуке, 
слободно кљуцале градске птице. 
 
Улазили смо у продавнице, 
у фишецима тражили љубав, 
питали смо саобраћајце 
где да нађемо свод неба, плав. 
 
И тако нестварни, као чуда, 
на асфалту од земље врели, 
према небу и према звездама  
лифтовима смо се пели. 
  
2. 
 
Градови од неона и дима 
са срцем од машина, 
ево, преко небеских шина 
у вас стиже зима. 
  
Врапци у белим капутима, 
у снежним бундама, на жицама, 
возе се на трамвајима, 
греју се пред пекарницама.

Веје снег низ Кнез Михаилову, 
бели снег студентских дана, 
из димљивих, топлих кафана 
службеници таксије зову. 
 
Зимско вече, београдско вече, 
даме у крзну, у чизмицама, 
радници с векнама под мишкама, 
кошава по лицу сече. 
  
Испод бископских реклама 
тапкароши нуде, живо, 
чека их у драгстору салама, 
хлеб, цигаре и пиво. 
 
3. 
 
Слутим, долази страшна зима, 
између нас ће снег да веје. 
Мене ће тад само да греје 
мисао да те негде има. 
 
Припитомљена као јаре 
била си сестра мојих дана, 
љубавна рана, звезда кафана, 
јаре створено за дармаре. 
 
Била си, била довољно нежна 
за оне моје ноћне дане, 
када си у мени брда снежна 
лако претварала у вулкане. 
 
А ја, као увек када волим, 
осећао сам бол највећи. 
Нигде побећи! Нигде утећи! 
Без начина да ти одолим 
 
понашао сам се као самоубица, 
усамљеник, морам да страдам, 
Македонска памти улица 
док тебе бијем како сам падам. 
 
Као градски врабац си била 
на улици, међу људима, 
за неким столом, с неким у кревету, 
алʼ мени увек у грудима. 
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САМОУСЛУГА 
 
1. 
 
Као пољубац, као воћка између зграда, 
као посластичарница, сладолед у дан врео, 
таква је била кад је кроз центар града 
пролазила, као Београд цео.  
 
Ишла је Теразијама благо њишући улице  
својим заставама од којих се вид мути,  
ишла је радосно, као са утакмице  
кад крену победници, а бука се тек слути.  
 
Видео сам је! Ватра око њеног струка  
обавијала јој је бедра, пела се уз стрме груди, 
вртела се кʼо обруч у пасу, око кука,  
правила нежни пожар између људи.  
 
Подмлађивало се све. Жар пролећа на лицу 
и бистар ваздух око њеног профила,  
бојили су фасаде, сунчали целу улицу 
која је за њом радосно одлазила. 
  
Невидљиво су летели јавни голубови 
правећи тргове на небу. Њихов шум у њеном ходу 
размекшавао је асфалт. Померали се безистански стубови 
у жељи да тако лако и сами некуда оду. 
 
2. 
  
Ушла је у самоуслугу. Све је оживело: 
из млека у тетрапаку замукале су краве,  
зазеленело се упаковано село,  
мора у конзервама почела да се плаве. 
 
У кесу од најлона трпала је континенте 
заробљене дотле у лименке, у тубе,  
сибирског брзог јелена, ливаде покрај Сенте, 
кинеску ласту, шећерна поља са Кубе.  
 
Ловио сам је кроз самоуслугу док је замицала 
између рафова пуних шарене робе.  
После, кад је изашла, ни сама није знала, 
носила је и моје срце са стварима из торбе. 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 21

3. 
 
Кожа јој се затеже од темена до пета, 
низ дуги врат, преко побуњених груди, 
пукла на врховима у два смеђа цвета, 
преко малога слапа задњице, у подножју пупка руди, 
 
са глатког трбуха склизне низ облине ногу, 
преко округлих колена, витко, до стопала, 
да је опишем тако лепо не могу, 
поливена осунчаном кожом преда мном је стала. 
 
Удобније таласе нема ниједно море, 
на дванаести спрат попеле су се ноге, 
возили смо се лифтовима од доле па до горе, 
отимао сам дивље из њеног тела дроге. 
 
Њен пупак постао је земљина оса. Тако наг 
улазио сам у вулкан све до сванућа. 
На крају родио сам се нов, припитомљен, благ, 
а она, кад ме родила, лежала је влажна и врућа. 
 
Кроз прозор су се видели солитери. Трећа смена 
већ је галамила дуж јутарње улице. 
Као пупољак, још једном усна њена, 
затварање врата, њени кораци низ степенице. 
 
4. 
 
После љубави наше собе се охладе. 
Досадно је. Све у сивило тоне. 
Грамофони се врте. Радио-апарати не раде. 
Тушеви без купачица. Телефони не звоне. 
 
Нема нигде толико усамљених младића 
као у великим градовима где живе лепе жене. 
Оне су од сна, од магле и пића. 
Још их не сретнемо, а већ су успомене.  
 
 
АВАЛА 
 
Попесмо се на Авалу, 
била је недеља увече, 
излетници су се враћали својим кућама.  
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Разбацани папири од сендвича 
и изгажена трава 
доказивали су нам да се викенд завршио. 
 
Ишли смо према ресторану, 
али једног тренутка скретосмо, 
пођосмо према пропланку 
застрвеном месечином и травом. 
 
Кад остадосмо потпуно сами, 
испод нас, доле, била је Србија, 
окретох јој лице према звездама 
а сам се загледах у црну земљу. 
 
Хујале су сребрне воде кроз Авалу, 
стари ратови су се понављали и престајали, 
љубичевски коњи насељавали су нам се у ноздрве, 
поздрављали смо пределе далеко, све до мора, 
ноћ пуна звезда наслањала се на стабла 
а потом, као фрула почело је да свиће. 
 
Авала је дисала у нашим грудима, 
али разбацани папири од сендвича 
и изгажена трава 
доказивали су нам да се викенд завршио, 
као увек суботом, 
као увек недељом. 
 
 
НИШТА 
 
1. 
 
Кад одеш и кад се затворе врата  
За тобом, кад почне по твом лицу  
Даљина да се кʼо магла хвата  
И да га претвара у несвестицу, 
 
Кад почне ваздух само да шуми  
И пустош неба звезде да мрви 
На прогнане звери у шуми,  
На очај тешки у мојој крви, 
 
Нико те не може више скрити,  
Свет је овај од тебе стваран,  

Кад одеш, цео простор ће бити  
Са тобом једном подударан. 
 
2. 
 
Свет ће остати твоја слика,  
римован с тобом. Ништа не квари  
то што си такла. Као музика  
извираћеш из сваке ствари. 
 
Повлачићеш нове линије 
између небеских, светлих 
трапеза,  
саткана од чега нико није,  
од дрхтавица и од језа, 
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од предела где нисмо били,  
од песме за коју нисмо речи  
ни чули још ни измислили,  
алʼ која тужно у мени јечи. 
 
 
ВЕРОВАЊЕ 
 
Те усне које дивљачки развлаче  
Песници и хуље, шофери, матрози,  
Као вино су у виновој лози,  
Алʼ нико се јоште тог вина не таче. 
 
Те усне љубави одолеће свима,  
Киши и куги, војничкој зарази,  
Оне су саме, ја видим на њима  
Само једну звезду што се дивно мази. 
 
 
ЉУБАВ ЉУБАВИ ЈЕ... 
 
Љубав љубави је право разбојиште,  
али ми волимо ту помаму смелу,  
кад наша душа туђу душу иште  
да буду заједно у једноме телу. 
 
После се обе у ватри униште  
и нађемо их негде у пепелу,  
празна небеса почну да нас тиште,  
пепео испуни цео дан, кʼо зделу. 
 
После љубави само смо згариште  
јер не разумемо месечину врелу,  
као напуштено и глуво бојиште  
носимо по свету душу изгорелу. 
 
 
ОПСАДА 
 
Ја улазим. То је тамница и зид 
ме закопчава. Ја тражим светлост, 
али мртав ми остаје вид, 
и, знам, не може више бити мост 
до пишљивих ствари. Дворана 
глува као издајство. Ваздух 

љубичаст, без дана. 
Браним се својим гласом. Слух 
ми је од црне самоће. 
Где су, покажи, та врата 
иза којих израста воће, 
покажи. Зид ме стравично хвата 
На ком је месту то огледало 
видика? Овде не удара 
ни последњи ехо. Све је пало. 
И ја! И ја. Зид ме затвара 
иза будног света, иза сјаја 
свих очију које се мире, 
здраве. Између свода и очаја 
опседнута нада ми умире. 
 
 
ПОБУНА 
 
Звони побуна у мојој соби. 
Моје се ствари од трајања бране. 
Хтеле би да нису, да су окончане. 
Свака би да се у прах издроби. 
 
Гола светлост је легла преко стола. 
са свих страна је побуна устала. 
Буни се вода из светлог бокала. 
Све је у соби свијено до бола. 
 
Величанствен је напор у води 
да разбије стакло и да се разлије. 
Све што је овде хтело би да није. 
Хтело би од свега да се ослободи. 
 
Осећа ми рука чега год се дирне 
да више није оно што се хоће. 
Буне се ствари у оку тако мирне 
а у души препуне нереда и злоће. 
 
 
КАРНЕВАЛСКА РЕВОЛУЦИЈА 
 
Када је на улици академик 
почео да лупа у шерпу, 
а професор 
да дува у пиштаљку, 
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када је судија за прекршаје 
ставио канту на главу, 
када су сви затрубили, залупали,  

зазвонили, 
тек тада је Запад рекао: 
Срби су озбиљан народ. 
 
Када су сви зађипали на тргу, 
удовица и судент, баба и нежења, 
пијанац и дама, 
када је распуштеница подигла  

транспарент: 
„Ја сам слободна женаˮ, 
када је самац видео шансу, 
кад су сви почели да скачу и подврискују, 
тада је Запад рекао: 
,,Срби су достојанствен народ!ˮ 
 
Кад су грађани кренули у  

протестну шетњу, 
кад су одлучили да шетају целу ноћ, 
да уопште не иду кућама, 
кад су решили да станују на улици, 
тек тада је Запад рекао: 
Срби су нормалан народ. 
 
Кад је почела да пада киша, 
кад је почело да се смрзава, 
кад су се договорили да из ината кисну, 
да се из ината посмрзавају, 
тек тада је Запад рекао: 
Срби су паметан народ! 
 
Кад су сви изашли на улицу, 
бебе из обданишта, 
а унутра остала само министарка  

за бригу 
о породици, 
ђаци из школа, студенти са факултета, 
а унутра остао само министар просвете, 
радници из фабрика, 
а унутра остао само министар привреде, 
болесници из болница, 
а унутра остао само министар здравља, 
посланици из Скупштине, 
а унутра за говорницом остао само 
председник Скупштине, 

кад су сви, сви, сви изашли из кућа, 
а у кући остао само вођа, 
кад су сви кренули 
и почели да се врте у круг, 
тек тада је Запад рекао: 
Срби су, коначно, 
пронашли свој пут. 
 
 
НЕ ЗНАМ КОЛИКО ЈЕ САТИ 
 
Не знам колико је сати, 
мрзи ме да дигнем леву руку, 
ако је и дигнем неће вредети, 
мрзи ме да погледам, 
ако и погледам неће вредети, 
мрзи ме да упамтим. 
 
Не знам колико је сати, 
можда је још дубока ноћ 
и жена лежи поред мене, 
можда је све већ прошло 
и жена је одавно побегла. 
Можда сви иду некуда, 
можда би требало да устанем, 
а можда је све завршено 
и сви се враћају на починак. 
 
Можда сам још млад, 
а можда сам и сасвим стар. 
 
Не знам колико је сати. 
 
 
ПЕСНИЦИ 
 
Поезија ће пронаћи ко ће да је пише. 
Има она своје уклете дечаке 
Који живе у далеким местима 
И у својим бедним собама, 
Као кад човек из очаја укреше шибицу, 
Пале речи и бацају их напоље,  

кроз прозор, 
Не примећујући како оне  

осветљаваљју свет. 
  



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 25

ДЕСЕТЕРАЦ 
(По Милети Јакшићу) 
 
Нису прошли дани што су били, 
избројани само се не броје, 
негде су се прошли дани скрили, 
прошли дани негде још постоје. 
 
Постоје ти невидљиви кути 
где се прошлост нетакнута крије, 
где куцају још прошли минути, 
што је било никад прошло није. 
 
У будућем времену нас чека 
цео живот који смо живели 
и чека нас будућност далека 
кад стигнемо тамо где смо били. 

 
Избор из поезије Петра Пајића2 сачинио Братислав Р. Милановић 

                                                        
2 Петар Пајић је рођен у Ваљеву (1935–2017), где је завршио основну школу и гимназију. 
Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду (Група за југословенску и општу 
књижевност). 

Књиге песама: Дан (1958), Љубав у брдима (1962), Песме (1967), Чисто доба (1968), Светле 
горе уз мора (1978), Ако порастемо до звезда (избор, 1981), Ослобађање Ваљева (драмска 
поема1989), Чисто доба (избор и нове песме, 2003), Најлепше песме Петра Пајића (избор и 
предговор Слободана Ракитића, 2004), Риме (2007), Кад су Срби читали ушима (2009), Петак у 
Јерусалиму (поезија и поетика, 2013). 

Књиге приповедака: Погибије мога деде (1978), Машта свих Гавриловића (старе и нове 
приче; два издања на српском и једно издање на македонском језику, 1989, 1990), Слике из 
детињства (1995), Приче (избор, 1998), Приче о Пипу (2001), Небески народ (изабране и нове 
приче, поговор Марко Недић, 2009). 

Књиге сатиричних текстова: Дневник нашег савременика (1992), Ко је ко у Србији 
(сатирични лексикон, 1998). 

Књига за децу – Како се греју пахуљице, више издања. 
Књига малих есеја, разговора, колумни – Нешто као (2007). 
Награде: „Политикин забавникˮ, „Невенˮ, „Јован Хаџи Костићˮ, „Типарˮ, „Бранко Ћопићˮ (из 

фонда САНУ), „Златни крст кнеза Лазараˮ, „Повеља Моравеˮ, „Златни беочугˮ, „Одзиви Филипу 
Вишњићуˮ, „Заплањски орфејˮ, „Десанка Максимовићˮ, „Жичка хрисовуљаˮ. 

Поезија и проза Петра Пајића превођена је на више страних језика и заступљена је у 
бројним антологијама код нас и у свету. 
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ПОЕТИКА ЧИСТОТЕ 
 
 

Братислав Р. Милановић 
 
 

Има песника који једну своју оријента-
цију следе од првих стихова па до краја, као 
да исписују једну књигу допуњавајући је стал-
но новим поглављима. У такве песнике спада 
Петар Пајић. Та Пајићева књига има три 
одељка, три тематска круга. У једном су мета-
физичке песме, у другом љубавне, а у трећем 
песме са мотивима из националне историје, 
или савремене друштвене свакодневице, које 
су најчешће сатиричне. 

Основна Пајићева поетика може се означити као поетика чистоте, а 
круна те његове оријентације је књига Чисто доба, названа по истоименој 
збирци објављеној у „Нолиту” 1968. године, а поновљеној у СКЗ-у као избор 
из целокупног његовог стваралаштва са придодатим новим песмама. Та 
књига је основа, суштина свега што је Петар Пајић у поезији урадио. Кажем: 
у поезији зато што је Петар Пајић и успешан прозни писац, приповедач. И 
песничке књиге које је објавио после поменуте Чисто доба –  Србија је на 
робији и Београдаска јабука – припадају истој поетици чистоте, иако су неке 
од њих изразито сатиричне. Уосталом, шта је сатира која се подсмева манама 
него борба за чистоту карактера, погледа на свет, односa међу људима. 

Ако се позабавимо неким ранијим текстовима написаним о Пајићу, 
нарочито есејем Слободана Ракитића објављеном на почетку књиге Чисто 
доба (СКЗ, 1993) и ауторовом белешком посвећеном Зорану Мишићу, неће 
нам бити тешко да закључимо како и они који су се бавили тумачењем 
његове поезије, и сам Пајић, књигу Чисто доба из 1968. године сматрају 
најзначајнијом збирком овог аутора. У ствари, то и није збирка песама. Пре 
би се могло рећи да је то књига-пројекат у којој се једна поетика осмишљава 
до крајњих, у том тренутку, могућих граница. Таквих књига било је у нашој 
поезији и ако бисмо се бавили њиховим набрајањем, списак би био подужи. 

Књига Чисто доба је метафизичка песничка творевина. Сва симболика, 
сва пренесена и директна значења у њеним стиховима на то указују. У њој 
Петар Пајић настоји да досегне идеал животне и песничке чистоте, 
савршeнства, беспрекорног реда и јасности. Такав идеал у поезији припада 
оностраном, заумном, недостижном. Симбол тог идеала у овој поезији је 
земља севера, нека Пајићева Хипербореја: север, кристална, ледена и снежна 
пространства којима тежи све што песник сматра у свом животу 
релевантним. Тај заумни предео ледника, глечера, снежних поља, белине, 
кристала, порцелана, креде, сјаја и светлости – јесте предео који се опире 
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освајању и спознавању. Он је тешко појмљив јер се сав наш појмовни систем 
у сусрету с њим распада, немоћан у судару са нечим моћнијим, или, боље 
речено, неприкосновеним. Пајић тек наслућује устројство тог заумног 
севера. Свако сазнање је мучно, могло би се рећи чак, без претеривања и 
патетике, болно јер се у том метафизичком простору песнички субјект просто 
судара са „бодежима”, „север поставља замке и препреке”, он је за све 
освајаче и истраживаче „леден и глув, пун залеђене јеке”, брани се „леденим 
секирама”. Па ипак, песнички субјект му тежи јер наслућује да ће, ако једном 
успе да продре у његова тајанствена и сурова пространства, тамо пронаћи 
склад и равнотежу. 

Критичари који су тумачили Пајићеву поезију покушавали су на 
различите начине да продру у тај његов свет леда и мраза и нудили су, 
наравно, различита објашњења метафизичке конструкције Чисто доба. Да 
би разјаснио недоумице, Пајић је решење понудио сам у једном интервјуу за 
краљевачки часопис „Повеља”. Ту Пајић помиње да је реч о религиозном 
идеалу чистоте који остаје недостижан због прародитељског греха и човекове 
рањивости који од њега, кроз живот, стварају све изобличеније биће. Том 
бићу, од младалачке чистоте, при крају животног пута, не преостаје готово 
ништа. Тај пут звршава човек понижен, напуштен и сам, израњављен 
напором да досегне оно што му није дато и чему безуспешно тежи. 

Књига Чисто доба (мислим на Пајићеву књигу објављену 1968. године) 
доиста представља резултат младалачке тежње ка једном беспрекорном 
идеалу. Зато је у тој књизи све у наговештајима, у слутњама, све је „међу јавом 
и међ сном”.  

Придев „чистˮ провлачиће се кроз читаву Пајићеву потоњу поезију али 
ће, зависно од околности, добијати нова значења, све до песме „Тешкоће и 
радости заната” у којој је реч о једној мрачној работи, савршеном послу 
џелата. У тој песми тежња за чистотом и беспрекорношћу добија свој језив 
смисао. Овога пута свеколика људска тежња ка савршенству, па и џелатова, 
који се труди да му посао буде беспрекоран – те води рачуна са дирљивом 
пажњом према осуђеноме, и са брижном преданошћу стара се да стратиште 
и секира буду савршено припремљени како би жртва била задовољна – има 
своју тешку, црнохуморну страну. Ова Пајићева песма, у извесном смислу, 
упућује на неке песме из савремене европске књижевности какве су, на 
пример, писали Збигњев Херберт или Ханс Магнус Енцесбергер. Далеко је, 
наравно, од тога помисао да су песме ових песника Петру Пајићу служиле 
као образац. Реч је о једном готово истоветном осећању у савременој 
европској поезији које се јавља из вечитог неспоразума између песника и 
оних који у рукама држе непокидиве конце моћи. Реч је, тачније, о дубокој, 
интелектуализованој песничкој сатири. 

Каснији Пајић је много конкретнији, одређенији, више је „на земљи” 
иако се не може рећи да је због тога мање лиричан или мање веран свом 
схватању поезије. Пајић је, чак и кад је ироничан, чак и кад у његовим 
песмама има и здравог хумора, и црног хумора и сарказма, прави лиричар. 
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Ако га је идеал чистоте довео у познијим песмама до парадоксалног 
врхунца, на којем се налазе песме пуне ироније и сарказма баш према том 
идеалу, није ништа необично, јер је то дрво које је израсло из истог корена. 

Све оно што је у раним Пајићевим песмама било лирски нежно и нејасно, 
у потоњим његовим стиховима, а нарочито у песмама, претворило се у један 
нимало весео поглед на свет. Није, наравно, ни у раним песмама Петра 
Пајића било много оптимизма, али је песник бар инсистирао на сликама 
савршене лепоте. У његовим новим песмама тај свет је слаб, ружан и 
искривљен, а оно што чистоти тежи јесте песма, поезија сама. 

Љубавна Пајићева лирика у суштој је супротности са песмама о чистоти 
и – последицама. Његове љубавне песме су чулне, изграђене од 
најнеочекиванијих метафора. Језик је у њима сочан, пун, богат толико да би 
се могао осетити чулом укуса или додира. Пајићеве песме са градским 
мотивима: „Авалаˮ, „Победникˮ, „На Калемегдануˮ, „Самоуслугаˮ, „Градови 
неона и димаˮ, иду у сам врх наше савремене лирске поезије. Његова песма 
„Самоуслугаˮ, која се састоји из четири краће песме и заправо је мала поема, 
била је својевремено веома популарна и рецитована. Разлог за то су и 
Пајићево версификаторско мајсторство и изузетан еротизам који је у ову 
песму унет. Понекад помислим да је она модернија референца на Давичову 
песму „Хана”, с тим што у Пајићевој песми има много више младалачке 
дрскости, разузданости и сликовитог еротизма који је и аутора овог текста 
увек фасцинирао, и у приватном животу и у поезији. 

Смем да се усудим да тврдим како је Пајић сав у парадоксима: на једној 
страни религиозни аскетизам, метафизичка усмерења у књизи Чисто доба, 
на другој еротизам и дионизијска распусност у песмама „Самоуслугаˮ и 
„Авалаˮ, или, још, лирска топлина и меланхолија. Од тих песама, као и од 
других са љубавном тeматиком у градском миљеу, настаће, касније, књига 
Београдска јабука, књига љубавних песама какве одавно није било међу 
нашим песницима првога реда. 

Што се формалних захвата тиче, Пајић ће се и у каснијим песмама 
држати свог песничког опредељења: класичне фактуре стиха и класичног 
схватања поезије уопште. То је схватање да је у поезији важно и шта се каже, 
а не само како се то, што песник има да саопшти, каже. За Пајића се смисао 
песничког стварања не исцрпљује само у језику, јер поезија је и начин 
мишљења, имагинативна синтеза сензитивних доживљаја, промишљања и 
језика. Све је то нераскидиво повезано једно са другим. Ниједан од ових 
постулата, сам за себе, није магична уметност – није довољан да би, усамљен, 
могао бити поезија. 

За Пајића већ излизане одреднице „класичанˮ и „модеранˮ не значе 
ништа. Још је Т. С. Елиот доказао, инкорпорирајући Дантеове стихове у своју 
песму, да граница између класичног и модерног не постоји. Ако један 
песник, као што то чини Петар Пајић, нашу савремену, урбану свакодневицу 
обликује класичним средствима: римованим стихом и прецизном метриком, 
где је онда граница између традиционалног и модерног. Пајић је, 
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једноставно, један самосвојан, препознатљив, већ у раним својим песмама 
изграђен лиричар. 

У својим познијим песмама Пајић је напустио везани стих, мада не 
сасвим, и пише, најчешће, песме у слободном стиху који је његовој 
духовитости отворио још више простора. 

Петар Пајић је и изванредан сатиричар. Готово две деценије његова 
песма „Србијаˮ је, будући да из полтичких разлога није могла да буде 
објављена, међу млађим песницима и љубитељима поезије говорена наизуст, 
у некој врсти усменог самиздата. Штампана је тек 1988. године у листу Дуга, 
у сатиричној рубрици коју је уређивао Петар Лазић. 

Циклусом „Србијаˮ Петар Пајић је отворио једно ново поглавље у свом 
песничком раду. Реч је о песмама са савременом, али и историјском 
тематиком у којима су препознатљиве и политичке и друштвене конотације 
и где бриткост његовог духа долази до пуног изражаја. Тако је настала књига 
Србија је на робији. Но, не будимо одмах, на почетку, у заблуди. Није овде 
реч ни о каквом патетичном родољубљу. У Пајићевим песмама ове врсте до 
пуног изражаја долази његова склоност ка сатири, његова потреба да се 
свему подсмехне, па и самом националном патосу у којем се родољубље 
углавном завршава у каквој кафани или, још горе, бескомпромисним 
обрачуном између самих Срба, ма били они и рођена браћа. 

Показало се, у последње време, да је теже писати песме са родољубивом 
тематиком него љубавне, иако су ове друге исписиване откако је поезије. 
Љубавне песме, и када имају лажни, неутемељен порив, код доброг мајстора 
могу да буду и узбудљиве и уверљиве. У родољубивим песмама лаж се не 
може сакрити: оне звече празно као ољускани лонци, као распукла труба. И 
што су дискретније, оне су уверљивије. Зато су ове Пајићеве песме – које су 
посебно сакупљене у његовим књигама Србија је на робији и Кад су Срби 
читали ушима – или пуне ироничног набоја (као песма о Победнику на 
Калемегдану по коме пада рђа), или су дискретне и пуне топлине као увелико 
познате „Ако порастемо до звезда” и „Балада о прљавом ратуˮ.У овој другој, 
иза младића погинулог у последњем рату остаје, пред продавницом, 
недопијена конзерва кока-коле као симбол новог, потрошачког, и ништа 
мање суровог времена. Отворених значења, веристичка, горка, пуна 
самоподругљивости је и песма „Карневалска револуцијаˮ. Не знам песника 
који се позабавио петооктобарском темом на овакав начин. Ту је Пајић 
заокупљен оним што је данас дневно, а што ће сутра бити историјско: још 
једном великом историјском заблудом. 

Поезији је суђено да, поред ванвремености и метафизике којом се бави, 
буде и сведок времена на свој начин. Пајић је песник у којем се остварује тај 
готово немогућ спој. Зато, ма о којој врсти песама да је реч, у свима је 
препознатљива Пајићева песничка луцидност, промишљеност и један 
посебан доживљај света у коме су нераздвојиво спојени и имагинација, и 
хумор, и необузданост, и сентимент. У Пајићевој поезији је све то тешко 
разлучити једно од другог. Његова поезија је амалгам који има своју 
непоновљиву драж. 
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БЕКСТВО ИЗ РАЈА 
(одломак из романа) 

 
 

Добрило Ненадић 
 
 

Свађе у Вишњеву није мањкало. Била је и 
изобилна и честа те је кроз дуго време постала 
разбибрига сеоских житељa, како мушкиња, 
тако и женскиња, те је напослетку затурила све 
друге занимације и узела за себе главно место. 
Истина је да свађа окрепљује, придиже 
клонуле, распаљује угасле жишке у ватру 
животодајну. Нема замене за добру препирку. 
Трпети шикане и неправде од других а не показати барем нокте ако зуба 
више нема, може само неки јадо, некаква малоумна макања а не једно отре-
сито чељаде. И не ваља кад је неко болећив па попушта сваком било својти, 
било комшилуку, или пак кад женско устукне пред мушким.  

Ових вишњевских обичаја сви су се држали, па и баба.  
Њој није сметала стална џева између унука и унуке, чак се томе и 

радовала. Било јој је мило што тако њих двоје показују да је у њима жива и 
једра клица са ове стране упркос одрођавања. Остала је семенка која може и 
да проклија и да никне.  

А то, што се њих двоје препиру око њене венчане опреме, не мари, море, 
она, шале се тако на њен рачун, а речено је давно да се старом и лудом ваља 
наругати, и овако су вишак и терет јер да су шта ваљали давно би крепали и 
тако ослободили простор за нове нараштаје који долазе и траже себи место. 

Могли би додуше њих двоје и себе да погледају, имало би ту и штошта 
њихово да се руглу извргне. 

  Нити се Шмиц Вилотијевић оженио, нити се Цана Шлајден удала, а 
крајње им је време. Набројали су богме и они лепих година, и једно и друго 
по четрдесетак.  

Нека њих. Она се непозвана ни у чије послове не петља, па ни у њихове. 
Ваљда су паметни и учени колико су имућни и моћни, па могу и овако а могу 
и онако. Како ураде, онако ће им и бити, шта год раде, себи раде.  

А што се пак њене венчанице тиче, то ће она решавати у договору са 
својим човеком. Он је разуман, прави домаћин, зна за сваки ред и где шта 
треба.  

Ни њему ни њој савети нису потребни.  
Она има у њега поверење да ће учинити што је за њих двоје најбоље и 

најприкладније. Хвала богу да је и то дочекала да и о њој неко промишља.  
Искуство нас учи да нас искуство ничему научило није и да смо 

принуђени да и погрешке и поготке изједна понављамо. 
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Држи нас тако нека блесава нада да ће нас горка чаша овога пута 
мимоићи. 

Неће. Или пак хоће. 
Да ли баш сваки пут морамо да испијемо чемерику ма колико се трудили 

да нас мимоиђе?  
Наслућивао је Станко све ово и зато се тако дуго снебивао, а било је 

неминовно да једном застане и постави себи просто питање: можеш ли ти,  
Станко Лесандрићу, да се чврсто и одлучно усправиш? Јеси ли спреман да 
платиш цену, је ли ти стало, можеш ли, хоћеш ли да једном станеш на белег 
или ћеш поново по ко зна који пут да одустанеш да се поколебаш и побегнеш 
са попришта? Схватио си ваљда да је међу вас убачено нешто са стране, 
некакакве туђе пакости, прегршт труња, буђави дроњци, наметнуте су 
двоумице са наканом да вас загаде и испрепадају 

А онда се тргао!  
Стани! Стој! Ово мора да се прекине. Зашто се обазире, пред ким се 

повлачи, зашто уопште обраћа пажњу. Коме је он шта дужан па мора да се 
правда и објашњава чак и за оно што је тако природно. Зар је потребна нечија 
дозвола мушкарцу да тражи себи жену и жени да тражи себи мушкарца и 
зашто би се он сада пренемагао и нешто ту неком објашњавао.  

Наводно је касно. Можда јесте, можда и није.  
Нека траје дан, два, недељу или месец, нека траје колико у њиховим 

моторима има горива. 
Боље им је ишта него ништа. Ако не успе остаје им утеха да су барем 

покушали.  
– Боравићемо један дан код мене, а други код тебе. Ваља ли? – пита 

Станко Станицу Цану.  
– Ваља – каже Станица Цана Станку.   
– Кад боравимо код мене, ја кувам, кад смо код тебе, куваш ти.  
– Могу ја да кувам и код тебе и код мене. Куд ти да се петљаш око тога. 

Не бој се, има посла и преко главе, нећеш бити докон.  
– Није мени тешко, навикао сам, а и волим да кувам, право да ти кажем.  
– Видећемо. Да пробамо и овако и онако па како испадне. Нећемо се 

препирати око ситница. Хвала богу што умемо и што можемо. 
Никакав договор није био могућ а да се у то не умеша Драгиша Лисо, како 

му сам надимак каже препредени трговачки лисац. Све друге су могли да, на 
овај или онај начин, избегну и заобиђу, али не и Лиса. Чудо од човека. Он је 
знао све о својим вишњевачким муштеријама, рецимо шта ко има у 
замрзивачу и фрижидеру и колико ће му то трајати јер је најмање једанпут у 
седам дана облазио сваку кућу да прегледа залихе како би их допунио. 

Кад шчепа плен, тај не испушта. 
У случају Станка и Станице Цане, било је више него јасно да се отвара 

уносан посао. Чак ако се они томе буду опирали, њих ће са свих страна 
сколити разни погузијаши и клопаџије, и знани и незнани, а крај њихове 
алавости све залихе ће се убрзано топити, е па сад, коме то дува у једра, 
дабоме, зна се, Драгиши Лису, играчу оштрог њуха, који је нањушио обилат 
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пазар, лову до крова, вреће пара, имаће море онде шта да се очемуши, још 
како. Такав сластан залогај се не испушта јер сви су изгледи да ће њих двоје 
и њихови гости више трошити него сви остали житељи села Вишњево. Још 
када су му Цана Шлајден и Шмиц Вилотијевић шапнули да све рачуне њима 
проследи и да ће они сав трошак подмирити у готовом, Лисо је повиленио од 
задовољства, зарада без ризика му се смешила, удесило се како се пожелети 
може. 

Ко год им је кућни праг прекорачио, дочекали су га дoмаћински, 
нахранили, напојили и испратили како доликује. Пекли су, кували су, 
пржили су, час једно, час друго, па су се почели и такмичити чије су јело 
кркаџије више пута досипали и чије су тањире темељитије олизали.   

И то им се допало. 
Било је то сасвим ново искуство. Навикли на самоћу одједном су се 

нашли сред метежа. Имало је у томе нечега чаровитог, детињастог, присног.  
Када је сазнао да све трошкове ових гозби на себе преузимају Цана 

Шлајден и Шмиц Вилотијевић и да су се о свему томе подробно договорили 
са Драгишом Лисом, снабдевачем, Станко је хтео то да прекине, али га је 
Станица смирила говорећи како никога не треба спречавати у науму да 
учини нешто лепо. Имају они пара, па је за њих тај трошак ситница, могу то 
да плате, а да им се не позна.  

– Да их пустимо – рече – да покажу своје лепше лице, тако ће се показати 
и пред Богом и пред људима, јер рђаво и ружно може се чинити без напора, 
а добро и лепо траже много труда. Убројаће им се у добра дела и биће им 
уписано у књиге небеске. 

Гледала га је док сече лук, док тањи дрвеним чекићем на дебелој буковој 
дасци одреске меса, док их пржи на масти. Хвала ти, господе, што си је 
наградио благотворним и окрепљујућим призором у коме се мешају мириси, 
звуци и пријатна топлина. 

Али опет, с друге стране, све ово је спадало у одвећ често виђени след 
догађаја, ништа ново и ништа неочекивано.  

И све би се то тако одвијало да се није појавила Дама са псетанцетом, 
никако не отеловљење оне славне приповести Антона Павловича Чехова, 
него један занимљив спој могућег и немогућег, отменог и простачког. 

Дама је била Буци Бући Слаткица, а њено псетанце Прел, женка, кратко-
длаки мелез настао случајним укрштањем пинча и патуљастог итлијанског 
хрта.  

Буци Бући и Прел су се појавиле ниоткуда.  
Просто су дошле и заселе. 
Буци Бући је имала позамашну тежину, њена Прел је била сићушна. 

Прва са тежином од 136 кила живе ваге, друга од непуних 5.  
Буци Бући је била изјешна, прождрљива. Кркала је све одреда – и 

Станкове гулаше и Станичине пите.  
Прел је била злорана. 
И док је Буци Бући Слаткица ћутала и магањила све одреда шта год јој је 

допануло шака, не пренемажући се и не извољевајући те ово ваља, те ово не 
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ваља, њена прелепа кујица Прел би се мотала око ногу кркаџијске хорде, све 
док је неко не би мунуо ногом у ребра. Тада би почела да скичи и да лаје, 
продорно и бесно.  

Буци Бући би сместа прекинула да једе. Напипала би испод стола 
уцвељену Прел, посадила је у своје моћно и пространо крило, и покушала да 
је утеши љубећи је у паметно чело, превлачећи дланом преко њене кратке и 
глатке длаке и певушећи јој на увце ,,Очи чорнија и вставај страна 
огромнајаˮ. 

Ово је заиста било превише. 
Излио се зелени ијед и нема те закрпе која би могла да запуши све рупе 

из којих је покуљао. 
Прискочио је дабоме и Неђељко, вишњевски стихар који је имену Прел 

додао једно а те је настало ново име Прела, а све у циљу пасовања риме јер 
му је хармоникаш Вавић изједна говорио да песма мора да буде срочита, 
примера ради Куса Прела ништа није јела. 

Јела, бела, цела, хтела, плела, и-ха-хај, бирај.  
– Гадови, простаци – сиктала је Буци Бући Слаткица, но то ни на који 

начин није дотакло дебелокошце. 
Прел је заиста била куса. Банда бајкера, рокера и наркомана јој је из 

чисте обести одсекла предивни реп и тако је осудила на смрт. И не би 
преживела као шкарт бастард да се у тренутку када се преламала њена 
судбина у егзилу за псе није нашла Буци Бући Слаткица, која се сажалила и 
усвојила је и такву каква је, јадну и осакаћену. Имала је око да види оно што 
други нису, племенитe гене њеног родитељског пара, немачког патуљастог 
пинча и малог италијанског хрта (picolo levreiro italiano), који иначе води 
порекло из древног Египта а доспео је у Европу у тријумфалној поворци 
великог Гаја Јулија Цезара заједно са осталим ратним пленом, укључујући 
ту, дабоме, и прелепу Клеопатру. 

Један и јединствен је био Гај Јулије Цезар, pontifex maximus, parens 
patriae, arbiter elegantiae, онај што на крају безубим устима процеди оно 
нашироко познато: „Tu quoque, Brute, mi fili.” Али кога уопште више дотиче 
та оцвала ружа од приче? Свакако не ове дивље брђане док кусају гулаш од 
свињетине и печурки буковача, јер шта они с њим имају, као и шта то он има 
с њима. 

Прилика да се полемика ипак уприличи искрсла је једнога дана када се 
Натали са својим тимом појавила на ручку упркос оне непријатне епизоде на 
бабиној стублини. Вуксан Мајов звани Чаба и Рале Буцало звани Кецоје 
испричаше за столом како су се својевремено бавили узгојем паса свих раса 
а нарочито оних опасних, као што су рецимо питбул теријер, доберман и 
тибетански мастиф. 

Мастиф, џиновски пас висине 60–70 цм, тежак 60–80 кг, налик на лава, 
најскупља је пасмина на свету.  

Забележено је да је једном приликом достигао цену од невероватних 2,7 
милиона евра.  



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 37

Чаба је у свом пустоловном животу стигао чак на Непал и тамо ступио у 
најам код познатог бизнисмена Ђеклић Петка који се свим и свачим бавио а 
са нарочитим успехом узгојем марихуане, док је Кецоје пак радио у ради-
оницама Веселице Мирка, који је од цветова Петкове марихуане справљао 
хашиш. 

Гледајући да на сваки начин прошире посао, Петко и Мирко су основали 
илегално узгајалиште тибетанског мастифа брижљиво скривано у кишним 
шумама Бразила, што је била грешка јер плућа те племените и скупоцене 
звери нису могла да поднесу ваздух презасићен врелом воденом паром. 

Бавећи се неколико година покушајима да одгаје штенад мастифа са 
крзном златне боје, која су била нарочито тражена, Чаба и Кецоје су се до 
танчина упознали са особинама ове расе па су сада просипали около своја 
знања утркујући се и отимајући један другом згодна места. Била је поменута 
свака особина ове пасмине, није изостављено а да се не исприча о његовој 
привржености власнику и његовој породици, али и оне његове особине које 
га не препоручују: тврдоглавост, склоност скитњи и бежању од куће, 
непредвидиво понашање према непознатим особама.  

Велика је главобоља бринути се о њему. Казне и претње њега не дотичу, 
напротив, само га још више подстичу и распаљују.  

Слаткица је једва пригушивала своју нервозу. Покушавала је да се 
уздржи, али она двојица скотова нису уопште имала намеру да престану са 
својим хвалисањем како им је пошло за руком да се спријатеље са мастифима 
упркос њиховој раздражљивости. 

Да она трпи дрипце и да мирно слуша њихове трућарије о зверима? 
Нипошто, не, заиста, она то неће, ни случајно, јер је дама, а не сељачка 

џукља, примитивна, која се подсмева једној паметној куци као што је њена 
Прел јер је куса па јој се сиротој све види као да су јој скинули гаћице и тако 
је голу истерали напоље. А гутају сваку реч када ова два гада неваљалца дижу 
у небеса крволочне пашчурине, хтели би можда и они неког таквог да им 
чува кућу и њих од харамија.  
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ЈЕДИНО ШТО ГА ЈЕ ПРАТИЛО, 
ПОРЕД СЕНКЕ,  

БИЛИ СУ – ДУГОВИ 
(одломак из романа Пустоловине бачког опсенара) 

 
 

Мирко Демић  
 

 
Све му је ишло потаман, срећа му је била савез-

ник, сем што су џепови били непоправљиво шупљи. 
Новац се у њима није задржавао. И та бољка, ње-
гова Ахилова пета, пратиће га ма колико му кесе би-
ле плитке, ма колико му судбина била наклоњена.  

Мало је породица које није нагризао црв дош-
љачких комплекса. У сваком припаднику, уместо да 
утомљује манију гоњења, он је додатно разгорева, 
распирујући мисао о бекству и новом дошљаштву 
без краја и конца. Само у мањем броју потомака тај 
исти црв порађа јарост и бес, доказујући како нису 
то што јесу или, пак, да јесу то што нису. По свему 
судећи корени су ми плитки, што делимично може 
да правда то да их се олако одричем. Преци су ми огадили завичај до стида. 
Отуда у себи затирем сваки његов траг. Ни сам нисам дангубио да га себи 
огадим. Знам да мисао о пореклу није лако избрисати из сећања, али га треба 
сагледавати другачијим, скоро туђим очима, не задовољавати се тиме да буде 
предмет успутне поруге. Лажне су и недоследне све побуне против завичаја. 
Избегавам да упаднем у ту клопку. Радије трагам за изворима из којих бих се 
напојио равнодушношћу.   

Срећом по Димитрија да се одужило „убијање досадеˮ Марије Антоанете, 
а тиме и бриге бечког двора иза којих стоје мајчина бојазан и црне слутње. 
Кћерка је несмирена: учествује у праћењу коњских трка, том енглеском но-
витету који је препоручио њен доконоги девер. Приређују се балови, 
организује обилазак редута, она све чешће борави за коцкарским столовима 
и прави дугове, тек се зором враћа у двор са својом пратњом. Проучаваоци 
тог доба за много тога окривљују – досаду. Димитрије, верујем, против досаде 
није имао ништа. Напротив!  

Аустријски посланик Мерси је, дабоме, очајан. Шаље по Вујићу аларман-
тне депеше царици, једва успева да ухвати прилику да будућу краљицу 
упозори на последице које јој могу донети каваљери: Лозен, Дијон, Естер-
хази и Ферсен. Нарочито овај последњи. Димитрије не јурца, како се очекује. 
Мерка ко од удварача код будуће краљице има највише шансе, настојећи да 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 39

му се допадне. Настоји да у процепу два двора никад не изгуби себе. Дању 
путује, ноћу даје одушка својим слатким пороцима: женама и коцки. Кад му 
приговарају да предуго путује, измишља хиљаде препрека и опасности које 
својим способностима увек вешто мимоилази.  

Вујић гледа отворених очију, тих и ненаметљив. Док чека даље инструк-
ције и заповести – живи пуним плућима. Преноси поруке Мерсију, али и 
поруке Марији од мајке. У писмене не дира, али зато усмене поруке на свој 
начин досољава и заслађује, зависно од прилике. Мало кад прође недеља а 
да не оде у летњи дворац Тријанон, посматра архитекту Мика и сликара 
Ибера који око тог омиљеног уточишта Марије Антоанете граде сељачке куће 
са свим помоћним зградама, ту претечу Потемкинових села. Тамо се упознаје 
и са извесним Лепорелом, који ради на свом величанственом пројекту – сто-
лом за ручавање који се системом разних полуга из кухиње, у приземљу, 
диже у висину, на спрат, док се истовремено таваница отвара попут ждрела 
какве немани и гута тај сто претходно постављен за ручавање, а онда се 
затвара. Све у циљу да послуга нема додира са светом изнад – краљицом и 
њеним гостима.  

У Бечу су забринути за краљичину склоност ка коцки – „злогласни фа-
раонˮ – за који један од најлуциднијих хроничара тог доба каже да је 
„одабрано ловиште свих варалица и каишараˮ, што се, дабоме, зна још од Ка-
занове. Сви у царичиној околини су уверени да је једини лек против 
„болештинеˮ њене кћери – трудноћа. Царица-мајка то зна понајбоље.  

Димитрије не трепће; уверен је да ће му једног дана затребати све што 
види, што ће се испоставити као тачно, када ће, у поглављима који следе, 
постати „прозор који гледа на Версајˮ. У све гура нос, све га интересује, па-
бирчи наизглед непотребна знања. Настоји да сваког саслуша и да о свему 
има мишљење.   

Финале Вујићевог ангажамана пада у годину 1777. Тад у двомесечну по-
сету долази краљичин брат, гроф Фалкенштајн – будући Јосип Други – који 
у Паризу и Версају игра своју „комедију скромностиˮ, одавно фрустриран ау-
торитетом своје мајке са којом дели власт. Он покушава да разреши 
„несрећни случај краљевог алковенаˮ и – успева да га наговори на „мали хи-
рурши захватˮ, и то му је, очигледно, највећи дипломатски успех.   

Вујић прати високог госта из Беча, дискретно и са дистанце, у сенци али 
увек на услузи, спреман да, уколико му се наложи, похита пут Беча. Следећих 
месеци траје стање неизвесности; „читава Европа је на ногамаˮ у очекивању 
добрих вести из краљевског брачног кревета.  

Димитрије, како већ рекох, није само чекао; није губио време, већ му се 
препуштао. Човек од највећег поверња царице је крупан залогај у сваком 
друштву, а у дворском поготово, макар оно било и версајско. Флерт је тамо 
трајна забава, иако фингиран, из њега се може много тога добити. Поверење, 
омашке приликом поверавања дворских сплетки, склапања необавезних са-
веза, разгоревање сујета и љубомора, договарања и развргавања савеза, 
цветање зависти, похлепе, каријеризама – идеални су услови за интриганта 
Вујићевог калибра. Не треба сумњати да он ту не масти своје бујне бркове.  
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Код жена получује највећи успех онда кад му је најмање стало до њих и 
њихове наклоности. Урођена надменост томе нарочито погодује, али кад га 
искуство додатно избруси, онда делује савршено. Привидна незаинтересова-
ност спрам њихових несравњених појава представља лепак на који се хватају. 

Број жена које су прошле на позорници његовог живота, као и број њего-
вих политичких подухвата, био је мера његовог пада и несналажења. 
Димитрије се никад није посветио једној жени без остатка. Као да је штедео 
своје снаге. Површност и нехај су га бацали од једне до друге, иако се стиче 
утисак да их је он трговачки прорачунато бирао и одбацивао. Није крио ути-
сак како успева да надмудри читав свет. Био је надмудрен чим би тврдо 
поверовао у њега. Мада је слутио да се није родио онај који није био побеђен 
у игри бројева.   

Француски изговор примали су са симпатијом, јер га је „облачио у не-
мачко рухоˮ, на исти начин како су његов немачки у Бечу видели у мађарској 
одежди, док је у Пешти мађарски заодевао расцијанским тоналитетима. Не 
пропушта се ни пикантерија да је надалеко мирисао на мошус. Говорили су: 
,,Кад пролазите поред Вујића, имате утисак да крај вас тутњи крдо успаљених 
јелена.ˮ   

Између осталих, Вујић упознаје и мадмоазел Бертен (има радњу у улици 
Сент-Оноре), врховну краљичину модисткињу, китничарку из најнижих пуч-
ких редова. Хроничари ту жену описују успут, као снажну и самосвојну, 
„јаких лаката и пре простих него финих манираˮ, али зато толико моћну да 
на краљицу има већи утицај него министри. Једино она има привилегију да 
долази два пута недељно краљици која је прима насамо, како би „пустиле још 
једну моду, луцкастију од јучерашњеˮ. Неког од преосталих дана и Дими-
трије је знао да уграби поменуту мадмоазел. Она би се кикотала у његовом 
загрљају, а после тога, поверљиво би брбљала о краљичиним хировима.  

Ту је и господин Леноар, власуљар, мајстор краљичине фризуре, а тиме 
и неко ко диктира моду на читавом двору. Он долази у Версај у краљевој ко-
чији, онако феминизиран и извештачен, киптећи од важности и значаја. И 
он је мета многих шпијуна који помно прате све што се збива око двора и у 
њему. Димитрије са њим има другачије послове; версајску моду ваља пре-
нети и на учмали Белведере, у Бечу. Савезништвима у послу давао је 
предност над савезништвима из постеље. 

Опет преко посланика Мерсија, а посредно преко Димитрија, мајка из 
Париза добија упозоравајуће информације о понашању своје кћери, францу-
ске краљице. Када јој, по Димитрију, шаље једну краљичину слику, у свом 
промптном одговору кћери, мајка са жаљењем констатује како јој чедо не 
изгледа као краљица, него – далеко било – као нека глумица. 

Не треба сумњати да Вујић није свестан своје важности на оба двора. Али 
и ту претерује, као и у свему другом. Јер, Димитрије је саздан од неспојиво-
сти. Што се више успиње, почиње да се суочава са новим проблемима. 
Његови апетити несравњиво расту, надилазећи апанажу коју добија за своје 
услуге. Приморан је да се задужује и притом не пропушта да, уместо жи-
ранта, помене наклоност царице-мајке, као и краљевску милост њене кћерке. 
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То су довољно упечатљиви аргументи за задуживање. Са враћањем тих ду-
гова сасвим је друга ствар. Неки од Вујићевих „финасијераˮ ће се већ 
пожалити како он крунисане главе наводи као гаранте за своја дуговања. И 
то ће бити кобно. 

Димитрије покушава да се довија на разне начине. Али – узалуд! Нарасле 
дугове нису успевали да отплате ни приходи од уносне продаје помаде за 
мушкарце, последњег париског модног крика, као ни од продаје власуља на-
мирисаних амбром. Упркос томе што су помаде, као код сваког алхемичара-
почетника, биле обогаћене егзотичним мирисима. Димитрије је сопственим 
образом гарантовао чудотворну моћ помаде, тврдећи да се помоћу ње „жене 
обарају са ногуˮ или им, у најгорем случају, од ње пада вишесатна омаглица 
на очи, намешта им трајан осмех на лице, а кретње успорава. Успут, он у Беч 
доноси и „женску кремуˮ, можда исту ону коју је називао „мушкомˮ, обога-
ћену мирисом јасмина, са готово једнаком „делотворношћуˮ спрам мушка-
раца.  

Међутим, са растом његове важности упоредо се повећавала и завист 
околине. Новитети којима је снабдевао Беч почели су да нарушавају дота-
дашњу зачауреност. Посебно на бечком двору. Димитрије ће тек спознати 
колико је завист моћнија и од најболесније амбиције.  

Елем, увек будни бечки комесари невиности били су природна после-
дица тамошње стерилности. И царичина ригидност у погледу брачне вер-
ности обијала јој се о главу, пошто јој је, како рекосмо, докони муж био при-
лично несташан. Димитрије је знао да је под присмотром. Зато – заћи у „доб-
ру кућуˮ значило је побећи од доушника и полиције, али и повећати шансе 
за милошћу неке контесе или маркизе која ће издејствовати какву службу 
или уносан посао код краљевских или царских величина. 

Вујићева надменост је отупила рецепторе који препознају дневне опасно-
сти и искушења. Његова одмереност, за коју неки тврде да је проистекла из 
самоуверености, стварала је утисак одлучности, храбрости и непоколебљи-
вости. Сервилност према надређенима, а сировост у опхођењу са себи рав-
нима и потчињенима, наговештавала је поседовање тајног оружја, несрав-
њиву снагу, као и заштите од стране непознатих моћника.  

Како било, неоспорно је да данашње време на оно јучерашње гледа у 
искривљеном огледалу. Не правда га ни то што би баш то јучерашње време 
на исти начин зурило у ово, садашње. Са запрепашћењем и гађењем! 

Грдно ће се преварити уколико ме неко пореди са Димитријем. Поготово 
ако стекне утисак да сам инертан или млакоња. Управо супротно! Али, све-
једно, ма шта радио или мислио – из мене проговара снажна потреба да кроз 
живот прођем неосетно, као пас кроз росу. Усредсређен сам на то да никог не 
окрзнем, под условом да и мене нико не такне. Признаћете да моје настојање 
интензивном живљењу делује болесно, а да тај исти живот не осећам ни кроз 
бол ни кроз задовољство. Рâд сам да својим поступцима ником не будем кап 
која прелива чашу или грудва од које настаје лавина, да нисам део било чијег 
категоричког императива, да мој живот ником не буде пресудан аргумент 
или једини доказ, а ја да не будем крунски сведок. 
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ДВЕ ПРИЧЕ 
 
 

Недељко Богдановић 
 
 

ПОРТРЕТ 
 

Одавно је већ био познат сликар кад су 
приметили да међу његовим бројним платнима, 
цртежима, скицама... уопште нема портрета. 
Додуше, тешко би се и описало то чега у његовом 
стваралаштву има, да би се дошло до сазнања 
чега нема. Јер, у најбољем случају, свако би 
рекао да је видео слику, али нико није могао 
именовати шта је на слици. То, уосталом, и није 
било најбитније, јер је сусрет с композицијама, 
које су излазиле испод његове руке, био довољан 
за ликовни доживљај. Нико ту није тражио 
препознавање реалија простора, иако је свака 
слика нудила парче света згуснутог у боје које су 
могле означити и блискост и даљину, и сенку и 
засенак, а топлина и неподатност с подједнакoм снагом су проговарале. Чак 
су му и наслови, односно имена слика (Варијације, Поглед, Одговор, 
Обележје...) остајали изван коментара. Просто, он није био сликар за 
препричавање. Портрет је нешто друго. Он се не може подразумевати. Он се 
мора препознати. 

Понекад је ослушкивао шта и други о томе мисле, мада никада није 
држао ни до чијег мишљења, поготову ако се ради о каквом тумачењу слике. 
Сликарка Бранка говорила је (а о томе је читао недавно, из књига које су о 
њеном сликарству излазиле после њене смрти) да је за потрет неопходно да 
се осети линија, да се постави арматура... Али он није волео цртеже, а Бранку 
није познавао. 

Један пријатељ признао му је да је намеравао да му повери сликање соп-
ствене кћери, и то у оном раздобљу кад женско чељаде престаје бити дете, а 
још није постало жена. Хтео је сачувати и овековечити тај тренутак  кад је 
кћи на прагу, кад се спрема да изађе из куће и пође у свет. Као и сваки роди-
тељ, зна да је ћерка туђа срећа и да ће с богом и са срећом кад-тад отићи за 
својом судбином, па је хтео да у кући остане њен најбољи део: лик  девојчице 
којој су се до дана-данашњег само радовали, без икакве посебне брижности, 
уз понеку стрепњу за време дечјих болести, и назеба, углавном. Али, знајући 
да он не ради потрете, или, просто, видећи да испод његове руке није изашла 
ни једна таква слика, није се усудио да му такав труд затражи. Из тога што се, 
после вишемесечног странствовања, кад их је посетио, његов поглед дуже 
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задржао на девојчици, понадао се да је то можда сликарева потреба да уочава 
промене, али преварио се. То му није повукло руку на потез. 

Одбијао је и службене понуде, чак и у временима када је једва покривао 
животне трошкове и кад би му посао могао бити богато награђен. То је во-
дило и неким тумачењима, од којих га је спасавала чињеница да никад није 
сликао портрете па неће ни сад, што се с обзиром на бурна времена и на 
смене појединаца на врху показало као мудро провиђење, као спас од неже-
љених последица политичке природе.  

Његова је слика бивала једноставна као живот, као дисање, као проте-
зање удова при јутарњем буђењу кад се још не зна да ли оно што се чини 
припада сну или јави. А портрет, он обавезује. Они који га очекују, траже 
сличности, плаћају могућност препознавања. И обавезу да оно што треба да 
се види буде – за нијансу макар, лепше од оног што је понуђено за сликовање. 
То је, за њега, било понижавајуће, и одбојно. 

Није да он никад није гледао туђи лик и да није бивао потпуно свестан 
шта и како мора урадити да би му слика успела. Чак је такву слику и видео у 
мислима. Били су то разни ликови стараца и старица, одраслих људи и жена, 
у различитим положајима, у послу и у  ,,бираним” позама, различитих црта 
лица, различите доби, линија и боја очију, усана, образа, косе и главе у це-
лини, па и оних валера који долазе као одговор на неку животну или 
тренутну упитност, као смешак, мргода или зазбиљеност, кад се ,,насмијева 
брком и обрвом” или румени од погледа, кад се страх покрива трепавицама, 
а дрхтај браде решава стезањем песница... На изложбама је с посебном паж-
њом студирао туђе портрете и тражио у њима нешто, а шта – то није говорио, 
нити су га други о томе питали. Могао је и по сећању поновити виђено, то-
лико би га се доимало оно што се људског лица тиче. Све је то знао и могао 
представити, али кад год би покушао да неки лик ослика, испод киста појав-
љивао се његов сопствени лик који никако није хтео да види насликан. 
Нарочито је остајао збуњен кад је у осами, не могући да заборави нечији 
поглед из многобројних сусретања, хтео себе ради да стави на платно, а онда 
– још страшније − из женског лика почне да израња његова физиономија. 
Додуше, то и није бивало тако, то ни један гледалац и проматрач слике не би 
уочио, али је довољно што се њему чинило, и у таквим би тренуцима преки-
дао рад и ништио започето. Зачудо, никад се није препознавао у портретима 
својих родитеља. Или су му они били стварно далеки, или није умео да их 
довољно добро скицира. Није се сетио да се то можда дешава само са лико-
вима оних особа с којима је имао нешто нерашчишћено.   

Како то, скоро да је изговарао, да у свакоме види себе. И откуд та веза, 
откуд немоћ руке да се удаљи од сопственог тела. А да је макар један портрет 
довршио, свако би, мислио је, ту сличност протумачио једино као само-
љубље, као натурање сопственог бића моделу (знао је, додуше, и оне фразе о 
уметницима да ,,што год сликаш, себе сликашˮ, ,,кога год глумио – глумиш 
себеˮ и слично, али му се то чинило превише грубим и превише рационал-
ним, иако таквим изјавама није могао одрећи извесну истинитост). То себи 
није могао допустити. У исто време није се могао ни одрећи потребе да се 
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макар кроз туђи лик изрази. Све је то, изгледа, било изван слике, и бојао се 
да ће га почети спутавати, да ће му се наметнути као мисао, као разлог, што 
може бити само на штету ликовног резултата. Зачудо, никад није помислио 
да то садржавање себе у нечему, то препознавање себе у другоме и не мора 
бити трагично. Зар није и Мона Лиза у некојим тумачењима била пројекција 
Да Винчијеве фацијалне структуре, па јој нико не одриче снагу и лепоту, и 
није зато мање слика него пре таквих открића. 

Збило се и нешто у што би мало ко поверовао, а уплашило га. Волео је да 
обилази места где се слике гледају свечано. Тамо би дуго остајао и прелазио 
преко зидова као да их је читао. На извесном одстојању посматрао је Тајну 
вечеру. Дотад је веровао да је та слика вечна и да њој ништа не може додати 
ни одузети, да се ништа и не сме на њој радити. А онда... У једном тренутку, 
један му се од апостола окренуо, и погледао га. Једва да се нешто померило 
на фресци, али он је спазио очи које више нису гледале у централну фигуру 
композиције, већ у њега. И те су очи као његове, то су биле његове очи, и од 
њих се уплашио. Укочио се, а и светац се смирио. Само као да је нешто прос-
трујало храмом, и као да се неки мирис појачао, а онда нагло изгубио. Знао 
је и о коме се апостолу ради, и никад се више тај лик није тако понашао, ма 
колико се он приближавао или удаљавао слике. Нико га више није морао 
погледати па да схвати ко је и где му је место. Али сад више није могао сли-
кати ни себе, јер не би могао заобићи апостолски поглед који није могао 
одвојити од свог лика. 

Није се он одрицао себе, управо срећан што се дешавало да без икакве 
свесне потребе ради тако да су га сматрали срећним што је могао сликати 
непоновљиво, али се бојао могућности да се уместо препознатљивости руке, 
стила, душе и бића не појави његов људски лик, његов одсјај, као мртва при-
рода на туђем образу. 

Своју муку, дабоме, никоме није саопштио, али је временом постајао све-
стан да је се неће моћи ни решити до покушајем да је превазиђе. Да наслика 
што наслика, па ако мисли да нешто треба скрити, да то и уради дорадом 
површина са којих се мора повући. Такве слике није ни морао излагати јав-
ности: довољно је да победи сопствени осећај и да мирно може приступити 
новом захвату. Зна да је досад најбоље такве своје запитаности решавао ду-
гим посматрањем и анализама сваког милиметра покривеног бојом и 
сенкама. Да би и овога пута тако радио, морао би, најзад, сачинити неки пор-
трет, па отпочети трагање за сопственим присуством на њему. 

Кад би, а и то је избегавао јер му је личило на догађај са социјалном 
подлогом, радио групне портрете, односно слике на којима се ипак морало 
појављивати лице, и то увек више од једног, та му се бојазан није јављала, 
нити је себе препознавао. Очито, лакше му је било скрити се у гомили, али 
му није јасно зашто се уопште морао крити. То је било питање на које није 
знао одговора, јер се није могао сетити ни једног случаја да се у детињству 
крио: ни из страха нити из ината. Да ли се сада, можда, боји својих слика, 
свога ликовног доживљаја или личнога испољења? Ако је тако, онда је то 
казна што је тога постао свестан.  
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Размишљао је и о томе да је целокупно сликарство настало да би се сли-
карево биће могло скрити у ономе што је насликано, и да је лепота слике 
израз тога бега од себе, у нешто што је као изван тебе, што стане наспрам тебе 
(између тебе и света, као заштита!) и тако остане и онда кад се сасвим поме-
риш са света. 

Зато ваља сликати тако да се превазиђе свака могућност препознавања. 
Још једном је осећао проклетство да мисао смета сваком ликовном 

изразу и да објашњење убија доживљај. 
Почеће друкчије. Насликаће себе, али без икакве могућности за препоз-

навање. Онда ни једну сличност неће морати да оправдава, јер ће је сама 
слика признати, али само ће он знати да је тако. 

Данас се сав препустио руци. Решио је да уради свој портрет. Над плат-
ном је настао плес кичица и пести, померао се у сваком зглобу, од рамена до 
чланка на прсту (а све се то осећало и у струку и у коленима), и ни један зглоб 
није знао шта следећи смера, и како ће се покренути; пратио је те покрете и 
био их свестан, иако на платну није остајо никакв траг. Његова мутна белина 
као да му се ругала. Боју није захватао, већ му је она цурила из саме замисли 
лика над којим је убрзано (у муци) треперио, скоро као да истиче из самих 
очију које прате покрете. Као да је нешто препознавао, и једва, али  узбуђено 
изговарао је: − То сам ја, то сам ја − али пред њим , на платну, није било ни-
чега. 

 Да је бар после овога могао бити срећан?! 
  
(2010) 
 
 

ОДЛУЧУЈУЋИ  РЕЗ 
 

Нема га. Касно је да ретке путнике који су сишли на станици запиткујем 
јесу ли га видели у возу. Док сам размишљао да можда није сишао с друге 
стране, путници су се разишли. Трагати за њима било је бесмислено. Кад је 
локомотива повукла оно неколико суморних вагона у ноћ, видело се да ни са 
оне  стране  перона  нема никога. 

То није могло бити случајно. 
Упркос необузданости духа која се јављала у његовом раду, нарочито у 

почетку када је тема још била недефинисана, док се још кувала – како је го-
ворио – све друго: и пут ка коначном обликовању – које је тако дуго и 
прецизно трајало да је само за њега нешто могло бити ,,у раду” док су други 
у свакој фази могли потписати да је дело готово; и ред у животу изван атељеа; 
и породичне обавезе, као и договори с пријатељима – све је било јасно и 
строго. Речено се извршавало. А ништа није било речено узалуд, ако није 
промишљено и веровано. У поузданост и предвидивост следећег корака није 
се могло сумњати. 

А зашто сада... како се то одједном променило... и како даље – то је заиста 
било главоболно. Заселак у подгорини где му је атеље нема телефона (он је 
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то избегавао јер му је могло реметити рад и размишљање; зато се, ваљда и 
изместио из градске буке и гунгуле, а можда је то било одређено и близином 
каменолома одакле се снабдевао великим каменим блоковима које је касније 
клесао). Његова ћудљивост ишла је понекад дотле да се радо придруживао 
радницима у каменолому док су одвајали велике комаде, пратио њихов рад, 
покрете, ломљење камена, често у необичном комаду стене видећи неки 
облик који се у њему крије и што би могао бити кип, због чега су га радници 
и задиркивали: 

,,Маестроˮ, говорили су, ,,би ли ти могао од овога направити једну снашу, 
онако згоднију, за сељаке... и раднике... Треба и њима нешто лепо... Мало 
мекше и мало топлије од мермера...” 

,,Тога ви имате у кућиˮ, није им остајао дужан, ,,али треба ту вешта 
рука...” 

Због тога му је управа дозвољавала да једном годишње одабере комад 
који му одговара и он му је бесплатно допреман до атељеа. А и тај његов 
атеље сматрали су својим (он је доиста био на њиховој земљи), па су и своје 
госте упућивали да га посете и увере се у квалитет камена који је каменолом 
нудио. Оно што је од камена настајало, у шта се мермер под његовим рукама 
претварао, није их се много тицало. 

Суседи су знали за његов животни и радни ред, и нису га  узнемиравали 
без потребе и без његовог позива, па се могло догодити да не примете ако би 
му се у атељеу нешто десило. 

Док ми све ово пролази кроз главу, он је, смирен и сморен, већ био у сну, 
на прашњавој фотељи у дну атељеа, где је често знао отпочинути, нарочито 
кад је срећан и намирен. 

Тако је било и овог пута. 
Целог дана гледао је шта то недостаје кипу названом ,,мајка”, још давно, 

док је громада мермера била пред самим вратима атељеа, иако га је мучило 
питање да ли се ту ради о ,,мојој” мајци или о мајци уопште. За ову другу имао 
је решење јер је громада омогућавала да формира наручје, и одојче у њему, 
али се страшно бојао да на крају то не испадне копија најпознатије мајке 
света, а за ону прву, од које страх није био мањи, јављала се велика обавеза 
да начини нешто што неће личити ни на чију мајку, осим  на сопствену, ње-
гову. Ону, коју, после, кад буде излагана, свако може сматрати својом. Све 
што је знао, читао и видео приказивало је бригу. Како да уради нешто што ће 
кип лишити те сугестивности?! Што год је знао као причу, што је год знао као 
песму, а тицало се мајке, приказивало је мајку патницу. А он хоће кип на коме 
изглед неће бити паћенички. 

Кип није могао да доврши другачије но финим глачањем већ постигну-
тих контура, али се бојао сјаја који би се могао појавити као завршни облик, 
а сјај му никако није одговарао. Мајка која би изашла из његових руку морала 
је имати нешто више од сјаја, а да, опет, то не буде бљештавило... Додир с 
материјалом морао је задржавати длан, а не да се додирнута површина 
хладно под њим измигољи... Било би то светогрђе које не би могао прихва-
тити. 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 
 

 47

Ваљало је учинити само још један рез, један засек, да се негде стругне 
турпијом или кљуцне длетом. Кажу да и бог изузетне обележи, те они после 
имају моћ која многима није ни доступна, ни знана. Тражио је и тражио. По-
мишљао је да, као што жене, због урока, и на најфинијем ткању оставе неку 
фалинку, како би се ђаво баш у њу загледао и испустио из вида целину, и 
одвио се од лепоте на којој би им нешто могао напакостити, тако и сам 
поступи. И њему је падало на памет да макар тамо где нико не би погледао, 
можда у подножју, начини неки засек који би га ове море ослободио. Тај тре-
нутак, када ће тражење, надао се, најзад престати, трајао је читав дан: 
пажљиво је одмеравао све наборе, усеке, превоје и прегибе, сва видна и једва 
приметна удубљења, сразмере истурених тачака лица и удова и нигде се не 
нађе то место које још треба дорадити. Нешто што би променило постојеће, 
а не би тражило да само потом буде дорађивано. Бојао се и јачине ударца по 
длету јер би се створио засек који се после мора обеснажити укупном прера-
дом облика. Много пута обилазио је статуу, спуштајући нежно длето на 
поједина места као да хоће да убоде глатку површину замишљеног тела, али 
тело није одговарало, није се радовало длету, нити се чуо тупи удар дрвеног 
бата у другој руци, која је већ дуго подигнута, у замаху, спремна на удар. Није 
то било оно што је тражио и што би га намирило. 

Видео је да дан пролази, да ће воз ускоро, и да више ништа не може ура-
дити. Нити оставити за други дан. Гладан, измучен и већ обамрлих удова, 
једва се држао на ногама. Из далеког и нејасног сећања почеше му се јављати 
слике мајке са последњих сусрета, за које више и не зна кад су се догодили. 
Вероватно још у далекој младости, негде на прелазу из детињства у дечаш-
тво, кад мајка више није била лепа јер ју је болест сваким даном 
обезличавала. Виђао ју је једном недељно, кад из вароши где је учио школу, 
дође за храну и преобуку. Све чешће ју је затицао немоћном и невољном. 
Једва је могла да говори, а кад није могла ни да га помилује, стављао је своју 
руку у њену и тако се с њом састајао. Тако се и растајао. Сада та рука држи 
чекић и не зна шта би с њим (како да повреди лик који је годинама облико-
вао, извлачећи га из сећања, из душе, из камена..., одакле ли, сам ће бог 
знати?!). Лута некуд, у нигдину, а њен лик му измиче, и то време, и стисак 
који никако да се осети...3 

Трже се кад му длето само испаде из руке, уплашен да је можда повреда 
од његове оштрице незалечива. С неким осећањем знатижеље и  страха по-
диже длето и истресе мермерну љуспицу која га, кроз откопчану кошуљу, 
беше погодила посред груди. Као да га нешто пецну кроз саму свест која већ 
беше на смирају. Онда руком пређе преко мермерног образа и заустави се. Ту 
где је длето пало, остало је нешто као јамица на образу. Сасвим довољно да 
помисли: то је било то. Али онда поче да претура сећање – да ли је мајка 
                                                        
3 Ни он, ни ико други, није могао знати, да постоји једна песма која ће много касније бити 
написана, такође посвећена мајци: ,,Тебе нема где сви мисле да јеси, / само ја те видим на ивици 
бескраја / обучену у боје завичаја...ˮ Песма се завршавала као да неко проноси: ,,...јутро понад 
куће, / да лʼ отуд видиш да ме / сплело и прошло и будуће, / па никако да изговорим / то једино / 
то немогуће“. 
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имала јамицу на образу. И не сети се. Не памти је насмешену, а све време 
бежао је од могућности да је начини увела лица. 

Ту је и заспао. 
Тако смо га нашли. 
Пробудили смо га у неко доба ноћи, светлима својих лампи, јер у атељеу 

није било другог видела, зато је и радио само обдан. Једва нас је препознао, 
а могуће је и да смо га уплашили: 

,,Па где си, препали  смо се да си, недајбоже, мртав?!ˮ 
,,Ма какви, ове сам ноћи био живљи него икада.ˮ 
И онда, некако свечано, скиде плахт са скулптуре. Указа се жена под 

млечном светлошћу наших лампи. Као да је мермер оживео. 
,,Моја мати!ˮ, рече гласом који од њега никад нисмо чули. 
 Њен пробуђени лик био је сушта супротност његовом измученом лицу. 

Загледали смо је одасвуд: сјај наших светиљки стварао је сенке које су се 
непрестано померале, умножавајући осећај новине са сваким покретом све-
тла. Много јасније, и изразитије, него да је дан, и да је одасвуд била иста 
призорност. Скоро да смо сопственом руком образовали игру светлости и 
сенки, и то пред његовим очима, у којима се доскорашњи сан мешао са оним 
што види. Случај је хтео да се не сретнемо за дана, већ обноћ кад смо сами 
око кипа стварали светлост и тако га са сваком сенком упознавали. 

Ништа, ипак, не остане неплаћено, а он најбоље зна колико га је коштао 
онај последњи рез, када се љуспица с мајчина образа, не већа од бистре дечје 
сузе, пресечене на пола, сама откинула и одлетела у зрак, пецнувши га 
посред прса и остављајући га пред осмехом којим је, најзад, био потпуно за-
довољан, иако се не сећа да се мајка икад смејала. 

 
(2010) 

 
 

Овим причама часописи Бдење (Сврљиг) и Исток (Књажевац) обележавају редак јубилеј 
свога сарадника др Недељка Богдановића – 60 година од појаве његових првих песама (Гледишта, 
Ниш, мај 1958).  

Из историје случаја: аутор нам је, на нашу заједничку молбу, за ову прилику понудио две 
приче, да сами – као уредници, земљаци и његови пријатељи одаберемо по једну за часопис који 
уређујемо. Одлучили смо да их не раздвајамо, као што ни аутор није одмеравао с ким ће и како 
– више или мање – сарађивати (родно село му је између наша два града, говор му је исти, био је 
члан заједничке редакције, објављује у оба гласила...). Решили смо да приче иду заједно, у оба 
часописа. Надамо се да нам ни читаоци ни аутор неће на томе замерити. Јесте то необично, али 
није немогуће, као што је и истрајност проф. Богдановића у науци и књижевности несвакидшња 
– плодна и вредна, необична и несебична (за шездесет година рада више од 60 наслова, што 
ауторских, што коауторских, што приређених књига), а и по броју прилога у нашим часописима 
спада у водеће ауторе. 

Честитамо! 
 
Радослав Вучковић,  Обрен Ристић 
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АУТ ЦЕЗАР 
 

Жарко Миленић 
  
 
ЛИЦА: 
 
ЦЕЗАР, 50 
996, 30 
1013, 30 
1014 
1015, 25 
1016 
1017 
ЧЛАНИЦА, 25 
СЕКРЕТАР, 30 
ЧИСТАЧИЦА,50 

Подрум. Влажни, испуцали зи-
дови. Десно је стари ормар. На 
средини округли сто. 
 
ПРВИ ПРИЗОР 
 
996 вади најгорњу ладицу ормара. 
Ставља је на сто. Вади први до-
сије. Прегледава га уз помоћ 
батеријске лампе коју држи у ли-
јевој руци. Врата се шкрипећи 
отварају. Провирује 1013. Пали 
свјетло. 996 се тргне. Брзо доноси 
ладицу до ормара. Покушава да је 
врати тамо гдје је била. Не успи-
јева. Ладица пада на под. Досијеи 
се расипају. 
 
996: У пи...! 
1013: Ухватио сам лопова! Држʼте 
га! 
996 (окрене се, спази 1013, с олак-
шањем): А, то си ти... 
1013: Да, то сам ја. 

996: Шта чекаш? Помози ми да 
сложим ове досијее! 
1013 (прелиставајући досије који 
је остао на столу): Ја? То је теби 
испало! 
996: Опет заборављаш да се стари-
јем члану ваља обраћати са ,,Виˮ! 
1013: Старији сам ја од тебе. Чак 
пет мјесеци! 
996: Овдје, у друштву, старији је 
онај члан чији је број мањи! 
1013: Не мораш то стално да понав-
љаш као папагај! 
996: Понављам ти, понављам, а ти 
опет ,,тиˮ па ,,тиˮ!... Хајде, сагни 
дупе и сложи! 
(1013 подиже ладицу и враћа је на 
мјесто.) 
996: Хеј, а досије?! 
(1013 опет вади ладицу, сагиње се 
и слаже досијее.) 
1013 (слажући): Ово је набацано 
збрда-здола! 
996: Није набацано већ расуто. 
Сложи од 1 до 100. 
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1013: Овдје има и већих бројева... 
996: Добро, добро... Сложи како 
било. Могао би неко и да наиђе. 
(1013 устаје са сложеном ладицом 
и враћа је на мјесто.) 
996: Како си ушао? 
1013: Кроз врата. Била су отворена. 
996: Баш сам будала! Заборавио 
сам да их закључам. 
1013: Зашто би их закључавао? 
Чланови смо истог друштва! Не 
бисмо требали да имамо тајни! 
996: Не бисмо требали, осим ако се 
састану два члана различитог ста-
туса. Постоје редовни, дописни и 
почасни Чланови... 
1013: А ти... Пардон... Ви сте? 
996: Ја сам члан предсједништва 
нашег друштва! 
1013: Зашто сте њушкали? Послао 
вас предсједник? 
996: Управо тако! 
1013: Колико је мени познато, 
кључ ове приосторије чува пред-
сједник лично и никоме га не даје. 
Чак ни члановима предсједниш-
тва... Откуд вам кључ? 
996: То је друштвена тајна! 
1013: Да погађам?... Тражили сте 
Цезаров досије? 
Кратка пауза. 
1013: И нисте га нашли међу првих 
стотину? 
996: Зашто би био међу првих сто-
тину? 
1013: Познато ми је како Цезар 
тврди да је број један. То је немо-
гуће. Онда би имао сто година!... 
Сви се питамо који је он број у 
ствари... Колико си досијеа прегле-
дао? 
996: Само један. Онда си ме ти 
уплашио... 

1013: Плаше се само дјеца. Дакле, 
радио си нешто забрањено? Нешто 
мимо знања предсједника? 
996: Добро, хтио сам да провјерим 
да ли је он заиста број један. Утвр-
дили смо да није. Сад можемо да 
изађемо и закључамо врата! 
1013: Ниси ми одговорио на пи-
тање! 
996: Које питање? 
1013: Одакле ти кључ? 
996: Позајмио ми га предсједник. 
996: Лажеш! Украо си га. Начинио 
отисак у воску. Вратио га у Цезаров 
џеп онако како си га и узео. Дао си 
да се направи дупликат! Је ли 
тако? 
Кратка пауза. 
1013: Пошто ниси омиљен код Це-
зара баш као ни ми сви, нашао си 
некога да ти помогне. Кога? 
Кратка пауза. 
1013: Секретара, наравно! Кога 
другог! 
Кратка пауза. 
1013: Вас двојица нешто имате у 
плану?... Шта?... Завјеру? 
996: Занима ме Цезаров досије... 
1013: Шта има занимљиво у њему? 
996: Не знам. Пронаћи ће се. 
1013: Ако ништа не пронађете, шта 
ћете онда да урадите? 
996: Нешто ћемо већ да додамо. 
Циљ не бира средство. 
1013: А циљ је? 
996: Да смијенимо Цезара! 
1013: Ако не пристане? 
996: Цезар мора пасти! 
1013: Ко би га наслиједио? 
996: Видјећемо. 
1013: Ко је још у ово умијешан осим 
вас двојице? 
996: Чланица... 
1013: Она? Никад не бих поми-
слио!... А онај квартет? 
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996: И они су ЗА! 
1013: Примате ли и мене? 
996: Примамо. 
1013: Стојим вам на располагању! 
996: Онда се прихвати посла. Узми 
другу ладицу. Ја ћу да наставим са 
првом... 
Ваде ладице и стављају их на сто. 
Прегледавају. Врата зашкрипе. 
Тргну се. Улази Чланица. 
ЧЛАНИЦА (с врата): Шта вас 
двојица радите?! Зашто је упаљено 
свјетло?! 
1013 прекида посао. 
996 (не прекидајући): Видиш и 
сама. Могла си и раније да дођеш 
па да прије завршимо! 
ЧЛАНИЦА: Не знам о чему гово-
рите! 
996 (усправља се и представља 
1013): Ово је број 1031! 
1013: 1013! 
996 (погледавши 1013): Извиња-
вам се! (Чланици) Ово је наш нови 
члан! 
1013 (пружајући јој руку): Драго 
ми је. 
ЧЛАНИЦА (не прихваћа): Она 
четворица су новији! 
995: Он је нови Члан наше завјере. 
Све сам му испричао. 
ЧЛАНИЦА: Па ти ниси нормалан. 
То се не прича свакоме! 
996: Ионако све зна. 
ЧЛАНИЦА: Ко му је рекао? 
996: Сам је све прозрео. Жели да 
нам се придружи. 
ЧЛАНИЦА: О томе не можеш ти 
сам да одлучујеш, нити нас двоје. 
То је ствар свих нас! 
996: И остали би се сигурно сло-
жили. 
ЧЛАНИЦА: Откуд знаш? 

996: Можда и не би, али немамо 
избора! Он ме затекао овдје и ви-
дио шта радим... 
ЧЛАНИЦА: А ти си му брже-боље 
излануо и оно што није видио! 
996: Било како било, он је ту и сад 
нас је осморо! 
ЧЛАНИЦА: Чак! 
996: Чак. 
ЧЛАНИЦА (1013): Како то да сте 
наишли баш у ово доба? Док је број 
996 био ту? 
1013: Станујем у близини, госпођо. 
ЧЛАНИЦА: Госпођица. 
1013: У близини станујем, госпо-
ђице. 
996: Да не губимо вријеме, прихва-
тимо се посла! (Чланици) Узми 
неку другу ладицу! 
 
                         (замрачење) 
 
 
ДРУГИ ПРИЗОР 
 
Сви чланови, осим Цезара, стоје у 
кругу око стола. 996 је окренут 
лицем гледалишту. Десно од њега 
је 1013, лијево Чланица. 
996: Хтио сам да пишем историју 
нечега. Исмијавали су ме јер нисам 
историчар. 
1013: Да ли си пробао да студираш 
историју? 
996 (прво оклијева): Нисам про-
шао на пријемном испиту. 
Општи смијех. 
996: Одлучио сам да напишем 
историју неког друштва. Да бих то 
могао, учланио сам се у ово друш-
тво. 
1013: Зашто баш у ово? 
996: Остали нису хтјели да ме 
учлане. 
1013: Зашто? 
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996: Јер су им годишње чланарине 
биле превисоке. Само сам за ову 
имао довољно пара. 
Општи смијех. 
996: И за ово сам једва скупио. 
Прије тога сам хтио да оснујем 
друштво у коме бих био предсјед-
ник и једини Члан. Сам себи бих 
плаћао чланарину. 
Општи смијех. Помичу се за једно 
мјесто у смјеру казаљке на сату. 
ЧЛАНИЦА: Хтјела сам да се учла-
ним у мушко друштво. И нашла 
сам га. 
1013: Зашто баш у мушко? 
ЧЛАНИЦА: Да бих била равно-
правна с мушкарцима. 
1013: То ме подсјетило на причу о 
некој љепотици која је хтјела да 
постане будистичка свештеница. 
Рекоше јој да би њена љепота само 
стварала проблеме... 
ЧЛАНИЦА: Да ли је одустала од те 
намјере? 
1013: Није. Спалила је своје лице 
пеглом и примили су је. 
ЧЛАНИЦА: Грозно! Ја то никад не 
бих учинила! 
Помичу се за једно мјесто. 
СЕКРЕТАР: Док нисам био члан 
овог Друштва, био сам нико и 
ништа. Када сам се учланио, 
постао сам нечији члан. Неко и 
нешто. Стекао сам и титулу – члан 
друштва тог и тог! Чак сам догурао 
до секретара! 
Помичу се. 
1014: Ми смо увијек били заједно. 
Похађали исто обданиште. Исту 
основну школу, средњу... 
1015: Послије средње нисмо могли 
да нађемо посао. Осјећали смо се 
бескорисним. Одлучили смо да се 
бар на овај начин активирамо. Да 
допринесемо друштву... 

Помичу се. 
1016: Сад нико не може да каже да 
смо бескорисни! Да не доприно-
симо! Да смо згубидани... 
Помичу се. 
1017: И ми смо чланови. Можете да 
видите наше чланске карте! 
Помичу се. 
1013: Мене је учланио мој отац. 
ЧЛАНИЦА: Зашто баш у ово 
друштво? 
1013: Не знам. Нисам га питао... 
Можда зато што му је било нај-
ближе... Или зато што за друга 
друштва није знао! 
 
                       (замрачење) 
 
 
ТРЕЋИ ПРИЗОР 
 
Цезар сједи у старој гломазној 
фотељи која је постављена на 
сто. Лијево од стола стоје 996, 
Чланица, Секретар и 1013. Десно 
су 1014, 1015, 1016 и 1017. 
996 (с раширеним свитком у руци 
из којег чита): Имам данас изван-
редну част да трећи пут у овој 
години додијелим највеће приз-
нање нашег друштва нашем 
доживотном предсједнику и поча-
сном члану – другу Цезару! 
Општи аплауз. 
996: Ви знате ко је наш Цезар. Али 
није наодмет да и овај пут кажемо 
коју ријеч о животу славног нам 
Цезара... Дакле, велики Цезар је 
рођен на Божић љета господњег... 
ЦЕЗАР: Шта лупеташ? Откуд Бо-
жић у љето?! 
996: Извињавам се, драги наш Це-
заре. (наставља да чита) Велики 
Цезар је рођен зиме господње хи-
љаду девесто... 
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ЦЕЗАР: То није битно. Може даље! 
996: У зодијачком знаку Лава... 
ЦЕЗАР: Није, већ... Али не звучи 
лоше... А сад доста (зијева) Овако 
можеш до сутра. Пређи на оно 
главно! 
996: Које, славни Цезаре? 
ЦЕЗАР: Како које? Па на оно 
зашто сте и позвани! 
996: Аха... (пронађе то мјесто и 
чита) На сједници од... 
ЦЕЗАР: Заобиђи! 
996 (након што је умотао сви-
так): Предсједништво је донијело 
одлуку да се великом Цезару за 
изузетне резултате додијели лово-
ров вијенац! 
Аплауз. 
996: По личној жељи великог Це-
зара признање ће да уручи наша 
Чланица! 
Чланица прилази столу са лово-
ровим вијенцем, на тацни од 
картона. Цезар руком даје знак 
као да је одгурује. Чланица и 
остали су збуњени. 
996: Велики Цезар је одбио! 
Аплауз. Чланица се одмиче неко-
лико корака уназад. Гледа 
упитно Цезара. Цезар климне 
главом. Чланица креће напријед. 
Зауставља се уз сами сто. Пружа 
Цезару тацну. Цезар понавља 
исту кретњу. 
996: Велики Цезар је и други пут 
одбио! 
Аплауз. Чланица и Цезар понав-
љају исте кретње. 
996: Славите нашег Цезара који је 
и трећи пут одбио! 
Аплауз. 
Чланица опет прилази столу. 
Пружа Цезару тацну. Цезар ла-
комо зграби вијенац и стави га на 
главу. 

Тацна пада на под. Цезар устаје, 
силази са стола и страствено 
љуби Чланицу. Она се отима. Це-
зар је пушта. Пљесак. 
ЦЕЗАР: Сад идем горе на закуску. 
Цезар устаје. Излази. Чује се како 
закључава врата. 
Чланови се нијемо гледају. 
1014: Три пута је одбио. 
996: Као прави Цезар! 
1015: Али је четврти пут објеручке 
прихватио! 
1016: Знам ја те трикове! 
1017 (996): Да ли је тако и прави и 
Цезар урадио? 
996: Није... У ствари, јест... Нисам 
сигуран... Можда је три пута одбио 
одједном или је одбио у три на-
врата... 
СЕКРЕТАР: Ти си историчар. То би 
требао да знаш! 
ЧЛАНИЦА (996): Како напредује 
биографија? 
996: Чија? Овог или оног Цезара? 
ЧЛАНИЦА: Зар пишеш обадвије 
истовремено? 
996: Пишем само једну. Биогра-
фију која би задовољила и овог и 
оног! 
1013: Значи пишеш биографију 
Гаја Јулија Цезара? 
ЧЛАНИЦА: Али прави Цезар је 
мртав. Убијен! 
СЕКРЕТАР: И овог ћемо! 
ЧЛАНИЦА: Тише. Горе је. Може 
да нас чује. 
1014: Зар није било пара да се сви 
погостимо, а не само он? 
1015: Још морамо да га чекамо да 
све оно пождере! 
1016: Које славље кад се само он 
гости! 
1017: Да није био онолико гладан 
још бисмо и хагиографију његову 
морали да слушамо! 
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1014: А шта ти је то? 
1015: Живот свеца. 
1016: Којег ли свеца! 
1017: Светог врага! 
СЕКРЕТАР: Кад вас већ занима, 
рећи ћу вам. Било је за све. Била би 
то скромна закуска. Сад је испала 
нескромна! 
1014: Он се понаша као да је једини 
члан нашег друштва! 
1015: А ми овдје скапавамо од 
глади! 
1016: Док он горе ждере! Ни кост 
да нам баци! 
1017: Да сам знао да ћу да гладујем, 
никад се не бих учланио у ово 
друштво! 
СЕКРЕТАР: Ја сам мислио да купу-
јем за све. 
ЧЛАНИЦА: Опет! 
СЕКРЕТАР: Сав новац сам поди-
гао! 
ЧЛАНИЦА: Опет! 
СЕКРЕТАР: Сад нам је салдо – 
нула! 
ЧЛАНИЦА: Опет! 
996 (Секретару): Одакле нам но-
вац за закуску? 
СЕКРЕТАР: Од нових чланарина. 
ЧЛАНИЦА: Опет! 
1014: Наше Чланарине! 
1015: Платићемо за то! 
1016: Чиме кад је потрошио? 
1015: Баш ме брига. Хоћу своје 
паре назад! 
СЕКРЕТАР: Питам се како ће да 
намкне паре за идућу ловоријаду! 
ЧЛАНИЦА: Опет од наших члана-
рина! 
СЕКРЕТАР: Ко је луд да се учлани 
у овакво друштво! 
ЧЛАНИЦА: Стари одлазе, нови до-
лазе! 
1013: Зар нас нема више од осмо-
ро? 

996: Седам Чланова и један члан 
предсједништва – ја. 
СЕКРЕТАР: Не рачунајући Цезара. 
1013 (996): Дакле, ти си предсјед-
ништво. Ти си му додијелио 
ловоров вијенац! 
996: Морао сам. Он је тако одлу-
чио! 
1013: А шта би било да ниси? 
996: Било би страшно! 
1013: Шта? 
Кратка пауза. 
1013: Бојиш га се? 
996: Пуно! 
Врата зашкрипе. 
1014: Ево га! 
1015: Јебига! 
1016: Ево га, јебига! 
1017: Јеби га ти! 
Цезар улази. Зијева. 
ЦЕЗАР: Прије него што се рази-
ђемо, имам приједлог... 
996: Усваја се једногласно! Пред-
сједништво га је већ усвојило! 
ЦЕЗАР: Мијењам секретара. 
СЕКРЕТАР: Зашто? 
ЦЕЗАР: Није одговарајући. 
996 (Цезару): Зна ли дактилогра-
фију? 
СЕКРЕТАР: Знам! 
996: Зна ли стенографију? 
СЕКРЕТАР: Знам! 
996: Да ли је завршио економску 
школу? 
СЕКРЕТАР: Вишу! 
996: Шта онда није у реду? 
ЦЕЗАР: Ништа није у реду. Требам 
секретарицу и готово! 
ЧЛАНИЦА: Секретарицу?! 
996: Само Ви изаберите, друже Це-
заре! 
ЦЕЗАР: Нема ту шта да се бира. 
(Ухвати Чланицу за руку, она се 
покушава отргнути, Цезар је 
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вуче за собом.): Изађите сви да 
могу закључати врата! 
ЧЛАНИЦА (док је Цезар вуче): Ја 
не знам дактилографију! Ни стено-
графију!... Завршила сам само 
основну школу!... И то довољним 
успјехом!... Ако је то успјех!... 
Сви излазе осим Цезара и Чланице 
који стоје крај врата. Излазе и 
њих двоје. Док врата шкрипе и 
чује се окретај кључа, Чланица 
понавља задњи монолог. 
 
                         (замрачење) 
 
 
ЧЕТВРТИ ПРИЗОР 
 
Сви осим Цезара претурају по до-
сијеима на столу. На зиду виси 
невјешто израђен цртеж Цезара 
са три ловорова вијенца на глави. 
Чланови гледају слику. 
1014: Што га наслика, серем му се 
на посʼо! 
1015: Нова слика, нови вијенац. 
1016: Скинуо два, а ставио три. 
1017: Као Брежњев. Дао да му 
штампају треће издање сабраних 
дјела само зато да би се на фото-
графији видјело да је добио и 
трећи пут Орден народног хероја! 
1014: Ако је добио три вијенца, 
зашто носи само један? 
1015: Будало, ко још носи на глави 
три вијенца?! 
1016: Ни прави Цезар није носио 
више од једнога! 
1017: Није он ни добио три већ 
само један вијенац. Три пута гле-
дамо како му дајемо исти вијенац! 
996: Доста блебетања! Нисмо зато 
дошли. И то ноћу! 

1013: Ово је крајњи безобразлук! 
Шта он мисли? Да је она његово 
власништво! 
996: Сви смо ми његово власниш-
тво. 
СЕКРЕТАР: Ја више нисам! 
996 (Четворици): Шта је? Има ли 
или нема? 
1014: Нема. 
1015: Као да га никад није ни било. 
1016: Мора да га је склонио. 
1017: Али зашто? 
СЕКРЕТАР: Ако га никада није ни 
било, онда се никада није учланио 
у наше друштво. Није наш Члан! 
996: Немогуће. Биће да га је са-
крио. Кад сам га замолио за његов 
досије ради писања биографије, 
рекао је да ми не треба. Да пишем 
по угледу на оног другог Цезара. 
СЕКРЕТАР: Биће да је сам сакрио 
свој досије. Зашто? Шта у њему 
има да други не смију знати? 
1013: Недостају и други досијеи. 
Приличан број. Ко су ти људи? 
996: Није важно. Њих више нема у 
друштву. 
1013: Могли бисмо да их потра-
жимо. Да добијемо неке податке... 
996: Баш ме брига за странце! 
СЕКРЕТАР: Нису то странци. Били 
су наши чланови. 
996: Били су. Више нису. 
1013: Да их он није избацио? 
996: Зашто би их избацио ако су 
плаћали чланарину? 
1013: Коју он не плаћа! (Кратка 
пауза.) Ко зна јесу ли и живи! 
СЕКРЕТАР: Мене више брине је-
дан други досије... 
996: Ако овдје нема његовог доси-
јеа, то не значи да не плаћа 
чланарину! 
1013: Чијег? 
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СЕКРЕТАР: Једног члана који је 
још увијек ту – Броја 1013! 
1013 (тргне се, збуњен): Немогуће! 
Ко је претраживао задњу ладицу? 
СЕКРЕТАР: Ја... Овдје су досијеи 
броја 1012 и ове четворице (баци 
поглед на Четворку). Твог нема! 
1013: Како нема? Мора бити! Пре-
тражите поново! 
996: Не дери се. Чуће те он. Ко зна 
да ли спава! 
Четворка враћа ладице у ормар. 
996: Шта ће бити са њом? 
СЕКРЕТАР: Шта ће бити, већ је 
било. Жао ми је. 
996: Можда то и није тако лоше... 
СЕКРЕТАР: Шта? 
996: ...што је са Цезаром. Касније 
ће нам дати информације... 
СЕКРЕТАР: Какве? 
996: ...О Цезару. Која му је слаба 
тачка. 
СЕКРЕТАР: И шта онда? 
996: Како шта? Аут, Цезар! На-
поље из друштва! 
СЕКРЕТАР: Кад би то тако лако 
било!... И ја сам био са њим. И ја ти 
могу дати информације. Желиш 
ли да их чујеш? 
Кратка пауза. 
СЕКРЕТАР: Нема их. Цезар нема 
слабих тачака. Никад га нећемо 
уклонити из друштва! 
 
                        (замрачење) 
 
 
ПЕТИ ПРИЗОР 
 
 
1013 прегледава досијее из једне 
ладице на столу батеријском 
лампом. 

Врата зашкрипе. Свјетло се па-
ли. 1013 се тргне. Уплашен, гледа 
у врата. Прилази Чланица. 
1013: О, то си ти! 
ЧЛАНИЦА: А кога си другог оче-
кивао? Цезара? 
1013 јој приђе ближе. Она се 
одмаче. 
1013: Како си успјела да побјег-
неш? 
ЧЛАНИЦА: Шта те брига!... Али ћу 
да одем прије но што успијеш да му 
дојавиш! 
1013: Коме? Шта? 
ЧЛАНИЦА: Не прави се луд! Це-
зару, наравно... Гдје сам!... Реци му 
да ме никад неће пронаћи! (зајеца) 
Разумијеш? Никад! 
1013: Зашто бих ја то говорио Це-
зару? Ја с њим не говорим. Ја га 
мрзим као и ви сви! 
ЧЛАНИЦА: Лажеш, шпијуне!... 
Мислиш да не знам... Знам ја све! 
Од почетка! 
1013: Шта знаш? 
ЧЛАНИЦА: 996 је закључавао 
врата за собом. Увијек је био опре-
зан. Знао је да Секретар и ја имамо 
кључеве ове просторије... И ти их 
имаш. И то не дупликат већ ориги-
нал. Позајмио ти га Цезар! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Лагао си да станујеш у 
близини... Или си стварно у бли-
зини?... По задатку... Станујеш са 
Цезаром. Спаваш са Цезаром. Ти 
си Цезаров љубавник!... Био си то 
прије мене!... Сад си љубоморан! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: И шта сада хоћеш? 
Сад кад Цезар све зна? Сад ће да 
нас смакне!... Али ја ћу свима да 
кажем! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: А шта сад тражиш? 
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1013: Мој досије. Цезар га је укло-
нио. 
ЧЛАНИЦА: Шта ће ти ти твој до-
сије? Он га зна напамет! 
1013: Не знам. Није овдје. 
ЧЛАНИЦА: Ти си га сам уклонио! 
Да га не пронађемо! 
1013: Ако сам га уклонио, зашто 
бих га сад тражио? 
ЧЛАНИЦА: Ко зна чији досије ти 
тражиш. Можда мој? 
1013: Нема ни твога! 
ЧЛАНИЦА: Како нема? Био  је ту! 
1013: Ни Секретаровог, ни броја 
996, ни досијеа Четворке... Сви смо 
исписани. Отписани! 
 
                        (замрачење) 
 
 
ШЕСТИ ПРИЗОР 
 
Цезар сједи у фотељи. Улазе сви 
чланови осим Чланице. 
Сви: Ave, Caesar! 
Цезар климне главом, посматра 
их постројене око стола 
ЦЕЗАР: Како видим, нисте на 
окупу. 
996: Јесмо. 
ЦЕЗАР: Како видим, односно не 
видим, недостаје један члан. 
996: Који? 
ЦЕЗАР: Како видим, односно не 
видим је, недостаје Чланица... 
996: Мислите на секретарицу? 
ЦЕЗАР: Наравно да мислим на 
секретарицу. Гдје је? 
996: Зар није са вама? 
ЦЕЗАР: Како видим, односно не 
видим је, није. Да је са мном, 
видјели бисте је и ви, а ја сад не бих 
питао гдје је она!... Дакле, гдје је 
моја секретарица? 
996: Ја не знам. 

СЕКРЕТАР: Ни ја. 
Четворка: Ни ми, такође! 
ЦЕЗАР: Нико ништа не зна, а ње 
нема па нема. Гдје сте је сакрили? 
996: Зашто бисмо је сакрили, ве-
лики Цезаре? 
ЦЕЗАР: Откуд ја знам зашто! 
Свашта вама може да падне на па-
мет! Ви сте сви луди. Да сте 
паметни, не бисте се учланили у 
ово друштво! 
996: Тако је, умни Цезаре! 
ЦЕЗАР: Завежи!... А сад да не гу-
бимо вријеме. Док је не ухватим, 
послужићу се поново мојим ста-
рим Секретаром... И да знате, неће 
ми побјећи. Свезаћу га и држати 
затвореног. На води. И хљебу, ако 
га буде било! 
СЕКРЕТАР: Нећу! 
Сви гледају Секретара зачуђено. 
ЦЕЗАР: Шта си рекао?! 
СЕКРЕТАР: Рекао сам оно што сам 
рекао. 
ЦЕЗАР: Понови! 
СЕКРЕТАР: Нећу. 
ЦЕЗАР: Да ли нећеш да поновиш 
оно што си рекао или стварно не-
ћеш? 
СЕКРЕТАР: Нећу. 
ЦЕЗАР (аплаудира): Браво! Бра-
висимо! Бравурозно!... Један од 
шесторице. Један међу кукави-
цама!... А, не. И она је храбра. Она 
је побјегла... Да ли је то храброст? 
(Секретару) Хоћеш ли и ти да 
побјегнеш? 
СЕКРЕТАР: Хоћу. 
ЦЕЗАР: Тако је већ боље. То је 
напредак! Са папагајској ,,нећуˮ на 
храбро ,,хоћуˮ!... Добро, да не ду-
жимо. (Секретару) Идемо. Знаш 
шта те чека. 
СЕКРЕТАР: Знам. 
ЦЕЗАР: Дај ми руку. 
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СЕКРЕТАР: Нећу. 
ЦЕЗАР: Опет!... Да ниси болестан? 
СЕКРЕТАР: Нисам. 
ЦЕЗАР: Онда шта чекаш? 
СЕКРЕТАР: Не знам. 
Цезар га помилова по образу. 
ЦЕЗАР: Заиста нећеш? Све би било 
као некад. Обећавам ти... 
СЕКРЕТАР: Нећу. 
996: Ја хоћу! 
ЦЕЗАР: Шта ти хоћеш? 
996: Да идем... С вама, вољени Це-
заре. 
ЦЕЗАР: Шта ћеш ми ти? Тебе ни-
сам молио. Цезар моли кога моли. 
Цезар не воли да моли! (оста-
лима) А ви? Молите ли се ви? 
СВИ (осим 1013. и Секретара): 
Молимо се! 
ЦЕЗАР: Коме? 
Исти: Богу... Цезару! 
ЦЕЗАР: Онда се молите и даље. 
Добро је то... 
Секретар сагао лице до земље као 
да се моли. 
ЦЕЗАР (зијева): Уморан сам. Идем 
да спавам... Не заборавите да за-
кључате врата за собом. 
Излази. Секретар је и даље саг-
нут. Врата зашкрипе. 
996: Како зна да имамо кључ? 
1014: Можда не зна. 
1015: Посенилио је. 
1016: Није ни чудо. 
1017: Он је број један! 
 
                             (замрачење) 
 
 
СЕДМИ ПРИЗОР 
 
Исти као и у шестом призору. 
Секретар и даље клечи. 

996: Ситуација је све гора. Овако се 
више не може. Нешто мора да се 
промијени. 
1013: Постоји само једно рјешење. 
Аут, Цезар! Или Цезара или 
ништа! 
Посматрају Секретара. 
996: Остао је овакав од синоћ. Шта 
да радимо са њим?... Не знам ни 
како се зове. Његовог досијеа 
нема. Не знам гдје станује... 
1013: Покушајмо да га подигнемо. 
Негдје морамо да га поставимо. 
СЕКРЕТАР: 
Тек прође једна ноћ 
како не послушах Цезара. 
О, богови моћни! 
Сад молим сам, 
проклет и остављен. 
Злохуда судба ме Чека! 
1013: Он је луд! 
996: Може бити. 
1014: И то само зато... 
1015: ...што је оном гаду... 
1015: ...у очи рекао... 
1017: ...нећу! 
1013: Ставимо га у фотељу. 
996: Нипошто! То би било свето-
грђе! 
1013: Нисам знао да Цезар има 
свету гузицу!... Хајде, момци. Је-
дан за лијеву, други за десну руку. 
Трећи за десну, Четврти за лијеву 
ногу! 
Четворица посадише Секретара 
у фотељу. 
996: Шта ћемо сад кад он види? 
Куку нама! 
1013: Ништа. Сад ће и он морати да 
стоји као и ми! 
996: Ја с тим немам везе! Немојте 
случајно мене пред њим да поми-
њете! 
1013: Значи одустајеш од свега? 
996: То нисам рекао. 
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1013: Онда идемо даље. Цезара смо 
практично скинули с пријестоља. 
Још само треба да га правно укло-
нимо! 
996: Како правно? Он је дожи-
вотни предсједник! 
1013: Треба да му одузмемо тај статус. 
996: То је немогуће! 
1013: Погледаћемо у статут друш-
тва. Тамо сигурно пише... 
996: Гдје ти је статут? Ја га никад 
нисам ни видио, а камоли прочи-
тао! 
1013: Значи гад је и статут уклонио. 
Као и наше досијее... Неко је статут 
морао да прочита! 
996: Прочитао га је Секретар. Али 
каква корист! Не вриједи ни да га 
је научио напамет! 
1013: Написаћемо нови. 
996: И да га напишемо, ко ће да га 
верификује? Цезар сигурно неће! 
10134: Морамо да изаберемо новог 
предсједника. Да одржимо скуп-
штину друштва... 
996: Откако је Цезар предсједник, 
нити једна није одржана! 
1013: То значи да је Цезару одавно 
истекао мандат. Треба само да се 
договоримо ко ће да буде нови 
предсједник. 
996: Ја нећу! 
1013: А ја баш мислио да тебе пре-
дложим! 
996: Нећу док је Цезар жив! 
1013: А кад не буде жив? Хоћеш ли 
онда да пристанеш? 
996: Хоћу. 
1013: Онда га само треба убити! 
996: Цезара нико не може да убије. 
Цезар је бесмртан! Цезар је рођен 
прије наше ере! Цезар је број је-
дан! 
 
                       (замрачење)

ОСМИ ПРИЗОР 
 
1013 стоји на столу уз фотељу у 
којој сједи Секретар. Остали су 
чланови, осим Цезара, око стола. 
1013: Биће лакше него дјетету 
украсти карамелу! Кад Цезар дође, 
скочићемо сви на њега. Нас је 
шест... Можда и седам, а он сам... 
Нема изгледа! 
Четворица: Тако је! 
1013 (1014): Ти ћеш да му држиш 
лијеву руку. 
1014 климне главом. 
1013 (1015): А ти десну. 
1015: Могу ли ја лијеву? 
1014: Не може! 
1013: Зашто? 
1015: Цезарова десна рука је јача, а 
ја слабији од њега! (Упре прстом у 
1014) 
1013: Можеш. 
1014: Не може! 
1013: Договорите се сами коју ћете 
руку да узмете. Мени је свеједно... 
(1016) А ти ћеш да му држиш ли-
јеву ногу. 
1016 климне главом. 
1013 (1017): А ти десну. 
1017: Мало сутра! 
1013: Договорите се сами! 
1017: Ја нећу ногу. Хоћу руку, и то 
лијеву! 
1014: Ја сам лијеву већ резервисао! 
1013: Бацајте коцку! 
Свађа. Затим тучњава. 
1013: Ето с ким ја дижем револу-
цију! 
996 (1013): Видим да сте се догово-
рили за држање. А ко ће га...? 
1013: Шта? 
996 покаже руком на врат. 
1013: Ја сам мислио да сте Ви за то 
најпогоднији. 
996: Ја? Зашто баш ја? 
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1013: Ви сте најстарији члан. 
996: Ја? Ви сте старији од мене. 
Најмање шест мјесеци! 
1013: Само пет... Али млађи сам 
члан од вас. Ви сте се прије учла-
нили. Мањи сам број. Зато вам се и 
обраћам са ,,Виˮ! 
996: Немојте, молим Вас! 
1013: Ви сте члан Предсједништва. 
996: Предсједништво више не 
постоји. 
1013: Постоји док постоји и један 
члан! 
996: Један кʼо ниједан! 
1013: Значи, нећете? 
Кратка пауза. 
1013: Кукавица сте! 
Кратка пауза. 
1013: Сад је вријеме да будете 
херој! 
996: Ви сте одувијек били храбри. 
Будите то и сада! 
1013: Ако ви то учините, ући ћете у 
историју. Само ви! 
996: Шта ми то вриједи када нећу 
бити жив! 
1013: Бићете бесмртни! 
996: Хвала, остављам то Вама. И 
Вашим храбрим помагачима. 
Четворица леже без свијести. 
1013 (гледа их): Освијестиће се. 
Пауза. 
1013: Добро, ја ћу то да учиним. 
Али и Ви морате за нешто да га 
држите. 
996: Држаћу га за уво. 
1013 (смијех): Лијево или десно? 
996: Може и за оба ако треба. Кад 
год су моји клали свиње, увијек 
сам их држао за уши! 
 
 
                             (замрачење) 
 
 

ДЕВЕТИ ПРИЗОР 
 
996 окреће ручну брусилицу на 
столу до Секретара у фотељи. 
1013 оштри нож. Често прекида 
да би испробао оштрину на дла-
кама надлактице. 
СЕКРЕТАР: 
Цезар спава у облацима, 
а пацови рију у подруму. 
Цезар је Цезар, а пацови су пацови 
од постанка до нестанка. 
Дјеца се играју револуције, 
а да ли је Цезар дизао? 
Није. Цезар је отац овога друштва 
и све док постоји Цезар, 
постојаће и ово друштво, 
ако он то буд хтио. 
996: Да ли је коначно оштар? 
1013: Није. Окрећи даље. 
996: Не могу више. Боли ме рука! 
Зашто ме неко од ове четворице не 
замијени? 
1013: Ти си изабрао уши. То је нај-
лакше. Они морају да чувају снагу 
за руке и ноге! 
996: Да ли је сада оштар? 
1013: Није. Кад будем могао да ски-
дам длаке, знаћу да је добро 
наоштрен! 
996: Као да ћеш да га обријеш или 
само да му одрежеш уши! 
1013: Могао бих успут и уши. Али 
бојим се да бих ти притом одрезао 
прсте! 
995: Чему ово оштрење? Просто си 
могао да набавиш најобичнију 
бритву! 
996: Имам само жилете. Од њих, 
признаћеш, никакве користи! 
Куцање на врата. Престају да 
оштре. Гледају у врата. Врата 
зашкрипе и отворе се. Улази Це-
зар. Престану са оштрењем. 
ЦЕЗАР: Аве, момци! 
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СВИ (осим Секретара и 13): Ave, 
Caesar! 
ЦЕЗАР: А гдје вам је оно друго? 
Morituri te salutant?... Или сам ја то 
требао да кажем? 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Шта то радите, ако смијем 
да питам?... Гдје је свиња?... На 
шта сте се наоштрили?... На зеца? 
У шуми? 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: А остало? Корито? Вјеша-
лице? Ватра? 
Кратка пауза. 
Цезар прилази 1013. који нијемо 
држи нож. 
ЦЕЗАР (показује на нож): Дозво-
љаваш? 
1013 му пружа нож. Цезар га узме 
и испроба на надлактици. 
ЦЕЗАР: Кʼо бритва! Не морате 
више да га оштрите! 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Ви намјеравате да се 
гостите, а мене не зовете. Свога 
предсједника! Иза мојих леђа! Па 
то нема смисла! 
996: Ја сам рекао да Вас позову, а 
они... 
ЦЕЗАР: А зашто да ме зову? Да би 
ме могао повући за уши? 
996 га запрепаштено погледа. 
ЦЕЗАР: И зидови имају уши, драги 
мој! А те уши није тако лако одре-
зати!... На шта ти ја личим? На Ван 
Гога? 
996: То... то... Ја то, друже Цезаре, 
нисам рекао! 
ЦЕЗАР: Ниси, али си предложио 
да ми се одсијеку уши. Да не чујем 
шта причате кад ме нема. 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Дај ми кључ. 
996: Који кључ, друже Цезаре? 

ЦЕЗАР: Не прави се луд! Кључ од 
ове друштвене просторије! 
996 вади кључ из џепа и даје га Це-
зару. 
ЦЕЗАР: А сад остали. 
1013 предаје кључ. 
996 (1013): Одакле теби кључ? 
ЦЕЗАР: Он је био мој шпијун, глу-
пане!... Био, али сада више није... 
Отказао ми послушност. Као и онај 
тамо лудак! (показује на Секре-
тара) 
СЕКРЕТАР: 
Једном кад будем прах 
сјетићеш се, Цезаре 
праха који си газио 
и који ћеш газити. 
Све нас нек разнесе вјетар. 
Буди камен вјечан, сам. 
Заборави нас, биједне, 
који ћемо да скончамо 
на сметљишту историје. 
1014: Ми смо увучени у ову прљаву 
игру. 
1015: Ни накрај памети ми није да 
кољемо зеца. 
1016: Ни свињу. 
1017: А камоли нашег друга Це-
зара! 
ЦЕЗАР: Добро, вјерујем вам. 
Узмите кључ од овог идиота. 
1014 вади кључ из џепа из Секре-
таровог џепа. 
ЦЕЗАР: А сад га избаците из моје 
фотеље! 
Послушаше. Вуку секретара 
сваки за по је дну руку и ноду. Али 
он се не миче. 
ЦЕЗАР: Шта је? Не иде? 
Четворица: Не дâ се, снажни Це-
заре! Као да је срастао гузицом за 
фотељу! 
ЦЕЗАР: Онда га избаците заједно с 
фотељом. Ионако је била сва рас-
климана. 
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Четворица: Гдје да га избацимо? 
ЦЕЗАР: На смеће... Не заборавите 
и сто! 
 
                          (замрачење) 
 
 
ДЕСЕТИ ПРИЗОР 
 
На зиду умјесто Цезарове слике 
виси цртеж који дочарава прозор 
с решеткама. На поду сједе окре-
нути леђима 1013 и 996. 996 гледа 
у врата, док на другом крају 1013 
гледа у испражњен ормар. 
Цезара уносе 1014, 1015, 1016 и 
1017 на болничким носилима. Он 
пљесне рукама и они га спуштају 
на средину сцене. 
ЦЕТАР (устане): Аве, затворе-
ници! 
996 (устане): Ave, Caesar! Morituri 
te salutant! 
ЦЕЗАР: То ми се свиђа... 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Нисте баш одушевљени... 
Изгледа да вам и није баш нај-
боље?... Ја не могу да вас 
разумијем. Никад нисам био у 
затвору! (смијех) Кажу да је и 
затвор за људе, да није човјек ко 
није био у затвору. Зар ја нисам 
човјек? 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Не смијете се?... Покушаћу 
да вас насмијем... Неки наш науч-
ник, мислим хемичар, отишао на 
праксу у Русију. Не знам у који 
град. Ваљда у Москву. Сад не знам 
да ли је то био неки семинар или 
вјежба... Није важно...  Дакле, тамо 
су нешто експериментисали... У 
једном тренутку наш чова који 
одлично говори руски изговори 
ријеч член. Имао је на уму неког 

члана из Мендељејевљевог пери-
одног система елемената... Сви 
присутни Руси праснуше у сми-
јех!... 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Зашто, питате се ви... У 
руском језику ријеч член значи 
Члан. Али у руском жаргону значи 
члан нашег тијела. Један члан на-
шег мушког тијела... Шта мислите 
који? (грохотан смијех) 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Погодили сте! (смијех) 
1013 га намрштено гледа. 
ЦЕЗАР: Није вам смијешно? 
996 покушава да се насмије. 
ЦЕЗАР: То је већ мало боље. 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: А сад послушајте ово.... 
Неки наш научник, мислим физи-
чар, отишао на праксу у Америку. 
Не знам у који град. Ваљда у Њу-
јорк. Сад не знам да ли је то био 
неки семинар или вјежба... Није 
важно... Дакле, тамо су нешто 
експериментисали... У једном тре-
нутку наш чова, који одлично 
говори енглески, изговори ријеч 
member. Имао је на уму неког 
члана из Мендељејевљевог пери-
одног система елемената... Сви 
присутни Американци праснуше у 
смијех!... 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Зашто, питате се ви... У 
енглеском језику ријеч member 
значи члан. Али у америчком 
сленгу значи члан нашег тијела. 
Један члан нашег мушког тијела... 
Шта мислите који? (грохотан 
смијех) 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Ни то вам није сми-
јешно?... 
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996: Ја не знам који је члан у пи-
тању, духовити Цезаре. 
ЦЕЗАР: Увијек си био будала! 
Цезар легне у носила. 
Четворица носе Цезара према 
вратима. Прије но што су стигли 
до врата, Цезар пљесне. Носачи 
стану. 
ЦЕЗАР: Момци, реците ми зашто 
ме носите. До недавно сте хтјели да 
помогнете мом убици! 
1014: Ви нам, богати, Цезаре, ба-
цате мрвице са ваше трпезе! 
1015: Нису то мрвице већ мрве! 
1016: Нису то мрве већ мрветине! 
1017: Док их има, ту смо! 
Цезар пљесне. Излазе. Врата 
зашкрипе. Окретај кључа у 
брави. 
 
                     (замрачење) 
 
 
ЈЕДАНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Доносе Цезара. Спуштају носила. 
У Цезаровом крилу је магнето-
фон. Цезар устаје. 996 стоји. 1013 
сједи и гледа у ормар. 
996: Ave, Ceesar! Morituri te salu-
tant! 
ЦЕЗАР: Браво! У право вријеме и 
на правом мјесту! 
Цезар одлази до ормара. Посма-
тра 1013-ог који и даље буљи у 
ормар. 
Цезар пљесне, 1014 одлази до 
врата. 1015 стане испред слике са 
решеткама. 1016 стане наспрам 
1015. окренут леђима гледа-
лишту. 1017 стане уз ормар 
насупрот Цезару. Четворица 
посматрају 996. који стоји у сре-
дини. 

1014: Ја сам судија славног Цезаро-
вог суда! (наклони се) 
1015: А ја тужилац! (наклони се) 
1016: Ја, бранилац! (наклони се) 
1017: Порота! (наклони се) 
1014: Ви сте, броју 996, оптужени 
за покушај атентата на друга Це-
зара! 
996 (дрхтећим гласом): То мора 
да је нека забуна! (показује руком 
на 1013) То је он хтио да учини! И 
учинио би да мене није било! 
1015 одлази до Цезара који му пре-
даје магнетофон. 1015 се враћа на 
своје мјесто. Укључује магнето-
фон. 
Глас 996: ,,То нисам рекао.ˮ 
1015 искључи магнетофон. 
1015: То је Ваш глас, зар не? 
996: Глас је мој. А гдје је глас коло-
вође? (показује на 1013) Зашто не 
судите њему? 
1014: Можда други пут. Сада су-
димо Вама! 
996: То је неправда! 
1014: Цезар зна само за правду! 
1015 укључује магнетофон. 
Глас 996: ,,Хоћу!ˮ 
1015: Да ли је то Ваш глас? 
996: Јесте. 
1013: Да ли сте свјесни своје кри-
вице? 
996: Ниједан суд ме не може осу-
дити за исказе ,,То нисам рекаоˮ и 
,,Хоћуˮ... У томе нема ничег ком-
промитујућег. Зашто нисте 
снимили и питања? То су само без-
азлени одговори на отровна 
питања броја 1013! 
1015: Управо Ваше ,,хоћуˮ Вас те-
рети јер је то одговор на питање: 
,,Да ли бисте хтјели да будете пред-
сједник друштва ако Цезар не би 
био жив?ˮ Онај који је поставио 
вама такво питање, није изразио 
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такву жељу... Дакле, поричете ли 
да сте жељели Цезарову смрт? Да 
сте жељели да будете нови пред-
сједник? Да сте рекли ,,Хоћуˮ? 
996: То сам рекао. Али сам послије 
додао да је Цезар бесмртан. Према 
томе, ја не могу бити Цезаров нас-
љедник! То нико не може да буде. 
Цезар је задњи Адам! 
1015: Али Ви бисте вољели да бу-
дете предсједник кад Цезар не би 
био предсједник! 
996: Цезар је наш почасни и дожи-
вотни предсједник! 
1015: Али претпоставимо да га 
нетко смијени. Ви бисте онда као 
члан предсједништва друштва 
били једини кандидат за новог 
предсједника. Послије Цезара, Ви 
сте и најстарији члан! 
996: Цезар је незамјењив! 
1015: Али сви не мисле тако. 
996: Осдудимо оне који мисле дру-
гачије! 
1015: Свима не можемо да судимо. 
996 (упре прстом у 1013): Побуње-
ницима можемо! 
1015: Зашто сте учествовали у 
завјери против Цезара? 
996: Нисам. 
1015 притисне дугме на магнето-
фону. 
Глас броја 996: ,,То нисам рекао.ˮ 
1015: Рекли сте да не одустајете од 
учествовања у завјери против Це-
зара! 
996: То нисам рекао. 
1015 притисне дугме поново. 
Исти глас и иста реченица. 
1015: Зар тврдите да ово није ваш 
глас? 
996: Глас је мој али као што сте 
чули, ја нисам рекао да ћу учество-
вати у завјери. Рекао сам: ,,То 
нисам рекао.ˮ 

1015: Шта ните рекли? Да нисте 
рекли да нећете учествовати у 
завјери, односно да ћете одустати 
од завјере. Дакле, рекли сте ово! 
Притисне поново дугме. 
Глас 996-ог: ,,Хоћу!ˮ 
996: Кад сам рекао да ,,нисам ре-
каоˮ, значи да нисам рекао ништа. 
Ни да, ни не. 
1015: Значи да Вас није занимало 
шта ће бити са Цезаром? 
996: То нисам рекао. 
1015: А шта сте рекли? 
996: Да је Цезар бесмртан. Ја ћу да 
умрем сутра, Ви прекосутра, а Це-
зар – никад! 
1015: То сте већ рекли... Ви, дакле, 
поричете учешће у завјери? 
996: Поричем. 
1015: Ако волите Цезара, зашто 
нисте спријечили завјеру? 
996: Није било потребно. Цезара 
нико не може да убије. Може се 
само покушати... 
1015: И покушај убиства се каж-
њава. Зашто нисте спријечили 
покушај убиства? Зашто нисте ја-
вили Цезару? 
996: Није било потребно. 
1015: Зашто? 
996: Цезар је знао шта ће да се до-
годи. Он све чује и све види! 
1015: То је тачно. Али Цезару би 
ипак било драго да сте му јавили. 
Тиме би доказали своју лојал-
ност... Овако сте га изневјерили! 
Кратка пауза. 
 
1015 притисне дугме. 
Глас 996: ,,Држаћу га за уво.ˮ 
1015: Видимо да сте пристали да 
учествујете у убиству друга Цезара. 
Да помогнете његовим убицама! 
996: Ја сам одбио да убијем дива 
Цезара! 
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1015: Али сте га хтјели држати га за 
уши. 
996: За нешто сам морао. 
1015: Зашто сте морали? 
996: Јер смо се тако договорили. 
1015: Ко се договорио? 
996: Сви чланови. Што већина 
одлучи мора да се уради. 
1015: Предсједништво доноси 
одлуке у друштву. Дакле, само Ви. 
996: Предједништво бирају сви 
чланови. Оно је подређено цјело-
купном чланству. 
1015: Али Предсједништво не мора 
да доноси злочиначке одлуке! 
996: Ја сам знао да ће то да заврши 
неуспјехом. Против Цезара се не 
може борити. Нити правно ни ору-
жјем! 
1015 притиска дугме на магнето-
фону. 
Глас 996: ,,Да ли је коначно ош-
тар?ˮ 
1015: Нестрпљиви сте да се нож 
што прије наоштри. Да се што при-
је Цезару пререже гркљан! 
996: То је било моје завитлавање 
броја 1013. Знао сам да то ништа не 
вриједи. Цезар је као пуж који хода 
по оштрици бријача неозлијеђен. 
Цезар је факир који спава на бод-
љама! 
1015: Окретали сте брусило! 
699: Натјерали су ме! Јесте ли то 
снимили? 
1015: Немам више питања. 
1014: Добро. А сад ријеч има бра-
нитељ! 
1016 (уз наклон): Славни суде, за 
разлику од мог колеге тужиоца, 
немам никакве материјалне до-
казе, те не могу да правоваљано 
браним мог клијента... Стога мо-
лим славни суд да га ослободи 
оптужбе ако није крив или, ако је 

крив, осуди на благу казну, а 
можда и на најстрожу ако сматра 
да је мој клијент то заслужио. 
996: Како то? А гдје је остали дио 
траке? Гдје је оно све што сам гово-
рио о Цезару?... Не може то тако! 
Тужиоцу су дали магнетофон, а 
браниоцу нису!... Какав је ово суд?! 
1014 (лупи чекићем о сто): Мир у 
судници!... Дужност ми је да обја-
сним оптуженом стање ствари... 
Друг Цезар је прислушкивао раз-
говор оптуженог. Али морам да 
кажем да је његов магнетофон по-
дешен да снима само оно лоше што 
се говори о Цезару! 
996: Ако већ не снима магнетофон, 
снимате ви. 
1014: Ја? Не разумијем. Који то 
ми? 
996: Ви, свједоци. 
1014: Колико је мени познато, Ви 
немате нити једног свједока. 
996: Свједоци сте вас четворица! 
1014: Која четворица? 
996: Па ви који изигравате судију, 
тужиоца, браниоца и једночлану 
пороту! У ствари, ви сте бројеви 
1014, 1015, 1016 и 1017! 
1014: Шта Ви ту лупетате? Ја Вас 
први пут у животу видим! 
996: Ма шта ми наприча! 
1014: Ви вријеђате часни Цезаров 
суд! 
1015: Ово порота мора да узме у 
обзир! 
1017: Свакако. 
1014: Дајем ријеч великом Цезару. 
Салушајмо га! Слиједи говор за 
царске уши! 
 
Сви осим 1013. гледају у Цезара. 
Цезар дигне руку. Сви пљешћу 
осим броја 1013. 
Четворица: Живио Цезар! 
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ЦЕЗАР: Иако су ме сви увјеравали 
да овдје моја ријеч није нужна те 
да штедим грло за неку бољу при-
лику, осјећам се дужним да дам 
изјаву, која ни у којем случају није 
одбрана већ поука како за са-
дашње, тако и за будуће чланство 
нашег друштва... 
Сви пљешћу осим броја 1013. 
ЦЕЗАР: Критика је увијек добро-
дошла кад је добронамјерна и 
конструктивна, што се за нашег 
завјереника не би могло рећи... Он 
тврди да сам расипник! 
996: То нисам рекао! 
ЦЕЗАР: Тишина док ја говорим! 
1014 прилази 996-ом и ставља му 
фластер на уста. 
Цезар прилази цртежу на зиду. 
Скида га и окреће на другу 
страну. Враћа слику на зид. То је 
опет Цезаров портрет са три 
вијенца. 
ЦЕЗАР: Поштована порото, погле-
дајте ово... Шта видите? 
1017: Велики портрет великог Це-
зара! 
ЦЕЗАР: Какав је то портрет? 
1017: Портрет из анфаса! 
ЦЕЗАР: Којом техником је рађен? 
1017: Угљеном. 
ЦЕЗАР: Тачно. Портрет великог 
Цезара рађен је обичним угљеном. 
Да ли је то Цезар заслужио? 
1017: Није! 
ЦЕЗАР: Тачно. Велики Цезар је 
заслужио више. Заслужио је не 
угљани већ уљани портрет! 
1017: Тако је! 
ЦЕЗАР: Погледај, поштована по-
рото, ко је аутор овог назови пор-
трета. 
1017 (прилази, разгледа цртеж): 
Нема потписа... 

ЦЕЗАР: Тачно. Портрет је радио 
неки анонимус, прошлог љета, на 
мору. Узгред, портрет сам платио 
из свога џепа! 
Аплауз. 
ЦЕЗАР: Да ли је то расипништво? 
1017: Наравно да није! 
ЦЕЗАР: Тачно. Велики Цезар је 
заслужио да му портрет ради неко 
исто тако велик и то о трошку 
друштва! 
1017: Тако је! 
Четворица: Живио велики Цезар! 
ЦЕЗАР: Ја никад нисам мислио 
само на себе. Завјереник жели да 
ме окриви да се одајем раскоши... 
996 мумла. 
ЦЕЗАР: Окривљује ме да живим у 
просторији са телевизором и чиме 
све не. Он који никад горе није 
био! 
996 мумла. 
ЦЕЗАР: Тврди да је та просторија 
чиста, свијетла и прозрачна, док 
он и сви ви трунуте у влажном 
подруму! 
Четворица звижде. 
ЦЕЗАР: Мора да вам буде јасно да 
боље просторије нисмо могли да 
добијемо. Поклоњеном коњу не 
гледају се зуби. Многа друштва не-
мају ни властите просторије. Ми 
имамо срећу што нисмо неко под-
земно друштво! 
Аплауз. 
ЦЕЗАР: А што ја станујем горе као 
предсједник такав је обичај у свим 
друштвима. Тако пише у нашем 
статуту, а статут је за нас закон!... 
Ни ја нећу горе вјечно да останем. 
Кад ми истекне мандат, неко од вас 
ће да ме замијени. Сви ћемо да се 
изредамо... Али морам да вам ка-
жем да мислити за друге није 
нимало лако. 
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1017: Живио велики Цезар! 
ЦЕЗАР: И шта ја то тако силно 
имам горе? Само један кревет, је-
дан сто, неколико столица и један 
телевизор, и то црно-бијели. Нај-
старији модел. Лампаш! 
Телевизор који од силних обавеза 
не стигнем ни да погледам! 
Четворица: Купићемо вам нови! У 
боји! 
Цезар окреће слику. Сад се опет 
виде решетке. 
ЦЕЗАР: И ову слику користим ра-
ционално. Неко други би 
употријебио два папира! 
1017: Живио скромни Цезар! 
Остала тројица: Живио! 
ЦЕЗАР: Сваки вођа мора да 
опрашта и да воли своје пода-
нике... Ја сам могао, чим сам први 
пут сазнао за завјеру, овог отпад-
ника да одстраним из нашег 
друштва, али сам све вријеме гајио 
наду да ће се он промијенити и да 
неће да утиче на друге... Кад сам 
увидио да је заглибио, морао сам 
томе да станем на крај. 
1017: Тако је! 
ЦЕЗАР: Велики Цезар не спава у 
облацима глув и слијеп за своју 
дјецу. Он бдије над вама и шаље 
вам анђеле чуваре да вас поуче шта 
и како треба чинити. Ако треба, он 
ће сам и да сиђе како не бисте по-
мислили да га нема! 
Четворица: Слава теби, о, Цезаре! 
ЦЕЗАР: Дозвољава ли славни суд 
да поставим осуђенику неколико 
питања? 
1014: Свакако! (скида фластер 
996-ом) 
ЦЕЗАР: Зашто си прекопавао по 
досијеима кад сам ти то забранио? 
996: И други су то радили. 

ЦЕЗАР: Ти си их наговорио! Приз-
нај! 
996: Признајем. 
ЦЕЗАР (окрене палац на доле): 
Нека порота одлучи! 
1017: Крив је! 
996 (клекне пред Цезаром, обгрли 
му кољена): Милост! 
ЦЕЗАР (одгурне га): Добро. Увијек 
сам био милостив. Немојте да га 
кратите за главу већ само за уши! 
996 (покрије уши рукама): Ми-
лост! Моје уши! 
1014 навуче капуљачу какву носе 
џелати. Цезар му даје исти нож 
који је узео од 1013-ог. 
1014 (испробава на надланици): 
Кʼо бритва!... Немамо свештеника. 
Ко се јавља? 
1017: Ево, ја ћу... Само немам 
распеће... 
ЦЕЗАР: Није битно. 
1017 прилази 996. који клечи. 
1017 (нацрта у ваздуху крст): По-
кај се, сине мој! 
996: Кајем се... Али што су вам 
криве моје уши? 
1015 и 1016 подижу 996. Сваки га 
вуче за по једно уво. 
Цезар диже руку. 
1014 (климне главом, Цезару): 
Које ћу прво? 
ЦЕЗАР: Мени је свеједно (996) Би-
рај које прво да сијече. Лијево или 
десно? 
996 плаче. 
ЦЕЗАР: Јеси ли ти глув? Још уви-
јек имаш уши и чујеш на њих! 
996: Лијево... 
ЦЕЗАР: Зашто баш лијево? 
996: На десно боље чујем. 
ЦЕЗАР: Као да ће ти десно остати! 
996: Али имаћу га дуже од лијевог. 
ЦЕЗАР (1014): Одсијеци му прво 
десно! 
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1014: Зашто кад је тражио да му се 
прво одреже лијево? 
ЦЕЗАР: Мање ће да чује сопствену 
дерњаву послије десног! 
1014 приноси 996. нож уз десно 
уво. 
1013 нагло устаје. Прилази. 
Стане између 1014. и 996.  
1013: Доста! 
Сви се тргоше. 
1015 (Цезару): Шта сад овај хоће? 
1013: Губите се! 
Сви су збуњени. 996 искористи не-
пажњу, истргне се и потрчи 
према вратима... 
1013: Напоље из мог затвора! 
1014: Његовог? Зар ово све није 
Цезарово? 
Цезар легне у носила. Пљесне. 
Четворица га износе. 
 
                      (замрачење) 
 
 
ДВАНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
1013 сједи одсутно на ормару који 
је положен на под. Гледа у зид. 
Цезара доносе на носилима. Он 
спава. Они застану на средини 
сцене. Спусте носила. 
1014: Ког га ђавола доносимо кад 
није рекао да га донесемо! 
1015: А шта да радимо с њим? 
Заспао је  послије ручка, кʼо и уви-
јек. Требало је да се пробуди у пет, 
кʼо и увијек, ево, већ је шест, а он 
се не буди! 
1016: Напио се, па заспао. У пос-
љедње вријеме све више пије! 
Откуд му само толике паре за 
пиће? 
1017: Од наших чланарина. 

1014: Каквих чланарина! То је 
смлатио само за ону ,,скромну за-
кускуˮ послије трећег вијенца! 
1015: Ја мислим да он све члана-
рине свих досадашњих чланова 
слаже на књижицу и ждере ка-
мате! 
1016: Зар и од покојника? 
1015: Наравно. Њима паре више не 
требају. Више не једу нити пију! 
1014: Није требало да га доносимо. 
Могли смо да га оставимо горе да 
се наспава. 
10115: У ово вријеме увијек оби-
лази затвореника. 
1016: Да, али сам откључава врта. 
1017: Овај пут то очито није у 
стању. Зато сам то морао ја да учи-
ним. Морао сам да узмем кључ из 
његовог џепа. Како бисмо друга-
чије ушли! 
1013 (окрене се према њима, али и 
даље сједи): Напоље, љигавци! 
Устукнуше. Збуњени. Погледа-
вају се. 
1014: Чујете ли шта нам рече овај 
балавац? Да смо љигавци! 
1015: Хеј, мали, ти тако с нама, а ми 
имамо Цезаров кључ! 
1016: Хоћеш да те пустимо? 
1017 (вади из џепа кључ и показује 
га): Види га! 
1013: Губите се! 
1014: Овај је луд! Нудим му сло-
боду, а он нас вријеђа и тјера! 
1015: Није он луд, већ ми. Боље је 
њему него нама! 
1016: Зашто би му било боље? 
1017: Још питаш! Да га пустимо, 
шта би радио напољу?... Вани нема 
посла, нема стана, нема хљеба ни 
игара!... А шта му унутра фали? И 
ја бих волио да будем у таквом 
затвору! Још не мора ко ми да носи 
ову мрцину! 
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1014: Јебем ти овакав живот! Јебем 
ти овакво друштво! Док ми 
теглимо, овај мали спава! Овај 
стари спава!... 
1016: И то на нашим носилима. Од 
наших чланарина. Нит је болестан, 
нит је шта сломио. Само је пијан! 
1016: А горе спава на кревету! 
1017: Док се ми ваљамо по поду! 
Збацују Цезара са носила. Цезар 
се преврне на стомак. Ударају га 
ногама. 
 
                         (замрачење) 
 
 
ЧЕТРНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Цезар спава на поду. 1013 спава на 
ормару. Врата зашкрипе. Улазе 
Четворица. 
1014: Хеј, стари се још није пробу-
дио! 
1015: А ми се препали да ће доћи по 
нас и вратити нам мило за драго! 
1016: Сад ми је жао што га јаче ни-
сам шутнуо! 
1017: Није ни могао да изађе кад је 
кључ код мене! 
1014 (1013): Хеј, мали! (1013 
отвори очи) Не љути се због незва-
ног госта! 
1015: Знам да смрди, али нисмо ми 
за то криви! 
1016: Ко га је тјерао да се опија! 
1017: Научно је доказано да је за-
дах неугодан, али нешкодљив по 
здравље! 
1013 се диже и сједа њима окренут 
леђима. Испусти вјетар. Четво-
рица зачепе нос рукама. 
1014: Која култура! 
1015: Могао си да изађеш ван и то 
обавиш! 
1016: Како ће да изађе из затвора? 

1017: Ја бих му дао кључ! 
1014 (одлази до лијевог угла): Ни-
сам знао да наш драги затвореник 
има и друштво! 
1015: Какво друштво? 
1016: Не лупетај! 
1017: Ја ништа не видим! 
1014: Дођите да видите паука! Чека 
у мрежи. Вреба жртву! 
Остала тројица прилазе. Гледају. 
1015: Какву жртву вреба? 
1016: Ево једне мушице! Уплела се 
у мрежу! 
1017: Сад је печена! 
1014: Откуд ти знаш? Кладим се да 
ће се извући! 
1015: Ево да неће! 
1016: Ево да хоће! 
1017: Ево да неће! 
1014: Да имам нешто, кладио бих 
се. 
1015: Ево дајем Цезара! 
1016: А ја 1013! 
1017: А ја Чланицу! 
1014: Она више није с нама. 
1015: Али је још увијек наш члан 
(1015-ом) Ти мени Чланицу, ја теби 
Цезара! 
1017: Нисам луд! 
1014: То са пауком ми је однекуд 
познато. (Замисли се.) Па да, о 
томе сам читао још у читанци за 
основну школу. Неку причу о нека-
квим партизанима у некаквој 
ћелији... И тамо је био паук. И тамо 
је била мушица... Онај паук је имао 
крст на леђима... (загледа) Има ли 
овај? 
1015: Нема. Ово је обичан, ванстра-
начки паук! 
1014: Онај тамо је био фашиста... 
(замишљено) Али, имао је обичан 
крст, а не кукасти... А мушица је 
ваљда била комуниста. Мислим да 
је била црвене боје... Постоје ли 
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црвене мушице?... Али то није ни 
битно. Битна је само прича... Паук 
је имао мушицу у шакама и мало је 
требало да је попапа... Али она се 
извукла! Просто да не повјерујеш! 
Упетљала се у мрежу па се отпет-
љала! 
1015: Дешава се и то. 
1016: Глупости! 
1017: Тога има само у причама! 
1014: А кад је збрисала, они парти-
зани одахнуше. Као да им је 
комесар збрисао из тамнице! 
1015: Будале! Умјесто да им буде 
криво!... Да сам ја написао ту 
причу, све би било обрнуто... Му-
шица је фашиста или пошаст, а 
паук је напросто паук. Да нема па-
ука, не би могло да се живи од 
мушица! 
1016: Да нема вјетра, пауци би небо 
премрежили! 
1017: Да нема гравитације, вјетар 
би нас одувао! 
1014: А шта је било са нашом му-
шицом и пауком? 
1015: Ово није прича, ово је живот. 
1016: Ћапио ју је и сад је на миру 
папа! 
1017: Пријатно, куме! 
Цезар се диже. 
ЦЕЗАР: Шта ви, муве без главе, 
овдје радите? Гдје су моја носила? 
1014: Ту су, мили Цезаре. Кʼо и уви-
јек. 
1015: Изволите узјахати! 
1016: Док сте Ви спавали, ми смо се 
мало забављали. 
1017: Гледали смо како паук папа 
мушицу. 
ЦЕТАР: Који паук? Коју мушицу? 
1014 (показује): Овај ту... 
1015: Кад већ нема хљеба, има 
игара! 
1016: Волио бих да сам паук. 

1017: Ништа не ради. Само спава у 
мрежи. Кад се пробуди, чека га му-
шица. 
1014: И то жива! 
1015: Знате ли да паук неће да једе 
крепане, потурене, муве? 
1016: То вам је велики господин! 
1017: Као и Ви, велики Цезаре! 
Цезар згази паука. 
1014: Нисте то требали чинити! 
1015: Кажу да је то гријех! 
1016: Јесте. И ја сам чуо, мада ни-
сам празновјеран! 
1017: Душе мртвих настањују се у 
пауцима. Управо сте згазили једну! 
ЦЕЗАР: Не серите! Носите ме горе, 
душе продане! 
 
                       (замрачење) 
 
 
ПЕТНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Доносе Цезара на носилима. 
Испред њега иде Чланица. Једе ко-
мад хљеба. 
Цезар пљесне. Спуштају га. 
1013 устане са ормара. Изнена-
ђено посматра Чланицу. 
ЦЕЗАР (након што је устао): До-
вели смо ти драгу. 
Пауза. 
ЦЕЗАР (носачима): Гдје сте је 
нашли? 
1014: Видјели смо је кроз прозор. 
1015: Ту, испред зграде. 
1016: Пребирала је по кантама за 
смеће. 
1017: Ко зна од када није јела. 
ЦЕЗАР: Тако јој и треба кад бјежи 
од Цезара! 
Пауза. 
ЦЕЗАР (Чланици): Да ли ти је сада 
боље? 
Чланица престаје да једе. 
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ЦЕЗАР: Како ти прија мој хљеб? 
Чланица баца хљеб. 
ЦЕЗАР: Незахвалнице!... Опет ћу 
да те отјерам! Умријећеш од глади! 
Чланица му пљуне у лице. 
1014: Каква дрскост! 
1015: Наждерала се и сад пљује! 
1016: Биће опет гладна! 
1017: Уједаш руку која те храни! 
1014 (Цезару): Да јој судимо? 
1015: Оптужује ме за незахвалност, 
дрскост, некултуру... 
1016: Нико за ово неће моћи да је 
одбрани! 
1017: Крива је! 
1015: Избацимо је из друштва! 
1013: Оставите је на миру! 
Пауза. 
Цезар сједне у носила. 
Легне.Четворица заузму мјеста. 
Односе га. 
1014 (у покрету): Опет! 
1015: Шта му је он да га слуша? 
1016: Као да га се боји! 
1017: Ово је Цезар, а оно је ништа! 
 
                     (замрачење) 
 
 
ШЕСНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
1013 и Чланица сједе на ормару 
свако на супротном крају, окре-
нути леђима. Ормар је на средини 
сцене. 
ЧЛАНИЦА: Невјероватно. 
1013: Шта? 
ЧЛАНИЦА: Да Цезар неког по-
слуша. 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Шта си му ти? 
1013: Ја?... Ништа. Шта бих му 
био? Њему подређен члан као и 
сви ми. 

ЧЛАНИЦА: Понашао се као да је 
обичан члан, а ти број један! 
1013: Нема то везе са мном. Цезар 
је тако поступио јер се ради о теби. 
ЧЛАНИЦА: О мени? Шта сам му 
ја? 
1013: Била си његова љубавница. 
ЧЛАНИЦА: Никада нисам била 
његова љубавница. Била сам ње-
гова секретарица. Боље рећи – 
робиња! Радио је од мене шта је 
хтио! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Грозно, зар не?... И ти 
ме због тога мрзиш!... И ја тебе. Јер 
си његов шпијун! 
1013: Био сам. Више нисам. 
ЧЛАНИЦА: Али ипак си га заду-
жио. Ниси попут броја 996 страдао 
у Цезаровим чисткама! 
1013: Број 996 није страдао. Побје-
гао је. Не знам шта се с њим од тада 
догађа. Можда је збиља настрадао. 
Али сигурно није од Цезарове 
руке. 
ЧЛАНИЦА: Лажеш. Цезару нико 
не може да побјегне! 
1013: А ти? Зар му ти ниси побје-
гла? 
ЧЛАНИЦА: Ја?... То је била Чиста 
срећа. Случајност. Изузетак који 
не пориче правило... Видиш, опет 
сам ту... Цезар ме опет ухватио. И 
број 996 ће опет да буде ту. Про-
наћи ће и њега. Ако је жив... Боље 
би му било да није... Једино, ако га 
је пустио... Ако га је на твој наговор 
пустио! 
1013: Није га пустио. Био сам ту 
када се то догодило. Цезар није 
хтио да га пусти. 
ЧЛАНИЦА: Али ти си и онда рекао 
као и данас... (продере се) Пустите 
га на миру! 
Кратка пауза. 
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ЧЛАНИЦА: Рекао си, зар не? 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Реци бар једном 
истину. 
1013: Рекао сам да га оставе на 
миру. Хтјели су да му одрежу 
уши!... То нисам могао да гледам! 
ЧЛАНИЦА: Боље да је теби. Ти си 
онај који је превише слушао! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: И шта је даље било?... 
Цезар је тада 996-ог оставио на 
миру. Да труне у затвору! 
1013: Број 696 је искористио њи-
хову непажњу и напросто побјегао. 
ЧЛАНИЦА: Број 696 је био човјек. 
1013: Зашто кажеш био? И сада је 
човјек? Сви смо ми људи. Цезар 
нас је начинио бројевима! 
ЧЛАНИЦА: Ти никад ниси био 
човјек. Ниси то ни сада. Ти си ку-
кавица! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Зашто се ниси борио? 
Одбранио јединог члана нашег 
Предсједништва од четворице љи-
гаваца! Да си при томе погинуо, 
погинуо би као човјек. Искупио би 
се! 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Рекао си да те у наше 
друштво учланио твој отац? 
1013: Да. 
ЧЛАНИЦА: Кад је то било? 
1013: Кад сам рођен. 
ЧЛАНИЦА: Онда ти ниси број 
1013! 
1013: Нисам... 
ЧЛАНИЦА: Који си онда број? 
1013: Ја нисам број. 
ЧЛАНИЦА: Ко ти је отац? 
Кратка пауза. 
ЧЛАНИЦА: Ти си мали Цезар, зар 
не? 
Кратка пауза. 

ЧЛАНИЦА: Мрзим те. 
1013: А ја тебе волим. 
 
                          (замрачење) 
 
 
СЕДАМНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Цезара доносе на носилима. Цезар 
пљесне. Стану и спуштају га. Он 
устаје. 1013 и Чланица и даље 
сједе и не обраћају пажњу на при-
дошлице. 
ЦЕЗАР: Како чујем, овдје неко не-
ког воли? 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Или ја не чујем добро? 
1014: Ја ти рекох да он више ни не 
чује добро. 
1015: Остарио је... 
1016: Посенилио... 
1017: Није за препознати. 
ЦЕЗАР (1013): Честитам на избору! 
Пружа руку. 1013 не прихвата. 
1014: Који црни избор! 
1015: Једна једина жена у члан-
ству! 
1016: И није нека љепотица! 
1017: Цезару досадила па је другом 
даје! 
ЦЕЗАР (Чланици): Честитам! 
Пружа руку. Чланица не при-
хвата. 
1014: Шта је очекивао! 
1015: Да ће га пољубити у руку! 
1016: Да ће је благословити! 
1017: Сигурно носи Цезарово ко-
пиле! 
ЦЕЗАР: Кад се већ волите, можете 
се и вјерити! 
1014: Још један циркус на помолу! 
1015: Хљеба и игара! 
1016: Овог пута само игара! 
1017: Посан циркус! 
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ЦЕЗАР: Ја сам већ стар и давно је 
то било кад сам се вјерио... Ако сам 
се икад и вјерио... Да ли се прстен 
даје на вјеридби или на вјенча-
њу?... Нисам понио прстен... Овај, 
прстење... Не знам да ли иде један 
или два... Ја нисам понио ни је-
дан... Донијећу их на вјенчање!... 
Приђите ближе, дјецо моја! 
Нико се не миче. 
Цезар приђе 1013. Положи му 
руку на чело. Затим приђе Чла-
ници. Исти гест. Враћа се на своје 
мјесто крај носила. 
ЦЕЗАР: Овим вас проглашавам 
вјереницима... До смрти... Изви-
њавам се... Проглашавам вас вјере-
ницима до вјенчања! ... А сад се 
пољубите! 
Нико се не миче. 
ЦЕЗАР: Или се љуби приликом 
вјенчања?... Ја се више не сјећам... 
Можда се љуби и при вјеридби и 
приликом вјенчања. Ако се љуби 
пољубите се... 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Ви сте стидљиви... Љубите 
се колико год хоћете кад ја одем... 
И више... Радите шта год хоћете! 
1014: Стари воајер! 
1015: Развратник! 
1016: Гледаће их док се туцају! 
1017: Зато их је и вјерио! 
 
                       (замрачење) 
 
 
ОСАМНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Врата се отварају. Доносе Це-
зара. Исто кретање. Њих двоје 
једнако сједе. 
Улази Чистачица с метлом. 
ЧИСТАЧИЦА: Хеј, пацови, шта ви 
ту радите?! 

ЦЕЗАР (Четворици): Ко је ову 
вјештицу пустио унутра? 
ЧИСТАЧИЦА: Нико мене није 
пустио. Чистила сам у овој згради 
коју редовно чистим. Чула доле 
гласове. Врата су била откључана... 
(погледа Цезара) А ти, матори, не 
вријеђај! 
ЦЕЗАР: Баш си сад дошла да 
чистиш. Бриши, одавде! Ометаш 
нас у послу! 
ЧИСТАЧИЦА: Увијек сам се пи-
тала какво је то друштво са свега 
неколико чланова. Још се састајете 
у подруму поред онакве просто-
рије! Ви нисте нормални! (Цезару) 
Ти се, стари, сам горе шириш, а 
њих си потрпʼо у подрум кʼо да је 
узбуна! 
ЦЕЗАР: Шта те брига. Нама овако 
одговара! 
ЧИСТАЧИЦА: Знам да теби одго-
вара!... Ово ћу да кажем директору 
Центра! 
ЦЕЗАР: Хајде, чисти се одавде! 
Чистачица лупи Цезара метлом 
по глави. 
ЧИСТАЧИЦА: Ти си за све крив, 
стари сероњо! 
ЦЕЗАР: Хеј, вас четворица, шта че-
кате? Избаците ову бабускару! 
ЧИСТАЧИЦА (замахне метлом 
на њих): Само приђите, ако сми-
јете! 
Они побјегоше. 
ЦЕЗАР: Ја сам почасни и дожи-
вотни предсједник овог Друштва и 
не дозвољавам да... 
ЧИСТАЧИЦА (тресне Цезара 
метлом по глави): Ти си стари 
сероња и требʼо би ми битʼ захва-
лан што чистим твоја говна!...  
Цезар побјеже. 
 
                           (замрачење) 
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ДЕВЕТНАЕСТИ ПРИЗОР 
 
Четворица доносе Цезара. 
ЦЕЗАР: Да ли вам је досадно? 
Пауза. 
ЦЕЗАР: Да вам не буде досадно, 
побринули су се моји папагаји 
(представља Четворицу који се 
наклоне) и ја... О чему се ради?... 
Свима вама је позната моја одвећ 
велика скромност и штедљивост. 
Ово друго поготово... Настојим да 
наше друштво штеди у свему. Па и 
на тоалетном папиру који је, као 
што вам је познато, страховито 
скуп... Испрва са мислило да је нај-
боља замјена новински папир. Али 
ми, опет због штедње, годинама 
нисмо претплаћени ни на један 
лист. Нешто старих новина 
отприје одавно сам продао као се-
кундарну сировину. Због те моје 
племените гесте више стабала неће 
бити посјечено... 
Четворица пљешћу. Цезар се 
наклони. 
ЦЕЗАР: Хвала, хвала... А проблем 
брисогуза ријешио сам употребом 
старих рукописа... Каквих сад ру-
кописа, питате се ви... Сигурно не 
знате да се некад наше друштво на-
мјеравало бавити и издавачком 
дјелатношћу. Од тога се одустало, 
јер нисмо успјели да прикупимо 
материјална средства... Тако се на-
купило подоста необјављених 
рукописа наших чланова... Тек да-
нас, кад сам повукао воду, сјетих се 
вас, драги моји чланови... Бацих 
поглед на посљедњи, већ начети 
рукопис... 
1013: Красно. Сад можеш да пре-
ђеш на досијее! 
ЦЕЗАР: Нажалост, име аутора ни-
кад нећемо сазнати. Али нема 

сумње да се ради о генијалном пје-
снику у што се и сами можете 
увјерити! (Окрене се Четворици, 
климне главом.) 
1014 (иступи и наклони се): 
Ој, Цезаре, дична слико, 
тебе воли мало и велико. 
Ти си увијек на челу нам био 
три ловора досад освојио. 
Ти си наше мирисаво цвијеће, 
цијело друштво за тобом се креће! 
Наклони се. Цезар и остала тро-
јица пљешћу. 
ЦЕЗАР: Браво! 
Иступи 1015. Исти покрети као 
1014. 
1015: 
Друже Цезо, наша света краво, 
Члановима дао си за право. 
Нема више тлаке ни покоре, 
ни Чланова доле нити горе. 
Члан до члана идемо у коло, 
Ој, Цезаре, ко те не би волʼо! 
Наклони се. Цезар и остала тро-
јица пљешћу. 
ЦЕЗАР: Брависимо! 
1016 (као претходни): 
Нема глади, нема зиме 
док нас чува твоје име. 
Ти си слава, ти си дика, 
света слика и прилика. 
Зато жањи труд наш, мар – 
Да нам живи, живи Цезар! 
Аплауз. 
ЦЕЗАР: Бравурозно! 
1017 иступи. 
1013: Доста! 
1017: Сад је на мене ред! 
1013: Рекао сам – доста! 
ЦЕЗАР (пљесне): Идемо горе! 
 
                      (замрачење) 
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ДВАДЕСЕТИ ПРИЗОР 
 
Као почетак претходног про-
зора. 
ЦЕЗАР (Четворици): Представите 
се. 
1014: Ја сам матичар. 
1015: А ја кум. 
1016: Ја, дјевер. 
10117: А ја стари... Па и нисам 
баш... Млади сват! 
ЦЕЗАР: Онда можемо да почнемо. 
Приђите, младенци! 
Не мичу се. 
1014: Мислио сам да бар вјенчање 
неће бити посно! 
1015: Зашто нас је вукао овамо? 
1016: Није он нас никад вукао. Ми 
смо вукли њега! 
1017: Вукао нас је за нос! 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Ово су збиља неки стид-
љиви младенци! 
Кратка пауза. 
ЦЕЗАР (1014): Почни. 
1014: Брак је заједница која... 
ЦЕЗАР: Скрати! 
1014 (Чланици): Узимаш ли ти, 
наша Чланице, члана број 1013 за 
законитог мужа? 
Кратка пауза. 
1014 (Цезару): Шта сад да радим? 
ЦЕЗАР: Питај још једном. Можда 
није чула. 
1014 (гласније): Узимаш ли га за 
законитог мужа?! 
Кратка пауза. 
1014 (Цезару): Она не каже ни да, 
ни... 
ЧЛАНИЦА: Не! 
1014 (Цезару): Каже ,,Неˮ! 
ЦЕЗАР: Каже не, а мисли да!... 
Идемо даље! 
Чланица се смије. 
1014: Шта је смијешно? 

Кратка пауза. 
ЦЕЗАР: Кад је вјенчање, нормално 
је да се смијемо. Нећемо ваљда да 
плачемо! 
1014: Тако је. А сад? 
ЦЕЗАР: Питај и младожењу, глу-
пане! 
1014 (1013): Узимаш ли нашу Чла-
ницу за закониту супругу? 
Кратка пауза. 
1014 (Цезару): И овај ћути. 
ЦЕЗАР: Чујем... Овај, не чујем... 
Гласније! И ти и он говорите тихо! 
1014: Узимаш ли је за жену?! 
1013: Како да не! 
1014: Да ли то значи ,,даˮ или ,,неˮ? 
ЦЕЗАР: Наравно да значи ,,даˮ, 
глупане! 
1014: Како да их вјенчам кад нисмо 
сигурни да се слажу с тиме? 
ЦЕЗАР: Кад ја кажем да се слажу, 
онда се обоје слажу! 
1014: Да ли ће се они слагати или 
не, то ћемо тек да видимо. Још 
нису ни вјенчани! 
ЦЕЗАР: Онда их вјенчај, будало! 
1014: Добро... Овим вас... 
ЦЕЗАР: Скрати! 
1014: Ви сте муж и жена! 
ЦЕЗАР: Тако је већ боље! 
1014: Шта сад да радим? 
ЦЕЗАР: Ти ништа. А они ће се, на-
равно, пољубити. 
1014: А прстење? 
ЦЕЗАР: Које прстење? 
1014: Обећали сте им прстење за 
вјенчање. 
ЦЕТАР: Зар сам обећао? 
1015: Опет је заборавио! 
1016: Што обећаш, изврши! 
1017: Никад ништа немој обећа-
вати! 
ЦЕЗАР: Може бити да сам и обе-
ћао. Али ја прстења немам. 
Кратка пауза. 
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ЦЕЗАР (загледа се у руку 1014): 
Али видим да ти имаш. 
1014: То... То је прстен моје маме. 
ЦЕЗАР: Зар си се мамом оженио? 
1014: Она је умрла. 
ЦЕЗАР: Одлично. То значи да ти 
више не треба! 
1014: То је успомена. 
ЦЕЗАР: Али ти се не жениш! 
1014: Оженићу се. 
ЦЕЗАР: Купићеш други! 
1014: За вјенчање су потребне 
бурме, а не прстени. И то двије! 
ЦЕЗАР: Мислиш да ја не гледам 
америчке филмове. Мушкарац ку-
пује жени прстен, и то само један. 
И то с каменом. Као што је твој! 
1014: Ово није никакав камен, већ 
најјефтинија имитација. И није 
злато! 
ЦЕЗАР: Зашто га онда носиш? 
1014: Рекао сам Вам да је то успо-
мена на моју маму! 

ЦЕЗАР (ухвати 1014. за руку): 
Скидај то! 
1014 (отргне руку): Не долази у 
обзир! 
ЦЕЗАР: Шта си рекао?! 
1014: Рекао сам да не долази у 
обзир! 
1015: Свака част, брате! 
1016: Било је крајње вријеме! 
1017: Губимо се одавде! 
Одлазе. 
ЦЕЗАР: Станите, робови! 
Излазе. 
ЦЕЗАР: Доћи ћете ви опет!... Тра-
жићете мрвице!... Али ће да буде 
касно! 
Пауза. 
ЦЕЗАР (Чланици и 1013): Још сте 
ми само ви остали. 
Њих двоје устају и одлазе. 
ЦЕЗАР: Зар и ти, сине мој?! 
 
                          (завјеса) 
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На страницама које следе Исток доноси поезију двоје немачких песника у преводу 
Звонимира Костића Паланског. 
 
У претходним бројевима (17 бројева у 8 свезака), Исток је у рубрици Мостови на више 
од 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, 
Македонија 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; 

Број 16/2018: Немачка; 

Број 17/2018: Бугарска, Норвешка, САД; 

Број 18/2018: Немачка. 
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КРВАВА КИША 
(превод: Звонимир Костић Палански) 

 

 Јоханес Бобровски  
 
 
ЈЕЗИК 
  
Дрво 
веће од ноћи 
са дахом долинских језера 
са шапатом над 
тишином 
  
Камење 
под ногом 
светлеће жиле 
дуго у прашини 
заувек 
  
Језик  
изморен 
уморним устима 
на бескрајном путу 
до куће суседа 
  
 
КАД НАПУШТЕНИ СУ 
  
Кад напуштени су  
простори, у којима следе 
одговори, кад се 
зидови руше и кланци, из дрвећа 
излећу сенке, кад остављена је 
под ногама трава, 
бели табани газе по ветру – 
  
трнов жбун гори, 
чујем му глас, 
где не беше питања, вода 
иде, али ја ипак нисам жедан.  
  
 

ПТИЧЈЕ ГНЕЗДО 
   
Моје небо 
мења се са твојим, 
и мој голуб 
сада 
надлеће твога, 
две сенке видим 
падају 
у поље зоби. 
  
Размењујемо 
своје очи, 
налазимо 
лежај: 
киша, 
казујемо 
као причу 
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полуреченице, 
зеленило, 
чујем: 
  
Ка мојој обрви 
нагоре 
с птичјим говором 
твоје усне 
носе перје и гранчице. 
  
  
ОДГОВОР 
 
Над оградом 
твој говор: 
са дрвећа терет пада, 
снег. 
  
У обореној зови 
зујава песма косова, цврчака 
глас из траве 
прави пукотине у зиду, лет ласта 
стрм 
према киши, звездане слике 
израњају на небу, 
у мразу. 
  
Они што ме затрпавају 
под корење, 
чују: 
он говори, 
песку, 
што му пуни уста – тако ће  
говорити песак, и 
викаће камен, и 
летеће вода.  
  
ИМЕНА ЗА ПРОГНАНОГА 
  
Онај што улази, 
у застртом прозору 
понавља имена 
што му их дајем, 
имена птица и 
имена грабљиве јегуље.

герве каже 
као перо ждрала милује ваздух, 
ангурис као под површином воде 
ближи се сенка. 
Најзад му дајем 
име зове, 
име нечујне, што 
сазрела је 
и пуна је крви.  
  
  
герве               ждрал 
ангурис          грабљива јегуља 
  
 
ЈАВЛЕНСКОМ 
  
Кад вода пада, 
под крицима птица 
види се земља. 
И руменило озго 
тоне под крила. 
  
Видео сам линију 
у својим рођеним очима, 
траг пужа, дах 
над снегом, 
побелелу обрву  
земље, маховину. 
По дану 
  
Онај који се одвратио 
он пева рукама 
ваздушни простори се отварају 
и одговарају 
устима од злата 
  
Лепа је тишина 
сићи ћемо доле 
и рећи рибарима 
испловите 
не чекајте на ноћ 
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ЈЕСТИРА 
  
То је  
мој народ. 
Што расејан је 
међу народе 
и седи на вратима. 
  
На камењу 
дивљолики 
подиже се, земље  
умирује, злато 
прелази с пламењем 
преко његове главе, чује ме: 
  
Ако умрем, 
нека умрем, уплаших се, 
твоја слава са 
муњама небо пара, 
шикљајућа крв 
труба 
гради ми кућу. 
 
  
ЗИЛХЕРОВ ГРОБ 
  
Са стране, пред зидом клупа, 
у сенци лишћа, над гробом крст 
и дрвце: у дугој тишини, 
што се за песмама пријатељства 
подигла 
  
и испевала време и имена. 
Остатак је то 
мртвих гласова, руке, као у крило 
клонуле, неотворене. Нема 
питања више, нико не одговара.   
  
Напуштена кућа 
  
Алеја  
омеђена 
корацима умрлих. Као јека 
преко ваздушног језера 
сиђе, на шумском земљишту расте 

бршљан, корење 
излази, тишина се 
ближи с птицама, белих гласова. 
По кући су 
ишле сенке, туђ разговор 
под прозором. Мишеви 
јуре 
кроз отворени спинет. 
Видео сам старицу 
на крају улице 
у црној марами 
на камену, 
погледа управљеног ка југу. 
Над песком 
са расцепаним тврдим листовима 
цветао је чкаљ. 
Тамо је небо било 
отворено, боје дечје косе. 
Лепа земља отаџбина.  
  
 
КРВАВА КИША 
  
Над нама, 
пре него што полетеше, 
они које ветар подиже, 
што ударише 
у небо, 
утопише се, 
цветови, 
  
са летећом водом 
падоше, 
боје прашине. 
Коса ти је као трава. 
  
Узми 
мој дах, што крв 
дели  
и воду, 
  
нове очне капке 
за један дан. 
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КАЛДЕРОВ МОБИЛЕ 
  
Бели метал 
у ваздуху 
држан маглама 
бео 
покрет 
дајемо му крила 
  
Твоја су се уста 
отворила као ружа 
на слепоочници ти 
листа лишће 
   
ОТУЂЕНОСТ 
  
Време 
иде наоколо 
у оделу 
од среће  
и несреће. 
  
Онај у несрећи 
говори клепетавим гласом 
рода, роде га 
избегавају: перје му је  

црно, дрвеће му сенке, 
ноћ је, путеви му 
одлазе у ваздух.  
 
 
 
ХЕЛТИЈУ 
  
Мајски плес 
или Пастирица – 
вика листова око ловора, 
окрет, у мразу 
дим. 
Дах 
прошао кроз воду. 
  
Био је плићак, 
песковит, вртлози вукли, светлост 
укочена. Било је дрво. 
Вече. Уста, 
што се соли не дадоше. 
  
Био је твој глас. 
Мајска песма, 
под земљом. 
  

 
 
 

Јоханес Бобровски (Johanes Bobrovski) (1917–1965), рођен је у Тилзиту, умро у Источној 
Немачкој. У Кенигсбергу је завршио класичну гимназију. Младост је провео у Источној Пруској, 
ратовао је, иако пацифист, у редовима Велког Рајха, на Западном и Источном фронту. Од 1945. 
до 1949. био је у заробљништву у СССР-у. Сматрао је немачки поход на Исток крсташким ратом, 
због којег се, касније, и латио пера.  

Певао је тихим гласом, с јаком унутрашњом екстазом, набацујући слике, слажући оне које 
је видео својим напаћеним очима, са оним које је носио у свом сећању.  

За живота је објавио две збирке песама: ,,Време Сарматаˮ (1961) и ,,Земља сенки, рекеˮ 
(1962), а постхумно још две: ,,Ознаке временаˮ (1967) и ,,У шипражју ветраˮ (1970). Писао је 
приповетке, романе и епиграме. 
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ПОСВЕТА И ДРУГЕ ПЕСМЕ 
(превод: Звонимир Костић Палански) 

 

Елза Ласкер Шилер 

ХАОС 
 
Бледе од ужаса звезде беже  
С неба моје самоће, 
А црно око поноћи 
Зури све ближе и ближе. 
  
Не налазим себе више 
У овој смртној осами, 
Као да световима далеко чамим 
Између суре ноћи и прадавног страха. 
  
Кад би се неки бол покренуо 
Да ме окрутно доле сруши 
И да ме нагло врати души! 
 
И воља Творца опет да ме  
У завичај врати  
Под груди маме. 
  
И мачјин завичај без живе душе, 
Не цветају тамо никакве руже 
У топлом даху више. –  
... Како бих да имам неког 
најмилијег! 
И у његовом телу да се скријем. 
 
 
КРАЈ СВЕТА 
  
Плач на целом свету влада, 
 
Кʼо да је умро драги Бог, 
Оловна сенка, која пада, 
Притиска тешко као гроб. 
  
Дођи, хоћу да те имам... 

У срцима је живот налик 
Ономе у сандуцима.  
  
Чуј, љубимо се, време лети ... 
На врата света чежња бије, 
Од ње ћемо и умрети.  
  
 
У ТВОЈИМ ОЧИМА 
  
 У твојим очима плавет се шири – 
Али зашто ми дрхти срце цело 
Пред твојим небесима. 
  
Док ми образ магла кваси, 
Срце се свија и тихо гаси.                 
  
  
ТУЖНА САМ  
  
Пољупци ти тамне, на мојим уснама, 
Не волиш ме више.
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А како дође – ! 
Плав од раја; 
  
Око твојих најслађих извора 
Лебдело је моје срце. 
  
Наруменићу га сада, 
Као што девојке радости 
Свелу ружу свога бедра црвене. 
  
Очи су нам полузатворене, 
Као умируће небо – 
  
Остарео је месец. 
Ноћ се више неће пробудити. 
  
Једва ме се сећаш. 
Куда ћу са својим срцем? 
  
  
НОСТАЛГИЈА 
(Два пријатеља: Паул Цех и Ханс 
Еренбаум Дегеле) 
  
Ја не знам језик 
Ове хладне земље, 
И њеним кораком не знам ићи. 
  
Ни облаке, што пролазе, 
Да тумачим, не знам. 
  
Ноћ је зла краљица. 
  
Увек морам мислити на 
фараонске шуме 
И љубим слике мојих звезда. 
  
Већ ми усне светле 
И изговарају даљину, 
  
И шарена сам сликовница 
На твоме крилу. 
  
Али твоје лице плете 
Вео од плача. 

  
Мојим светлуцавим птицама 
Повађени су корали, 
  
Крај живица вртова  
Окамењују им се мека гнезда. 
  
Ко ми помазује мртве дворе – 
Они су носили круне мојих отаца, 
Њихове молитве потонуше у 
светој реци. 
  
 
ПОЧИНАК  
  
С тихим човеком бих да ходам 
Брдима мога завичаја, 
Јецајући над јаругама, 
Над простртим зраком. 
  
Свуда се свијају кедри 
И просипају латице. 
  
А моје раме виси 
Под теретом крила. 
Тражим вечне, тихе руке: 
С мојим завичајем бих да ходам. 
  
 
МЛАДИ МЕСЕЦ 
   
Тихо плови месец мојом крви... 
Поспане боје очи су дана 
Одлазећи – посрћући 
  
Не могу ти усне наћи... 
Где си, далеки граде 
С благословним мирисима? 
  
Увек ми клону капци 
Преко света – све спава. 
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СЕНА ХОЈ 
  
Кад ти говориш, 
Буди ми се срце живо. 
  
Све се птице уче 
На уснама  
... 
 
 
 

Елза Ласкер Шилер (Else Lasker-
Schüler) (1869–1945), немачка песникиња. 
Рођена је у Елберсфилду, у имућној 
јеврејској породици. Кад су нацисти дошли 
на власт, емигрирала је у Швајцарску, 
одакле је неколико пута одлазила у 
Јерусалим, где се коначно преселила 1939. 
У Јерусалиму је умрла почетком 1945, 
сиромашна и усамљена.  

Тематика њеног песништва је, 
уопштено говорећи, двојака: на једној 
страни је врло субјективна љубавна лирика, 
на другој песме о хебрејској и источњачкој 
традицији, о личностима из Библије. У 
обема сегментима, поезија плени потпуно 
самосвојним сликама и поређењима. 

Готфрид Бен је о њој писао: ,,Она је 
највећа песникиња коју је Немачка икада 
имала. (...) Увек непоколебљиво обречена 
самој себи, непријатељски настројена 
према свему што је сито, поуздано, 
љубазно; она је била кадра да изражава 
своја страсна осећања, а да притом не 
скида вео и не открива ону тајну која је 
била њена суштина.ˮ 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Птице 
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ЈЕРМЕНИЈА 
НОЈЕВА БАРКА 

 

 Виктор Лазић 
 
 

 
 
Хачкар или „крст у каменуˮ 
симбол је јерменског хриш-
ћанства и део светске кул-
турне баштине под заштитом 
Унеска. Где год има Јермена, 
има и хачкара; само у Јерме-
нији, процењује се, има их ви-
ше од четрдесет хиљада. Пос-
тављени су на најважнијим 
местима: на раскрсницама и 
крај путева, на врховима брда, 
крај цркава и гробова, крај 
извора и на светилиштима. Ук-
лесане крстове одликују неве-

роватна лепота и елеганција. Најчешће су украшени розетама и птицама, али и другим мотивима 
из природе. Повремено садрже и важне записе намењене свим временима, а у случају да је у 
њих уклесан лик каквог светитеља, мештани указују поштовање и крсту и свецу. Подижу се још 
од IX века, у спомен на неки значајан догађај, било световни, ратни, верски или породични. 
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Рута на мапи: 
Алаверди – Куртан - Ванадзор – Спитак – 
Гјумри – Талин –Јереван – Амберд – Јере-
ван – Ечмиадзин – Армавир – Јереван – 
Хор Вирап – Нораванк – Јехегнађор – Та-
тев – Севан –Дилиџан – Севан - Ванадзор 
– Грузија (западни пут) 

 
 

ЈЕРМЕНИЈА 
 
Главни град: Јереван 
Површина: 29.743 км2 
Број становника: 3.262.200 (2010) 
Валута: драм 
Временска зона: ГМТ +4 
Мало историје: 
2492. пре н. е. – Традиционални наста-
нак 
860–590. пре н. е. – Краљевство Ван 
331–428. пре н. е. – Краљевство Јерме-
нија 
114–118 – Римска окупација 
301 – Прихватање хришћанства 
387–536 – Византијска Јерменија 
428–646 – Персијска окупација 

884–1045 – Краљевство Јерменија 
1071–1201 – Окупација Турака Селџука 
1508–1915 – Персијско-отоманска окупација 
1828–1918 – Руска провинција 
1918–1920 – Рат са Азербејџаном 
1918 – Рат са Грузијом 
1920 – Рат са Турском 
1920–1991 – Јерменска Совјетска Социјалистичка Република 
1991 – Независност 
1988–1994 – Рат за Нагорно-Карабах 
 
 
СВЕТА ДУЖНОСТ ГОСТОПРИМСТВА 
 

Када сам ушао у Јерменију био сам толико гладан да сам се зауставио на 
првој пољани и почео да претурам по пртљажнику не бих ли нашао неку кон-
зерву заосталу још из Београда. Крај мене је убрзо стала једна лада која још 
памти Хрушчова…  

„Шта ли ови хоће од мене?ˮ, помислих. Нисам био расположен за разго-
вор. Доброћудни старац, као да се извињава, кроз прозор је пружио руку и у 
њој три сочне брескве, добродошлицу за путника… Човек којег сам у време 
ручка упитао за пут није дозволио да продужим даље пре него што седнем за 
софру и наједем се. А за вечеру – добио сам све. Јерменин кога сам упознао у 
Турској частио ме је чак и ноћењем у хотелу у којем је директор. Такво је 
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гостопримство на Кавказу. Већ 
првих сати боравка у Јерменији чи-
нило ми се као да сам ушетао не у 
земљу, него у бајку. Јермени себе на-
зивају именом Ај, а своју државу 
Ајастан, по легендарном патријарху 
Ајку, Нојевом чукунунуку, за којег се 
верује да је праотац свих Јермена. На 
територији Јерменије нађена је нај-
старија људска кожна обућа, као и 
сукња! 

Јерменија је прва хришћанска 
држава на свету; већ 301. године нове 
ере хришћанство је овде проглашено 
државном религијом. Занемео сам 
од лепоте долина међу магичним 
планинама, од погледа на цркве које 
као да су саме никле на врховима ду-
гих литица изнад стрмоглавих 
кањона. Сасвим случајно сам наба-
сао на цркву која попут Нојеве барке 
стоји на врху литице, као да је испло-
вила из планине. Заустављена у 
простору, и даље путује кроз време, 
ширећи наду и светлост, у потрази за 
новим Нојем, ако га има. Свештеник 
ме је дочекао раширених руку. За 
православну браћу овде су сва врата 
отворена. Цркву из деветнаестог 
века красе низови икона, чак девет-
сто квадратних метара испуњених 
душом светаца и давнашњих умет-
ника – највећа количина фресака у 
једној цркви из тог доба сачувана 
игде у свету! У куполи изнад олтара, 
на месту изнад Богородичиног 
узглавља, зјапи рупа. Иза фресака се 
налази тајна просторија, једино убежиште и последња нада напаћених Јер-
мена, који су се ту скривали пред насртајима разних освајача.    

Пределима којима је Бог дао највише, ђаво је покушао да узме све. Го-
дине без ратова, глади и криза, у историји која траје више миленијума, биле 
су ретке. Током једног од многих напада варварских племена мештани су тај-
ним пролазом стигли до врха куполе и ту се скрили, чекајући да најезда 
мине. Освајачи су видели како људи улазе у цркву, па су били веома изнена-
ђени када у њој нису затекли ни једног јединог човека! Били су убеђени да су 

Ахтала, црква на северу Јерменије, на врху 
планине, издалека изгледа као Нојева барка. 
Тамо где је тешко и дивокози да крочи, 
подигнути су храмови, тачка спајања човека 
и неба. Овде је, по традицији, некада чуван 
крст којим је Јован Крститељ крстио Исуса. 
У далекој Јерменији сетих се стихова 
деспота Стефана Лазаревића: „…И друга 
чудна дела Божја, која ни оштровиди ум 
сагледати не може, љубав превазилази.ˮ 
Ове светиње чине најлепшим на свету љубав 
и вера уткане у њихове зидине. 
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их духови или Бог пренели на друго место, и из страха су се повукли! Ипак, 
док су одлазили, једно ђуле су испалили на цркву; пролетело је тачно кроз 
центар крста на фасади тајног скровишта, провалило куполу и уништило 
место изнад Богородичине главе. Божјим чудом, нико од мештана није био 
повређен. Малени град Спитак синоним је за једну велику катастрофу. Овде 
се 7. децембра 1988. године догодио страшан земљотрес разорне снаге, око 
седам Рихтера, у којем је погинуло најмање двадесет пет хиљада људи. Стари 
Спитак је сасвим уништен, па је нови градић, који сада има осамнаест хиљада 
становника, подигнут у близини. На гробљу су заједно сахрањене читаве по-
родице, а над градом доминира огроман споменик жртвама. Свега пет 
минута пред крај наставе у школама, ударио је „ђаво из земљеˮ свом снагом 
и затрпао стотине деце… Држава је била неспремна за такву катастрофу 
усред зиме, па је први пут после Другог светског рата моћни Совјетски Савез 
дозволио странцима да притекну у помоћ, обративши се чак и Америци, што 
је до тада било незамисливо. Југославија ја такође упутила значајну помоћ у 
Спитак. Један југословенски авион срушио се надомак циља; погинуло је се-
дам чланова посаде. Погинулима у тој несрећи подигнут је споменик у 
близини Јеревана. 

Нове куће у Спитаку најчешће су грађене у стилу и са орнаментима зе-
маља од чијег новца су подигнуте; тако се тамо може наћи и дом са грбом 
СФРЈ-а на фасади. Нови град је подигнут поред некадашњих рушевина. 
Чини се као да прошлост неће да оде, иако би јој мештани радо пожелели 
срећан пут. То се најбоље види по огромном споменику жртвама, који је за-
пуштен и зарастао у траву, као да га нико никад није ни посетио откад је ту 
постављен… 

Кавкаске легенде често говоре о људима који гостопримство држе за 
свету дужност. У овим пределима гост је гласник анђела. Чак и када у госте 
дође најљући непријатељ – док је он у кући, домаћин је дужан да га заштити 
и својим животом ако треба! Једном, када сам случајно прекорачио брзину, 
зауставила ме је полиција. Пустили су ме чим су видели да сам „гостˮ у њи-
ховој земљи. Старији господин по имену Алекс, којег сам питао где се налази 
нека црква, пошао је са мном да ми је покаже. Када смо је обишли, замолио 
ме је да му будем гост, каже, старој мајци ће то много значити. Он се одатле 
одавно одселио, сви који су могли отишли су… Шесторо деце је сама одга-
јила, развејали су се по свету као лептири. Сада, у огромној кући саграђеној 
за седмочлану породицу, мајка живи сама. Иако сам страшно журио, нешто 
ме је нагнало да пристанем. Када смо ушли у двориште, угледао сам скоро до 
пода погрбљену старицу продорних плавих очију. Лице јој се озарило кад нас 
је видела, а на столу се за трен ока створила гомила послужења. Кућа је видно 
пропала; старица је већ одавно прегазила осамдесету, не може више да 
чисти, гаји стоку, обрађује земљу… Алекс долази једном недељно да обави 
све теже послове. Но, она у срцу и даље носи кавкаску љубав према гостима 
из времена када је кућа била пуна људи. Већ дуго година сваки дан спрема 
ручак од најбољих састојака које има. Није то нешто посебно, тек порција 
укусног пасуља, нешто поврћа, домаћи сир и крушке из баште. Она сама једе 
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мало, а догађа се да уопште и не такне то што је спремила. Али, каже Алекс, 
не може да је убеди да са тим обичајем престане, а храна редовно завршава у 
комшијском обору.  

„Па зашто то ради?ˮ, питам. 
„Чека госте…ˮ Мајка ми увек говори: ,,Сине, никад се не зна када ће доћи 

гост, не ваља да оде из куће гладан!ˮ 
И тако, старица спрема ручкове из дана у дан, из месеца у месец, из го-

дине у годину. У забаченом селу, које су и животиње напустиле, први сам гост 
у деценији, можда последњи којег ће видети… 

„То што си ти дошао – то је за њу као свадба, ма какви, и већа срећа!ˮ, 
каже Алекс. 

Узбуђена, иако тешко хода, погрбљена, разлетела се по кући, просто је 
милина видети  је. Не зна шта би пре: има и мало меда, домаћег, донео јој 
зет; има и једно стабло јабуке у дворишту, шаље сина да ми набере воће за 
пут… Скромни услови, али душа топла, велика, богата. Обрали су све воће из 
маленог воћњака и спремили ми велики пакет – није било начина да одби-
јем. „Па сине, дуг је пут, ти си издалека, нека ти је Бог увек на помоћи, узми, 
узми и мед, узми…ˮ Све би ми дали. Да могу, срце би из груди извадили и 
спаковали међу слатке јабуке и мирисне мале крушке – да ми се нађе у не-
вољи. Док сам јео пасуљ, старица ме је гледала нетремице, па све уздисала од 
милине и узбуђења. Изненада ми је пришла и пољубила ме у чело и главу, 
загрлила… Мобилни је зазвонио, пожуривали су ме да кренем даље. Време је 
стало, а журба ишчезла под старичиним топлим погледом: куд год да идем 
више није битно, у овој кући стигао сам на циљ. 

 
 
ЈЕРМЕНСКО НЕБО И ЈЕЗЕРО СЕВАН 
 

„Има људи толико вештих да би по најгорем пљуску могли препешачити 
цео Црвени трг а да се не оквасе: они би чак и кишне капи преварили!ˮ, каже 
ми један ратни ветеран показујући прстом на кућу јерменске браће Микојан 
у селу Санаину. Два брата рођена у овој кући задужила су цео свет: Артем 
Микојан је заслужан за стварање познатог војног авиона МИГ; по њему тај 
авион и носи име, а испред скромне куће налази се огромна олупина војног 
авиона. Други пак брат, Анастас, ушао је у анале историје као један од нај-
вештијих политичара света, човек који је „успео да преживи од Иљича 
Лењина до Иљича Брежњева без срчаног или можданог удараˮ. Поједине по-
родице много утичу на историју своје државе, и целог света, а на крају ипак 
бивају заборављене. Тако је и са породицом Микојан, и са Анастасом – који 
је био први када је требало подржати Стаљина, први када је требало на њега 
пљунути.4 Застрашујућа је помисао да је Анастасова рука небројено пута пот-
писала спискове за гулаг…  

                                                        
4 Први говор против Стаљина није одржао Хрушчов, већ Анастас Микојан. 
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На вратима ме је дочекала крупна, скромна и поносна жена, рођака 
браће Микојан, која брине о кући. Са огромном љубављу распрострла је 
преда ме историју своје породице. Анастасов син је погинуо као пилот у Ста-
љинградској бици. Анастас је касније лично водио и завршио преговоре у 
време Кубанске кризе и одиграо важну улогу у спречавању трећег светског 
рата. Када је требало отопљавати односе с Титом, и тада је Анастас послат у 
мисију… Након тромесечног боравка у Америци, у Совјетски Савез је донео 
многе значајне изуме: хамбургер, помфрит, кокице… Толико је био одушев-
љен сладоледом да је његову производњу и квалитет у највећој држави на 
свету лично надгледао, све док га нису пензионисали. Стаљин је на његов ра-
чун збијао шале говорећи: „Теби је, друже, више стало до сладоледа него до 
комунизма!ˮ О животима великих људи каткад најречитије говоре ситнице… 
Ко би се тад усудио да наслути да ће комунизам пропасти, а сладолед 
опстати… Занимљиво је да је сладолеџија, упркос истакнутој позицији у 
држави, био веома скроман. Имао је много деце, а да би их прехранила, ње-
гова жена је често од жена других политичара потајно позајмљивала новац… 

У прадавна времена Јермени су се на обале језера Севан доселили са је-
зера Ван. Учинило им се као да и у овој води виде исту ону ванску светост и 
милину, само некако тамнију, мрачнију. Зато му дадоше назив „Црни Ванˮ– 
Севан. После језера Ван, ово језеро заузима најважније место у јерменској 
митологији: то је једино од три „јерменска мораˮ, које се и данас налази у 
границама Јерменије. Чудан је осећај возити се овуда. Чини се као да је неки 
ђаволски џин невиђену лепоту природе покушао да уништи, али није успео. 
Остали су ожиљци у дивном пределу, ружноћа се утиснула у лепоту. Некада 
је ово језеро заузимало пет одсто територије Јерменије. Онда су премудри 
комунисти одлучили да његову воду искористе за наводњавање околних 
њива и пашњака. Само, нико се није досетио да поприча са људима који ту 
живе, који познају душу природе и уверени су да читав предео зависи од те 
воде, као што зависе и њихове трпезе – јер ни риба ни птица неће бити ако 
нема језера… Данас је језеро двадесет метара плиће него што је било! Угро-
жен је цео биосистем, а посебно ендемска врста рибе која само овде живи.5 
Монструозне планове помутила је Стаљинова смрт. У међувремену је у граду 
на обали језера изграђено огромно постројење хемијске индустрије. Меш-
тани се куну да је загађење било толико да, уколико би се човек са значком 
на реверу провозао три круга аутом око фабрике, значку би већ почела да 
нагриза корозија! Фабрика је давно напуштена, само старије генерације ни-
како неће да напусте болести које им је тај напредак донео. Блокови 
совјетских солитера штрче у небо као ругобе. Пространи булевари зврје 
празни, чак се више ни лада не вози – мало ко има новца за бензин. По 
ћошковима зграда трешти турбо-фолк музика – мешавина арапско-турских 
мелодија, али специјална, јерменска врста. Младићи без посла убијају време 

                                                        
5 Једина добробит спуштања нивоа језера јесте то што су откривена богата археолошка налазишта 
из бронзаног доба. 
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у картању. Преводе ми текст песме на коју „откидајуˮ: дечко болује од мисте-
риозне болести, а девојка се заклиње да ће себи да одсече руку и избије очи 
ако он не оздрави! 

Огромна метална статуа принцезе Тамаре са Ванског језера стоји покрај 
пута надгледајући језеро. Тамара изнад главе чврсто држи светло за свог 
љубљеног, али и за своју Јерменију, која ће кад-тад да исплива из бура и 
олуја. На језеру се некада налазило острво – данас је то полуострво, налик 
корњачи која полако, али сигурно, улази у воду, свој дом. На врху је Црква 
Севанаванк, као и одмаралиште Савеза писаца Јерменије и јерменског пред-
седника. Свуда около су плаже; ово је, ипак, једино јерменско море. Цркву 
која се налази на полуострву саградила је принцеза Маријам 874. године, у 
доба сукоба са Арапима. Манастирски конак вековима су настањивали 
грешни монаси, који се другде не беху најбоље показали. Стога је Севанаванк 
стекао славу као успешно лечилиште грешних душа. У даљини облаци, попут 
беле чипке, прекривају планине – тамо је Карабах. Ако Азербејџанци имају 
нафту, нису ни Јермени баш без игде ичега – они имају Крка Кркорјана! То 
је милијардер са Беверли Хилса, најбогатији човек Лас Вегаса, некадашњи 
сувласник Крајслера и Форда, који је велики део својих прихода поклонио 
свом народу градећи мостове, болнице, путеве… Изградио је тунел који се од 
Севана протеже ка Дилиџану, „јерменским Алпимаˮ, центру одмора и рекре-
ације. Уоколо се налази још јерменских светиња, и свака је на свој начин 
посебна. У манастиру Агарцин Пресвета Богородица је насликана као Мон-
голка, како би се злогласне хорде Монгола смиловале да цркву не поруше! 
Доњи део оближњег Гошаванка и данас чини грађевина из бронзаног доба; 
ту је и први звоник јерменске архитектуре. Саградио га је Мхитар Гош, поз-
нати свештеник и учењак, који је саставио једно од првих јерменских 
правних дела. У одајама ове светиње налазила се важна библиотека, коју су 
Турци у тринаестом веку запалили. Акустика те цркве је таква да, када се тихо 
изговарају молитве, чини се као да нека друга молитва долази с крова, а пред 
очима се привиђа свих петнаест хиљада спаљених светих текстова… 
 

Амберд, „тврђава у облацимаˮ, 
масивно је утврђење од базалта, 
саграђено у VII веку на обронцима 
највише јерменске планине, 
некадашњег стратовулкана 
Арагац. На ушћу две реке, на две 
хиљаде и триста метара надморске 
висине, северно од Јеревана, 
тврђава је скоро цео миленијум 
лежала заборављена у брдима. 
Летње одмаралиште јерменских 
владара, важно утврђење за борбу 
против Турака, који су овде 
кренули у освајања више од триста 
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У малом месту Бјуракан, северозападно од Јеревана, на планини Арагац, 
у близини тврђаве Амберд, наишао сам на необичну, запуштену опсервато-
рију. Радници, чије месечне плате не прелазе тридесет америчких долара 
месечно, радо су ме повели у разгледање јерменског неба, уз малу надокнаду. 
Некада је то била једна од најважнијих опсерваторија Совјетског савеза, у 
коју се није могло ући без посебних дозвола и одобрења власти. Научници су 
овде открили важне чињенице о формирању звезда и групација звезда, 
откривено је више стотина нових галаксија итд… Овде је 1971. године одржан 
први међународни симпозијум о ванземаљским цивилизацијама. Чудновато 
је како човеку који живи на једном месту гравитација поглед вуче ка земљи. 
Одвећ лако заборављамо да смо окружени огромним световима, којима не 
знамо ни почетка ни краја. Колико познајемо ширину звезданог неба, богат-
ство океана? Чак је и сама Земљина кора за људе велика тајна. На крову 
трошне зграде открили су ми велики телескоп, један од највећих на свету те 
врсте. У даљини су се видела светла Јеревана, и цела Јерменија као да нам је 
била пред очима. Милијарду звезда наткрилило је сву прошлост, садашњост 
и бол. Одувек ме је код звезда највише привлачило то што гледамо светлост 
које, можда, већ одавно нема… Светлост која путује вековима и стиже до нас 
толико јака и стварна да је тешко поверовати да њеног извора одавно нема – 
заправо је метафора за сва велика дела и велике људе! Пружили су ми при-
лику да телескопом завирим у свет галаксије Андромеде. Угледао сам две 
звезде које у вечности живе спојене, као два загрљена љубавника! Када то-
лики спокој влада у несагледивој васиони, откуд толико немира у људима? 
да измене границе духа. Зато је ова планина за Јермене оно што је одувек 
била – најважнија икона, најсветија светиња. 

Пролазећи поред јереванског аеродрома, у близини једне цркве видео 
сам породицу, оца, мајку и ћерку, како клече окренути ка врховима Арарата 
и плачу. Потомци исељеника у Америку од свог детињства, годинама као ве-
ковима, слушају приче о магичној планини. Носе је у својој души од рођења, 
а тек сада је први пут виде… Потресно изгледају њихова лица. Око смирених 
планинских врхова као да се види светачки ореол; Арарат ће увек и свуда 
бити њихов симбол и заштитник. Када се издалека посматрају Велики и 
Мали Арарат, изгледају као трудна жена која лежи ишчекујући порођај. Зато 
Арарат, упркос тмурној стварности и тежини векова, пружа наду онима који 
у њега гледају, онима који му се моле. Арарат је печат светости утиснут у 
сваку јерменску душу, осликан у зеницама људи. Вера да ће се та планина 
једном ипак наћи у окриљу свог народа, у својој земљи, многима делује као 
неразумна. Турска је јака и сваким даном све јача; Јермени су слаби, мало-
бројни. Па ипак, таква је била и вера Јевреја. Јер, праве светиње се не могу 
отети. У свом болу зато су чврсто спојени Арарат и косметски манастири.6 

                                                        
6 Арарат је огроман и уочљив из готово сваког кутка Јерменије, па та рак-рана не може никада 
да зацели, нити да се на секунд заборави каква светиња је изгубљена. То оставља тешке 
психолошке последице на целу нацију – која сваки дан гледа у своју отету светињу надохват руке, 
али и ојачава њихову упорност, борбеност и вољу. 
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У Јереван сам стигао прилично исцрпљен, мада сам знао да ме очекује 
топла добродошлица. Почасни конзул Републике Србије у Јерменији, 
Бабкен Симоњан7, постарао се да без потешкоћа обиђем његову земљу. Одвео 
ме је код свог пријатеља Едварда Ханојана, познатог уметника који слика ис-
кључиво крстове. Његови цртежи крстова украшених у традиционалном 
јерменском стилу оплемењују и узносе. За свој рад добио је највиша приз-
нања Јерменске апостолске цркве, па чак и похвалу папе Павла Другог. 
Умало нисам занемео од чуда када сам чуо откуд му стиже инспирација. „Ди-
ректним преносомˮ, каже, „од ванземаљацаˮ! Потреба за осликавањем 
крстова први пут му се јавила када је једнога дана са терасе свог тмурног ко-
мунистичког здања угледао летећи тањир. Не зна ни како ни зашто, али 
нешто га од тада свакодневно нагони да, без престанка, исцртава линије 
изванредне лепоте али и компјутерске тачности – геометријски облици који 
настају током таквих заноса су апсолутно тачни, математички беспрекорни. 

Поред крстова, који своју лепоту у потпуности испољавају тек када се 
претворе у накит, Ханојан повремено исцртава шифре чије значење не зна! 
Верује да је медијум са задатком да човечанству пренесе неку важну, можда 
спасоносну поруку, а коју – још увек му се није дало да открије… Едвард ме 
је, са својом супругом Маријом, угостио домаћински. Моје истрошене ципеле 
заменио је својим, мање истрошеним. Подарио ми је и тегле с медом, а његов 
чудесни крст и данас чувам у Библиотеци.  

Јереванска пијаца је гастрономско срце нације. Воће је основ јерменског 
кулинарства, гостопримства и културе. Брескве такозване таф боје, боје ма-
настирских зидина, симбол су Јерменије. Много пута су ме странци које сам 
питао за пут испраћали са кесом воћа из своје баште. Јермени нису преве-
лики љубитељи доручка, али су зато ручак и вечера праве мале свечаности, 
када се окупљају породица, комшије и пријатељи: скупа се седи, једе, пије и 
дружи сатима… Од Руса су научили да пију, али се готово никада не опијају. 
Један домаћин ми је, када сам одбио да ми доспе још лозоваче, јасно казао: 
„Моја дужност је да твоја чаша увек буде пуна, а твоје је колико ћеш попити!ˮ 
Држање здравица је овде, као и свуда на Кавказу, посебна уметност и готово 
религијски обред. Нижу се најлепше жеље за пријатељство, за живот, за по-
родицу, за родитеље… 

Највећи проблем ми је задавало држање чаша, пошто сам брзо схватио 
да се овде поштовање домаћину исказује тако што ће гост чашу држати по-
ниже од његове. Међутим, желећи да мени укажу поштовање, врли 

                                                        
7 Бабкен Симоњан је књижевник и истакнути књижевни преводилац са српског језика, који је на 
јерменски превео одломке Његошевог Горског вијенца, песме Десанке Максимовић и многа 
друга значајна дела; почасни је члан Удружења књижевника Србије. Да бих што дубље доживео 
историју и народ Јерменије, упознао ме је са неколико академика, историчара, уметника, као и 
са управником Народне библиотеке, са којим сам договорио размену литературе, тако да у 
њиховој библиотеци формирамо колекцију српских, а у мојој библиотеци колекцију јерменских 
књига. Такође сам, захваљујући конзулу Симоњану, гостовао на јереванском радију. 
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домаћини су се трудили да своју чашу спусте ниже од моје, па смо најзад наз-
дрављали држећи чаше готово приковане за сто, а једанпут је мој домаћин 
своју чашу спустио испод стола!  

Највећа мана овог народа јесте невероватно хвалисање и самољубље. Цео 
Кавказ је, наравно, препун тога, све бољи од бољег, све војвода до сердара… 
Али, када би се организовало такмичење у самохвалисању, Јермени би сва-
како освојили олимпијску медаљу, без конкуренције. Када би заиста толико 
вредели колико себе воле и уздижу, били би најдрагоценији на планети! Они 
као да више живе у прошлости и на небу, него на земљи. Иако имају на шта 
да буду поносни, пречесто постају робови своје гордости. Самољубље веро-
ватно доприноси самоодржању. Уз њега је много лакше заборавити на 
сиромаштво и друге недаће живота, на тренутну немоћ. Ипак, то донекле и 
улењује душу. Јер шта год да су постигли наши преци, ми не смемо да не 
постигнемо ништа. Зато ме растужује када видим манастире као спуштене са 
неба, до којих је постојао широк друм пре скоро два миленијума, али не и 
данас – јер нема ко да поправи мост саграђен пре више од хиљаду година! 
Животи многих свели су се на чекање помоћи издалека, из дијаспоре, док се 
мало ко бори да сам нешто промени. Матенадаран је можда најважнија 
институција на Кавказу. Бави се проучавањем старих рукописних књига8, а 
поседује око двадесет хиљада рукописа и сто хиљада докумената! Први Ма-
тенадаран основан је још у петом веку, а данашња институција 1959. године. 
Ако се Арарат налази у свакој јерменској души, онда је та душа у свом најлеп-
шем и најчистијем облику пренесена у средњовековне рукописе украшене 
безбројним минијатурама. Тако нешто се ретко виђа! Стари уметници и даље 
живе на белим странама папируса и пергамената. На хиљаде страница укра-
шено је минијатурама које дају дубљи смисао животу и прошлости. 

„Јермени су лаки на сузеˮ, кажу за себе. У болу су пронашли утеху, али из 
бола извире и уметност. Ретко где је тако малобројан народ свету подарио 
толико уметника. 

Јерменске минијатуре су познате у свету, па не чуди што и данас Јермени 
задивљују човечанство лепотом својих књига, али и минијатурних уметнич-
ких дела. Едвард Тер-Казарјан одавно се налази у књизи рекорда по 
уметничким делима тако малим да су некада потребна и по два увеличава-
јућа стакла да би их људско око видело! Он је творац најмање иконе на свету, 
а већину својих дела прави или на врху једне власи човекове косе или, чак, 
унутар ње! Ту су низови ружа, стари манастири, улазна врата џамије у Меки… 
Цео караван камила сместио је у рупу од држача игле… Направио је и нај-
мању виолину на свету на којој, пошто је и музичар, повремено одсвира 
понеку минијатурну серенаду… Када су Индијци Хрушчову поклонили неко-
лико минијатурних слонова, Едварду је дат задатак да спреми уздарје: 
направио је више стотина слонова и натпис „Нека живи совјетско-индијско 
пријатељствоˮ – између два слоја једне власи човечје косе! 
  

                                                        
8 Име је добила по Светом Месропу Маштоцу, творцу јерменског писма. 
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ТАМНИ ВИЛАЈЕТ 
 

Јерменски народ је био на мети многих освајача. Отоманска империја је 
била најгора од свих. У Јерменији, баш као и у Србији, хришћани нису имали 
никаква права у односу на повлашћене Турке. Тако, на пример, сведочење 
хришћанина против муслимана није имало тежину на суду; забрањивано је 
чак и оглашавање црквених звона, цркве су морале да се граде ниже од џа-
мија, а хришћанске куће увек да буду ниже од муслиманских. Лична 
имовина, па чак и сам живот, били су у сталној опасности од ага и бегова, 
који су, попут богова, могли да чине шта год им је воља.9 Најстрашнија од 
свих година у дугој историји јерменског народа била је 1915: на територији 
данашње Турске тада је побијено или протерано више од милион и по Јер-
мена! Готово целокупно јерменско становништво из тих планинских предела 
приморано је да пешачи више стотина километара до Сиријске пустиње. Оне 
које смрт није нашла код куће, нашла је на путу; ретки су стигли до одре-
дишта, а још ређи су на крају пута успели да преживе. Амерички председник 
Теодор Рузвелт је написао да је страдање Јермена највећи злочин почињен у 
Првом светском рату! Тако се овај народ расејао по целом свету. Италијански 
конзул у Трабзону тада је лично видео како је хиљаде жена и деце натоварено 
на претесне, крхке бродове и пуштено у Црно море, како би се у његовим во-
дама подавили… У стравичним условима у Сиријској пустињи масовно се 
умирало од глади и жеђи, па је чак у Великој Британији током рата био оби-
чај да се деца терају да полижу све са својих тањира у знак сећања на гладне 
Јермене у пустињи. 

Двоумио сам се да ли да пишем о овом страшном злочину… Не, наравно, 
зато што о томе не треба писати. Треба, но учинило ми се да се о том ужасу 
можда превише писало, тако да је данас за већину људи синоним за Јерме-
нију – геноцид. Та страхота засенила је све врлине једног древног народа на 
Божјој земљи. Уместо о њиховом писму, о најстаријим црквама на свету, о 
лепотама Арарата, већина људи на планети чује само за смрт и мучеништво 
Јермена. То не треба скривати, али душа једне древне земље и једног жила-
вог народа надилази сваки злочин. Музеј геноцида у Јеревану је место 
ходочашћа.10 На више од хиљаду квадратних метара поређани су експонати 
који без имало огорчености и љутине показују страшну судбину јерменског 
народа. Сам музеј, иако огроман, уграђен је у брдо, тако да не омета поглед 
на споменик жртвама. Велики обелиск са шиљком ка небу, располућен на 
два овлаш спојена дела, симбол је не само два врха Арарата већ и страдања и 

                                                        
9 О животу раје у Отоманском царству потресан извештај је написао Вилијам Ремзи, британски 
етнограф, као и Бранислав Нушић и Милан Ракић, који су били српски конзули у Приштини пре 
балканских ратова. 
10 Изградња Музеја геноцида није ишла глатко. На педесету годишњицу геноцида, 1965. године, 
цео Јереван су блокирали демонстранти захтевајући изградњу споменика. Тек тада су 
комунистичке власти прихватиле да услише жељу народа. За Дан сећања на геноцид изабран је 
24. април, када је, 1915. године, отоманска власт у Истанбулу ухапсила двеста педесет 
јерменских интелектуалаца. 
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јединства овдашњих Јермена и оних у Турској. Уоколо се налази дванаест 
стубова, који представљају дванаест провинција у којима се догодио геноцид. 
Испод обелиска гори вечна ватра. На Меморијалном зиду уклесан је списак 
пострадалих градова, а са друге стране имена људи који су допринели да 
истина изађе на видело. У Турској је после рата организовано суђење онима 
који су тад били на власти и наредили депортације и убијања. Осуђени на 
смрт, ипак су били недоступни за извршење пресуда. Зато су се Јермени, ко-
јима су и читаве породице побијене, организовали и ловили их по свету, 
убивши многе челне људе државног врха Турске у време геноцида, укључу-
јући и премијера. Професор права Рафаел Лемкин смислио је термин 
„геноцидˮ усред ратног вихора 1944, управо на примеру масовних убистава 
Јермена, тако што је спојио грчку реч генос – род, раса и латинску цид – 
убиство. Сам геноцид је тема велике расправе између Турске и Европске 
уније. Наиме, Турска не признаје да је стравично страдање резултат систе-
матског злочина. Оправдање за масовну депортацију налази у томе што су 
Јермени били непријатељи Турске, те да је то било неопходно ради очувања 
државе у критичном тренутку. Велику смртност приписује анархији која је у 
то време владала, појединачним инцидентима и ратним условима. Време-
ном, то је постала окосница турске историографије и ствар од националног 
значаја. Јер, у супротном би се морало признати да је модерна Турска осно-
вана на злочину. Развијене земље света, пре свега Европска унија, ту 
аргументацију не прихватају. Жртвама геноцида овде се поклонио и Влади-
мир Путин, и Жак Ширак, и папа Јован Павле II… Услов да Турска постане 
чланица Европске уније јесте да призна да је почињен геноцид, међутим, 
турским политичарима је одбрана онога што има национални значај важ-
нија од било какве материјалне користи или чланства у ма којој 
организацији. Страшно је гледати фотографије снимљене током геноцида, 
исечке из новина, предмете убијених…. На сликама се виде бескрајни низови 
мртвих који леже, као заспали, у масовним гробницама. На другим сликама 
– избеглице попут стада оваца корачају ка даљинама, где их чека кланица… 

После Музеја геноцида, упутио сам се на тврђаву Еребуни, прамајку Је-
ревана. Управо се ту родио овај град који никада неће моћи да са себе отресе 
горчину историјских неправди, али чија је атмосфера ипак пуна задовољ-
ства, узвишених осећања, уметности… Некадашња тврђава основана је пре 
Рима! Данашњи центар града је Трг републике, са величанственим неокла-
сицистичким зградама. То је најлепши трг саграђен у совјетско време, по 
замисли архитекте Александра Тамањана. Он је разрушио већи део нека-
дашње варошице, претворивши Јереван у метрополу са широким 
булеварима, која се кружно шири од главног трга, са мноштвом паркова и 
високих здања. Симбол јерменског опстанка, упркос свим злочинима, јесте 
споменик Мајка Јерменија, који се налази на врху једног брда изнад Јере-
вана. Мајка у рукама, пред собом, пружа мач, као да нуди мир и тражи 
заштиту. Око ње је читав арсенал наоружања упереног ка Турској: ракете, 
тенкови, минобацачи, чак и један стари војни авион и противавионско нао-
ружање… Под њеним ногама је војни музеј. Када је ова горостасна жена 
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требало да замени мрког Стаљина, који је пре ње са тог врха надгледао и Је-
реван и Турску, одлучено је да се споменик дигне у ваздух ненајављено, 
током ноћи. У тој акцији су погинула два војника, па мештани кажу да то 
Стаљин и мртав убија Јермене.  

Сергеј Параџанов је најпознатији јерменски редитељ. Стварао је фил-
мове у тешко време једноумља, па су му дела забрањивана, а он хапшен и 
прогањан. Прави уметник се на муци познаје: пошто није могао да прави 
филмове, окренуо се колажима. Шта год му је допало шака, било на слободи 
или у затвору, користио је за свој уметнички израз. Није марио што га груби 
стражари исмевају и малтретирају, што га називају лудим… Били су шоки-
рани када су, на своје извештаје о његовом раду, из Москве добили допис да 
је Сергеј – веома талентован! Параџанов није стварао обичне слике већ праве 
филмове у малом; „компресовани филмˮ, како је он то звао, начињен је из 
безброј делова, сливен у једну слику која прича сложене животне приче. Све 
оно што би неко други одбацио он је уткао у своје дело: каменчиће и полом-
љено стакло, комадиће разбијеног посуђа – од којих је направио икону 
Богородице; читави низови шешира, лутака, статуа необичних облика од 
свакојаких материјала – данас важе за врхунска уметничка дела. Ту су ко-
лажи од тканина и чипки, од лишћа и воћа; у сваком се огледа његова душа, 
велика и разиграна… Док ми директор Музеја, захваљујући Бабкену Симо-
њану, одобрава бесплатан улаз и фотографисање, са зида ме посматра 
Параџанов на филмском плакату. У сопственом колажу, старац доброћудног 
осмеха и беле брадице, као да поручује да су муке пролазне а душа вечна. 
 
 
ДУША У ПРАСТАРИМ СВЕТИЊАМА 
 

Први хришћански мисионари, на челу са Христовим апостолима, стигли 
су у Јерменију већ у 40. години. Тако се подно Арарата нашао и Свети Григо-
рије Просветитељ. Када је одбио да се поклони паганским идолима, краљ 
Трдат III Велики га је бацио у јаму у подножју Арарата. Оног тренутка када је 
светац додирнуо дно јаме видела се сва немоћ свемоћног владара који је по-
чео да губи разум. На свеца су, годинама, потпуно заборавили. По легенди, 
преживео је захваљујући некој удовици која је, вођена чудним визијама, 
сваки дан долазила до јаме и спуштала му покоје парче хлеба… Након три-
наест дугих година, краљевој сестри почели су у снове да долазе анђели, са 
поруком да ће јој брат оздравити и клетва са породице бити скинута тек када 
из јаме извуку Светог Григорија. У последњем тренутку, када је краљ од лу-
дила био готово на самрти, одлучено је да се провери да ли је светитељ још у 
животу… Дозвали су га речима: „Ако си још ту, изађи! Бог којем се молиш 
наређује да будеш пуштен!ˮ Краљу се одмах повратила духовна и физичка 
снага, те је клекнуо са својом свитом пред свеца молећи за опроштај. Тако је 
у Јерменији, 301. године, први пут један краљ хришћанство прогласио за 
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државну религију.11 Свети Григорије је изабран за првог јерменског епи-
скопа, затим и патријарха, који је, по први пут, крстио јерменског краља, 
велможе и цео народ, потом рукоположио свештенике, те оснивао школе, по-
дизао цркве и манастире… Манастир Хор Вирап саграђен је на месту 
мученичког успења Светог Григорија. Посетио сам јаму у којој је лежао: 
страшно је само се спустити у рупу дубине шездесет метара, низ стрме, кли-
заве, металне лествице. Па ипак, силазећи у дубину мрака, осетио сам како 
ми светлост свећа и бескрајан низ ходочасника преда мном и иза мене, јачају 
веру и наду. 

Арарат, као доброћудни џин, надгледа цео предео. Испред манастира се 
продају голубови. Када је продавац сазнао одакле долазим, поклонио ми је 
једног белог. Желео је да га баш ја пустим, у правцу свете планине, да можда 
одлети до њеног врха, почетка неба, носећи са собом и делић српске душе. 
Зрак светла са неба осветлио је баш ово место у његовим сновима. Светом 
Григорију одмах је било јасно – ту треба саградити цркву. Велику. Најваж-
нију. Прву.12 И би како је писано – настаде прва црква коју је својим 
средствима изградила нека држава. То је постало прво седиште прве 
државне цркве прве хришћанске земље на свету. Прошло је од тада више од 
хиљаду седамсто година; седиште јерменских патријараха13 је померано по 
свету, као и јерменски народ, али је данас поново на свом месту, у Ечмиад-
зину. 

Са прастарим фрескама, главна црква је током службе права Божја кућа. 
Људи спокојно улазе, излазе, моле се, чак и шапућу, али у светости, мирноћи 
и љубави каква се ретко среће. У ризници ове светиње налази се део копља 
којим је прободен Исус, део Светог крста на којем је распет, део Нојеве барке, 
затим реликвије светих апостола, као и лева рука Светог Григорија. Тако се 
Јермени успињу у небо. Ечмиадзин је, заједно са неколико других важних 
цркава, под заштитом Унеска. Међу њима је и Храм Звартноц из шестог века, 
једна од најлепших светиња свих времена, која сада лежи у рушевинама. 
Нигде другде нисам видео основу цркве у облику круга. Претпоставља се да 
је ова грађевина била висока чак четрдесет пет метара, са каскадним спрато-
вима, и да ју је срушио земљотрес, око 930. године. Огромни стубови и 
понеки лук, који су и даље на свом месту, сведоче о непролазној лепоти и 
величини. Бескрајни низови светиња украшавају Јерменију. Налазе се свуда, 

                                                        
11 Постоји и друга верзија догађаја, према којој се Свети Григорије са краљем договорио да 
Јермени прихвате хришћанство како би осигурао јединство нације, којој су са истока претили 
Персијанци и вера Заратустре, а са запада Византија и Ватикан. 
12 Јерменска апостолска црква, позната као Јерменска православна црква, једна је од 
древноисточних цркава, која се од централне Хришћанске цркве одвојила у петом веку. Разлог 
за раскол је била расправа о природи Христа: да ли су у њему садржане две одвојене природе, 
божанска и људска, или је то јединствена природа Христа? У Швајцарској је 1990. године 
потписан споразум којим се закључује да, заправо, нема разлике у веровањима православних и 
древноисточних цркава. 
13 Јермени за патријарха користе термин католикос, први међу једнакима, и код њих је могуће 
постојање више католикоса, што је у историји правдано расцепканошћу јерменске нације на 
великим пространствима. 
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чак и на невероватним местима: на ивицама клисура, на врховима планина, 
у долинама поред бучних река. Посетио сам више стотина цркава и мана-
стира; њихова сила држи Јерменију да се не распе. Тамо где је тешко и пешке 
доћи, пре више од хиљаду петсто година вредна рука неимара саградила је 
светиње ретке лепоте и узвишености. Могла би се посебна књига написати 
само о јерменским манастирима, о легендарним мученицима, о вековима 
ропства, борбе и наде. Савест ми није чиста: већини величанствених светиња 
које сам радосно и пажљиво обишао нисам стигао да посветим довољно 
пажње у својим путописима. Међутим, схватио сам шта је Јерменија: то је 
библијска земља испод Арарата, чија душа обитава у прастарим светињама. 
Када сам ушао у једну школу у неком малом месту, професор историје ми се 
веома обрадовао. Каже да му је у програму за ову годину предавање о Косов-
ском боју, а пошто је на врата бануо Србин, одлучио је да распоред предавања 
промени и препусти мени да његовим ученицима испричам ту невероватну 
причу. Био сам искрено дирнут и са задовољством преузео ову тешку дуж-
ност. Разрогачене очи дечице, њихова заинтересованост и дивљење 
пробудили су у мени велико поштовање и љубав. Сетио сам се манастира Јер-
менчић, који се налази подно планине Озрен у Србији. Легенда каже да се у 
Муратовој војсци налазио и одред Јермена. Као вазале, повео их је са далеког 
Кавказа да ударе на православну браћу, за коју, већином, нису ни чули. Па 
ипак, када су угледали православни крст нешто се у јерменској души прело-
мило. Уместо да на Србе баце копља, бацали су им се у загрљај! Сузе су 
потекле, а јерменски војници су, сви до једног, прешли на страну кнеза Ла-
зара. Многи су тад погинули у његовој војсци, а Мурат их је, по легенди, на 
самрти проклињао. Тешко је поднео чињеницу да их је довео са другог краја 
планете да, заправо, помогну његовом највећем крвнику, од чије руке је и 
живот изгубио. Страшну битку је нешто Јермена преживело; ране су им ви-
дале Косовке Девојке. Населили су се у околини Сокобање и саградили тај 
скромни манастир велике важности, који су Турци много пута рушили, а који 
се, упркос свему, одржао до данашњих дана. Деца лакше и отвореније пока-
зују емоције, па сам био затечен када су почели да ме грле и, трипут, 
православно, љубе у образе. 

Везе Срба и Јермена заправо су још старије. Када је Свети Сава походио 
Свету гору, кренувши на путовање свих путовања – ходочашће у Јерусалим, 
у данашњој Турској је срео много Јермена. Задивила га је њихова умешност 
у градњи манастира, лепота њихових светиња која и данас, после толико ве-
кова, подједнако оставља без даха. Тада је одлучио да у своју земљу, поред 
Богородице Тројеручице из Јерусалима, поведе и јерменске неимаре – који 
су одмах по доласку учествовали у изградњи манастира Витовнице код Пет-
ровца на Млави.14 Тај манастир је нераскидива веза наших народа, јер су тада 
вештине јерменских мајстора уткане у српску рашку школу, у наш генетски 
код. Зато нека никог не чуди што је Карађорђе, када је 1806. године освајао 

                                                        
14 Грузијско, као и писмо кавкаске Албаније такође у темељу имају Маштоцову азбуку. 
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Београд, издао наредбу да се ниједна јерменска кућа, ниједан јерменски ду-
ћан не сме оштетити. Карађорђе је знао нешто што већина Срба и Јермена 
данас не зна… Треба напоменути да су нам и прве књиге на реформисаној 
ћирилици штампали Јермени. Вук Караџић је од тридесет седам својих 
књига и брошура, чак двадесет четири штампао у јерменском манастиру у 
Бечу. Тако је овај народ оставио неизбрисив печат у српској култури, отиснут 
не само у манастирима већ и на првим странама првог издања Горског ви-
јенца, првог издања Вуковог превода Новог завјета и многих других важних 
дела српске духовности. 
 
 
АЛФАБЕТ, ЛЕТ ИЗНАД КАЊОНА И ВОТКА 
 

Месроп Маштоц је јерменски Ћирило и Методије, Свети Сава и Вук Ка-
раџић – заједно! Зато сам пре доласка у Јереван свратио до његовог гроба. 
По предању, преподобни Маштоц се годинама молио Богу да Јерменима по-
дари засебно писмо, којим ће бележити свете текстове. Бог му услиши 
молитве и у једној стени уреза му громом слова јерменског алфабета. И да-
нас, тврде монахиње, људи чистог срца могу да виде та прва слова утиснута у 
подножје планине. Но, ово је тек једна од неколико верзија догађаја. Чиње-
ница је да је Месроп Маштоц 405. године саставио јерменско писмо, једно од 
најсавршенијих на свету, добрим делом засновано на фонетском принципу 
једно слово – један глас.15 Прве речи написане новим писмом, према пре-
дању, биле су: „Признај мудрост и савет, послушај речи разумне.ˮ 

Али једно велико дело великом човеку није било довољно: тако је Јерме-
нија већ у петом веку добила свој превод Библије. Затим је Маштоц кренуо 
по целој Јерменији да отвара школе и образује учитеље, па данас његов све-
титељски дан празнују све јерменске школе. Његових тридесет шест слова 
осмишљено је тако да уједно буду систем бројева, који би значајно олакшавао 
рачунање у трговини. Уз то, слова азбуке су тако поређана да стихови јермен-
ске молитве почињу редом, словима којима почиње и азбука! Тако је 
молитва уткана у само писмо и јерменски језик – језгро духовности и отпора 
нације у многим тешким раздобљима. Данас је, захваљујући једноставној 
азбуци, деведесет девет одсто Јермена писмено. Зато не чуде споменици 
писму и матерњем језику који се могу видети широм земље. Средњовековни 
учењаци вредно су преводили класична грчка, латинска и арапска дела као 
и ранохришћанске текстове на јерменски језик. Када су касније оригинали 
уништени, ови преписи постали су драгоцено културно благо целе планете. 
Пошто се Маштоц упокојио, понели су његово тело да га сахране у манастиру 
саграђеном на месту где је добио Божји знак. Легенда каже да је, када су но-
сачи спустили ковчег како би се одморили, из ковчега потекао извор хладне, 

                                                        
15 У Витовници и данас на једној прастарој плочи од жућкастог мермера стоји уклесан двојезични 
натпис: на црквенословенском и – старом јерменском (грабар). 
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бистре, планинске воде. Био је врео дан, а сви који су тад утолили жеђ благо-
словеном водом, посветили су се. Зато и ја са молитвом прилазим 
манастирској башти у којој се налазе стубови са Маштоцовим словима. За 
једним стубом спазих девојку дивног стаса и осмеха. И крвавих руку. Устук-
нух, но она ме позва да приђем. Управо је пред црквом заклала петла, а сада 
ће његову одсечену главу, уз молитве, да остави на стубу у облику јерменског 
слова којим почиње њено име. Каже, то је старојерменски обичај, матах. Да-
тира још из старозаветних времена; верују да, када Бога за нешто моле, ваља 
му, барем симболично, нешто и жртвовати. Најчешће се то обије о главу пет-
ловима. Лепа Јерменка ме упита да ли желим и ја да закољем петла, она 
живи у близини и повољно ће ми га продати… Уверен да је већ довољно крви 
облило Маштоцова слова, љубазно сам одбио. 

Светитељски гроб, који се налази у самој цркви, после много векова, упр-
кос понеком чудном обичају, просветљује посетиоце. Понеки ходочасник 
поред камене плоче клечи и моли се, док други у мрачним угловима цркве 
ишчитавају редове Маштоцових слова… 

Манастир Татев саграђен је у деветом веку, на месту где је била црквица 
подигнута на темељима паганског храма из времена које је и Бог заборавио… 
Налази се на самом ободу страшног кањона, одакле се поглед пружа стоти-
нама километара у ширину. То није грађевина већ чипка од вулканског 
камења и душа давнашњих градитеља. Када се зидала главна црква, један 
шегрт је хтео да на њен врх постави крст који је сам направио, мало другачији 
него што је у то време било уобичајено. Кришом се попео на кров, обавио 
посао и таман кренуо да силази када га је спазио преки мајстор. Уплашен, 
младић се саплео и полетео у провалију узвикујући молбу Богу да му да 
крила: „Та тев!ˮ Неки мештани тврде да је он тада полетео и одлетео далеко 
одатле, у топлије крајеве, као птице селице, далеко од преких мајстора и сва-
кодневних брига… Други се заклињу да знају, као да су сами гледали, да је 
свом снагом ударио у стену која се и данас необично издиже из клисуре и на 
којој се такође налази црква. Пре неколико година Јерменија је изнад про-
валије изградила најдужу жичару на свету, 5.750 метара, тако да сада сваки 
туриста може да је прелети без крила. Подножјем клисуре тече река, брза и 
бучна, која се често излива. Када су једном сељани бежали пред најездом раз-
јарених непријатеља ка манастиру на врху клисуре, наишли су на 
непроходну реку. Ђаво им се тад насмејао желећи да их све са собом поведе 
у смрт. Али, Божјим провиђењем, са планине се одвалила стена, пала преко 
реке и направила им прелаз. Данас се то место погрешно назива Ђавољи 
мост.  

Татев је издржао и могуће и немогуће: списак напада и пљачки готово да 
је дужи од низа година. Некада је у њему живело више од хиљаду монаха, 
учењака и уметника; и данас је монашка заједница велика16. 

                                                        
16 Од 1390. до 1434. године ту су се налазили најважнији средњовековни универзитет и 
преписивачка школа. 
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У низу бројних недаћа, ни 
земљотреси нису мимоишли мана-
стир. Али испред светиње се налази 
чудотворни стуб са каменим крстом, 
хачкаром, који шумним окретањем 
најављује земљотресе, упозоравајући 
монахе да се на време склоне на си-
гурно. Монах пред манастиром свира 
фрулу издељану од дрвета кајсије. 
Мелодија је тужна, болећива, при-
зива сузе. Каже ми да од тог дрвета, 
израслог из ове земље, све фруле, ка-
ко год да у њих дуваш, пуштају само 
тужне мелодије старих векова. На 
путу од манастира Татева до града 
Гориса залутах у планинама. Дивни 
предели, па се милина изгубити; ме-
ђу врховима гора, као међу анђели-
ма. Пута и кад има и кад нема приб-
лижно на исто изађе: лада нива свуда 
пролази. Наједном се зачуше пуцњи! 
Као да је неко поред мене запуцао из 
митраљеза… То јерменска војска 
вежба. ,,Станите, браћо! Немојте на 
ладу!ˮ, закречах и затрубих. Била би 
иронија да светску путницу ладу сус-
тигне православно јерменско зрно! 

Задихани пуковник није знао да ли да ми се извињава или да ме грди. Прем-
да неподесно место за вежбу, запањио га је призор: лада из Србије усред вој-
не акције! Свака ситуација у животу много је лакша са чашицом орхе, воћне 
вотке коју Јермени праве од јабука, грожђа, вина, нара… Са шездесет одсто 
алкохола, заиста лечи стрес, како ми рече пуковник док смо наздрављали, 
боље него сви европски доктори… Ново пријатељство је створено! 
 
 
ЧУЈМО И ДРУГУ СТРАНУ 
 

Желео сам да обиђем регионе и државе које се суочавају са истим или 
сличним невољама као ми; тако сам и завршио на Кавказу. Верујем да ће оно 
што видим, доживим и сазнам бити драгоцено не само мени већ и мојој 
земљи… Тако се на списку провинција које треба посетити нашао и Нагорно-
Карабах, провинција у којој сада највећим делом живе Јермени, а која је про-
гласила независност од Азербејџана. Све у Јерменији посвећено је Карабаху: 
овдашњи народ је поднео велике жртве како би та територија била под кон-
тролом Јермена. У Јеревану сам свакодневно слушао приче о тешким 

На ивици оштре литице, манастир Татев 
сведочи о вери и величини идеала неких 
давнашњих људи. Турци Селџуци су 1170. 
спалили више од десет хиљада рукописа 
манастирске библиотеке, но то је било тек 
једно у низу пустошења. Упркос томе, овде 
је током средњег века радио један од 
највећих универзитета, са више од хиљаду 
монаха и сталном колонијом ученика, 
уметника, интелектуалаца…
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биткама, родитељи су са сузама у очима говорили о погинулој деци, о напа-
ћеним прецима… Међутим, због става Азербејџана према самопроглашеној 
републици, који поштујем, нисам се усудио да лично одем и видим каква је 
ситуација на територији коју контролишу Јермени, иако су ме јерменски 
пријатељи убеђивали да је тамо безбедно и пријатно. Текст о ратној зони са 
азербејџанске стране изнео сам у поглављу о Азербејџану.  

Но, то је тек једна страна медаље. Ни као човек, ни као новинар, ни 
као правник не бих себи могао да опростим ако не ослушнем и глас са друге 
стране. Тадашње уредништво новина за које сам радио и издавач тражили су 
да пронађем некога ко би написао текст о животу са друге стране границе. 

У протеклих неколико година више од тридесет Срба, углавном пла-
нинара, обишло је Нагорно-Карабах. Посетиоци могу да захтевају да им се 
виза изда на посебном папиру, а не у пасошу, и тако се чувају невоља. Ипак, 
нисам могао да нађем никог ко би под својим именом смео нешто да напише; 
тек један младић, на препоруку колега новинара, у Јеревану је пристао да 
објави текст о својим доживљајима „С оне стране границеˮ, али под условом 
да га потпишем под псеудонимом Никола Брановић. Ево његове приче17: 
 

Стаљин је жарко желео да Нагорно-Карабах буде у саставу Азербејџана. Ко ће знати због 
чега? Овај преки човек свакако је имао своје разлоге. Није то једина његова одлука која је до-
нела несрећу многима, али је свакако одлука коју свакодневно проклињу Јермени, који су је у 
крви платили. 

Мало ко зна да је у моћном Совјетском Савезу, „који је решио све националне про-
блемеˮ, тињало на десетине сукоба и ратова неколико година пре његовог распада! Још је тада 
Нагорно-Карабах прогласио отцепљење од Азербејџана, али у оквиру Совјетског Савеза. Цен-
тралне власти, на челу са Горбачовом, тада су стале на страну Азербејџана плашећи се лавине 
отцепљења и ратова унутар Савеза. 

Међусобне оптужбе Јермена и Азербејџанаца идентичне су: и једни и други тврде да је 
над њима почињен геноцид, и једни и други тврде да је фалсификована историја и да друга 
страна систематски уништава споменике културе. Азербејџанци сматрају да је окупиран део 
њихове територије, а Јермени да су Карабах ослободили, да су исправили тешку историјску 
неправду и Стаљинов хир. Када се распао Совјетски Савез, отпочео је крвави пир. Јермени из 
целог света свесрдно су помагали своју браћу у Карабаху; Азербејџан је добио подршку Турске 
и исламског света. Јермени су, између осталог захваљујући Русији, победили, заузевши готово 
цео Карабах и још шест околних азербејџанских општина. Азербејџан данас контролише 
сасвим мали део Карабаха, свега неколико села. Непризната Република Нагорно-Карабах кон-
тролише и друге делове Азербејџана18 зато што је старе границе Совјетског Савеза постављају 
усред територије Азербејџана, без виталне територијалне везе са Јерменијом. Самопрогла-
шена држава и Јерменија дубоко су сплетене и теже уједињењу. Високи чиновници Јерменије 
су често грађани Карабаха или учесници крвавог рата; један од председника Јерменије био је 
познат по томе што је у рат кренуо са једним тенком, а у борбама заробио још десетину. 

                                                        
17 Ограничење одговорности: Ставови и размишљања изнета у тексту Николе Брановића нису 
ставови аутора ни издавача; аутор и издавач ове књиге не заступају и ни на који начин не 
подржавају ставове изнете у личном тексту Николе Брановића. Текст се наводи у делу о 
Јерменији зато што је аутор путописа до ове исповести дошао у Јеревану. Аутор и издавач 
подржавају званичан став Републике Србије и Уједињених нација о питању отцепљених 
провинција у свету.  
18 Јермени контролишу шеснаест одсто Азербејџана. 
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Већ дуго се најављују преговори о статусу Карабаха. Ко хоће мир, мора се припремати за 
рат, стара је мудрост, па се обе стране наоружавају као да ће сутра у нови бој. Конце Азербеј-
џану највише мрси то што Јермени имају јако упориште у својим дијаспорама широм Европе 
и Америке, као и подршку Руске Федерације. Поједина места на планети заиста су чардак ни 
на небу ни на земљи. Предели као да су недоречени, као да њихове пејзаже Божја магична 
четкица није до краја исцртала. Ту је тешко одредити шта јесте; лакше је казати шта није. Тако 
Карабах, по много чему, није Азербејџан, али није ни Јерменија. То је држава која ипак није 
сасвим држава, али није ни да није држава. Можеш да је посетиш, али је боље да то нико не 
зна, и да се претвараш као да је ниси посетио.19 

Главни град, сада под именом Степанакерт, миран је градић који се од осталих градова 
Кавказа разликује једино по новом центру. Ту се налази модеран хотел, али и председничка 
палата и Парламент „Републике Нагорно-Карабахˮ. На дан прославе двадесетогодишњице не-
зависности окупило се много људи, можда чак неколико хиљада. У центру града се одржава 
велики концерт, а ту је и пијаца на којој сељаци нуде на продају народне рукотворине. Деца 
цртају јерменске симболе и цркве; ту је и циркус са забављачима. Питам једног званичника 
да ли има много гостију из других земаља. „Наравноˮ, каже. Распитујем се из којих су све 
држава дошли. „Па из Абхазије, Придњестровља, Јужне Осетије.ˮ Непризнате државе међу-
собно се признају, али су сагласне да независност Косова – не признају, јер то је изузетан 
случај: сматрају да, због своје посебности, Косово мора да остане део Србије! На главном тргу 
је поређано мноштво торти са исцртаном заставом Карабаха. „Срећан двадесети рођенданˮ - 
исписано је на транспарентима и колачима које деле бесплатно. Група гостију из Јерменије 
запевала је Срећан рођендан на енглеском. Пролазим поред изложбе фотографија из рата, са 
прослављеним тенковима, митраљезима и бомбашима. Девојке очијукају са странцима, којих 
и нема много; надају се доброј удаји и одласку у срећније земље. Сиромаштво је највећи про-
блем Карабаха. Поједини имућни Јермени изградили су путеве и хотеле, уложили читаво 
богатство стицано деценијама по свету, најчешће у Америци, Европи и Русији, да помогну 
свом крају. Мада ти људи заслужују искрено дивљење, њихов улог није довољан. У Карабаху 
живи свега сто тридесет хиљада душа! Тужна је истина да је некада за отаџбину лакше рато-
вати и умрети него у њој живети. Са једне стране стоје низови ратом разрушених здања, а са 
друге напуштени домови, изумрла села и градови. Ако се изузме оскудица, Карабах је изоло-
вани рај сачињен од планина и дивљих река, свежег ваздуха и здраве хране. То није тек 
туристичка пропаганда или фраза – најстарији људи на свету живе управо овде! Није ништа 
необично срести крепког стогодишњака који се још добро држи, а стодесетогодишњаци га 
сматрају младићем! Занимљива прича о дуговечности (неки тврде да је тајна у храни, други – 
у чистом ваздуху) давно ме је подстакла да једном свакако обиђем ове пределе. У вечерњим 
сатима мушко друштво започиње приче о јунаштву из ратних дана. Старија генерација на телу 
носи ожиљке, трагове операција, гелере у ткиву… Једни другима показују ране као ратне тро-
феје. 

Легенде о јунаштву нижу се у бескрај. На источним брдима једном су свега три војника 
заузела неку узвишицу, данима одолевајући нападима четиристо добро наоружаних неприја-
теља! Двојица су погинула а трећи је рањен дочекао појачање, али је брдо остало у њиховим 
рукама… Разумем љубав према отаџбини и полет у борби за њену слободу, али знам да се с обе 
стране фронта налазе људи, и да пречесто гинемо због заблуда. Зашто томе нема краја, то 
једино не знам. Мајка једног војника, јерменског хероја палог у рату, који није стигао да про-
слави свој двадесети рођендан, основала је Музеј погинулих. Нема страшнијег места у целом 
Карабаху: сакупила је хиљаде фотографија и личних ствари бораца. Њихова лица говоре више 
од свих података, њихове очи још живе и гледају најмилије жудећи за правдом. У том музеју 
се може видети сасушена крв на мајицама… Ту су њихове флаше и чизме, њихова писма и 
ситнице… Многима ни кости нису нађене, па све што сведочи о њиховом постојању јесте фо-
тографија и, ту и тамо, понеки предмет који је породица поклонила Музеју као спомен на 
најмилије. Поред Музеја погинулих налази се Музеј несталих. За ове друге се не зна тачно 

                                                        
19 Чак је и само име Нагорно-Карабах необично састављено из три речи: нагорни – брдовито на 
руском, кара – црно на турском и бак – башта на персијском. 
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када су и где посејали кости. Каже ми једна мајка: „Свашта ће из земље нићи, само човек ни-
када; мој син је у земљу посађен као зелена јабука!ˮ И четрдесет хиљада зрна пиринча је 
много. А тек четрдесет хиљада младића!  

Некада један од највећих градова у региону, град Агдам, стоји напуштен, зарастао у ко-
ров. После рата његово становништво, махом Азербејџанци, након крвавих уличних борби, 
напустило га је без наде да ће се икад вратити. Данас остаци огромних здања личе на некакво 
ванземаљско растиње, на незграпно чудо упало из свемира међу густ бршљан и траву. Центар 
града се може наслутити тек по џамији која, иако прилично оштећена, и даље минаретом пара 
небо. Са врха се пружа поглед на град сличан Хирошими каква би изгледала десетак година 
после атомске бомбе, да су је људи потпуно напустили. На комунистичком споменику камени 
партизан замахнуо је да хитне бомбу. Његова дружина као да и њега и цео град посматра у 
чуду. Какво ли су то страшно дело починили да им овде буде вечни дом? Круни се цемент са 
глава и руку, испадају камене очи – да ли од времена, куршума, или од бола? Уоколо се налазе 
напуштена муслиманска гробља, мраморни споменици расути по ливадама. Мртви су око 
града, а унутра – читави низови зграда, дуге улице и пространи тргови стоје разрушени. 
Остаци некадашњих продавница и кафана, топлих домова и јавних купатила… Уместо смеха 
малишана, у дечје собе уселила се тишина. Све је однео рат, као да је све што је важно одавде 
преселио на неко далеко, питомије место, а природи препустио љуштуру човечјег постојања 
да је поново заузме, да у зграде усели жбуње и дрвеће, змије и лисице, медведе и птице. Уклети 
град је препуштен времену. Зграде су добиле зелену фасаду од лишћа, трава је прекрила ку-
хиње и дневне собе, пробила се кроз плочице купатила… Као да природа својим загрљајем 
неутешног жели да утеши. Јерменски тенк, први који је у грађанском рату деведесетих ушао у 
град, претворен је у споменик, те сад поздравља госте на улазу у Шушу. На њему се деца играју 
рата не слутећи колико симболике има у тој њиховој игри. Грле тенковски топ, у њега гурају 
камење и траву. Шуша, главни град Карабашког каната, негдашњи је највећи град Кавказа 
после Тбилисија. Ту су се договарали важни послови, ткали изврсни теписи, писала узбудљива 
књижевна дела… То је знаменити град музике и уметности, у којем су стасали многи умет-
ници; постао је средиште јерменске, али и азербејџанске културе. Град је саграђен напречац, 
пред инвазију Персије у осамнаестом веку, као одлучујућа одбрана Карабашког каната. Тада 
је одолео Персијанцима, као и многим другим нападачима током векова. Најгори од свих су-
коба распламсао се када су се закрвиле комшије, Азербејџанци и Јермени. Тако је град Шуша 
почетком двадесетог века пливао у крви; остало је записано да су бунари пуњени јерменским 
телима. 

Велика тврђава града Шуше надгледа цео Карабах. Ту се налазило главно утврђење азер-
бејџанске војске, одакле су гађали Степанакерт, који се, као и остатак Карабаха, види као на 
длану. Према писању Тајмса, у тим акцијама ни једна једина зграда није остала неоштећена, 
а само у току једног дана из Шуше је испаљено сто педесет седам ракета! Зато су Јермени једне 
ноћи 1992. године изненада напали град, и то толико силовито да се та победа сматра прелом-
ним тренутком целог рата. Кривудав пут у Шушу води право пред обновљен Храм Светог 
Христа Свеспаситеља.20 У Карабаху се налази чак четири хиљаде јерменских цркава, мана-
стира и тврђава. Ово је светиња из деветнаестог века, са познатом фасадом са статуама анђела 
који дувају у трубе. И на њих је пуцано, и они су убијани, али су статуе недавно обновљене. 
Један од анђела се налази и на грбу града. Током рата, Азербејџанци су ову дивну цркву кори-
стили као складиште ракета! 

Град Шуша је почетком двадесетог века имао четрдесет четири хиљаде становника, а сада 
једва да има три хиљаде; ниједан Азербејџанац није остао у граду. Увек ме изненади када по-
лусрушене грађевине и после тешких разарања остану лепе. Такав је случај са шушанском 
џамијом. У њеној близини се налази познати биоскоп, од којег је остала само фасада. На крову 
виси зарђала петокрака. Врата биоскопа су одавно разваљена, а иза њих се, уместо сале, види 

                                                        
20 Назив храма на јерменском језику гласи: „Казанчецоц Аменапркич“. Наравно, сваки пут кад 
сам се распитивао који пут води до овог храма, морао сам да напрегнем непца да га тачно 
изговорим. Разлике у језицима су велико богатство и врло пластично дочаравају да оно што је 
неком лако и нормално другоме може бити тешко и необично. Наш језик многима широм планете 
такође звучи као егзотично и беспотребно ломатање. 
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растиње. Мајка на степеништу разрушеног здања учи дете да хода… Нешто јужније од града 
налази се две хиљаде година стар платан. Расцепљен на неколико делова, који су сви повезани 
и живи, као какав храм окупља мештане на дружење и молитву. Када се уђе у његово сре-
диште, горе је рупа испуњена зеленилом, а свуд около дебела жива кора моћног дрвета. То је 
одиста чудо над чудима: пречника двадесет седам метара, висине педесет четири метра, овај 
још држећи горостас служи сељанима да у њему другују! Како је недавно пала киша, један 
поточић је пронашао пут баш кроз средиште дрвета… Нешто даље, у друштву полиције, пону-
дише ми да купим дрогу. 

На врху планине, као светионик, угнездио се најлепши манастир Карабаха – Гандзасар. 
Када душа једном осети како, као соко, поносно стоји, већ ју је заувек задобио. Стигао сам по 
киши. По путу се расула река, али сам ипак успео да прођем. Одједном, цео предео се разве-
дрио. Сунце је угрејало блокове од вулканског жућкастосивог камена и чинило се да се 
манастир претворио у велику презрелу брескву. „Ризница на врху планинеˮ, тако га зову меш-
тани. Док Азербејџанци тврде да је у питању албански манастир, Јермени овај свети дом, 
грађен од десетог до дванаестог века, сматрају делом своје душе. Код олтара стоје реликвије 
Светог Јована Крститеља и његовог оца. Монаси су ме дочекали раширених руку. Кажу да је, 
према веровању, у сам темељ цркве узидана глава Јована Крститеља, који је на фресци прика-
зан са макетом овог манастира у рукама. Монаси ретко силазе у подножје, у којем се налази 
село Ванк, родно место милионера Левона Ајрапетјана, који је до манастира изградио добар 
пут, а у свом селу школу и огроман хотел каквог се не би постидео ни Париз – у облику џинов-
ског брода. Само што је морнар ову грдосију усидрио на погрешном месту: ни трага ни гласа 
од гостију! Монаси тихују на узвишици. Ништа их споља не дотиче. Они живе свој живот у 
манастиру у који је за њих смештен цео свет. Вернике даривају домаћинским медом и моли-
твом. Чини се да се и околна брда клањају светињи. Хачкари, украшени јерменски крстови од 
камена, носе ожиљке свих времена.  

 
Тако је Нагорно-Карабах доживео Никола Брановић. Рат је немилосрдна 

игра, чија је страхота у томе што су обе стране често делимично у праву. 
Тешко је изгубити своју земљу, јер човек тиме губи део себе. У неким дело-
вима света не постоји изразита веза са тлом, па се тешко схватају пожрт-
вовање и спремност да се за отаџбину изгуби глава. Свака борба је лакша 
када на супротној страни замишљамо чудовишне крволоке. Зато су убијања 
тако једноставна, посебно када се гађа из даљине, ракетама или снајперима. 
Но, истина је да су са обе стране фронта људи. Свуда страдају и добре душе 
које искрено верују да се боре за правду. У земљи светиња ваља се помолити 
пред наставак путовања… Ладу сам нагнао да, преко највиших планина, 
наставимо пут. 
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НАГРАДА РАДЕ ТОМИЋ 
ШАПАТ О НЕСТАЈАЊУ  

И ТРАЈАЊУ  
 

Соња Миловановић 
 

 
У широком опсегу свог значења, појам дека-

денције односи се на различите појаве опадања или 
слабљења снаге и урушавања одређених, до тада 
постојећих стандарда једног, пре свега друштвеног 
уређења и његових културних и моралних 
вредности. Према неким учењима, декаденција је 
део процеса цикличног успона и пада или вечног 
враћања истог. У уметности, па тако и у поезији, она 
није назив само за појаве уметничког и моралног 
пропадања, већ је и њена велика тема. Управо је 
тако и у поезији Братислава Р. Милановића, који је 
вишезначним мотивом силаска инспирисао многа 
тумачења овог феномена у свом песништву, најзаокруженије досегнутог у 
књизи симболичког одређења – Силазак. Да ли је, и ако јесте, у ком је 
смислу, рукопис Одрон светлости наставак те песничке преокупације?  

Преовлађујуће теме шест циклуса ове књиге заснивају се на певању и 
мишљењу о светској, европској и националној културној традицији, по-
јединцу-песнику као припаднику свог народа али и као члану песничке 
породице, чулној и метафизичкој љубави, метафизици тренутка, повлаш-
ћеном свету песме. Осетније и израженије, стихови ове књиге говоре и о 
старењу, животном, виталном одрону који оставља последице и на пси-
холошком плану лирског субјекта. Дегенарацијa је стога подједнако болно 
сазнање за онога ко посматра и сведочи о личном урушавању, колико и о 
општој декаденцији ширих култролошких и цивилизацијских размера.  

Оба вида силаска, обрушавања или пада, песник је предочио именицом 
одрон, која се примарно односи на природне појаве. Као речничка одред-
ница, ова лексема је објашњена у значењу: одроњавање већих блокова пла-
нине, стене и сл. Имплицитно, дакле, одрон се може догодити једино на как-
вом високом положају, узвишењу или видиковцу, тачки са које се види више 
и даље. Таква позиција сугерише најмање два (трагичка) виђења и стања: 
лирско сведочење о самом процесу одрона и његовим последицама, као и 
трагику жеље или жудње за повратком у висине, оличене у снази физичке и 
узлету духовне природе. Ово последње преусмерава читалачки доживљај од 
општенегативног или тамног ка позитивном, односно светл(осн)ом начелу. 
Тако се разлистава значење и речи одрон и синтагме одрон светлости од 
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метафоричког до симболичког, узрастајући до појма важног за досадашње 
Милановићево песништво. 

Уводна песма ,,Догађаји у библиотеци”, по којој је и први циклус понео 
име, својеврсни је прелудијум којим се суптилно назначавају два главна тока 
и тона читаве књиге: прошлост и садашњост, колективно и лично, док под 
интимно окриље потпада један посебан свет – ,,предео у ком ће заноћити с 
миромˮ. То је предео песме, а он је овде троструко означен: окренут је ка оно-
ме ,,овдеˮ и ,,садаˮ у којима се најчешће и прошлост прелама, али је загледан 
и у будућност. Он је, међутим, и засебан свет, који успева да сачува своју 
аутономност. Једино у таквом свету, који „архивира” стварност засновану и 
на општем (песникова библиотека мирише на прашину непроветрених 
векова) и на посебном (његова библиотека мирише и на јучерашњи дан), 
или, другачије казано, и на лектири и на пресном животу, те оштрим конт-
растима: „моје” и „туђе”, односно ,,невине и опасне игре, / млитаве и бесне 
љубави, / мале битке и погромиˮ, може се ,,упоредити намера са намером, 
судбина са судбином, сан са сномˮ. Једино је, додали бисмо, у том свету, за 
обичног човека пре свега, могуће успоставити истину и правду. Простор 
Библиотеке, Речи, Књиге, Логоса тако прераста у простор Наде и Светлости, 
онај у којем из пепела речи васкрсава њихов смисао. 

Судбина обичног човека, међутим, остала је иста и након толико векова, 
друштвеног и технолошког напретка, јер моћ и власт, назначиће песник, 
мењају само своје облике или имена, суштински остајући исти: тако су и лепа 
Нефертити и Томазо Торквемада васкрснули у Сибиру с великим, и на Тргу 
Трећег Рајха с малим брковима. 

 
,,А иза њих су остали пепео и кости 
У каталозима за највећи reality show.ˮ 

 
Трагичка иронија ове стварности, овог времена није ништа мања нити 
другачија од прошлог, јер у борби која траје непрестано мењају се само по-
зорница и учесници. Тако и старозаветна прича о братоубиству може бити 
преображена заменом улога, јер сада је дошао ред на Авеља, и декором: ,,два 
жртвеника за паљенице у дну хоризонта срастају с небомˮ, док се сад пуше 
,,два димњака неке рафинеријеˮ, али је исход драме остао исти („Како је Авељ 
убио Каина”). 

Знаковно и културолошки окренут стварозаветним темама и ликовима, 
почетни циклус апострофира атмосферу безнађа и бесмисла, човековг греха 
и удаљеног Бога (човек је свему крив, а поткупљиви Бог шкиљи да види какве 
изборе прави). Тајна постања не доводи до тајне спасења, јер ,,само би барка 
саздана од божјих твари била достојна обновеˮ („Под Араратом”). Преостаје 
једино страх од општег нестанка, будући да је дошло до кобне замене 
(„Излазак”): 

 
,,Чиме су толики заслужили огањ и олово? 
Тамо, где су у зеленом пожару буктали 
Њихови вртови, сад црне мрље зру 
И шири се бојазан да ће, уместо око гонилаца, 
Око гоњених да се склопи море...ˮ   
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Инверзија којом се уобичајени опис или слика очуђује (зелени вртови и 
згаришта), постигнута ефектном заменом глагола ,,буктати : зруˮ, односно 
уврежених представа ,,букти пожар : природа зриˮ метафорична је подлога 
за резигнирани коментар: ,,ништа више није као у светим књигамаˮ. 

Тешнолошки прогрес, па и виртуелно доба није људима донело избав-
љење, није их учинило напредијим нити срећнијим (,,залуд шаљеш елек-
тронску пошту / у мртве градове, на језику мртвом...ˮ), обећана земља пос-
тала је ,,обријанаˮ и ,,осмуђенаˮ, у којој ,,уместо дрвећа расте оружјеˮ, а ни 
рука избављења („Под Араратом”), нити глас спасења („Излазак”) не прис-
тижу. Лирско ја стоји на обронку времена, граничном месту између овде – 
,,где цветају лажи и херпеси / и ваздух је почео да умиреˮ, и тамо – где ,,ни 
наслутио нисам наговештај смисла, нит одлике ствари / које будан 
сањам, а кад се пренем/ – заборавим тај санˮ („На обронку веремена”). У 
таквом општем безнађу и песимизму, иронија је усмерена још једино ка 
крадљивцу прича, којем се ,,лична повест чини занимљивом / па је бруси 
дуго, гланца и полира / намеран да му прича не буде рапаваˮ („Крадљивац 
прича”). Желећи да по сваку цену буде инвентиван, он у свему тражи јасност, 
и ,,Све му је на дохват руке... // Ех, али није шапат демијурга, /али творачка 
тајна није – никакоˮ. 

Једна деликатна нит у тематско-идејном, али и феноменолошком зна-
чењу скцира смисаони потенцијал ауре овог дела. Реч је о ,,шапатуˮ и начи-
нима његове објве. Шапат је оличен у виду гласа, гласника или весника 
догађаја или сазнања, а најчешће се јавља као шапат мора, шум океана, 
шапат демијурга, неодређени дозив (,,који то глас позива сада на излазак. 
[...] а није ни божји, нит је анђеоски; један глас, / прошуштао из луксузног 
папира, враћао је наду / у будућност света; Алʼ још се ломи глас над таласима 
/ што дотичу небо и дно – дозив ни људски ни анђеоскиˮ), мрморење, 
шумовит језик, свети шапат (милешевски), шкргутање, безгласни крик... 
Тих, резигниран, очајан, шапат је егзистенцијални одраз лирског субјекта 
који се шири након праска одрона. Шапат је оно што остаје урушењем једне 
егзистенције, помиреност са неминовношћу краја, али је шапат и оно што се 
чује из временских даљина, те у том смислу, шапат са других обала јесте и 
нада, иако варљива, у јасну обнову изгубљеног света. Иако почесто може 
бити неразумљив, шапат жели да се чује, жели да остави траг о нестајању и 
трајању.   

Наредна два циклуса, „Ancient Greek Art” и „Педаљ земље на истоку”, нај-
већма су окренути аутентичним ствараоцима и мислиоцима, чије учење је 
темељ и данашњег, као и националним личностима заслужним за опле-
мењивање свог народа. Тако би се, условно речено, ова два циклуса могла 
одредити као круг медитеранских (са ликовима из старогрчке уметности или 
митологије, те Аристотелом као носећом фигурон циклуса) и националних 
(светосавских) песама. Оне су подједнако ангажоване и интимне, ироничне 
и елегичне, саркастичне и болне, исказане понекад са јачим понекад са 
слабијим патосом. Оне су у својим основним доживљајима почесто и ам-
бивалентне – од песимистичке визије Србије („Штампарија у Милешеви”, 
„Поподне у Раваници”) или човековог духовног посрнућа или физичког 
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урушавања, до оптимистичке наде у враћање смисла („Савин пастирски штап 
у Милешеви”) 

Песме овога и претходног циклуса често, већ и у свом наслову, вре-
менском одредницом ,,поподнеˮ сугеришу на преовлађујућу, не само дневну 
атмосферу већ, у другом плану, и на егзистенцијално стање лирског субјекта. 
Поподне је мирно доба дана, време одмора, али и најаве да ће сунце заћи, 
што има свој симболички одраз у занемаривању културног и духовног 
наслеђа („Поподне у Раваници”), у окретању од прошлости зарад ,,надасве 
хваљене садашњостиˮ, у којој одумире не само лирско ја – ,,све се слабије 
котрљају црвена моја и све беља крвна зрнцаˮ, већ и читав дух једног народа 
,,под руком ми је / помодрела, и без даха – Србијаˮ. Елиотовска пуста земља, 
у којој духови путника ,,мрмљају каже о танкој крви, / о језику што се множи, 
а умире, о селима без свадби, о цркви без крштења / о бисерним млазевима 
што више / не лију по утробама из којих се / откида сласни крик у ноћиˮ 
(„Зајечарска пруга на месечини”), оваплоћена је сликом и у песми „Одрон”, 
сликом нестанка или сеобе ситних животиња (мрави, водомари, мишеви, 
кртица, глисте, рачићи) у неке пределе друге, који су након одрона кренули 
са ,,несигурног места где су с колена на колено градили свој домˮ на неки 
други пут. Лирско ја је насред пусте земље остало само, да чека ново 
сурвавање до потпуног нестанка са овога света. 

,,Други пределиˮ код овог песника свакако су, како рекосмо, (и) предели 
поезије. Омаж песницима и поезији посебно је тематизован у циклусу „У 
Томима ништа ново”, апострофирајући некадашње место Томи (данашња 
Констанца) где је римски песник Овидије био протеран, и где су настале 
његове песме из прогонства. Чежња његова за другом обалом, стварном или 
имагинарном, те Рилкеова поезија располућености између два света, физи-
чког и метафизичког, што је била инспирација Милановићевим песмама 
„Рилкеова кула у Девину” и „Поподне под Рилкеовом кулом у Девину”, 
посредно је и песников глас, шапат или ехо о онтолошком статусу поезије, и 
у личном и у колективном смислу. А тај је статус противречан – судбина 
егзила и завичаја, стално у лутању, трагању и жудњи за оваплоћењем целине 
бића и света. 

У контексту поезије као велике и важне теме, Милановић често песмом 
или посветом одаје дубоку оданост великим песницима (поменути Овидије, 
Рилке), али и мислиоцима (Аристотел), као и својим песницима савре-
меницима и пријатељима (Драган Мраовић, Адам Пуслојић, Душан Рашета). 
У песми ,,Светионик”, претпоследњој у књизи, синтагмама ,,Велика Устаˮ и 
,,Коначно Ждрелоˮ као да је алузијом под окриље песникових изабраника 
призван и Новица Тадић, тај велики градски одметник и потукало српске 
поезије друге половине 20. и почетка 21. века. 

Слика града, односно простор урбаног, наведен у претходно поменутом 
циклусу, у наредном, „Једном у том граду...”, везан је превасходно за Београд 
и његове топониме (Кнез Михаилова улица, Славија, Стари млин, Ада Ци-
ганлија, Ада Мала папуча), као и за позицију лирског ја, орфејске фигуре која 
губитком Еуридике није једина промењена већ се изменио и сам град: ,,писао 
сам по ваздуху / слова о целости света са њом у / средишту и знао да ће, у 
рушевном граду, она са смешком читати тај записˮ. Лирски глас пресељен је 
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у речи, али нада да ће он у новом неком свету, на некој другој обали, ваздићи 
над одроном некадашњег светог места и даље траје („Једном у том граду”):  
 

,,Ал постоји негде један 
камен на коме ће се дићи нови град, 
а усред њега зденац 
– као њено око – да посматра 
на небу мој обновљен ход.ˮ 
 

Песма „Мансарда” синтеза је преовлађујућих дотадашњих тема Мила-
новићевих стихова, као и најава потоњих, оних из циклуса „Преображење”. 
Мансарда је песниково лично окриље, одакле му се указују слике и висине са 
којих се види боље и даље. 
 

,,Са овог тавана могу у стару и нову Грчку, 
у белу Милешеву, у замак у Девину, 
одавде мишљу могу да дохватим 
васионски брод насукан на некој црној звезди 
и дно најцрњег рудника у себи...ˮ 
 

Мансарда је упориште за ревног летописца (важне фигуре Милановићевог 
песништва), путоказ на сваком раскршћу: 
 

,,Из ње могу у дубину, у висину и ширину 
свега што се око мене слегало у језик, 
из ње могу у рој светлица свитих око речи 
што се одрањају од таме над безданом.ˮ 
 

Зато и поред преображаја материје лирског ја у ,,цветно ђубриштеˮ, 
иронијско-меланхолично констатованог у песми „Преображај” (ова је песма 
кореспондентна песми „Нарцис у Ставросу. Мелтеми”, као што су и друге пес-
ме често у међусобном дослуху), недоумице о неминовном и перманентном 
паду од рођења („Зар је био сан”), удвајању живота и његовог привида, жељи 
да кад кестен опада живот провезе само још један круг, трагова тела 
настрадалих у Помпеји, потреби будућих покољења за одговорима о тајни 
постојаности песме – ,,да ли љубав каква, непролазна, / што га је скршила 
баш кад се дизао у висине / или мисао да се све, ал без нас, понављаˮ, све-
тионик навешћује тачку ,,где се згрушава светлост, где ми је одавно намењен 
– прелазак...ˮ Но тај прелазак на другу обалу, проналазак ,,кључева капијеˮ 
(„Бранкушијева капија”, „Вратна”, „Где су кључеви”), промена је са јасним 
крајем – крајем о вечном враћању истог. Реч је, дакле, о метаморфозама, о 
путањи силаска која, и овога пута, свој успон, узлазак и узлет проналази у 
пространствима нових обала, са којих ће се, шапатом, уз одрон али и ехо, 
чути познати и драги гласови даљина. 
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ПОЕЗИЈА ДУХОВНЕ 
ВЕРТИКАЛЕ 

 
 

Мирослав Тодоровић 
 
 

Име Одрон светлости који је кров и основа 
песничког здања Б. Милановића значењем као мо-
нограм садржине упућује на симболичку снагу 
светлости као духовног симбола и одрона, као 
одвајање од целине. Семантичка просторност син-
тагме поезију ове збирке прожима филозофијом 
вечних тема које кроз времена одржавају ствара-
лаштво. Она је у поезији ове збирке компоноване у 
6 кругова, у великом стваралачком распону, и те-
матској разуђености. Од прве, Јелен у прозору 
(1975), преко збирки Клатно (1980), Неман (1987), 
Балкански певач (1995), романа Поток (2001), до ове – Одрон светлости 
(2017), Милановић је успео да поетски оствари битне теме свеколике чове-
кове земаљске драме и да кроз њих активира културолошко наслеђе, те да 
свом певању обезбеди универзалне мере значења и вредности. 

Милановић је песник који се „остварио у овом времену језиком свог вре-
менаˮ.  У поетском промишљању тема сишао је на почетак света, вазнео  се у 
космос Логоса. Под тим сводом певао је, и пева, овај Балкански певач гласом 
што сумира искуства времена, поезије и Речи. Изабраник језика и тема („Је-
зик бира свог писцаˮ), спада међу најзначајније песнике српског језика што 
потврђује и збирка Одрон светлости. Остварио се као песник сопствене по-
етске космогоније, његове песме су симбиоза симболичког, метафоричког и 
наративно-сликовног, чија палимпсестска слојевитост сеже до постања. 
Песник пева и одгонета свет, „раздрешује  тај чворˮ са запитаношћу о посто-
јаности, о ономе што остаје. 

Шта ако „не пронађем – ни прахˮ,  који је реч штиво. ,,Ни прахˮ, каже 
песник, онај за који „Бог јасно каже преко Мојсија да је човек прах земаљски 
и дух животни…ˮ Сумаран мото, у чијем средишту је снажан  набој с разуђе-
ним значењима и асоцијативним призивима. Њих налазимо у песми 
„Догађаји у библиотециˮ. Она „мирише на прашину непроветрених векова“  
у којој је Нефертити и сви они, и све оно,  што оличава прошлост: 

 
„Иза њих су остали пепео и кости 
У каталозима за највећи Realiti shouˮ, 
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како песник иронијски каже и тиме подстиче да на фону историје и њених 
остатака све видимо као shou. Онај о коме Сабато вели: „На једној мајушној 
планети, која јури према ничему већ милионима година, рађамо  се у болу, 
растемо, боримо се, разболевамо се, патимо, другима наносимо бол, вичемо, 
умиремо, умиру и други се рађају да би почели поново бескорисну комедију.ˮ  

Појам времена у библиотеци као мере је исказан у „затвореним књигамаˮ 
где све „мирише на јучерашњи данˮ, где се све зближило, где су се глинене 
плочице, свици и папируси, и хартија, нашли  на једном месту, у Библиотеци, 
и тако људску меру о миленијумима саопштили стиховима ове слојевите 
песме. Све што тражи „предео у ком ће заноћити с миромˮ оно што се дого-
дило.  

„Догађаји у библиотециˮ имају упориште у самом појму Библиотека као 
песникова инспирација да миленијуме у песми и из свог поседа (,,Моја 
библиотекаˮ)  види и  све сажме у логос песме. 

Јер, Он је песник суштине, онај што је спознао, успео да из времена којег 
више нема, из метафизичког безмерја, исцрпе песму моћне полифоније, 
снажне симболике чија се семантика са асоцијативним призивима раскоре-
њава кроз свекњиге цивилизацје. Он је разумео дух времена, смисао мита, 
историје виђене из визуре песника зналца и као reality show . 

„У наручју богова добио сам гласˮ, каже Хелдерлин, Милановић је ,,до-
био гласˮ из Библиотеке, и песничког дара, добио глас да пева, да догађаје 
види ововременим оком, да сада испева „Како је Авељ убио Каинаˮ, да се 
„Под Араратомˮ обрати Ноју,  да „Излазакˮ окрови стихом да „Ништа више 
није као у светим књигамаˮ.  

Стоји песник „На обронку временаˮ и као зналац у песми „Крадљивац 
причаˮ склапа нови сиже „да би спознао у какaв се то понор омиче животˮ.  
Он је песник чији су лирски јунаци древне књиге, он је саговорник богова,  
певач што кроз призму векова види и ововремена дешавања.  

На позорници песме  „седам хиљада година се понављаˮ знана слика-
сцена, и ево, ово време не са новим декором (димњаци рафинерије…),  улоге 
се мењају, Авељ устаје, јер ,,на њега је дошао редˮ. Ноје шаље електронску 
пошту, „потомци су у озону избушили рупеˮ што јасно упућује на песникову 
идеју  да кроз библијске ликове и мотиве ослика и ововремене  ситуације, да 
приближи древни и ововремени лист, да из шушња додира та два листа чује 
шапат демијурга. 

Соломон је рекао: ,,Нема ничега новог под сунцемˮ — Проп. 1, 9; Мила-
новић пита:  

 
,,Ал зашто кроз нове стихове, налик корову,  
Дивљачки прорастају и Содома, и Гомора, и Потоп 
И из рибље утробе опет проговара Јона?ˮ 

 
Студиознијим рашчитавњем моћи ћемо у овим песмама да видимо сло-

јевитост архетипских  и ововремених призора са дубинским значењима 
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језика и симболиком којом песник остварује сопствену песничку космого-
нију у архитектоници песме.  

Није ово само ново читање бибилијских тема кроз лично искуство, већ је 
сазнање да ни предања више нису иста, да се под „теретом времена које је 
протекло од времена настанка и насˮ све променило, а самим тим и значења.  

И отуда потреба за ововременим концептом и значењем симбола.  Овај 
песник то из своје библиотеке саопштава водећи дијалог и са јунацима, и те-
мама ,,свете књигеˮ чиме потврђује Хелдерлиново мишљење да ,,оно  што 
остаје заснивају песнициˮ.  

Милановић се са мотивом песме среће; из тог сусрета, из промишљања 
теме, искуства и знања настаје ,,прва рече песмеˮ. Песник је  на позорници 
теме, у фабули песме коју пише и зато његове песме имају атмосферу, причу 
и боју, те чине да буде, по Павловићу, „песник који не личи ни на кога посе-
бноˮ.   

У циклусу ,,Ancient Greek Аrtˮ песник се среће са Аристотелом у Стагири, 
у Ставросу, пева о Нарцису… О Одисеју… 

У песничкој визији, из доживљаја, из знања, из снатрења што збива се на 
обали мора док лежи на песку, појавиће се Наусикаја.  

Сањари песник и сликовитим стиховима дочарава мистерију настанка 
песме у чијој основи је древна, неостварена љубав коју је Хомер опевао у 
Одисеји. Давно опевано, сада песник Одисеј и Хомер претачу у стихове 
песничке ,,јаве и снаˮ у којима се поништава време, и уноси лични  доживљај 
са  звуцима овог времена. И све што се није догодило сада је слојевита песма  
и све што обавља песма и песникова машта: 

 
,,Онда дигнем поглед: ти се/ 

  разрасташ међу облацима,  
/ Пружаш руку и навлачиш застор / 
преко неба – све до наших тела.ˮ 

 
…али стварност ће визију избрисати („…Тад зачује се / кикот, ударање 

лопте, мотор / неког глисера, и зажалим што се / све то није бар једанпут 
збилоˮ), као у песми: ,,Чун се љуљну, он се трже, оде санак пусти.ˮ 

Остаће песма инспирисана мотивом љубави о којој певаше Хомер, и сада 
на обали мора као песников доживљај са светлошћу медитеранског неба и 
снова када се отеловљује оно што је постојало. 

Његова интима са посредовањем „слојевитих сазнања на непосредна 
опажања и осећања, на реалност тренутака трансцендентне лепоте коју 
чулно откриваˮ постаје песма што сажима мноштво песама, и „отеловљује 
вредности означених категоријом узвишеногˮ. 

За памћење је песма „На пијаци у Аспровалтиˮ. То није песничка импре-
сија, „предео који он видиˮ, већ је мајсторском инверзијом предео песме 
приказао очима онога што посматра. Он не пише песму о оном што  види, 
већ виђено мења унутрашњим доживљајем, ,,а смисаоно поље се изражава 
кроз жиже речи и симболаˮ.  
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У живости Пијаце, у чији метеж допире шум мора, лирски субјект види 
како у њега „пиље бистре очи рибаˮ и у њему – човеку виде „страшну копнену 
неманˮ  „док разглаба/ са другим дворуким и двоногим алама… о улози си-
негдохе у значењу стиха, / о смислу живота и подмуклости – смртиˮ.   

Песник је променио визуру, остварио замисао да устаљено види  друк-
чије, да тематизује  и „окрене наглавцеˮ вековни поредак односа и знања, и 
можда упути на немушти језик бића и ствари. Ова песма-прича  је „унутраш-
њим доживљајемˮ метафоризовала оно што описује. Доживљај- догађај се 
кроз песму приказао као наговештај односа које песник у својој визији види, 
и стрепњи да ће се појавити „неки Херакле да ми смрси концеˮ.   

„На пијаци, у Аспровалтиˮ је песма синтеза, промена визуре, слојевитих 
сазнања из посматрања и свега што је свести блеснуло да се у сумирајућем 
певању и причи песме открије као нови концепт виђења. И певања што је у 
присном дослуху са доживљеним што иницира песму, и потребу за песмом. 
На том плану Милановић је досегао врх песме. У њу је унео иронијске ак-
центе, појавио се „неки нови Еолˮ чуло „зар Аристотела – у пластичну кесуˮ. 
Али „све било је причина, само санˮ и поезија са све тањим листовима векова 
између којих је шапат историје, у шум мора… и песка.  

И новим темама у старом руху. О томе и „Педаљ земље на Истокуˮ са ре-
алношћу песничких призора, симболиком и аутопоетиком што осветљава 
тематско поље, што овој поезији обезбеђује пуноћу у којој „Савин штап болује 
све самљиˮ „сад кад откуцава ниједно добаˮ док ,,из тмине појањеˮ  песнико-
вом руком исписује судбоносне стихове о трајању и нестајању.  

О томе из ниске антологијских песама издваја се „Зајечарска пруга на ме-
сечиниˮ. Песма почиње иронијском опаском да су „Богови одлучили: Ова 
пруга се више не исплатиˮ, што је јасна алузија на ово време и казује о песни-
ковом ангажману, о актуелности песме а сама песма се тематски отвара и  за 
друге теме и постаје својеврсна метафора . 

Велики семантички потенцијал има песма-метафора „Одронˮ са свим 
симболичким значењима и асоцијацијама кроз које читамо судбину народа. 
Милановић је успео да испева снажну песму која је у „дослуху с елементар-
ним стварима света, јасно и дубокоˮ. 

„Одломио ми се, тик под ногама, читав свет / и уздахнув мукло сјединио 
се с водом.ˮ Песник је доживео одрон, чуо у себи те мукле звуке стропошта-
вања земље у воду, где „сурвало се све што је из колено у колено / на 
несигурном месту градило домˮ. Није ли то овај свет дом?  

Доживео је, гледао, видео и иза, чуо из лагума времена, испевао из себе, 
из искуства песме и логоса песму-причу која је у сагласности са временским 
вертикалама и догађајима што се на крају одроњава и стропоштава у тишину, 
у васељенску студ, у песму о томе. Све то резонира у слуху читаоца и казује о 
моћи песме и језика. Наративну потку песме обогађује сликовност – снажна 
ликовна имагинација у којој су одсеви и звуци древног, и митског, и све што 
песнику помаже да сопствену песничку идеју изрази кроз тему песме коју 
пева, и из које гледа свет о коме пева са реминисценицајама што сежу до по-
четка Библије. Отуда у овој поезији дубинска значења и  антрополошка 
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спознаја саздана на симбиози мношта садржајних и асоцијативних токова. 
Песник пева из себе, истинито и јасно, испевава из историје и метафизичке 
усудности. Он иде у сусрет својим темама које су му суђене. Извештава: ,,Био 
сам у Томима – ништа нарочитоˮ,  тема песме је и „Рилкеова кула у Дивинуˮ 
где је видео да:  

  
,,Из знаног рукописа ниче агава од фотона 
а под стеном светлост чврсне у призму 
кроз коју хиљаде очију гледа у исту тачку 
где је песник увезао путеве земаљске 
и стазе вечне силе, једне ноћи, у Девину.ˮ 

 
Испевао је „Апотеозу на Славијиˮ, спознао „Постојаност песмеˮ.  Оства-

рио је овом збирком песнички подвиг, исписао поезију великих, 
цивилизацијских тема са чињеницама овог времена које је песничким дахом 
обележио као своју песничку судбину. У његовим песмама су велике поетске, 
па и филозофске метафоре и нека слутња и шапат у којем је тајна света и 
времена. Времена што постаје „Одрон светлостиˮ из дубина логоса, и мемо-
рије језика.  

Ову поезију треба рашчитавати, откривати, слој по слој, силазити у њене 
светлосне и тамне лагуме, спознати да „ништа више није као у светим књи-
гамаˮ. 

 
Ниш, Аспровалта, Трешњевица, 2018. 

 
 

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА НАГРАДУ „РАДЕ ТОМИЋ“ 2018. 
 
 

И ове године, Уметничка академија Исток Књажевац, као организатор Награде 
„Раде Томић” наставља са праксом коју је усвојила 2016. године, а то је  награђивање 
већ објављених песничких дела.  

Жири који је радио у саставу Срба Игњатовић, Зоран Вучић и Обрен Ристић пре-
гледао је 15 песничких књига из продукције за претходну годину које су стигле на 
конкурс, обраћајући посебну пажњу на ауторе из ширег завичаја Радета Томића, одно-
сно 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 и, након ужег избора у који су ушле песничке 
књиге Бојане Стојановић Пантовић, Сунчице Денић, Зорана Пешића Сигме, Власте 
Младеновића, Стане Динић Скочајић, Ивана Лаловића и Братислава Р. Милановића, 
доноси 
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О Д Л У К У 
 
да се Награда „Раде Томић” за 2018. годину додељује 
Братиславу Р. Милановићу за књигу поезије „Одрон све-
тлости”, у издању Српске књижевне задруге Београд и 
Центра за културу и уметност Алексинац. 

Лирска истанчаност, мајсторство ненеметљиве, 
деликатне дескрипције и језичка избирљивост знане су 
одлике песништва Братислава Р. Милановића, такорећи 
још од самих његових почетака, од књига Јелен у прозору 
(1975), Клатно (1080) и Неман (1987). Књига Балкански 
певач, објављена 1995, по форматворним одликама 
наставак зарана изнађеног аутентичног, индивидуалног 
поетског „гласаˮ, у Милановићев већ означени лирски 
простор унела је – логичне и очекиване – елементе но-
вине. Мајстор „уловљенихˮ сензација, стања и атмос-
фера, брилијантан у опсервацији лирских „ситницаˮ што 
постају ,,крупницеˮ, постепено се обратио испитавању и 
исписивању судбинских мотива, проницању у скривено 
и – талогом времена и историје – запретено. 

Тај стваралачки лук, преко наслова Врата у пољу, Силазак, Мале лампе у тмини..., 
траје све до најновије, опсежне песничке књиге Одрон светлости. Милановићев 
„балкански певачˮ се у њој надахњује ,,одронима времена и култураˮ – то јест неусахле, 
још увек, ,,светлостиˮ што осмишљава и индивидуално (песниково), и људско постојање 
уопште. Он постаје, привидно, „коментаторˮ библијских збивања, античког грчког и 
римског наслеђа, животворно и плодотворно појмљеног светосавља, при чему је 
средишњи корелат свеколиког доживљавања и спознавања поетски субјекат сâм. 
Његово упориште је оваплоћено у симболима попут библиотеке и мансарде а певање 
основано на протоплазматичној упитаности о свету и постојању, осенченој свешћу о 
посвемашњој крхкости бића и бивања. Одрон светлости, битна Милановићева књига, 
још један је ,,лирски печатˮ што посведочује да њен аутор припада реду битних песника 
нашег времена. 

Братислав Р. Милановић (1950, Алексинац), један од најзначајнијих савремених 
српских песника, аутор је 15 књига поезије, једног романа и једне књиге прича. Заступ-
љен је у неколико антологија српске поезије објављених у свету, добитник је више 
значајних књижевних награда од којих издвајамо Жичку хрисовуљу за 2009. годину, 
као и Национално признање за допринос српској култури 2010. године. Члан је Удру-
жења књижевника Србије и српског ПЕН-а. 

 

 
У Књажевцу, септембра 2018.                                                
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ОДРОН СВЕТЛОСТИ 
НАГРАЂЕНА КЊИГА 

 
 

Братислав Р. Милановић 
 
 
КАКО ЈЕ АВЕЉ УБИО КАИНА 

 
На почетку је све било исто: 
у дну хоризонта срастају с небом 
два жртвеника за паљенице, као на пикнику: 
дим Авељеве жртве, улизички, 
шашољи небеса – Каинов се 
пребијене кичме повлачи по тлу. 
 
И ништа не указује на злочин; 
чак и поткупљиви Бог шкиљи 
кроз облачак у тај призор...  
А у сенци издашне смокве, оборив 
Авеља на земљу, Каин измахује 
ка његовом темену братском руком. 
 
Седам хиљада година се понавља та слика. 
Само, однедавно, међу смоквама, 
са црвеним светлима на врху, пуше се   
два димњака неке рафинерије, 
а крај огромног вентила насрће  
убилачким кључем Каин на Авеља. 
 
Ал изненада устане Авељ,  
отресе прашину еона са своје смрти, 
засуче рукаве и прогунђа у браду: 
е, сад је на мене дошао ред. 
 

ИЗЛАЗАК 
 
Која рука је водила ономад онај излазак, 
наглавачке, преко Динарида?... 
И, ко је над њим бдео:  
на томе путу из ничега у ништа не беше  
ни стуба од облака – дању, 
ни ковита од светлости – ноћу.  
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Који то глас позива сада на излазак: 
из Алепа, Латакије, или из Дамаска, 
неопозив, провучен кроз електронску 
павит којом је обрастао ваздух, 
а није ни божји, нит je анђеоски?... 
Нит се пред бегунцима расклапа вода. 
 
Чиме су толики заслужили огањ и олово? 
Тамо, где су у зеленом пожару буктали 
њихови вртови, сад црне мрље зру 
и шири се бојазан да ће, уместо око гонилаца, 
око гоњених да се склопи море... 
Ништа више није као у светим књигама. 
 
 
НА ОБРОНКУ ВРЕМЕНА 
 
Стојим на обронку времена 
и често погледавам низ пут 
као гласник кога ишчекују  
с вестима о некаквом друкчијем устројству, 
јер овде цветају лажи и херпеси. 
И ваздух је почео да умире. 
 
Шире се невидљиве каверне у озону, 
доле гамиже велики црв народа: 
вуче се изгладнео и рањав, 
из прапостојбине међу рекама, 
пустињом, морем, путевима, пругама, 
у пропалу будућност. 
 
Стојим као Луди Наста: ако сам 
овде спознао разлоге расапа, 
тамо ни наслутио нисам 
наговештај смисла, нит одлике ствари 
које будан сањам, а кад се пренем 
– заборавим тај сан. 
 
 
ПОПОДНЕ С АРИСТОТЕЛОМ У СТАГИРИ 
 
Доле се мешекољи море, а са пинија и маслина 
један весели концерт поздравља поподне. 
Тек где-где стоји камен на камену ‒ наговештај 
да је и овде озидавана вечност  
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као што је у сваком времену неко озидава 
и дарује на крају само руине и прах. 
 
За каменоресце и зидаре ја сам тада био 
онај што ће доћи. Сад стојим 
на невидљивим отисцима којима је земљу, 
камен и ваздух испечатао мудрац 
док је погледом преко пучине мерио безмерје 
и прелиставао у уму законе мора, 
 
начела ветрова и устројство биља 
грчевито закаченог за стрмен времена. 
Валови се тврдоглаво разбијају о хрид 
од његових свезака исписаних шиљком 
што се од богова, кроз облаке, 
и овог поподнева спушта према мору. 
 
. 
НА ПИЈАЦИ, У АСПРОВАЛТИ 
 
Са раскошних тезги пиље у мене 
бистре очи риба – понори оивичени златом, 
и замишљено ме са полипа и сипа гледају 
црне звезде мора до чијих дубина 
није досегао нико... Можда испитују, 
пору по пору – страшну копнену неман 
 
приправну да их прождере за трпезом, 
уз једро поврће и вино, док разглаба 
са другим дворуким и двоногим алама 
о мери задовољства у доживљају мора, 
о улози синегдохе у значењима стиха, 
о смислу живота и подмуклости ‒ смрти. 
 
Можда се  у последњој искрици 
што полако трне у њима, уместо срџбе,  
буди у патњи тајанствена нека нада 
да ће се наједном, из плаветних дубина, 
појавити сав устрептао, а одлучан, 
осмокраки неки Херакле да ми смрси конце. 
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ВРАТНА 
 
Је ли ово капија живота, или су то 
из тла изваљене вратнице смрти? 
 
Под тим каменим луком окупљали су се  
сатири и нимфе, и пан са фрулом, 
у поноћ вилино коло из понора извирало, 
у амбис у зору увирало 
док су на Великој гозби 
весели богови, преко колена, 
као и данас, ломили колач света. 
 
Кроз сличне пршљенове земље 
отишли су они које сам волео: 
 
неки у дубину, за харфом понорнице, 
неки у прозрачне валове ваздуха 
узвитлане преко камења и купина 
да равнају путеве за нове што долазе. 
 
 
ПОПОДНЕ У РАВАНИЦИ 
 
Дошао сам овде да освежим крвоток, 
да напуним алвеоле, да изоштрим поглед 
и повео рођаке из белога света 
који никако не маре за историју. 
 
Хтео сам да им покажем златан вез 
урађен жицом од љубави и муке, 
висину духа и дубину патње за оним 
што се жртвовао части, о чему се 
ни у књигама, сем поспрдно, не говори. 
 
Дошао сам да тим пејсмејкером 
покренем посустало срце што 
мрзовољно куца при помену давнине 
јер ме је зубима за јабучицу 
дохватила надасве хваљена садашњост 
и све се слабије котрљају 
црвена моја и и све беља крвна зрнца... 
 
Напрегао сам слух не бих ли чуо  
у старом здању из тмине појање, 
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испружио прсте у ведар дан 
да такнем у ваздуху скуте Богородице... 
 
Али, уместо те слике, под руком ми је 
помодрела, и без даха – Србија. 
 

МАНСАРДА 
 
Ова је мансарда кула светиља 
што у градским усецима обасјава живот 
још невиђен и онај виђен давно: 
на трговима, и по подрумима,  
мусав ко сподоба нека у ритама. 
 
Bидим одавде: у старим маглама  
отвара извор у стени онај што ће донети  
законе уписане у камен божјим прстом, 
а у новом диму змију с људским лицем  
на Истоку, на курсу: запад-северозапад.  
 
Са овог тавана  могу у стару и у нову Грчку, 
у белу Милешеву, у замак у Девину, 
одавде мишљу могу да дохватим  
васионски брод насукан на некој црној звезди 
и дно најцрњег рудника у себи...  
 
Овде је упориште за ревног летописца 
док претрајава само о хлебу и води 
да би невиђено видео, нечувено чуо 
и то исписао електронским писмом, 
болестан од лелека и од историје. 
 
Oвa мансардa је звезда свих путева: 
из ње могу у дубину, у висину и ширину 
свега што се око мене слегало у језик, 
из ње могу у рој светлица свитих око речи 
што се одрањају од таме над безданом. 
 
 
ЈЕДНОМ, У ТОМ ГРАДУ... 

 
Ни тај град, у ком није знала за моју 
грозницу, није више исти: ни трг, 
ни мостови, ни река, ни Беджих  
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Сметана што се љуљушка на њеним  
таласима као на Влтави... 
                                         
                    Из корена се променио 
свет: и ја сам се, сваке седме године, 
обнављао до последње власи, 
удаљавао се сасвим од њеног корака 
што је дражио тле... 
 
                     Где је модра муња у њеном 
погледу, где је оно тело на које сам 
у сну слетао невидљив ко анђео:  
умирао по једном увече, 
будио се по једном ујутру. 
 
                    Писао сам по ваздуху 
слова о целости света са њом у 
средишту и знао да ће, у рушевном граду, 
она са смешком читати тај запис. 
                 
                    А ја ћу се тад већ  
преселити у речи. Окруниће се, 
циглу по циглу, и то свето место, сва ће се 
здања и страћаре сасути у прах. 
 
                    Алʼ постоји негде један 
камен на ком ће се дићи нови град, 
а усред њега зденац  
– као њено око – да посматра  
нa небу мој обновљен ход. 
 
. 
КАД  КЕСТЕН ОПАДА... 

По Адаму Пуслојићу 
 
Петнаест ми је година – у књажевачкој 
библиотеци слушам песника што 
маше рукама и отреса терет док 
говори песму у којој вози мртваца 
на бициклу са лошим преносом. 
 
И, баш како треба: у тим стиховима 
прошлост је грозно крчала,  
а будућност – зупце прескакала... 
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Седим лица углављеног између 
палца и кажипрста и гладим ноздрве 
раширене од младости и мириса 
кестенова у цвату, опојног 
као у тој песми смрт ушушкана 
у ономатопеје, у празнине између речи... 
 
И не слутим, тада, да такав бицикл  
и нужан терет, иако нејак, возим и ја 
док окрећем зупчаник слабачким ногама. 
  
Сад, кад кестен опада, схватам: 
још два три притиска на педале па ће 
и мој терет затражити, неопозиво, 
да и он провезе – само један круг. 
 
 
ПОСТОЈАНОСТ ПЕСМЕ 
 
Сад је све јасно: не замире песма,  
то моје очи и језик у предметима умиру... 
Свуд настаје чудна, кружна исхемија:  
 
од шапата што ми  још остаје 
стварају се ожиљци у крвотоку ствари:  
на зидовима артерија и у коморама  
– као после срчаног удара. 
 
А неко ће – кад се вртлози 
покренути  казаљкама смире – истраживати  
те ситнице: са лупом у руци ће 
проучавати фиброзно ткиво налик азбуци...  
 
И, тумачиће шта је горело под лажицом 
оног што је извијао глас над градовима, 
у сенци платана и на Булевару: 
 
да ли љубав каква, непролазна, 
што га је скршила баш кад се дизао у висине, 
или мисао да се све, алʼ без нас, понавља? 
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ЗАЈЕЧАРСКА  ПРУГА НА МЕСЕЧИНИ 
 
Богови су одлучили: ова се пруга 
више не исплати, и дали је 
рђи, глогу, чичку и дивизми...  
Ноћу, само ноћу, клизе њоме 
у духовима возова духови путника. 
 
У осветљеним окнима 
нагињу се главе под качкетима 
ка главама забрађеним марамама... 
А мртви отправници дижу заставице 
мртвим машиновођама и жамор се 
неки чује на пустим станицама, 
 
док све прислушкује и снима 
прастара  ухода – Месец. 
И духови путника силазе као 
у бежанији, у слаповима, кроз врата 
и прозоре, на постајама у нигдини   
и гамижу преко пустих поља, 
 
мрмљају каже о танкој крви, 
о језику што се множи, а умире, 
о селима без свадби, о цркви без крштења, 
о бисерним млазевима што више 
не лију по утробама из којих се  
откида сласни крик у ноћи.  
 
И урастају из ноћи у ноћ 
у паукову седину и трње и шине 
што једино воде  у – тишину.  
 
 
БИОГРАФИЈА  

 
Братислав Р. Милановић, рођен 1950. године у Алексинцу. Студирао је југословенску и 

светску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Своју прву песму објавио је у 
београдском Студенту, 1968. године. Од 1974. године објављује приказе и критике о песничким 
књигама у емисији „Хроника Трећег програма Радио Београдаˮ, „Отворена књигаˮ ТВ Београд, 
„Књижевној речиˮ, „Књижевним новинамаˮ и по бројним листовима и часописима. 

Од 1978. године стално ради у Радио Београду као новинар, водитељ и уредник у емисијама 
Београда 202, Радио Београда 1 и Радио Београда 2, које се баве књижевношћу и културом 
уопште. Уређивао је књижевност у програму Радио Београд 1 и водио културни магазин „Десет 
и поˮ. 

Члан је Удружења књижевника Србије од 1976. године. Члан је српског ПЕН-а. Од 1980. до 
1982. године био је уредник за поезију у ,,Књижевним новинамаˮ. 



часопис исток 
књажевац 

година 2018 
број  18  

 
 

 132

Заступљен у избору Биљане Д. Обрадовић Fives/Петице, пет америчких и пет српских 
песника, Contact Line and Cross-Culural Comunication 2002, Beograd–New York, двојезично 
енглеско-српско издање. Заступљен је у више антологија српске поезије објављених у свету 
(Шведска, Пољска, Чешка, Словачка, Румунија, САД, Немачка, Француска, Бразил). Избори 
његове поезије објављивани су у периодици у Пољској, Мађарској, Румунији, САД-у и Италији. 
За песму „Летописац пред библиотеком на Косанчићевом венцуˮ, објављену у листу Књижевни 
магазин на „Миљковићевим данима поезијеˮ у Гаџином Хану 2005. добио је је 
Награду ,,Заплањски Орфејˮ. 

Добитник је престижне Награде ,,Жичка хрисовуљаˮ за 2009. годину, као и Националног 
признања за допринос српској култури 2010. 

 
Књиге поезије: 
 

- Јелен у прозору, ДОБ, 1975, ,,Бранкова наградаˮ; 
- Клатно, Народна књига, Слово љубве, 1980, Награда ,,Милан Ракићˮ; 
- Неман, Просвета, Београд, 1987. Награда Ђура Јакшић ; 
- Балкански певач, Просвета, Београд, 1995, Награда ,,Србољуб Митићˮ; 
- Врата у пољу, Просвета, Београд, 1999, ,,Просветина наградаˮ; 
- Силазак, Српска књижевна задруга, Београд, 2004, Награда ,,Раде Драинацˮ;  
- Cîntăreţul balcanic, Râmnicu Sărat; Rafet 2001, двојезично српски/румунски; 
- Мале лампе у тамнини, Библиотека ,,Стефан Првовенчаниˮ, Краљево, 2006, ,,Змајева 
наградаˮ; 
- Непотребан летопис, Смедеревска песничка јесен, Смедерево, 2007, двојезично 
српски/енглески; 
- Писма из прастаре будућности, Завод за уџбенике, Београд, 2009; 
- Door’s in a medow, Edwin Mellen Press, Lewiston, New York, 2010; 
- Јелен у прозору, друго издање, Манауфактура снова, Београд, 2011; 
- Lettere da un futuro remoto, SECOP eidizioni, Corato-Bari, 2012; 
- Цврчак у децембру, избране и нове песме, ЦКУ Алексинац, Просвета, Београд, 2013;  
- Мали ламби во темнината/Мале лампе у тамнини, изабране песме, македонско-српско 
издање, Арка, Смедерево; Матица македонска, Скопје, 2015; 
- Одрон светлости, ЦКУ Алексинац, Српска књижевна задруга, Београд, 2017; 
- Lettere da un futuro remoto/Писма из прастаре будућности, двојезично италијански/српски, 
превод Драган Мраовић, SECOP edizioni, Corato-Bari, 2017.  

 
Проза: 
 

- Поток, роман, Нолит, Београд 2001, ,,Нолитова наградаˮ. 
- Тајне светлих и сеновитих светова, приче, Повеља, Краљево, 2015; 
- Добро јутро, децо, РТС, Радио Београд, Први програм (заједно са Весном Ћоровић Бутрић и 
Јовом Љуштановићем), Народна књига–Алфа, Београд, 2003; 
- Најлепше песме Владислава Петковића Диса, Просвета, Београд; 2004; 
- Најлепше песме Анице Савић Ребац, Аријадна, Београд, 2010; 
- Виолина, изабране песме Владисалава Петковића Диса, са предговором приређивача, 
Просвета, 2011. 

 
Преводи: 
 

- Алберто Принчис: Невини вампир (Alberto Princcis: Il vampiro innocente), песме, Смедеревска 
песничка јесен, 2008. 
- Пјердоменико Бакаларио: Ватрени прстен (Pierdomenico Baccalario: L’anello di fuoco), Evro 
book, Београд 2012. 
- Пјердоменико Бакаларио: Камена звезда (Pierdomenico Baccalario: La stella di pietra), Evro 
book , Београд 2014. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОГЛЕДИ 
 

ЕСЕЈИ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Овца 



  

135 

ПРЕДОСЕЋАЊЕ 
ПЕСНИЧКЕ БУДУЋНОСТИ 

 
 

Миладин Вукосављевић 
 

Над необјављеном и затуреном песмом 
Бранислава Петровића „Надничари“, насталој 1957. године 

 
 

Кад год је покушавао да се својим стиховима, пого-
тову онима које је, још као ученик чачанске гимназије 
(где је и „зарадиоˮ  надимак Пајсије), тајио у школским 
свескама, представи и јавно, Бранислав Петровић их је, 
најчешће, најпре предочавао уредницима локалног не-
дељника Чачански глас. У овом листу он је објавио и 
своје прве литерарне радове, а у њему је, иначе, сарађи-
вао редовно, готово до последњег трена свог овоземаљ-
ског трајања. На његовим страницама, објављивао је не 
само празнична, пригодна, слова и стихове, већ и репор-
таже, пре свега, на завичајне теме, необичне приче о 
обичним људима, па и осврте на културне догађаје и 
књиге. 

Међу пожутелим хартијама, затеченим у фиокама уредника Чачанског 
гласа, над које се, неумољиво, надносила патина времена и заборава, остало 
је и трагова песника Бранислава Петровића. Неке од њих открио сам 
случајно, у време када сам и сâм, у Чачанском гласу, био његов главни и 
одговорни уредник (у периоду од 1988. до 1993. године), а онда су се, поново, 
и нехотице, затурили – у мноштву докумената и фотографија, које сам спа-
савао од нехаја немарних, јер су, по мом дубоком осећању, завређивали да 
претрају сва времена, али и да угледају светлост дана, да би подсетили и 
поткрепили. 

Није, међутим, Бранислав Петровић имао прилику да се, за живота, сус-
ретне бар са неким од тих трагова, па чак ни при честим гостовањима у Ре-
дакцији Чачанског гласа (кад год би се обрео у Чачку, прва „станицаˮ  била 
би му баш она, где је увек био добродошао, за пријатељску размену завичај-
них и белосветских (са)знања, за песничку исповест пред пријатељима и 
поклоницима његових песничких искри, за духовито узношење ,,међу сво-
јимаˮ ). Ово је прилика за све посвећенике песничког блага, које нам је за-
вештао на во вјеки, да се упознају бар с једном од њих... 

Из тамнила времена израња рукопис необјављене песме „Надничариˮ , 
настале 1957. године, исписан руком Бранислава Петровића, који је тада био 
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– двадесетогодишњак. У њој су препознатљиви трагови готово свега онога 
што је, овај песник, лепо и инвентивно избрусио у својим песничким 
руковетима, којима нас је, просто, омамљивао, у Моћи говора (1961), 
Градилишту (1964), О, проклета да си, улицо Риге од Фере (1971), 
Предосећању будућности (1973), Трагом прах (1976), Све самљи (1977), 
Одбрани света (1980), Моћи и праху (1991)... Предосећање властите сјајне 
песничке будућности, коју је промишљено и умно учврстио, и те како је 
наговештено баш „Надничаримаˮ . Постигнуто је то и њеном поетском 
основом, и тематиком, и избором речи, и мелодијом запретаном у њима. Но, 
најбоље је да о темељима потоњег Петровићевог песничког узноса посведочи 
песма сама: 
 
                                       НАДНИЧАРИ 
 
                                                 Онима који су за 48 ч. оврли 6 вагона 
                                                      пшенице 
                              
                             Кроз наше руке протрчи све плашће сена. 
                             Испред наших шака продефилују снопови жита. 
                             Очи трава су мртве, а срце класја зелено. 
                             За једну минијатуру блага 
                             Помоћу које на станицу умирања 
                             стижу са малим закашњењем, 
                             ми више нисмо: Ја – Станимир, Ти – Миломир, Он –  
                                                                                                        Тихомир, 
                             него: Ја – Радомир, Ти – Патимир, Он – Страдимир. 
                             Небом наше снаге пројуре велика кола, 
                             натоварена грањем туђих белих врба... 
                             Када будемо гладни претворићемо се у вреће, 
                             (напуните их макар камењем, ми ћемо рећи – хвала). 
                             Позвали смо сунце на ручак: оно је одбило да једе, 
                             а имали смо, среће ми, и погаче и сира. 
                             Када је отишло, рекли смо баш нас брига, 
                             а месеца смо линчовали. 
                             Кажу да онај са колима и грањем туђих неких врба 
 
                             уме да направи бесплатну ватру; 
                             код нас је бесплатан само бол за леђа, 
                             јер се прави, кажу, од неке јефтине смесе... 
                             Ухватићемо оног са колима и грањем 
                             и ватра ће нас обасјати. 
                             Кажу да су наша лица препланула и лепа. 
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Препознатљиви су, у овим стиховима, она свежина, продуховљеност и 
укорењеност у чистоти народног језика и ума, којима је Бранислав Петровић, 
иначе, већ више од три лета гробљанска земља, себе завештао песништву и 
Свевремљу. Већ овом песмом Петровић је почео прокламовати гесло да у 
поезију може стати читав свет, па и надничари у њему. Почео се песник већ 
њом одуживати онима који су га и инспирисали за оно што је, после, до суд-
њег часа, уклапао у стихове, у приче. Зато се ова песма сме појмити и као 
„скицаˮ  за његов потоњи опус, чију суштаственост, овде, није тешко препоз-
нати. 

Годину дана након постхумно обелодањене збирке стихова Жежевасион 
(НИН, 2004), коју је, пребирајући по, до тог тренутка, доступној му песнико-
вој заоставштини и уз поштовање и његових замисли и намера, приготовио 
академик Љубомир Симовић, свет је угледао и кратки роман Бранислава 
Петровића – Жанка. Ово дело, намењено деци, које је 2005. године издао 
београдски Завод за уџбенике и наставна средства, неочекивано је откривен 
у песниковој заоставштини. Не знамо још зашто га је тајио до смрти, али ро-
ман је дочекан као „врло питко, духовито и шармантно штиво, као ненадано 
откриће у опусу великог ствараоцаˮ . Уза све што се појавило постхумно, ево, 
сада, и песме „Надничариˮ . 

Да му се, по свој прилици, из нама још непознатих разлога, није измакла 
из видокруга у време када је обликовао своју прву збирку, Моћ говора (1961), 
можда се могла наћи у Петровићевом првенцу, којим је тако снажно на себе 
скренуо велику пажњу и књижевне критике и поклоника поезије. Остало је 
непознато и то зашто ју је и уредник Чачанског гласа скрајнуо у своју фиоку 
иако је већ био прекуцао рукопис и на дну стране, својом руком, дописао: 
1957. год... Догодило се то упркос чињеници да је и ова песма била кадра (а и 
сада је) да јасно посведочи о (песничкој) моћи речи, али и о томе да је и сама, 
потом, постала Петровићев тематски „расадникˮ  и стилски угледник. 

Песма ,,Надничариˮ  настала је и знатно пре него што се њен творац од-
важио да, на такмичењу београдских студената у рецитовању, казује тек 
преведени Облак у панталонама Мајаковског (1959. године), притом и да 
победи... Петровићево усправљање под сводовима српског песништва 
значило је објављивање спознате моћи говора, оглашавање у славу постојања 
под веловима ведрине и лепог хумора, али и узнос свеопште љубави и уво-
ђење у стих заумног језика игре. Његов опус је, без сумње, потврда изузетног 
и изванредног: разбук-тавања песникове имагинације, чије јасне наговеш-
таје препознајемо и у овој, његовој најранијој, сачуваној, песми. 

У нади да ће из заоставштине изронити још која песничка руковет или 
роман, можда баш онај чије је прво поглавље, ако ме памћење не вара, угле-
дало светлост дана на страницама београдских Видика, половином седме 
деценије двадесетог века, помишљам, колико ли је тек разбарушени Бра-
нислав Петровић (узгред, да подсетим: рођен 7. априла 1937. године у Бјелу-
ши код Ариља, одакле су га родитељи, још док је био у колевци, пренели у 
свој нови дом у Мршинцима код Чачка, а, подлегавши тешкој, неизлечивој 
болести, утихнуо је у Београду, 26. септембра 2002) затурио својих хартија са 
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сјајним стиховима, прозом или необјављеним колумнама... Да је уза се имао 
каквог неуморног и стрпљивог нотара, који би у свакој прилици имао на уму 
неизбежну човекову пролазност (!), колико би тек прегршти врцавих искри 
свог немирног духа овај песник завештао будућности. Овако, отперлијале су 
заувек. У више прилика, посведочио је и Петровићев песнички сабрат и при-
јатељ, Матија Бећковић, Бранчило – како су га од миља пријатељи најчешће 
звали – бејаше не само изузетни казивач својих стихова (готово све их је знао 
наизуст!), већ и ненадмашан песник, приповедач и козер... 

Када је, при крају живота, био сасвим „заокупљен другим и тежим бри-
гамаˮ , није се могао позабавити ни својим свежијим рукописима, а још ма-
ње бејаше кадар да трага за хартијама на којима је „рамиоˮ  себе у најранијој, 
песничкој младости. Тако је ван домашаја његове потоње, зрелије пажње, 
остала и песма ,,Надничариˮ . Не треба, међутим, никако сметнусти с ума да 
су природа и теме Петровићевог песништва и у основи ове песме, која је, та-
ко, и нехотице, постала помало пророчка. И кроз ову песму види се узвишена 
тачка на којој је Бранислав Петровић непрестано, свим својим снагама 
стремио. Није зато имао времена да се осврне, озбиљније, и на своје почетке. 
Измигољио  је, ненадано, у „пепео сећања на пепеоˮ . Али, његов стих – же-
же. И, ни он, ни његов творац, нису пепео. Ватра су, која траје, која подстиче 
и освежава!  
 

2005. 
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П О С В Е Т А 
БРАНИСЛАВА ПЕТРОВИЋА 

ПРИЈАТЕЉУ ЖИКИ ЈОВАНОВИЋУ 
НА ЗБИРЦИ 

„ГРАДИЛИШТЕ“ 
 

Драгом другару, маштовњаку и 
сневачу, Жики Јовановићу, ови 
стихови писани дању, ноћу, у 
возу, у авиону, на коњу, на 

магарцу, у затвору, под 
претњом смртне казне, у Чачку, 

у селу Мрсаћу, у пијаном, у 
трезном и другом стању, добронамерно, 

злонамерно, ови стихови који су 
омогућили да буде родна година, 

спречили Трећи Светски Рат, омогућили 
Први Снег, озлоједили критичаре, 
обрадовали Гимназијалке и Дакти- 

лографкиње, једну куварицу 
из Панчева довели до Развода 
Брака, стихови који се данас 

могу набавити само „испод жита“, 
стихови избачени из Шаховске 

Партије, ови стихови које нисам 
писао него преписао од самог 

Господа Бога 
 

другу Жики 
срдачно Брана Петровић 

 
1964–1969. 
(Први Снег) 

 
 
* 
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Ево, дакле, још једног, поузданог, сведочанства о духу, духовитости, 
умности и песничкој ведрини Бранислава Петровића!... 

Аутопортрет је, ово, Бранчилов!... 
Иначе, уобичајавао је Бранислав Петровић да, на својим књигама, које је 

поклањао пријатељима, својеручно, испише не баш кратке, али духовите, и 
памтљиве, поруке!...  Посебно су вредне пажње и оне које је исписивао на 
књигама, поклањаним једном од својих највећих пријатеља, Милану Ђоковићу, 
новинару и главном и одговорном уреднику Чачанског гласа. (С њим је имао и 
занимљиву, и богату, преписку!) 

 
 
* 

На 36. Дисовом пролећу, 15. октобра 1999. године, посвећеном 
Браниславу Петровићу, док су, на главној свечаности у Дому културе, 
књижевни критичари беседили о његовој поезији, признајући да га је, притом, 
у завичају, обузела велика трема, дубоко је уздахнуо и, потом, изјавио: 

„Осећам као да сам – умро, кад овако лепо говоре о мени!“ 
 
 

У Љубићу, 
мај, 2018. 
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НЕОСТВАРЕН ПЕСНИЧКИ 
ПУТ ЉУБОМИРА СИМИЋА  

 
 

Владана Стојадиновић 
 

 
,,Тешка болест и прерана смрт већ у двадесетој години живота 
прекинули су пјеснички узлет Љубомира Симића и тиме 
онемогућили његов наговијештени и природни развој и оства-
рење пјесничког пута карактеристичног за генерацију српских 
модерниста у почетним деценијама 20. вијека. У књижев-
ноисторијском смислу, када сагледавамо српску књижевност 
кроз њене регионалне посебности, прерани одлазак са књи-
жевне позорнице Љубомира Симића представља ненадокнадиву 
штету, јер је тиме простор југоисточне Србије остао ускраћен за 
потпуно формирање једног аутентичног пјесничког дјела.ˮ 

 
Горан Максимовић, Лирски говор Љубомира Симића 

 
Изузетно даровит млади песник Љубомир Симић21 (1880–1900) стварао 

је последњих пет година 19. века. Симићева прерана смрт, у двадесетој 
години живота, одредила је и судбину његовог књижевног дела, осудивши га 
на заборав. 

                                                        
21 Љубомир Симић родио се 4. марта 1880. у Књажевцу, у имућној и угледној трговачкој 
породици Роксанде и Николе Симића. Породица се 1883. преселила у Ниш, где је Љубомир, тих 
и скроман дечак који је време најрадије проводио у читању одабраних књига, одрастао у 
изобиљу. У Нишу је завршио основну школу и похађао Гимназију краља Милана Првог. Симић 
је био један од најбољих ђака нишке гимназије. Матурирао је 1899. са одличним успехом. У 
школским аналима забележено је да је на испиту зрелости Љубомир Симић ослобођен полагања 
усмених испита из српског, латинског и француског језика, због изузетног успеха који је 
показивао из ових предмета. На писменом испиту из српске књижевности написао је веома 
запажен рад о теми „Карактерне одлике српског народа по историји и народној традицијиˮ. 
(Петковић 2003, 880) Упркос жељи да студира књижевност, после свршене матуре уписао се на 
правни факултет у Београду. Према бележењу Јеремије Живановића, Љубомиров отац Никола, 
„један од угледнијих трговаца нишких, због неправде оне врсте какве има често у трговачкоме 
свету, а не баш и без неке партијске освете, посрте у послу и убрзо би сурван готово у 
просјаштвоˮ (Живановић 1901, IV). Недаће које су задесиле његову породицу још док је био ђак 
гимназије, приморале су Љубомира Симића да потражи друге изворе финансирања како би 
завршио школовање. Тако је, као стипендиста Министарства народне привреде, у јануару 1900. 
доспео у Еберсвалд крај Берлина и започео студије шумарства. Хладна клима, живот у беди и 
сиромаштву и вишечасовни напори да научи немачки језик и несметано прати наставу, озбиљно 
су нарушили Љубомирово здравље, па се вратио у Ниш, где је преминуо 4. августа 1900. године. 
Његовом смрћу, како пише Живановић, „нанесен је тежак удар српском песништвуˮ. (Живановић 
1901, VII) (Подаци о биографији Љубомира Симића сачувани су захваљујући Јеремији 
Живановићу. Податке је Живановић прибележио након Симићеве смрти из казивања песниковог 
оца). 
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Да дело Љубомира Симића не буде потпуно изгубљено за историју српске 
књижевности, заслужан је Симићев гимназијски професор Јеремија Жи-
вановић22, уредник нишког књижевног часописа Градина, који је имао изу-
зетно високо мишљење о песниковом таленту и стваралаштву, те је зато сма-
трао недопустивим да његово дело остане заборављено. Годину дана после 
Симићеве смрти, 1901. године, из штампе је у издању Градине изашла збирка 
његових песама. Збирку Песме Јеремија Живановић приредио је и уредио на 
основу рукописа који је Љубомир Симић припремао за штампу и већег броја 
песама објављених у књижевној периодици с краја 19. века. 

О Симићевој поезији Живановић изражава велико дивљење и пише да се 
његово име „може без зазора помињати уз имена зрелих, вредних и значај-
них људиˮ (Живановић 1901, III). Као потврда овим Живановићевим речима 
стоји чињеница да је Љубомир Симић објављивао радове у књижевним часо-
писима с краја 19. века, који су подстицали стваралаштво младих писаца, а 
чији су сарадници били чувени књижевници тога доба (Милорад Митровић, 
Јован Дучић, Алекса Шантић, Војислав Илић, Владислав Петковић Дис, Бра-
нислав Нушић, Радоје Домановић, Стеван Сремац, Бора Станковић, Јован 
Јовановић Змај…) и многи припадници српске научне елите (Тихомир Ђор-
ђевић, Јован Цвијић, Јован Скерлић, Стојан Новаковић, Павле Поповић...).  

Љубомир Симић почео је да пише веома рано. Доказ томе је његова 
песма „Неваљалацˮ из 1894. године, штампана 1897. у часопису Голуб.23 По-
ред тога, од VI разреда гимназије, Симић је био активан члан ђачке лите-
рарне дружине „Његошˮ, познате и под именом „Српска узданицаˮ, на чијим 
је сусретима привукао пажњу својом поезијом, а као матурант, био је пред-
седник ове дружине (Петковић 2003, 62). 

„Природом обдарен и уз то прегалачког духаˮ (Аноним 1 1900, 120), за 
свега неколико година Симић је написао велики број песама и опробао се у 
другим књижевним жанровима – писао је приче и започео драму Хајдук 
Владојеˮ (Живановић 1901, XI). У периоду од 1896. до 1901, у књижевним 
часописима Голуб, Звезда, Дело, Искра, Нова Искра, Полет омладинаца и 
Градина, штампано је тридесет и шест Симићевих радова – тридесет и чети-
ри песме и две приче.24 Две његове песме штампане су 1900. године у збирци 
Ивањско цвеће, зборнику радова ученика ђачке дружине „Српска узданицаˮ. 
Симићева песма „Срцуˮ, којом је као гимназиста нарочито очарао публику 
ђачке дружине, објављена је 1908. у Споменици о прослави двадесетогодиш-
њег рада ђачке дружине „Његошˮ у Нишкој гимназији (Петковић 2003, 62).  

Осамдесет и седам Симићевих поетских радова сачуваних у рукопису 
први пут је штампано у збирци Песме 1901. године. Приређивач збирке, 
Јеремија Живановић, овоме је додао двадесет и седам песама објављених у 

                                                        
22 Јеремија Живановић (Вражогрнац, 1874 – Београд, 1940) био је професор српског језика и 
књижевности, књижевни критичар, историчар књижевности, књижевник, преводилац, 
политичар. Уређивао је књижевне часописе Градина (1900–1901) и Венац (1910–1935), настојећи 
да пре свега подржи младе књижевне ствараоце. (Јешић 2007, 748–749) 
23 Љубомир Симић уредно је бележио место и датум или годину писања својих радова. Ти су 
подаци наведени уз све његове штампане прилоге. 
24 У текстовима са биографским подацима о Љубомиру Симићу, забележено је да је Симић 
објављивао и у часописима Босанска вила (Градина, Звезда, Живановић, Петковић) и Младост 
(Звезда), али је током истраживања грађе констатовано да у њима нема Симићевих радова.  
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часописима, али са жаљењем констатује да су многи Симићеви радови расу-
ти код његових другова, необјављени и изгубљени (Живановић 1901, XI). У 
некрологу штампаном поводом Симићеве смрти у часопису Градина 1900. 
године стоји и податак да је остало много његових песама, „нештампаних, у 
књижници ђачке дружине Српска Узданицаˮ (Аноним 2 1900, 248).  

Према тумачењу проф. др Горана Максимовића у предговору новог из-
дања збирке Песме, Симићеви „пјеснички текстови написани су у духу пар-
насо-симболистичке оријентације, сасвим у поетичком сагласју тадашњег 
’војиславизмаʼ у српској књижевности на прелазу из епохе реализма у мо-
дерну. [...] Цјелокупно његово пјесништво, у духу тадашњег стваралаштва, 
могуће је посматрати кроз четири преовлађујућа лирска циклуса. Први цик-
лус чиниле су рефлексивне пјесме, други циклус дескриптивне пјесме, трећи 
циклус љубавне пјесме, а четврти циклус родољубиве пјесме. [...] У рефлек-
сивним пјесмама Симић исказује снажан амбивалентни доживљај свијета и 
живота у којем се непрестано сучељавају добро и зло, љубав и мржња, срећа 
и патња, радост и туга, свијетло и тамно, а једини смисао постојања пронала-
зи у трагању за космичким просторима среће. [...] У пјесмама дескриптивне 
провенијенције Симић тематизује љетње и прољећно вече, зимско и про-
љећно јутро, јесење вечери и дане, тематизује атмосферу ноћи, а у свему томе 
се смјењују дионизијска слика природе и слављење живота, са аполонијским 
доживљајима гашења живота у природи и слутњама пролазности и смрти. 
[...] Као љубавни пјесник Симић је искористио насљеђе доминантне субјек-
тивности и мотивике српске романтичарске лирике (Бранко Радичевић, 
Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић и др.), али јој је дао и сна-
жан модернистички доживљај који је превасходно заснован на доминацији 
фантазије умјесто стварности и на визији идеалне љубави као истинском 
смислу постојања и дјеловања у свијету који је прожет злобом, патњом, стра-
дањем и свеопштим одсуством емоција и разумијевања за друге. Бројни су 
Симићеви љубавни мотиви, од жудње за доживљајем истинске љубави и про-
налажењем сродне душе, преко изненадног сусрета са идеалном драгом и 
заљубљивања, глорификације спознате љубави као истинског смисла посто-
јања, до љубавне чежње, жудње и патње, љубавног разочарања и рушења 
љубавних идеала и претварања тих идеала у нове и болне илузије. Све то је 
употпуњено и снажном сумњом у могућност постојања и остварења велике 
љубави, те свеопштим песимизмом у општи смисао живљења и постојања у 
свијету у коме нема емоција. [...] У родољубивој лирици Љубомира Симића, 
која се добрим дијелом наслањала на сродно патриотско пјевање Војислава 
Илића и Алексе Шантића, доминира глорификовање култа слободе и љубави 
према отаџбини, а све то је пропраћено егзалтираним говором и бројним 
препознатљивим лирским синтагмама, као што су: „браћа драгаˮ, „сунце сло-
бодеˮ, „света слободаˮ, „слобода златнаˮ, „света борбаˮ, „братска рукаˮ, „из-
даја срамнаˮ, „вековни гробˮ, „сломљено оружјеˮ, „молитве светеˮ и сл. Тако 
интонираној лирској пројекцији родољубља све то даје не само препоз-
натљиви национални карактер, него и универзална значења карактерис-
тична за модерну лирику на крају 19. и на почетку 20. вијека. [...] За свега пет 
или шест година младићког интензивног стварања, на самом крају 19. вијека, 
када се старо романтичарско пјевање преко реалистичко-миметичког кази-
вања преображавало у парнасо-симболистичко и модернистичко пјесниш-
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тво, Љубомир Симић је исказао изразити лирски таленат. Показао је припад-
ност једној великој традицији српског пјесништва, са препознатљивим 
лирским аналогијама и узорима које је проналазио у Његошевом, Јакши-
ћевом, Змајевом, те поготово Војислављевом пјесништву, као и везама са 
генерацијом по годинама нешто старијих али по поетичком опредјељењу 
веома блиских раних модерниста, какви су били Алекса Шантић, Милорад Ј. 
Митровић, Милета Јакшић. Таква поетичка прожимања још су израженија 
са другом генерацијом пјесника српске модерне, као што су били Јован 
Дучић, Милан Ракић, Велимир Рајић, Владислав Петковић Дис, Сима Панду-
ровић, Душан Срезојевић. Међу свима њима, Симић је показао у погледу 
пјесничке тематике, доминантних пјесничких расположења, форме стихова, 
лексике и пјесничке дикције, изразити потенцијал. Таква индивидуалност 
испољила се у дочаравању искрених и снажних емоција, у продубљеним 
мисаоним рефлексијама о судбини човјека, о бескрајној људској души и ме-
тафизичким везама човјека и космоса, у егзалтираном патриотском заносу и 
слављењу универзалних вриједности идеје слободе, те у изразитој декора-
тивности и доживљености пјесничких слика и метафоричности лирског 
говора.ˮ (Максимовић 2018, 5–12) 

Према доступним подацима о фонду јавних библиотека у Србији, збирка 
Песме Љубомира Симића из 1901. данас представља праву реткост, а при-
мерак ове књиге може се наћи у понекој приватној збирци.  

Будући да је Љубомир Симић рођен у Књажевцу, да је у кратком периоду 
књижевног стварања овај млади песник, показавши „превремену зрелостˮ, 
оставио драгоцен траг у српској књижевности с краја 19. века и да је његово 
дело непознато јавности и недоступно читаоцима, Народна библиотека 
„Његошˮ, сматрајући Симића завичајним аутором чији је рад вредан поми-
њања и читања, приредила је ново издање његове поетске збирке, допуњено 
песниковом библиографијом. Осим Симићевих радова из збирке Песме, ово 
издање садржи и седам песама штампаних од 1897. до 1901. у Голубу, Звезди, 
Новој Искри и Градини, које Јеремија Живановић није унео у збирку, две 
Симићеве приче објављене у Градини 1900. и 1901, некрологе штампане у 
Звезди и Градини 1900. године и друге мање прилоге.  

Збирка Песме Љубомира Симића десета је књига едиције „Завештањеˮ 
Народне библиотеке „Његошˮ, посвећене мало познатим или заборављеним 
завичајним писцима, чије дело завређује своје место и своју страницу у 
историји српске књижевности.  
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ИЗ ЗБИРКЕ ПЕСАМА ЉУБОМИРА СИМИЋА 
 
 

*** 
 
У моме је срцу божанствене биљке 
Клица била света. Још у прво доба 
Њу усади Господ, да се горе дигне. 
Ил’ у тами душе да буде до гроба. 
 
И та клица мала гинула је тихо 
Сред хладнога мрака, што се срцем свио; 
Свенула би, можда, закопана тако, 
Да је један зрачак не измами мио. 
 
О, лепојко мила. Та небесна светлост, 
Што је твоје око обилато лева, 
Уздигла је клицу, што хтеде умрети, 
И биљка се диже, јер је она згрева. 
 
А под хладом њеним срце дивно сања, 
Милина ми тајна испуњује груди. 
О, не сврћи поглед. Гле, љубав се шири, 
Што је твоје око из мртвила буди! 
 
21. фебруара 1899. 
 
 

ЈЕСИ Лʼ ВИДЛА 
 

Јеси л’ видла цветак нежни 
Без сунашца како вене? – 

Тихо тужи у самоћи, 
Док од туге не увене. 

 

Исто тако срце моје 
Од болова вене тајних,  

Кад му нема јарког сунца – 
Очију ти зракосјајних. 

 
11. априла 1897. 
 
 

***  
 

Хтео бих једном да затворим очи,  
У густом мраку свој да гледам рај;  
Да душа тоне у минуле дане,  
У извор чисти, што милину точи,  
Да среће опет ја осетим сјај... 
 

Да заборавим на свет и на људе,  
Спокојне среће да уживам чар;  

 

Да гласи бурни глупога живота  
У мојој души осећај не буде,  
Док срца тихо догорева жар...  
 
29. новембра 1899, Прокупље 

 
 

 
ПРЕ ДАНА 
 
Праскозорје... У даљини шева пева.  
Весело се у зрак диже и узлета.  
Село ћути. У тишини мирно снева,  
А са њега ноћ се губи... Зора света!  
 
По њивама златородним лака магла,  
По шареном цвећу пала роса чиста;  
У горици песма јечи, небу нагла,  
А у првом зраку сјајном крст се блиста.  
 
И милине душа пуна дршће, стрепи,  
Па би хтела у висине да се дигне,  
Да полети, да загрли свет тај лепи,  
Једним махом да му срећно срце пригне...  
 
1897. 
 
 
УСАМЉЕНИ ГРОБ 
 
Око малене хумке бршљан се густи свио,  
Зелено лишће тамно згрлило хладни кам;  
А када лахор благи занија грање ти’о,  
Он шуми тужно, горко, и бол се чује сам...  
Кад вече пада бајно и јарко сунце тоне,  
Последњи зрачак његов трепти на гробу 
том,  
И сине камен сињи у сјају светлости оне,  
А бршљан шуми вечно у тихом шуму свом.  
Анђео само слази и горке сузе лије  
Из влажног ока свога, у коме блиста рај;  
Сине ли зора бајна, ветрић травицу вије,  
На којој сузе трепћу, бисер-росице сјај...  

 
4. октобра 1897, Ниш 
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XIX ВЕК 
 

Дуго, пусто поље… Гавранови гракћу, 
Кроз маглу им тупо одјекују гласи, 
Они поју песму самртну и ледну 
И чекају плена, док се живот гаси… 
А на пољу пустом, где се крвца лила, 
Гомиле се дижу избледелих кости. 
Скрхано оружје… И док тмина бледи, 
С неба глас се ори: „Свети Боже, прости!“ 
Јер још један борац на костима лежи, 
Челични оклопи скривају му тело, 
Поред њега рпа пакленог оружја 
И крвљу му лице попрскано цело. 
Изнемогô, стар је… Склапају се очи, 
Заборав се спрема, густи мрак се хвата, 
Ну, још рука дршће, још мач у њој сева, 
Још би крви хтео, још жртава јата… 
 

* 
…У младости давној, у пламеној души, 
Синула је мисô небеска и јака… 
Он заставу диже: „Слобода и браство!“ 
И крете се напред у бој против мрака… 
Кидао је ланце с изнемоглих руку, 
А престоле старе рушио је смело, 
Предрасуде глупе у прах је обарô, 
И сјај чисте славе украси му чело. 
Са мрачнога неба човечанства бедног 
Здерао је покров, што је светлост крио, 
И данак се роди… И човек се диже 
И из мрачног гроба то је ускрс био… 
Ал’ време се мења… С узвишеном славом 
У врелом се срцу силна жеља роди, 
И он смео, снажан, бич тирана негда, 
Спутао је руке дивотној слободи. 
И газити стаде једнакост и браство, 
А правима људским смејати се стао,  
И док мишља врху да се сјаја пење, 
Он је тако ниско, тако гадно пао. 
Крв је братску лио… У окове тешке 
Стегао је мисô, што кô сиви соко 
Из мрачне се таме уздизати стала, 
И летети небу, светлости… високо, 
И опојен жељом крвожедном, пустом, 
Од слободних људи створио је робље. 
Пред топовском риком јоште небо неми, 
Јоште дрхће земља, препуњено гробље… 
И сад лежи тако на костима трулим, 
А мач јоште стеже изнемогла рука, 
И умире тихо… а зора се буди 
И небо пролама од убојна звука. 
Гавранови гракћу последње опело 
И чекају стрви од бесна јунака, 
А кроз маглу сиву дан се нови рађа 
И небо румени од сунчева зрака… 
 
30. децембар 1899, Прокупље

ОТАЦ И СИН 
 

…Давно је прошла срећа  
У малој избици скромној, где јунак лежи седи... 
Он се на муке своје минулог живота сећа, 
А слика његових дана све више и више бледи  

И тама око му скрива…  
 

А на столици сниској, крај оца, сломљена јадом,  
Синак је седео млади. Он светлу будућност снива  

И груди подиже надом... 
 
Наједном уздах се зачу и јецај потресе груди...  
Шта ли младића бедна из санка сладосна буди?  
 
О, син је појмио уздах и отац зашто му плаче,  
Па чврстим гласом рече: „Не стрепи, оче мој!  
Докле тирана буде, што свету слободу тлаче,  
Биће и снажних руку, да мач понесу твој!ˮ 
 
5. јула 1898. 

 
 

ЖИВОТ 
 
Из краја безбрижних снова и среће, милине тајне,  
На раскрсницу дођох. И живот ту ме срете,  
Обучен у рухо лажи; накитом преваре сјајне  
Окићен беше дивно. За њиме паклене чете  
Подлости и злобе гадне и ниских пожудних страсти 
Ређале су се низом. Ал’ ја сам заслепљен био,  
Ја мишљах истина све је и живот препун је сласти,  
У њему срећа сија и он је тако мио... 
  
И он ми пружи пехар, напуњен чаробним пићем,  
А ја га дохватих жудно, у уста сасух га своја;  
То тако пријатно беше. И целим мојим бићем  
Затрепта осећај моћи и душа задрхта моја  
Од нове, незнане среће. Окрепљен  

животном снагом,  
Кретох се уском стазом, што мишљах да 
срећи води,  
И ја се радовах животу и борби, покоју благом,  
Док душа на чуну маште по мору сањања броди...  
 
Ал’, гле, ја дршћем сада. Душом се горчина слива,  
Наместо љупкога цвећа, ја трње видим сада,  
И пада копрена лажна, у срцу тешко ми бива,  
Ја видим где светли санак у трошну прашину пада.  
О, ја разумех живот... У чаши отров је био, 
Што тако опија силно. А сласт и срећа где је?  
Ја се обрнух натраг, гдено сам слатко снио,  
Ал’ видех само самрт, како се пакосно смеје... 
 
29. фебруара 1900, Еберсвалде 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАВИЧАЈНОСТ 
 

БАШТИНА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
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РУДАРЕЊЕ  
У БУЏАКУ, ЗАГЛАВКУ И ТИМОКУ  

 

Милан Милосављевић 
 

 
Рударство у књажевачком крају – Буџаку, Заглавку 

и Тимоку, веома је старо и потиче из предримског пе-
риода. Римско рударење на овим теренима везано је за 
истраживање и експлоатацију злата, сребра и гвожђа. 
Римљани су експлоатисали ове метале из примарних 
лежишта, као и злато из наносних лежишта.  

Изградња војних утврђења везана је за заштиту ру-
дарске експлоатације и топионичарства. У војном 
утврђењу, које су Римљани изградили код Равне, на-
ђени су остаци топионичарства. Слично утврђење је и 
на локалитету Бараница, југоисточно до Књажевца.  

Римски рударски радови константовани су углав-
ном у Заглавку и Буџаку: око Алдинца, Градишта, При-
чевца, Репушнице, Старог Корита, Дрвника, Црног врха. Према налазима, 
максимални домет рударства достигнут је у II и III веку. Поред експлоатације 
злата, сребра и бакра из примарних рудних тела, Римљани су вршили и 
експлоатацију наносних лежишта (речни наноси). Остаци овакве експлоа-
тације очувани су у подручју Калне и Балта Бериловца, где постоје неке рим-
ске рушевине, вероватно остаци рудничке колоније и топионице злата.  

Упоредо са развојем рударске експлоатације примарних и секундарних 
лежишта, развијало се и топионичарство. Топионице су регистроване код 
Градишта, где су у III веку била значајна налазишта металних руда, а и у дру-
гим селима Заглавка и Буџака.  

Истраживања новијег датума вршили су Немци и наши приватни конце-
сионари, а везана су за период између два светска рата. Радови овог типа 
вршени су у околини Градишта, Габровнице, Папратне, Иновске и Штитар-
ске реке, на десној обали Тимока од Балта Бериловца до Габровнице. Истра-
живања су настављена и после Другог светског рата.  

Рударско-топионичарски басен Бор је од 1956. до 1958. године изводио 
истражне радове у околини Алдинца, који су указали на високе садржаје 
злата, сребра, бакра и бизмута. Године 1963. стручњаци Завода за привредни 
развој среза Зајечар и Завода за нуклеарне сировине из Београда вршили су 
геолошко-геофизичка истраживања рудних појава гвожђа. У извештајима 
ових институција истиче се да је код Алдинца и Репушница утврђено више 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 152

изданака квалитетне руде гвожђа, дебљине три метара. Гвожђе се налази у 
зони гранита, габра и кристалних шкриљаца, а рудни минерали су хематит, 
магнетит и лимонит. Магнет се јавља у виду сочива, а хематит и лимонит у 
виду жице. Значајна лежишта гвожђа квалтитетних вредности, како у Ал-
динцу и Репушници, има и у Градишту, Старом и Новом Кориту, Дејановцу, 
Папратни и Габровници. Примарна лежишта молибдена јављају се као ле-
жишта са незнатним садржајем злата, бакра и сребра и као уранско-молид-
бенска лежишта. 

Поред постојећих лежишта у Мездреји, Иновској реци и Габровници, где 
су и извођени истражни и експлотациони радови за време рада рудника ура-
нијума, постоји велики број уранијумских појава, чија економска вредност 
није поуздано утврђена, а најважније су у Радичевцу, Алдиној реци и Папрат-
ни. Лежишта мангана налази се на самој српско-бугарској граници, јужно од 
Писане букве. Према досадашњим сазнањима, постоји висока концетрација 
метала, па је с тог становишта препоручљиво њихово истраживање и екс-
плоатација. 

Код истраживања вредно је још напоменути алувијалне наносе Грно-
речке, Алдине, Иновске, Габровачке, Жуковске, Берчиновачке и Јелашничке 
реке.  

У новијој историји, после Првог српског устанка 1804, рударство је било 
у средишту пажње свих српских влада.  

Крајем тридесетих година ХХ века – на територији Србије око 40 руд-
ника угља, затим већи број рудника олова и цинка на Косову и Метохији и 
рудник бакра у Бору. Године 1938. број запослених у рударству био је 24.672 
радника, а од тога у Бору и тимочким рудницима угља око 10.500 запослених 
радника. Уочи Другог светског рата постојало је и радило 17 рудника угља. 
Најразвијеније рударство у Србији било је у Тимочкој Крајини.  

Рударство у Србији било је од великог значаја за Краљевину Југославију 
између два светска рата. Годишња вредност извоза рударских производа 
Краљевине Југославије износила је близу једне милијарде долара. У извозу 
руда, учествовало је 90%. 

Тимочка Крајина са налазиштима угља, бакарне руде, пирита, лимонита, 
магнетита, злата, сребра, кварца представља велико природно богатство 
Србије. Између два светска рата рударство је било најважнија привредна 
грана после пољопривреде.  

Између два светска рата држава је чинила доста за развој рударства. 
Улагање у рударствo вршиле су домаће и стране компаније. Држава је давала 
концесије страним компанијама и по тим основама остваривала приходе. За-
раде рудара биле су ниске, а остварени профит велики и одлазио је у 
иностранство.  

После ослобођења Србије од Турака, у првој половини ХIХ века, створени 
су повољни услови за бржи привредни развој независне Србије. Томе је 
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допринела прва технолошка револуција у XVIII веку проналаском парне ма-
шине 1789. године. Примена парне машине захтевала је потребу за све већом 
количином угља.  

Друга технолошка, односно индустријска револуција настала је пронала-
ском електричне струје 1891. године, подстакла је даље отварање рудника 
угља, као и проширење производње у постојећим рудницима. Истовремено, 
за добијање струје покренута је изградња електрана на води, али и оних 
електрана чије је турбине покретала водена пара, добијена сагоревањем ве-
лике количине угља.  

Крајем ХIХ века први рудници угља у Србије отварају се у Врднику 
(Млава) код Деспотовца и Добри на Дунаву. То су били први почеци произ-
водње угља у Србији. Касније, у Тимочкој Крајини, отварају се рудници 
Сиколе и Звездан, са чијом производњом почиње развој угљарства у овом 
крају. Угљарство се развијало у целој Србији, посебно у источном делу, у Ти-
мочкој Крајини.  

 

  
Рударска смена 

 
Први рудници угља на територији садашње општине Књажевац отварају 

се крајем ХIХ века и почетком ХХ века.  
 

Рудник „Добра срећаˮ 
 

Рудник каменог угља „Добра срећаˮ у селу Вина код Књажевца спада у 
ред наших најстаријих рудокопа. Отворен је 1896. године. Рудник је отворио 
Стеван Сибиновић, власник ковачке радње у Књажевцу.  
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Стеван је родом из села Малча близу Ниша. У Књажевац се  доселио и 
отворио ковачку радњу почетком последње деценије ХIХ века. 

Постоји прича како је дошло до отварања рудника. Говори се да је ковач 
Стеван Сибиновић неког летњег дана седео испред своје ковачке радње, у 
тренутку када је један сељак зауставио своја дрвена кола и рекао: „Мајсторе, 
ја сам рабаџија. На једном точку ми се покидала шина, па те молим да ми је 
прекујеш.ˮ „Врло радоˮ, рече ковач Сибиновић, „али немам чиме да загрејем, 
тренутно немам ћумура.ˮ „Ихˮ, рече сељак рабаџија, „код нас у Вини у свакој 
њиви има ћумура, а књажевачки ковачи то не знају. Донећу сутра једну торбу 
тог ћумура, па га пробајте.ˮ Ковач Стеван се сложи са рабаџијом да му сутра-
дан донесе тај ћумур како би пробао може ли се са њим загревати и ковати 
гвожђе. Сељак рабаџија испреже волове и остави своја кола испред ковачке 
радње, а волове у јарму отера кући. Сутрадан сељак рабаџија донесе две торбе 
винског ћумура свезане попут бисага да би се могле носити на рамену. „До-
нео сам две торбеˮ, рече рабаџија „требаће вам“. Ковач распали ватру мехом, 
стави шину на ватру и необично брзо шина се загреја. Ковач Стеван Сибино-
вић прекова шину, стави је на точак и чекићем је дотера и намести. Кад је 
посао био завршен, задовољан рабаџија упита: „Колико треба да платим, мај-
сторе?ˮ „Ништа не требаˮ, одговори ковач, ,,донесите нам ових дана кад 
долазите овамо још две-три торбе овог ћумура.ˮ25 

Предузимљив ковач Стеван Сибиновић одмах је препознао да је у питању 
неупоредиво боље гориво винског угља од ћумура који ковачи сами спремају 
од дрвеног угља. Половином последње деценије ХIХ века, ковач Ставан Си-
биновић је затражио од српске владе концесију за истраживање и 
експлоатацију винског угља. На добијању концесије – рударске повластице 
није дуго чекао. Српска влада је у иницијативи за коришћење природног бо-
гатства Србије видела зрачак наде за излажење из беде и сиромаштва,  јер 
концесија подразумева, поред запошљавања великог броја сиромашних се-
љака, и приходе државе који се законом утврђују. 

Концесија је обухватила 24 рудна поља (једно поље – 1 хектар). Без искус-
тва и довољно новца, Стеван Сибиновић је одлучио да почне са отварањем 
рудника са алатима које има и људима из околине рудника. Прави рудник је 
основан – отворен 1906. године, када се накупило мало пара и искуства (није 
познато да је иза концесионара стала нека финансијска институција). 

Рудник „Добра срећаˮ, како га је назвао оснивач и власник Стеван Сиби-
новић, развили су у правом смислу те речи Аустријанци у Првом светском 
рату као окупатори Србије у периоду од 1915. до 1918. године. По завршетку 
рата процењено је да су за три године окупације Србије извукли и одвезли из 
рудника „Добра срећаˮ око 40.000 тона каменог угља. До овог закључка се 
дошло на бази откопаних рудних поља и јамских рударских радова. Проблем 
транспорта-превоза угља до купаца и даље, само је делимично био решен. 
                                                        
25 Из записа Данила Ђорђевића, 2008. 
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Тимочка пруга Ниш–Прахово пристаниште на Дунаву била је у изградњи. 
Пројектована је од 1896. до 1904. године, а градња је почела 1908. Деоница 
пруге од Зајечара до Књажевца пуштена је у саобраћај 15. јануара 1915. го-
дине, али проблем превоза од рудника до утоварне станице у Књажевцу није 
решен. Превоз сељачким дрвеним колима био је спор и скуп. Било је потре-
бно много радне снаге за утовар и истовар, а ње није било увек, нарочито у 
сезони пољопривредних радова. Људи су нерадо одлазили у рудник, али је 
зато општинска власт одређивала групе радника који су се смењивали на по 
неколико дана. Рад на утовару и истовару је плаћан, истина не много, али је 
плаћан.  

 

 
Некадашње окно рудника угља у Вини 

 
Окупаторске власти су закључиле да решење треба тражити у изградњи 

ускотрачне пруге до утоварне станице у Језави – Књажевац. Извршено је 
снимање терена и пројектовање пруге. Пруга је проведена долином Грезан-
ске реке. Кад се дошло до испод самог села Вина успон је био несавладив. Да 
би провели пругу до рудника, Аустријанци су прибегли извођењу осмице у 
Винском пољу и довели пругу до рудника. Тако је решен проблем транспорта 
угља из „Добре срећеˮ заувек 1917. године. 

Велики рат је завршен новембра 1918. године. Створена је велика држава, 
али сиромашна и опустошена. Све је у њој недостајало: и хлеба и огрева и 
сировина за оно мало преживеле индустрије и саобраћаја. Власник рудника 
„Добра срећаˮ Стеван М. Сибиновић умро је 1923. године. Рудник наслеђује 
његов син Драгомир Драгче Сибиновић, који улаже велике напоре да оживи 
и повећа производњу угља. Забележено је да је „Добра срећаˮ те 1923. године 
остварила производњу од 20.ооо тона каменог угља и запошљавала 310 рад-
ника. 
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Главни купац угља из рудника „Добра срећаˮ била је државна железница. 
Да би се проширио круг купаца и на нека индустријска предузећа и лакше 
продавао угаљ, 1926. изграђена је брикетница у Језави где се вршио утовар 
угља на индустријски колосек. Угаљ из „Добре срећеˮ је хумусног порекла, 
сјајан и трошан, са доста пепела и сумпора. Погодан је за брикетирање, али 
после прања, калорична моћ овог угља износи око 6.500 калорија. Угаљ је 
брикетиран у две димензије – цигла и јаје. Цигла је била намењена железни-
ци и индустријским предузећима, а димензија јаје приватним домаћинстви-
ма. 
 

 
Превоз угља из рудника узаним колосеком Вина–Књажевац 

 
За време Другог светског рата производња угља била је незнатна. Један 

од разлога је и то што је у селу Вина и на самом руднику угља био смештен 
штаб Књажевачке четничке бригаде Драже Михаиловића, касније Књаже-
вачког корпуса или Југословенске војске у отаџбини; како су волели да кажу 
четници: командант бигаде, касније корпуса, био је Божидар Божа Милади-
новић, капетан Војске Краљевине Југославије. Штаб је у Вини боравио од 
1942. до 1944. године. 

У руднику „Добра срећаˮ у Вини четници су крајем 1942. године органи-
зовали производњу ручних бомби. Власник рудника Драгољуб Сибиновић 
био је против тога. Због тог протеста четници су почетком 1943.  ликвиди-
рали – убили Драгољуба током ноћи у његовом стану који је био у близини 
данашње Робне куће у центру града.  

Експропријацијом већих индустријских предузећа и рудника од 5. 12. 
1945. рудник „Добра срећаˮ постаје државно предузеће. Од тада почиње ве-
лики успон овог рудника. Производња из године у годину расте, повећава се 
број запослених радника – рудара, истражују се нове рудне резерве, граде се 
нови станови у рударској колонији за раднике и стручне људе који треба да 
воде рудник. 
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Парна локомотива за превоз угља из рудника „Добра срећаˮ 

 
Рудник „Благовестиˮ 

 
Рудник „Благовестиˮ удаљен је од рудника „Добра срећаˮ око 2 км у истом 

рудном пољу. Отворен је 1921. године. Концесију – рударску повластицу за 
отварење рудника добио је Ђорђе Вајферт, индустријалац из Београда, нека-
дашњи гувернер Народне банке Краљевине Србије. Ђорђе Вајферт је био 
власник овог рудника све до 1930, када „Благовестиˮ, као и рудник „Подвисˮ, 
прелазе у власништво „Друштва за експлоатацију гориваˮ из Београда. Ка-
мени угаљ из рудника „Благовестиˮ има иста својства као и угаљ из „Добре 
срећеˮ. Хумусног је порекла, сјајан и трошан, са око 6.500 калорија, и доста 
пепела и сумпора.  

 

 
Рудари рудника „Благовестиˮ 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 158

Ради отпреме угља до железничке станице пругом којом „Добра срећаˮ 
превози свој угаљ, до утоварне станице у Језави – Књажевац, рудник „Благо-
вестиˮ је изградио пругу 2 км исте ширине колосека и спојио рудник са поме-
нутом железницом (ЈЖ). 

Угаљ се продавао у ровном стању. Производња у време и између два свет-
ска рата била је неуједначена и прлагођавана потребама купаца. Тако је пре-
ма подацима у публикацији „Стогодишњица ослобођења Тимочке Крајине 
(1833–1933)ˮ произведено: 

- 1921. – 1.879 т угља са 24 радника; 
- 1925. – 15.821 т угља са 135 радника; 
- 1930. – 12.354 т угља са 90 радника. 
Преласком у руке новог власника, „Друштва за експлоатацију гориваˮ, из 

Београда, 1930. године рудник „Благовестиˮ је привремено затворен. 
 

Рудник „Тресибабаˮ – Подвис 
 

У подножју планине Тресибабе, испод села Орешца, на десној обали Свр-
љишког Тимока 1909. године рударско истраживање започео је Никола 
Ђорђевић, родом из села Вина код Књажевца. 

Никола Ђорђевић је свој мали рудник назвао „Тресибабаˮ. 
Захваљујући предузимљивости власнику рудника „Тресибабаˮ, Николи 

Ђорђевићу, угаљ из његовог рудника је доспео на светску изложбу 1911. го-
дине у Торину (Италија) и тамо одликован сребрном медаљом.  

 
Рудник „Подвисˮ у Подвису 

 
Са леве стране Сврљишког Тимока, у падини која се спушта ка кориту 

реке, лежи Подвис. Има знакова да је Подвис као рудно лежиште био познат 
пре Тресибабе. Постоји приповедање да је цело ово подручје за време турске 
управе Србијом припадало неком Турчину, да је на том поседу била једна во-
деница и један мали рудник. Турци су, кажу, вадили угаљ за своју „артиље-
ријуˮ и коњима га преносили до Гургусовца и даље.  

После ослобођења 1833. године, Турчин, власник овог имања продао је 
свој посед за две кесе златника Милошу Ђорђевићу. Један од синова Милоша 
Ђорђевића, касније генерал српске војске са надимком Грош, распродао је 
ово имање сељацима из околине, а концесију – рударску повластицу на 24 
рудна поља, коју је прихвтаио његов отац, продао је Ђорђу Вајферту, индус-
тријалцу из Београда.  
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*** 
 

Вајферт се први почео бавити истраживањем руда у Србији. Године 1883. 
отворио је рудник лигнита код Костолца, 1886. рудник живе на Авали, 1903. 
рудник бакра у Бору и још седам других рудника, поред многобројних истра-
живања. Тако је рудник „Подвисˮ дошао у власништво Ђорђа Вајферта.  

До Првог светског рата, рудником Подвис је управљао неки Чех, чије име 
није забележено. За време његове управе изграђена је горња радничка коло-
нија, за раднике и стручњаке са стране. Током истраживања утврђен је ква-
литет и енергетска моћ угља. У једном рудничком истраживању стоји: „Угаљ 
из окна „Тресибабаˮ има 6.720 кал, а угаљ из рудника „Подвисˮ 5.850 кал.ˮ 

У првој деценији ХХ века производња угља у оба рудника била је мала. 
Међутим, и те мале количине угља, добијене из истражних радова, нису 
могле бити на време отпремљене купцима јер није била завршена градња 
Тимочке пруге.  

До књажевачке железничке станице угаљ се превозио дрвеним сељач-
ким колима. Дневно, један рабаџија могао је да заради 15 динара. 

Тимочка пруга пројектована је и трасирана у периоду између 1890 –1904. 
године. Деоница пруге Зајечар–Прахово пристаниште пуштена је у саобра-
ћај 15. 6. 1914. године, а део пруге од Зајечара до Књажевца јануара 1915. 
године. Тек онда су створени услови за развој рудника у Подвису и Вини, као 
и других рудника у Тимочкој долини.  

Главни купац угља из рудника „Тресибабаˮ у првој деценији ХХI века био 
је „Прво српско бродарско друштвоˮ са седиштем у Београду, које је обављало 
речни саобраћај на Сави и Дунаву од Митровице до Радујевца.  

Уочи Првог светског рата, производња угља у руднику „Тресибабаˮ обав-
љала се доста примитивно (екстензивно). Није било инвестиција у опремању 
рудника. Месечна производња износила је око 120 тона.  

Године 1915, пре окупације Србије, рудник „Тресибабаˮ мења власника и 
прелази у власништво „Прометне банкеˮ из Београда. Ова банка основана је 
1896. године и имала је капитал 10 милиона динара. Њен директор и пре-
тежни васник био је Милош Савчић, касније председник београдске Општи-
не.  

У јесен 12. 10. 1915. године, Бугари без објаве рата проваљују у Србију и 
до 1. 11. те године заузимају целу Тимочку Крајину. Тада су рудници „Треси-
бабаˮ и „Подвисˮ преузети од стране окупатора. За време окупације Бугари 
су рауб системом опустошили руднике „Тресибабуˮ и „Подвисˮ, тако да су 
овим рудницима по завршетку рата биле потребне године да би се вратили у 
нормално стање.  
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*** 
 

По ослобођењу земље (1918) у рудницима су извршене промене у управ-
љању. Године 1919. основано је ново акционарско друштво „Друштво за 
експлоатацију гориваˮ. Друштво је имало 11 акционара. Милош Савчић имао 
је највећи број акција – 400. Рудници „Тресибабаˮ и „Подвисˮ постају вла-
сништво новооснованог друштва. Међу власницима нема оснивача рудника 
Николе Ђорђевића. Нови власници су постали људи који су имали капитал 
и углед у друштву, али су Николу Ђорђевића, као искусног рудара, задржали 
за управника рудника „Тресибабаˮ. 

Завршетком и пуштањем у саобраћај деонице пруге Књажевац–Ниш у 
августу 1922. године, отварају се нове могућности за развој рудника угља овог 
краја.  

Године 1922. рудник „Тресисбабаˮ запошљавао је 252 радника и имао го-
дишњу производњу од 23 хиљаде тона, а рудник „Подвисˮ 123 радника и 
производњу од 9 хиљада тона угља.  

У периоду од 1920 до 1929. године, број запослених радника кретао се 
збирно за оба рудника: 1923. – 487 радника, 1925. – 384 радника, 1927. – 374 
радника, 1929. – 444 радника.  

Производња у оба рудника: 1923. – 32.312 т, 1925. – 31.312 т, 1929. –43.526 
т каменог угља. Године 1930. рудници „Тресибабаˮ и „Подвисˮ престали су да 
послују као два посебна рудника. Те године „Друштво за експлоатацију го-
риваˮ откупило је од Ђорђа Вајферта рудник „Подвисˮ и створило ново пре-
дузеће под именом „Тресибаба-Подвисˮ. У периоду између два светска рата 
(1918–1941) ово рударско предузеће изградило је електричну централу, ком-
пресорску станицу, сепарацију на утоварној станици за прање и класифи-
ковање угља. Изграђене су радионице за одржавање и ремонт рудничких 
инсталација. Нови власник „Друштва за експлоатацију гориваˮ изградио је и 
доста станова за смештај радника са породицама. Треба забележити да су се 
радници изборили да стан, осветљење и огрев у стану буду бесплатни. „Друш-
тво за експлоатацију гориваˮ изградило је 1938. године велику и лепу зграду 
за културне потребе радника у Подвису. У згради је смештена библиотека са 
250 књига, биоскопска апаратура, позорница за одржавање позоришних 
представа, справе за потребе соколског друштва и др. У том периоду изгра-
ђена је и нова амбуланта коју је водио руднички лекар, као и пекара и про-
давница колонијалне робе.  

За време Другог светског рата, окупатор је под притиском организовао 
производњу угља у рудницима „Тресибаба–Подвисˮ и „Добра срећаˮ у Вини.  

Директор рудника „Тресибаба–Подвисˮ, за време Другог светског рата, 
био је Словенац Александар Бланшек. Он је повремено примао окупаторске 
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српске власти, као и немачке официре, који су се интересовали за разне про-
блеме рудника како би утицали на ископавање што веће количине угља за 
потребе окупатора.  

Рудник „Тресибаба–Подвисˮ за време Другог светског рата су обезбеђи-
вали – чували немачки војници. Поред директора Бланшека, у предузећу 
„Тресибаба–Подвисˮ радила су још три рударска инжењера, такође Сло-
венци.  

Потребно је да се зна и забележи да су Књажевачко-бољевачки и Свр-
љишки партизански одред 12. 10. 1941. године ушли у оба рудника и униш-
тили све инсталације и рударска постројења и онеспособили руднике за 
производњу.  

Колика је штета учињена рудницима „Тресибаба–Подвисˮ види се из из-
вештаја управе рудника упућеном власнику предузећа „Друштво за експлоа-
тацију гориваˮ у Београду крајем 1942. године. Рудник „Тресибабаˮ толико је 
оштећан да ни после годину дана од упада партизана није био способан за 
производњу. Машине за извлачење угља из јаме рудника „Тресибабаˮ толико 
су биле оштећене да се нису  могле поправити, већ су се морале набавити 
нове. Све инсталације су биле покидане, а уређаји за проветравање и изба-
цивање воде из јамских просторија потпуно уништени, као и сви ходници за 
превоз и извлачење угља у руднику „Подвисˮ, тако да је и овом руднику било 
потребно 6 месеци да обнови какву-такву производњу.  

Рудник „Тресибаба–Подвисˮ, после извршене експропријације 1946. го-
дине, наставља да ради као државно предузеће.  

 
Рудник „Влашко Пољеˮ 

 
Истражни радови на овом рудном налазишту отворени су 1903. године. 

Ко је отворио и финансирао ове истраге нема поузданих података, али се 
међу рударима књажевачких рудника говорило да је то највероватније био 
Ђорђе Вајферт. Експлоатација угља у руднику „Влашко Пољеˮ почела је 
после Другог светског рата 1946. и трајала до 1950. године, када је рад у руд-
нику обуставио рат. Истражни радови настављени су 1959. и трајали су до 
1962. године, када су због угљарске кризе у земљи обустављени.  

 
Рудник „Дубраваˮ 

 
Овај мали рудник лигнита отворен је на самој периферији Књажевца, у 

насељу Дубрава, по коме је и рудник добио име. Концесију –рударску повла-
стицу за истраживање и експлоатацију рудника добио је Драгољуб Радо-
вановић из Књажевца и Тимочка банка. Нема ближих података о овој банци, 
као на пример када је основана, којим капиталом је располагала, где је било 
њено седиште. Да ли је поменути Драгољуб Радовановић био њен директор, 
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не зна се. У свим писаним документима нигде се не помиње име Драгољуба 
Радовановића. Концесија је гласила на 300 рудних поља (једно рудно поље = 
1 ха). Рудник је отворен 1922. године.  

Према подацима из књиге „Стогодишњице ослобођења Тимочке Крајине 
(1833–1933)ˮ, у руднику „Дубраваˮ произведено је: 

- 1922. – 1.487 т угља са 73 радника; 
- 1923. – 2.167 т угља са 19 радника; 
- 1924. – 3.068 т угља са 142 радника. 
Надаље, све до 1931. године производња у овом руднику опада, вероватно 

због слабог квалитета угља и непримерене цене. О производњи у овом руд-
нику од 1931. до 1945. године нема података. Угаљ из „Дубравеˮ због слојних 
прилика био је проткан умецима глине, песка и других јамских примеса и 
пре извоза из рудничке јаме морао је да буде очишћен, што је повећавало 
трошкове производње. Калорична моћ угља из „Дубравеˮ кретала се око 
2.500 калорија са доста пепела и сумпора. Упоређењем са сличним угљевима 
намењеним широкој потрошњи на тржишту, угаљ из рудника „Сокоˮ има око 
4.200 калорија и рудник „Лубницаˮ око 3.500 калорија. Са приближно истом 
ценом, продајном, „Дубраваˮ тешко издржава ту конкуренцију. Угаљ из 
„Дубравеˮ продавао се тамо где се због количине производње бољих угљева 
у земљи морало куповати оно што се има.  

 

 
Рудник угља „Дубраваˮ у Књажевцу, 50-их година 
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Рударска амбуланта у Књажевцу 
 

Рударство на територији општине Књажевац између све светска рата 
било је веома развијено. У циљу здравствене заштите рудара и чланова њи-
хових породица, 1935. године у Књажевцу је подигнута Рударска амбуланта.  

Рударску амбуланту и пространу збраду у Књажевцу подигла је Британ-
ска благајна (удружење рударских радника). Амбуланта је имала, поред 
просторија за преглед болесника, и дијагностику и стационар са 20 кревета 
за лежање радника и њихових породица. Амбуланта је била права мала бол-
ница.  

Три године пред Други светски рат, амбуланта је имала и свог сталног 
лекара који је истовремено био и управник Рударске амбуланте. То је био др 
Радивоје Савић, познати лекар и хуманиста у књажевачком крају. Доктора 
Савића су у току Другог светског рата осумњичиле окупаторске власти да са-
рађује са партизанима и да их снабдева санитетским материјалом и 
лековима, као и да их потајно обилази и лечи рањене и болесне партизане 
смештене по селима, па су га због тога ухапсиле и послале у злогласни логор 
,,Dahauˮ, из кога др Савић није никад изашао. Умро је у овом логору 1944. 
године, непосредно пре ослобођења логора од стране савезника.  

Уочи Другог светског рата, 1939. године у књажевачким рудницима угља 
произведено је укупно 127.001 тона угља. У рудницима угља било је запо-
слено укупно 945 радника.  

 
Рудници угља, производња и запосленост26 

 

Рудник 
1939. 

Производња Број радника 

„Добра срећаˮ Вина 35.530 т 380 
„Влашко Пољеˮ / / 

„Подвисˮ Подвис 84.522 т 480 
„Тресибабаˮ 7.149 т 85 

СВЕГА: 127.001 т 945 
 

*** 
 

Књажевачки рудници угља између два светска рата били су носиоци 
свеукопног привред ног и друштвеног развоја овог краја. Уочи Другог свет-
ског рата 1940. године, на садашњој територији општине Књажевац, у 
привреди је било запослено 1.848 радника. У рудницима угља радило је 945 
радника или 52 % запослених у привредним делатностима.  

                                                        
26 Извори: 1. ,,Угљени рудници у Тимочкој Крајиниˮ; 2. ,,Привреда Тимочке Крајине (1940–1990)ˮ; 
3. ,,Привреда општине Књажевац ХХ века – први део (1900–1945)ˮ, 2012, 166. 
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Становништво и запосленост 1940.27 
 

Територија Становништво Запосленост % Број запослених на 1000 
становника 

Југославија 15.441.000 1.632.344 10,70 110 
Србија 6.310.000 395.000 6,25 63 

Тимочка Крајина 310.000 15.000 4,85 48 
Општина Књажевац 61.260 2.640 4,26 43 

 
Крајем тридесетих година у индустрији и рударству, занатству, трговини 

и угоститељству, пошти и саобраћају и у непривредним делатностима – 
здравству, школству, култури, управи, на територији општине Књажевац 
било је запослено укупно 2.640 људи, или 4,26% укупног становништва. Нај-
већи број запослених био је у рудницима угља и у занатским делатностима.28  

 

 
 

Плави град 

                                                        
27 Извор: ,,Статистички годишњак Југославије 1938.ˮ 
28 Извори: Записи Данила Ђорђевића, 2008, Милан Милосављевић „Привреда општине 
Књажевац ХХ века – први део (1900-1945)ˮ, усмена казивања... 
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ДОЊОКАМЕНИЧКА  
ИМЕНА БИЉА 

 

Јакша Динић 
 

 
Прикупљајући грађу за Тимочки дијалекатски 

речник29 забележио сам у родној Доњој Каменици 
код Књажевца, као и на осталом подручју тимочког 
говора, неколико стотина локалних, народних име-
на разних биљака. У Речнику сам дао њихове крат-
ке описе, извршио идентификацију са научним 
називима и додао граматичке квалификативе. Ов-
де износим могуће мотиве који су определили на-
родног номинатора дâ биљкама да имена која оне 
данас имају.  

Познато је да биљке носе две врсте имена: народно име и научно име. 
Народна имена за поједину биљку, у једном језику, могу бити многобројна30, 
а камоли тек у различитим језицима, док је научно (латинско) име увек исто, 
на читавој земаљској кугли. 

При анализи мотива за номинацију фитонимска грађа разврстана је у 
више семантичких група. У многим од њих постоје директно мотивисани на-
зиви, на пример на  основу мириса, боје, укуса и тако даље, али исто, из тих 
а и других поља испољавају се индиректно мотивисани називи који настају 
на основу асоцијативне везе између биљке или неког њеног дела, и добила је 
те називе зато што по спољашњем изгледу, лишћу, цвету и цвасти апсолутно 
неке друге реалије, односно дела те реалије, при чему се основом номинације 
биљке може сматрати и веровање у неку од њених особина, у њено дејство, 

                                                        
29 Ј. Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008. 
30 Као пример многобројности народних имена у српском језику за једну биљку наводимо 
хајдучку траву, која се још зове: ајдучица, ајдучка трава, арман, арманц, армањ, аспра, бели ра-
ван, бели равањ, бело ивањско цвеће, божја халуга, божје дрвце, водени спориш, гренки рман, 
ерман, заврелец, заврелчец, јалова месечина, јалови месечњак, јалово месечје, језичец, јер-
манец, јутроцел, качак, качек, качјек, коранцељ, коромачић, короцељ, костеница, кострет, кос-
третица, кострешница, кошеница, крвавац, куница, куња опаш, куњи реп, кучја трава, љутица, 
малинковица, мали созлат, мезинец, мезиниц, мекушица, месечина, морачика, мрмањ, мрмоњ, 
ошкерц, папрац, петровско цвеће, пурански језичец, раван, равањ, равуника, ребрац, реза, рман, 
рманац, рманц, роман, руница, скорејца, скороцел, спор, спорић-столистак, спориш, спо-
ришевина, столика, столиска, столист, столиста, столистак, столистац, столистник, столишник, 
тинторова трава, тучија трава, хајдучица, хрб, хрман, шаруцељ, шкркотец, шкркотовец, шкртовец 
(Д. Симоновић, Ботанички речник, Београд, 1959, 7).  
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време појављивања, време њене употребе и тако даље. Биљка може бити 
именована на основу једног или на основу више мотивационих обележја. То 
се односи како на биљке са једном именском ознаком, још више важи за син-
тагматске називе, код којих основна реч може бити мотивисана једном 
ознаком, а детерминатор неком сасвим другом, мада се дешава да могу 
имати исти мотив. Ево најважнијих мотива: 

 
1. Мирис  

 
Мирис је способност биљака да својим супстанцама, чију основу чине 

етерична уља и други састојци, делују на човеково чуло мириса. Мириса има 
разних и различитог интензитета, али су две групе основне: пријатни и не-
пријатни мириси. 

Када се преломи биљка Bifora radians или, још изразитије, када је ма-
совно у пољу потуче град, она испушта снажан неугодан мирис и зато је 
добила назив смрдљува (видећемо касније да се зове и каландро). Насупрот 
њој, врста Artemisia annuа, услед пријатног мириса прозвана је миришљáв-
ка, па се због тог својства стављала у воду за купање. Anethum graveolens и 
њој слична Foeniсulum vulgare које су целе пријатног мириса, добиле су на-
зив миродија, мирадија, мирудија. Шиб Sambucus nigra зове се бьз, од гл. 
,,баздетиˮ, што је карактеристично за опојни мирис зове. Када се биљци San-
guisorba minor протрљају листићи, она замирише на лубеницу, дињу или 
краставац, од чега је настао назив лубеничје. Asarum europaeum позната је 
под именима: тавјаника, тавњаника, тавњаниче, тавњаничје, тавња-
ничи, тамњаника. Сви ови називи настали су због јаког мириса биљке 
сличном мирису тамјана. „Овдé растé травá тавњаника, / По њу гáзим на та-
вњáн миришем“ (н. п.).  

Многе биљке из рода Salvia имају пријатан и опојан мирис, али када се 
протрља Salvia verticillat, не осећа се никакав мирис, или, зависно од варије-
тета, непријатно мирише и зато је добила назив гóвањ или серуша, сируша 
(уп. о томе и Скок 1, 597). Биљна врста Valeriana officinalis због мириса на 
мачју мокраћу добила је назив мáчја травá. Лисне жлезде мале грмолике, 
лековите и отровне биљчице Ruta graveolens, пуне безбојне или жуто-зелене 
житке масе испуштају снажан мирис, некада непријатан. По тој слузавој 
маси и таквом мирису биљка је прозвана катраньк. (Катран је нешто црно, 
мрачно, страшно; када куне каже: „Катран те изел.ˮ Посуда  у којој се држи 
катран још је мрачнија, нешто као црна рупа, свемирска, па је и клетва 
страшнија: „Катраница те црна изела.ˮ Катраньк не само да је деминутив од 
катран, он има благотворно значење: „Ако те боли чир, ʼел убивотина, мазни 
иʼ малко с катраньк.ˮ Биљка Trollius europaeus названа је тужњак цвеће, 
због отужног мириса њених жутих цветова. 
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2. Укус 
  

Људско чуло разликује четири укуса: слано, слатко, кисело и горко. Како 
биљке углавном немају слани укус, онда, у овом послу, рачунамо на прео-
стала три укуса и неке асоцијативне комбинације. 

Листопадно дрво Quercus feainetto, за које кажу да су му врхови гранчица 
слатки, названо је сладун, негде благун. Биљка у науци знана као Glycyrrhiza 
glabra у тимочком говору добила је назив тужан кóрен (тужан – „сладакˮ). 
Због тога што  је и њој корен слатког укуса исто тако и биљна врста Polypo-
dium vulgare добила је назив тужан кóрен. Једна сорта јабуке (Маlus), 
ситног слатког плода, зове се блажичка (у тим. говору ,,благоˮ – слатко). С 
друге стране, Rumex acetosella која садржи кисели калијум оксалат, због чега 
је пријатног киселог укуса, који освежава, названа је ћисалица, ћисалница. 
Oxalis stricta такође се зове ћисалица, јер је киселог укуса при жвакању. 
Malus silvestris (врста дивље јабуке), чији се ситни плодови одликују изра-
зитом киселолшћу, у народу се зове ћисалка, ћиселка, ћисаљћа. На горчину 
биљке Veratrum album указује њено име чемерикa (турц. čemerli – горак, 
чемеран). Јестиви гомољи Lathyrus tuberosus имају укус плода ораха одакле 
им долази назив рáшчичи (са отпалим о у почетној позицији < орашчичи). 

 
3. Боја   

 
Скоро свака биљка има цвет, а цвет је увек у некој боји, због тога је она 

чест мотив номинације. 
Један од првих пролећних цветова Bellis perennis прозван је бéла рáда, 

због белих круничиних листића који опервазују жуту средину цвета. Због 
сличног изгледа белој ради, такав назив имају и Matricaria chamomilla, 
Anthemis arvensis, Anthemis nobilis, Tripleurospermum, али оне не доносе 
пролећну радост; оне имају друга својства – лековита. Fraxinus excelsior се 
зове бéл есéн због тога што му је дрвна маса бела. Лековита трава Achilea 
millefolium добила је име бéли рáван зато што има белу, равну цваст у облику 
штита. Artemisia absinthium носи назив бéл пелин, а то је отуда што је цела 
биљка обрасла меким сивкастим длачицама због чега изгледа сребрнастозе-
лена. И лишће је беличасто, свиласто, опет прекривено густим, као кадифа 
меким, белим длачицама. Tussilago farfara названа је подбéл зато што су јој 
листови са доње стране бели, услед ситних, меких маља. Lepidium ruderale, 
биљна врста љутог укуса, непријатног мириса, неугледних зеленкастобелих 
цветова, делује депресивно и због тога је, а посебно због цветова, добила на-
зив травá белушина, са аугментативно-пејоративним значењем. Achillea 
millefolium је добила назив  и месéчина по белој штитастој цвасти, која у 
околном зеленилу сија као бледи месец ноћу. Atriplex patula jе названа браш-
њеник, јер млади листови имају длачице и могу бити пепељасте боје, као 
посути брашном. Иста се биљка зове и лóбода. Ова витка биљка с неколико 
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раскриљених великих листова изнад којих се високо диже пепељастобело 
стабло са белом цвасти, дискретно прошараних црвеном бојом на врху, нео-
дољиво подсећа на раскриљеног, дуговратог, белог лабуда, по коме је и 
добила oво друго име, уп. рус. лебедь. Оба О у речи лобода варирају са Е. Слог 
ло- настао је по закону ликвидне метатезе, јер по једном мишљењу потиче од 
корена olb- ,,бео” = лат. albus, тј. биљка је названа по боји кoју има лабуд. 
Има и другачијих мишљења (Скок 2, 312). Euphorbia cyparissias, Taraxacum 
officinale, Cicerbita pancici, Euphorbia helioscopiа, Lactuca virosa, због белог 
млечног сока, који испуштају на прелому зову се једним именом – млéч. 

Жута боја често учествује у номинацији биљака. Taraxacum officinale наз-
ван је жлтá рáда, због жуте боје круничиних листића. Из истих разлога 
жлтом радом се називају још и: Matricaria sauveolens, Antemis tinctoria, 
Chrysanthemum segetum, Tanacetum larvatum, Tanacetum serotinum,. Tana-
cetum corymbosum и др. Achillea clypeolata зове се жлти рáван јер јој је шти-
таста цваст жуте боје. Sonchus arvensis има жуте цветове и отуда јој име 
жлтеница, а  Chelidonium majus, пун жутог млечног сока, који испушта при 
прелому, именован је као жлтица. Berberis vulgaris, трновити грм који цве-
та жуто назван је жлт шипьк. Cantharellus cibarius је јестива гљива жуто-
наранџасте боје. По тој боји, сличној боји лисице, печурка је добила име ли-
сичарка. Lotus corniсulatus, који расте ниско и цвета жуто па по влажним ли-
вадама ствара тепихе жуте боје, ту и тамо прошаране неким зеленим лис-
товима; добио је назив пржена јáјца. Биљка жуте цвасти Achillea clypeolata, 
која носи имена жлти рáван, односно жлта месéчина подсећа на бели ра-
ван, односно месечину  (Achillea millefolium), само што је овој боја другачија 
– жута. Кончасто, жуто стабло биљног паразита Cuscuta epithymum подсећа 
на косу плаве боје. Како се вила замишља као девојка плаве косе стога је 
биљка названа вилова косица. 

Називи неколико биљака мотивисани су црвеном бојом. Биолошки зрео 
плод врсте Allium cepa има спољашње листиће црвенкасте боје, па је с пра-
вом назван црвéни лук. Његов назив – црни лук неодговарајући је у односу 
на боју и тумачи се као хроматска опозиција белом луку. Шибљу Rhus, чије 
лишће у јесен поцрвени, дато је име руј. Печурка Psalliota campestris са црве-
ним доњим делом клобука названа је црвéњача. Peziza aurantia се зове 
бáбино руменило. То је мала гљива необичне цинобер боје, због које се и зове 
руменило; расте на старом, трулом пању, па је због тога назив бáбино руме-
нило. Rubia tinctorum прозвана је брóч. Има црвен корен и гајила се за 
бојадисање. Користи се и као народни лек; кости болесника који употребља-
вају броч поцрвене. Setaria glauca – муар (мухар) добио је име по црвеној 
боји приземних делова свога стабла и ризома, у ствари од придева ,,мохорит, 
-а, -оˮ – тамноцрвен. За црвену се боју каже, између осталог, да је боја срама, 
стида, па имамо да су у биљци Daucus carota у штитастој цвасти сложени 
многобројни ситни, бели цветови, а да је само покоји црвен, тек толико да би 
показао како се заруменео од срама, од стида због чега је и биљка добила 
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назив срáм. Оптичка мешавина која се ствара од црвених цветова и пепеља-
сте боје стабљика Lychnis coronaria даје црвенкасторужичасту боју, боју 
сукрвице, па је биљка именована као сукрвичина. Papaver rhoeаs има два на-
зива, по једном се зове булка, а по другом турчинац. И у једном и у другом 
примеру мотив за номинацију је црвена, наводно, турска боја. Грмолики шиб 
Syringa vulgaris (јоргован) цвета љубичасто и зато је назван љиљак. Цветови  
Malva silvestris обично су љубичасто-ружичасти, чиме подсећају на боју кре-
сте узбуђенога ћурана, па се зато јавља назив ћурчија травá. Achanthus 
longifolius је добила име мисирка по боји својих плавичастоцрвенкастих цве-
това који у густом мноштву цветају уз високу стабљику, и по зеленој боји 
великих, према земљи клонулих, листова. То даје боју коју има она ћурчица, 
која се зове мисирка. 

Allium porum који се зелени од ницања до зрелости, зове се зелéни лук. 
Prunus laurocerasus носи назив зеленчица трaвa. У овoм крају две биљке се 
називају зеље и то Brassica oleracea, само зéље и Rumex pulcher ливáцко 
зéље. Обема име долази од зелене боје (од прслов. корена *zel- ) (Скок III, 
648), уп. и буг. зéле – купус, чеш. zelí – исто. 

Hyachinthella L. има плаве цветове и називе сињó цвéјће или сињчица. 
Житни коров Centaurea cyanus носи име грличица. Мотив за номинацију био 
је разграната стабљика сивкасте боје (због обиља длака) и цветне главице 
плаве боје, оптички измешане; подсећају на боју грлице у житу. 

 
4. Величина  

  
Величина биљака имала је слабог утицаја на непосредни облик њиховог 

именовања. 
Биљка Tagetes erectus се сади по ивицама башта (градина) да својим жу-

то-наранџастим цветовима оплемени једнолично зеленило повртњака. 
Пошто се редовно и обилно залива, она порасте високо и 80–100 цм и тако 
надвиси остале баштенске расаде. Уз то, она је кудикамо већа од, себи слич-
не, Tagetes patulus. И због једног и због другог разлога она се зове голéмо 
цвéјће. Ова биљка употребљава се у ритуалне сврхе. Наиме, цветови биљке и 
после брања, након што се потпуно осуше, и даље су наранџасто-жути и тако 
током целе године; с те стране може се назвати вечито цвеће. Носи се на 
гробље. „Кад баба појде на гробишта, понесе свечицу и неколко цветича 
големо цвејће.ˮ Не употребљава се за друге декоративне активности, рецимо 
кад се вију свадбени венци, ките сватови и слично. Биљка је као сува пос-
већена умрлима.  

Portulaca oleracea је ниска, разграната, по земљи полегла биљка, црвен-
кастих стабалаца, дебелих, меснатих и сочних листова, ситних жућкастих 
цветова звездастог облика, досадни коров наших башта, која се распростире 
као тепих између расада; због гојазности својих стабљика и листова добила 
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је име тушт, што долази од праслав. *tъlst (стслав. tlъstъ) – дебео, угојен, 
туст (Скок 3, 528).  

 
5. Структура  
 
У погледу спољашње структуре уочљиво је да неке биљке имају бодље, 

трње, осје, оштре листове и тако даље, што се често очитује у њиховим нази-
вима. 

Eryngium campestre, чврст и гранат коров наоружан трновима и бод-
љама зове се бóца, бóцка или бóца ветровóљћа. Ononis spinosa, досадни 
дрвенасти коров самониклих ливада, због свога грмоликог изгледа и трно-
вих бодљи прозван је грмóтрн. Листопадни грм Prunus spinosa има веома 
густе и разгранате трновите гране, па је као такав прозван трнина / трнин-
ка, како он, као биљка, тако и његов округли тамноплавкасти, замагљени 
плод. Cirsium eriophorum je бодљикава биљка која има трње, али пошто то 
ипак није право трње, добила је ,,понижавајућеˮ име –магарéче трње. Биљ-
ка Carex pendula је због оштрих и храпавих листова и длакаве стабљике 
названа острика. Плод биљке Viscum album је бела, округла, сочна и про-
зирна бобица, пуна лепљиве материје, што је било одлучујуће да се назове 
лéпак. Rhamnus fallax је грм висок 2–3,5 м, који поред осталих материја, 
првенствено у кори, има и нешто слузи, по којој се зове љигава травá. Јасно 
је што се зове љигава, али није јасно зашто се назива трава када је то шиб. 
Pulmonaria officinalis је добила име медуника, по меднослатком соку којим 
су пуни њени уски, а дубоки цветови, које смо као деца брали и сисали. Назив 
биљке Opuntia ficus indica заснива се на томе што њени чврсти и водом испу-
њени листови делују као да су од леда, па је она добила назив леденик.  Из 
сличних се разлога и Sedum spectabile Bor. назива леденик. На младом стаблу 
и наличју листова врсте Chenopodium album налази се бели прах сличан пе-
пелу по коме је биљка добила назив пепељува. Plantago major, Plantago 
lanceolata, Plantago media и остали Plantago носе име жилавльк. Име потиче 
од јако жилавих листова и изражених, такође жилавих, нерава. Уз то кроз 
лисну дршку иде једна жила у стабло, која затеже откидање и извлачи се као 
да је од гуме. Saponaria officinalis се зове сапуњáча, јер јако пени када се 
трља са водом. Досадни коров житних поља Melampyrum arvense због свог 
плода изразите тврдоће, а који наличи на пшенично зрно, прозван је једном 
тврдьц, а други пут гологлавка. 

 
6. Милост, драгост, љупкост 
 
Са својом љупкости и радошћу коју изазивају као први пролетњи цве-

тови, све љубичице (Violae) у основи свог имена добиле су придев ,,мил, -а, -
оˮ. Тако се Viola arvensis зове милојчица, а Viola declinata милованка. 
Sanicula europaea милоглед, омилéн је мала трајна зељаста биљка в. 15–50 
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цм приземних, сјајних тамнозелених, дубоко дељених и тестерастих листова, 
стабљике дуге, голе, на чијем врху, на неколико зракасто раширених гран-
чица стоје као снег бели округли цветићи који у шумској полутами сијају као 
очи које мило гледају, отуда и име милоглед/омилен. (Народна песма каже: 
„Oмиле ми омилен девојче.ˮ) 

 
7. Име по неком делу биљке  
 
Menyanthes trifoliata је перуника. Мисли се да је добила име по богу Пе-

руну, али сви то кажу за Iris germanica, а нико за ову биљку. Ово је барска 
биљка. Из њеног ризома избија, изнад огледала воде, усправна стабљика са 
троперним листовима и ружичастим цветовима, сабраним у густу усправну 
цваст, сличну зумбулу. Име је добила по тим троперним, вертикално усправ-
љеним листовима (перима) који доминирају изгледом биљке, бацајући у 
засенак чак и њену ружичасту, зумбулоидну цваст. Чак и када је реч о перу-
ники Iris germanica, пре ће бити да је добила име по својим сабљастим 
перима него по богу Перуну. Данас нема довољно ваљаних података који би 
објаснили однос те биљке према култу бога Перуна, шта више, доста има 
оних других. Тако, у чешком језику perun, у пољском piorun апелатив су који 
значе ,,гром”, у украјинском и руском perun ,,стрела, гром” (Скок 2, 644), у 
бугарском пирон – ,,ексерˮ. Све ове речи говоре о нечем дугачком и шиља-
том, као што су дугачка и шиљата пера биљке, по којима је добила име. Rosa 
centifolia зове се столиста ружа. У ствари, и научно и народно име 
произилазе из истог извора, из самога цвета, који се састоји од великог броја 
цветних листића. 

Неке биљке добијају имена по воћу или поврћу на основу асоцијативне 
повезаности у погледу истоветности неких њихових делова (плода, листа, 
подземног стабла и друго). Тако, коров Lathyrus niger који рађа махуне са 
зрнима сличним зрнима грашка, само ситнијим, зове се граóр. Helianthus 
tuberosus добио је име градуња по својим подземним кртоластим, сличним 
кромпиру, израслинама. Назив грдуња (редук. а у односу на градуња) у Ти-
моку се односи на једну врсту крупне сточне репе. 

 
8. Место раста  
 
Фитоними настали на основу места раста изражавају се основном речи 

или детерминатором синтагме. 
Stachys palustris која расте поред потока, река и бара номинован је као 

бáрска врбица. Исто име, из истог разлога носи и Lythrum salicaria, док се 
Lythrum halapense назива бáрска врбá. Mentha pulegium такође расте поред 
воде и зове се бáрсћи босиљак. Saxifraga cuneifolia именом је каменика, јер 
расте по влажним стенама и каменим громадама. Quercus robur добио је име 
горун, пошто расте ,,у гориˮ; исто као и Quercus conferta којој је име граница 
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(уп. о томе Скок 1, 590). Teucrium chamaedrys успева по ободима храстових 
шума, под дубовима, зато је добила име подубица.  Origanum vulgare je по 
спољашњем изгледу, нарочито стабла, листова и цветића (не цвасти), широ-
ком дијапазону лековитости, мирису и неотровности, слична подубици, па је 
зато и названа сестрá на подубицу.  Аllium ursinum  расте по шумама и 
луговима и зове се лужáње. Та биљка више воли северну, засењенију, влаж-
нију страну, из чега произилази њено друго име левурда, од ие. корена *lei – 
лити. Rumex pulcher се зове ливьцко зéље јер расте по ливадама. Iris 
germanica је прозвана лозјáнска ружа јер се најчешће гаји по виноградима. 
Биљне врсте Triticum monoccocum, Triticum dioccocum и Triticum polonicum 
зову се лимьц еднозрнац, лимьц двозрнац и лимьц длгозрнац. Њихово ос-
новно име стоји у вези са реком Лим (Скок 2, 303). Lycium halimifolium сади 
се поред дворишних међа да служи као ограда, па је из тога уследило име 
живóград, односно жива ограда.  

Љубичица Viola tricolor, шире позната као драгољуб, овде се зове латин, 
с обзиром на то да води порекло из Латинске Америке (Перу, Мексико).  

 
9. Начин раста  
 
Коровска биљка Convolvulus arvensis има стабло дугачко (до 2 м), танко, 

голо, полегљиво, које пузи по земљи, у тим. говору влачи се позам, од чега 
му долази име сьвльк. Скок каже да назив слак, како се ова биљка најчешће 
зове, потиче од групе свл- и да се у даљем процесу средњи сугласник (в) изгу-
био, те је настао слак. У нашем случају, ако пођемо од те сугласничке групе, 
в се није изгубило, него је сугласничка скупина св раздвојена полугласником 
ь и онда имамо свл- > сьвл + ьк = сьвльк. Рани весник пролећа, јединствени 
Galanthus nivalis (опште позната висибаба) чији заносно бели цветови висе, 
названа је помало безобразним именима: виси пáтка, односно висикур. 
Artemisia vulgaris – висока, усправна, снажна биљка, делује поносито. У ти-
мочком говору за некога ко се поноси, крути и горди кажу да се комоњи, па 
је отуда биљци назив комоњика. Helyanthus annuus свој огромни жути цвет 
је вазда окренуо сунцу и зато га зову слнчóглед / слнчоглéд. Као опасан и до-
садан коров, који је врло отрован у свежем стању и због тога што сам ниче и 
никоме није потребан, Ranunculus acer је добио име саморáс. Због способно-
сти да се увија око дрвећа и предмета, као да повија новорођенче, биљка 
Clematis vitalba је добила назив повитáк. У основи њеног имена је глагол 
,,вити” – viere (Скок 3, 600). Луковица Scilla bifolia округле голе стабљике са 
неколико дивних азурноплавих, ређе црвенкастих, а сасвим ретко белих цве-
това при врху, својом красотом пролећном амбијенту наших шума даје по-
себну лепоту; добила је име процéпак. За овај назив мотиви могу бити раз-
личити. Питање, међутим, стоји да ли је назив дошао отуда што су се два 
приземна листа процепала да би пропустила стабло или зато што је стабло 
процепало основу листова, или што та два листа тако размакнута личе на 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 173

процеп (руда) воловских кола или пак зато што изгледа да су листови проце-
пали земљу да би избили на површину. У сваком случају, име стоји у вези са 
глаголом ,,цепатиˮ. Equisetum arvense позната је у народу као растáвичје. 
Мотив за номинацију дошао је отуда што биљка има стабло чланковито – 
растављено (упор. за исту врсту називе: раставка, раставница, раставиче). 
Маховина (Bryophyta) која прекрива камење, кору дрвећа, овде се зове ма-
шичје – „ситне длаке, ситно перјеˮ што ипак долази од основе мах- као у 
маховина. За дечака, кога су тек избиле нежне длачице по образима, каже 
се: „избило га подмашичјеˮ. Због ситних цветова ватрене боје, удружених у 
штитасту цваст, која као каква кита стоји на врху танког стабалца, биљчица 
Centaurium umbellatum добила је назив ћичица. Polygonatum officinale се 
зове зализ. У тимочком говору зализ значи ,,фризура на раздељак”. Цветови 
поређани са једне стране оптерећују стабло и, лучно га савијајући, заједно с 
њим стварају утисак фризуре на раздељак. Трава Andropogon ischaemum 
расте по каменитом и неплодном земљишту истурајући своја танка и глатка, 
ретко никла, стабла изнад осталих кржљавих, приземних трава; оставља ути-
сак као да је намерно ретко посађена и зато се зове сáдина. (,,Никло рéтко кʼо 
сáдина.”) Својом способношћу брзог вегетативног размножавања и образо-
вања густих популација, често на веома великим површинама, биљна врста 
Pteridium aquilinum (папрат) прозвана је буадак, јер она незаустављиво буја 
(у тим. говору: ,,буавˮ – који брзо напредује, који је нарастао). То исто важи, 
а због сличности имена са основним придевом, још и више за Sambucus 
ebulus. (бурјан) који се такође, када је густо израстао, назива буадак. Жути 
цветови и меснато лишће заједно, у групи, као грозд, савијају стабљику на 
чијем се врху налазе и висе, што је определило народног номинатора да 
биљци Cerinthe minor да име висиња. Polygonum bistorta je висока усправна 
биљка, која у доњем делу има свега неколико листића, а на врху ваљкасти 
клас сложен од густих ружичастих цветића. При посматрању добија се утисак 
да је класић побегао, тачније подбегао „покушао да побегнеˮ из низине у 
висину и отуда име подбéг. Rosa caninа, зато што расте као шиб, зове се 
шипковиње; како сама биљка тако и њен плод, који је познатији под именом 
србодупац. 

 
10. Време (јављања, цветања, ницања и слично)  
 
Anagallis arvensis цвета око Видовдана и зато се зове видовка, видовска 

травá, видовчица, видовица. Њене црвене и плаве цветиће, уочи тога дана, 
стављају у воду којом ће се сутра умити. Умивајући се отворених очију, изго-
варају реченицу: ,,Виџ ме, Видене, од девети дел!” Galium verum цвета око 
летњег Светог Јована и зато се зове свéти јовáнова травá или једноставније 
јовáнова травá. Беру је на тај празник и вију венчиће које стављају на 
спољња кућна врата. Назив ђурђéвско цвéјће или ђурђéвак добила је биљка 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 174

Convallaria majalis, по томе што цвета око Ђурђевдана. И друге биљке цве-
тају у то време, али се не зову ђурђевак. Само овако лепа и мирисна биљка, 
приличи једноме свецу. Galium cruciata зове се ђурђéвче, али немам довољно 
података о њој. Raphanus raphanistrum добила је име ранчуга зато што клија 
у рано пролеће. Облик ранчуга је аугментативно-пејоративног значења, јер 
та биљка није драга, него чак непожељна, пошто као коров расте у житу и 
омета му развој, а ако је стока попасе, месо и млеко добију непријатан мирис, 
а и брав може да се разболи. Дивља крушка ситног плода Pirus amig-
daliformis зри кад падне слана, па је зато добила назив сланóпаџа, слнóпаџа. 
Tanacetum indicum скоро је свима позната као хризантема; због тога што 
цвета у јесен, у позну јесен, носи назив есéнка. Mentha aquatica добила је име 
ноћничина. Asperula odorata носи назив лáзарка или лáзарћиња. Пошто је 
још називају и првенац, онда она можда ниче у рано пролеће, око Светога 
Лазара или се њоме ките лазарице док певају лазаричке песме. Није довољно 
јасан мотив њеног именовања. Auga genevensis овде звана горéшњак цвета 
од априла до јула месеца. Њено цветање престаје, ,,прегориˮ у доба ,,гореш-
њакаˮ, то јест периода најјачих летњих врућина. Mirabilis је мала биљка 
жутих и црвених, звонастих, цветова од којих су поједини у обе боје или некој 
другој комбинацији, добила је име ночник. Енглези је зову four o’ clock јер 
цветове отвара од 16 часова до следећег јутра. Друга биљка, научно звана 
Oenothera biennis, добила је име ночурак по својој чудној особини да јој се 
цветови отварају између 6 и 7 часова увече, када се истовремено отвори до 
десетак миришљавих, жутих цветова, који већ ујутру увену. Prunus insitita 
назива се још и мрскá слива, што долази од ,,мрсити сеˮ у значењу ,,први пут 
пробати неки плод у току те године”. Како ова шљива зри као прва међу 
шљивама, онда је овакав назив сасвим одроварајући. Такође Ribes grossula-
ria се назива мрскó грóзје, јер је прво ,,грожђе” које стиже те године заправо 
прво грожђе којим се може омрсити. Sorbus domestica је листопадно дрво 
које рађа ситне крушколике плодове. Расте споро, доживи старост и до 500 
година. Име јој је скóруша или оскóруша, дато тако као иронија на спорост 
њеног сазревања. Има мишљења да је име прасловенско и  доводи се у везу 
са скора = кора. Helleborus niger (кукурек) и Veratrum album. (чемерика)  
носе име божичњак. Било да је реч о кукуреку, било о чемерики, и једна и 
друга биљка су смртоносно отровне. Цветови кукурека се јављају већ у другој 
половини зиме, па можда због близине Божића долази име божичњак. 
Могуће је да име долази отуда што ове две биљке својом смртоносношћу 
персонификују ,,злог богаˮ, па отуда божичњак.  

 
11. Времe употребе  
 
Светиилијинсће мéтле (Xeranthemum annuum) беру се око Светог Илије 

да би се од њих правиле метле за чишћење одаја и испред куће. 
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12. Начин брања 
 
Hypericum perforatum, између осталих назива, има и имена  смицаљћа и 

смакнеж. За ова два имена проф. Жика Јеремић, познати тимочки ботани-
чар, каже да долазе отуда што се кантарион бере тако што се раширених 
прстију приђе испод горње половине биљке и смакне лишће заједно са цве-
том. 

 
13. Дејство   
 
Urtica dioica позната као коприва, у тимочком говору се понекад чује са 

метатезом: покрива. Њено име, које се негде спомиње као жара, жагра и 
слично, тј. ,,она која жариˮ, овде не постоји. У тимочком говору се каже 
,,коприва пари,” ,,попарила ме коприва”, али то стоји у вези са врелом водом 
и глаголом ,,кропитиˮ (кропити врелом водом). Од овога је фонетским начи-
ном настао назив коприва (Скок 2, 150), а код нас од тога метатезом, понекад, 
покрива.  

Ерингиуми и остале биљке које имају бодље добиле су назив боца. От-
ровну биљку Tamus communis неупућени дају пијанима да поврате садржину 
желуца, да ,,бљујуˮ, отуда јој народно име бљуш. Отровна гљива Boletus sat-
ans прозвана је лудáја зато што изазива агресивно понашање код онога који 
је једе. Познато је још из средњег века да су Нормани пре својих напада на 
непријатеља јели неке печурке да би били храбрији и крвожеднији. Тада је 
настала изрека: ,,A furore Normanorum libera nos, Domine.” (Спаси нас беса 
норманског, Господе.) Lolium temulentum расте у житу, понајчешће у ражи. 
Онога ко једе врућ хлеб у коме има ове биљке, после тога боли врат. Због тог 
нервног обољења биљка је добила назив врáт. Sinapis arvensis који изазива 
осећај паљења и горења у пробавним органима назван је горушица. Centa-
urium umbellatum је добила назив гóрчица, јер је врло горка (није отровна). 
Дугуљасти, наранџасто-црвени плод шиба Rosa canina пун је оштрих дла-
чица које, ако уђу у органе за варење, изазивају неподношљиви свраб у анусу; 
добио је назив србодупац. Digitalis lanata је врло отровна биљка. У неким 
селима око Калне и другим местима забележени су смртни случајеви због 
тровања дигиталисом, који је као чај даван људима које су ујеле бесне 
животиње. Из овога је за биљку произашао народни назив бесничје. 
Hyoscуamus niger – блника. Ово је веома отровна биљка, исто као беладона. 
Због отровних алкалоида које садржи, код оних који је узимају као лек, иза-
зива егзалтације, халуцинације и делиријуме – људи су буновни, отуда, на 
психолошком пољу, буника. Етимологија, међутим, показује нешто друго. 
Од праслав. *belnъ, преко нижег превојног степена *bьlnъ, u је настало од 
самогласног l. Облик bun проширен је суфиксом  –ika те је настала буника. У 
тимочком говору процес је текао другачије, из превојног степена *bьlnъ су 
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отпали полугласници ь и ъ па смо добили bln након чега је дошло до проши-
рења на – ика > блника. Како блника има бео цвет, праслав. *belnъ је изве-
деница од тог придева помоћу ие. придевског суфикса n (Скок 1, 98). 

Caucalis dаucoides делује на длан. Њен зрели бодљикави плод убада се 
жетеоцима у дланове, и они су га назвали подлáница. Carex pendula има дуге, 
уске и храпаве листове који делују оштро под прстима, па је стога названа 
острика. Coronilla varia као да делује на уши. Њено име стоји у вези са зву-
ком који долази (или не долази) из њеног шупљег стабла или од махунастог 
плода када га заклати ветар, па у њему зазвоне зреле семенке. Овде се по 
свему супротстављају звук и тишина, па је биљка добила назив глувáја (јер 
се можда очекивао звук, а њега није било). Из сличних разлога Vicia cracca 
се у народу зове глувица или глувáјћа, јер и њен махунасти плод треба да 
зазвони кад га заљуља ветар, а он то чини, или не чини. Melissa officinalis 
понела је име мáточина. Због етарског уља којим је богата, веома пријатно 
мирише те се њоме омамљује матица одбеглога роја и враћа у кошницу, уз 
стихове: ,,Мат, бубо, мат!” Дакле, име је дошло од матица. 

Поједини називи настали су као поређење биљке или њеног дела са дру-
гом биљком или њеним делом на основу сличности дејстава на човека или 
на животиње. 

Плодови биљке Bidens tripartita који се лепе човеку за чарапе и панта-
лоне прозвани су лáставичин рéп, јер својим ситним, спљоштеним телаш-
цем и двема танким и дугачким паралелним бодљама подсећају на њега. 
Vinca minor добила је име винчица. Очигледно је да народно име стоји у вези 
са научним именом, не само по графичкој сличности него и по семантици. 
Научно име дође од vinceus „прикладан за везањеˮ од vinceo  „везати, сапетиˮ 
(Д. Симоновић, Речник). Биљка је зимзелена са полеглим танким стабљи-
кама дугим 2-3 м у које се неко заплиће. Може бити да је ово трава подми-
цаљћа, за коју иначе нисам сигуран прецизно која је. Народни стих каже: „На 
ливаду трава подмицаљћа, / па подмькну младо нежењено. / Пукле су му 
нође у колена, / пукле су му руће у рамена.ˮ Paliurus aculeatus се зове дрáка. 
То је веома трновит жбун са канџастим трновима који остављају дубоке 
огреботине, просто деру онога ко с њим нешто покуша. У северним словенс-
ким језицима драч је радна именица, а у српском језику то је апелатив: трн, 
драч (Скок 1, 428) и ево, код нас драка. Pyrethrum cinenariefolium се из 
далматинских крајева проширила и на наше области. Употребљава се као 
средство против бува, па отуда и име блáч (у тим. говору ,,блáˮ – бува, буха). 

Биљке се доводе у везу са другим реалијама и по физиолошком утицају – 
благотворном, лековитом или шкодљивом, отровном дејству на човека и жи-
вотиње. 

Thymus serpyllum добила је назив душичина. Постоји мишљење да би у 
вези са називом било од значаја и то што се она, као разноврсни народни лек, 
употребљава и за неутралисање непријатног задаха из уста, јер овај народ дах 
назива душом (,,Смрди му душá”, каже се за онога коме избија непријатан 
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задах из уста). Узимањем ове биљке  дах – ,,душа” се освежава, па би се отуда 
могло извући име душичина. Али то је компликовано и неизвесно. Пре ће 
бити да је име дошло од глагола душити ,,мирисати, ићи по мирису” („Души 
му диру.ˮ) М. Шпис сматра да име биљке долази отуда што у њему борави 
мајчина сен. У ствари, да тако пријатан мирис може имати само мајчина 
душа. Valeriana officinalis названа је одолéн. Тај назив долази од њене велике 
лековитости, јер онај ко је пије свему одолева. У српском народу првенствено 
позната као линцура биљка Gentiana lutea се у тимочком крају назива две-
тотуг или дветотуђиња. Ово је једна од најлековитијих биљака. У народ-
ној медицини првенствено се употребљава корен који је горак, али није отро-
ван. Својом горчином он разгони тугу (тужнину, мучнину) и то чак ,,девет 
пута” јаче него било која друга биљка и зато се зове деветотуг. (Упор. о 
магичном значају броја девет.) 

 
14.Заштитна имена 
 
Отровне врсте именују се најчешће синтагмама чији је први члан придев 

од неке опасне животиње. 
Arum maculatum зове се змискó грóзје. Име грозје дошло је од сјајних 

црвених бобица које личе на зрна грожђа, а епитет змиско је ту да обавести 
на њену смртоносну опасност. Змиско грозје је, дакле, заштитно име, да не 
би ко, а нарочито деца, посезао за њеним бобицама. (И сада памтим како сам 
као дечак, бојећи се сусрета са змијом или мечком, у великом луку заобила-
зио један жбун у коме се црвенело змиско грозје.) Arum italicum носи назив 
мéчћин кóрен. Назив корен је дошао због клипа (корен) пуног црвених бо-
бица, а епитет мечћин је ту да упозори да је корен отрован и да се не дира. 
Arctostaphylos uva ursi такође се назива мéчћино грóзје. По плоду, који пред-
ставља лепу, црвену, округлу, многосемену бобицу, дошао је део синтагме 
грозје, а епитет мечћино је ту да покаже да то није право грожђе него да само 
личи на њега. То је у ствари заштитно име иако не постоји опасност од тро-
вања. Solanum nigrum назива се пшешкó грóзје по плодовима који су црне 
сјајне бобице и личе на грожђе. Оно садржи разне отровне материје и ако га 
стока поједе може добити разна обољења, па и угинути. Због тих својстава, 
као и због непријатног мириса и љутог укуса то ,,грожђе” је названо пшешкó 
грóзје (псеће). Ужасну и смртоносну траву, у науци познатој под именом 
Atropa belladonna народ је назвао голéма травá или голéмо биље, не да би 
скренуо пажњу на њену физичку величину, него да би обратио позорност на 
јачину њеног смртоносног дејства. Биљка је у српском народу познатија под 
називом велебиље, а код нас голема трава или големо биље, што има исту 
семантику. 
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15. Динамика  
 

Посебну семантичку групу чине називи мотивисани покретљивошћу би-
љака. 

Eryngium campestre је чврста и граната боца, која је образовала свој грм 
у облику лопте, па када се грмић осуши, постане лак и откине се, ветар га 
дува и ваља, а онда су по том ваљању дошли називи: ветровáљ, ветровóљ, 
ветровóљћа и боца ветровóљћа. Када се цвет биљке Linaria vulgaris прити-
сне са обе стране, он ,,зева”, што је народном номинатору дало повода да 
биљку назове зéвало. Лишће дрвета Populus tremula трепери и при најмањем 
струјању ваздуха, зато носи име трепетлика. Када дечаци са биљке Erodium 
cucutarium откину њен зрели кљунасти плод па му прстима стисну доњи крај 
и навлаже га пљувачком он се покреће као казаљка на сату. Они ту биљку 
онда зову сáт. Galium aparine је коров чија је стабљика танка, четвртаста, 
шупља и полегљива, покривена, као и листови, длачицама окренутим на-
доле, помоћу којих се хвата за друге биљке или људима за одело; добила је 
назив тулица, али не по томе што се лепи него што је шупља (,,тулицаˮ - 
мала цев, цевчица; муштикла). За плод Pirus amigdaliformis је карактери-
стично падање са дрвета када удари слана, из чега је дошло име сланóпаџа / 
слнóпаџа. Плод биљке Stellaria holostea је округла махуна која при отварању 
пукне, од чега је настао назив пукничје. И наранџаста или наранџасто-
црвена округла махуна Physalis alkekengi  под притиском пуца, па је биљка 
названа пљускавичје. Зимзелени ниски грмић Vaccinium vitis-idaea, чије су 
бобице на почетку беле, а затим скерлетно црвене и када се тару, ,,брусеˮ о 
чврсте предмете, лако опадају –  добио је назив брусница (уп. Скок 1, 220-
221). Назив репушáк који је у ствари биљка Arctium lappa чије се цветне гла-
вице својим бодљама лепе за људе и животиње, преноси се и на друге биљке 
које имају сличну особину: Аgrimonia eupatoria, Lappa major, Taraxacum 
officinale (познат и као маслачак, односно жлта рада; још се зове и бóс-
голóглав, а то је зато што му после цветања ветар скине ону паперјасту ка-
пицу – косицу). Orobanche је паразитска биљка која живи на корену других 
биљака, извлачећи из њих воду и друге хранљиве састојке, па јој отуда име 
воловодница (уп. буг. воловодец). 

 
16.Одсуство неке особине  
 
У синтагматским називима биљака одредбена реч је често назив неке 

културне или општепознате биљке, а детерминатор описни или присвојни 
придев који је образован од назива неке животиње и који указује да та биљка 
није за људску употребу, то јест да она нема онај квалитет који има биљка 
чији се назив налази у одредбеном делу имена. Тако је биљка Rumex 
obtusifolius названа кобилина усница и није за јело јер joj листови по квали-
тету заостају за лишћем биљака Rumex pulcher и  Rumex acetosella. Траве које 
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наликују босиљку (Ocimum basilicum), али немају тај мирис ни значај у на-
родним обичајима и народном лекарству као што га има босиљак, називају 
се кóњсћи босиљак (Mentha aquatica) и барсћи босиљак (Mentha pulegium). 
Овде спада и Urtica urens коју називају грчће коприве или грчкаве коприве, 
које ситне, гргураве (грчкаве), расту поред пута. Мentha piperita је најваж-
нија од свих мента јер је наjмириснија, најпријатнија и најлековитија. Све 
друге варијанте имају мање мирисних састојака, другачијег су хемијског 
састава, па су стога ниже врености, као што је Mentha aquatica која расте по 
барама и барским местима, услед чега је зарадила два деградирајућа имена: 
жабин ђоз и коњсћи босиљак.  

 
17. Лековитост 
 
  Приличан је број народних назива биљака настао њиховом употребом 

у народном лекарству. 
Ситан прах стуцан од биљке Achillea millefolium употребљавали су хај-

дуци за зацељење рана, па је стога позната и под именом ајдучћи мелéн, 
ајдучка травá или ,једноставно, ајдучица. Plygonum bistorta у народном ле-
карству се употребљава за лечење срченице (крвавог пролива, срдобоље) и 
названа је срчењáк. Аnagallis arvensis која носи народна имена видовка, ви-
довчица, видовица и видовска трава ставља се у воду којом ће се чељад 
умити на Видовдан да би боље видела. Умивајући се изговарају реченицу 
„Виџ ме, Видене, од девети дел.ˮ Сматра се да Heliotropium europeum лечи 
,,ветарˮ (епилепсију, падавицу), па су му дали назив травá од ветар. Erytha-
raea сentaurium користи се за сузбијање грознице из чега је произашао назив 
травá од грозницу. Centaurium umbellatum се такође употребљава као лек 
против грознице па се и он зове травá од грозницу или грозничáвица 
травá. Vebena officinalis употребљава се као лек против далака и зато је 
добила име травá од дьльк. Agrimonia eupatoria као народни лек користи се 
за лечење многих болести, па и за смиривање. Због овог последњег добила је 
назив травá од живци. Hypericum perforatum у народној медицини се 
користи за лечење издата, зато су му имена: издатљивица, издáтњача, 
издáтћиња и травá од издáт. Lysimachia vulgaris у народном ветери-
нарству се употребљава за лечење метиља код оваца, па се зато зове травá 
од метиљ. Heracleum sphondylium народни је лек против пробада и других 
болести и зато се зове травá од прóбоди. Жути млечни сок врсте Chelidonium 
maius употребљава се за лечење разних болести, па и кожне болести русе, 
одакле је и дошао назив руса, русавéла, росавéла,  росовéла. Ceterach оffici-
narum употребљава се у празноверне сврхе, за бајање против страха, и след-
ствено томе носи називе травá од стрá, односно страшник. Blupeurum 
rotundifolium се користи при бајању од урока, па отуда назив травá од урóци. 
Lychnis atropurpurea је биљка порфирних цветића, која расте у камењару, у 
суседству са типацом, употребљава се у магијске сврхе, при бајању од урока, 
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по чему је добила име урочница. („Урочница урочуе, урочница разрочуе.ˮ) 
Gentiana cruciata употребљавана је у народној медицини како за лечење 
телесних, тако и за лечење психосоматских болести, за лечење ,,прострелаˮ, 
односно пробода и стресова. Отуда јој име прострељћиња. Pеltigera canina у 
народној ветеринарској медицини примењује се у лечењу шапа и зато се зове 
травá од шáп. Potentilla tormenilla у народној медицини се употребљава за 
лечење многих болести па и усова (ницине) због чега је названа травá усóв-
ћиња или травá од усóв. Sedum spectabile лечи чир у желуцу, па се зато зове 
чировита трава. Стуцано свеже лишће биљке Lapsana communis ставља се 
на убоје и чиреве, то јест лечи болест ,,мицинуˮ или ,,огњицуˮ и зато се та 
трава зове огњичина. Nasturtium officinale је биљка која расте поред воде, 
али њено име не произилази отуда, него од њене лековитости, јер помаже 
болесницима од шећерне болести да угасе своју жеђ, и због тога се зове 
угасичје. Биљка Antennaria dioica зове се срцопуц. То метафорично име 
долази од њене лековитости. У народном лекарству се користи за заустав-
љање унутрашњих крварења из носа, плућа, органа за варење, као и спољаш-
њих рана које крваре. Glechoma hederaceum je малена зељаста биљка, до 50 
цм висине, има меснате листове и љубичаст цвет налик на зевалицу. У народ-
ној медицини употребљава се за лечење болести бубрега, плућа и шећерне 
болести. У околини Књажевца позната је под именима добродавка и самобај. 
Из расположивог материјала лако се семантичким путем открива мотив за 
номинацију. Пошто успешно лечи многе болести онда је она која ,,добро 
дајеˮ, па се зове добродавка, а како те болести веома успешно лечи, уз то се 
употребљава против хистерије и неурастеније, и није потребан никакав пос-
редник у бајању, добила је име самобај – она која сама баје. Једна од нај-
лековитијих трава Salvia officinalis, поред осталих народних имена, понела 
је и име џиђер трава, а то је дошло отуда што је од најстаријих времена 
употребљавана и за лечење туберкулозе плућа (,,беле џигерицеˮ). Први део 
синтагме је турцизам персијског порекла  < тур. ciğer < перс. ğiger  (Шкаљић, 
241). Иста се биљка још зове калавер и калопер што је од грчког καρυόφιλλον 
(Скок 2, 22). Potentilla anseriana добила је име стежа из разлога што, као 
народни лек, стеже столицу код пролива. Мала биљка са научним називом 
Potentila erecta у народу је добила име големо грмадичје. Она је тим именом 
почаствована јер успешно лечи срдобољу.  

 
18. Сврха употребе (намена / функција)  
 
Имена неких биљака настала су по предметима којима су сличне и по 

томе у које се сврхе ти предмети употребљавају. 
Биљка Xeranthemum annuum названа је свéти илијинсће мéтле зато 

што се од ње праве метле и бере се око Светог Илије. Велики листови биљке 
Arctium lappa, некад и преко пола квадратног метра, названи су амрéли јер 
су толики да се њима човек може заштитити од кише. Семена дршка лука (а 
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и неких других биљака), права, усправна, са још неотвореном семеном гла-
вицом, подсећа на право копље, па је и именована као кóп. Бела тиква 
Cucurbita pepo прозвана је пéченка; једе се печена. Cucurbita melopepo наз-
вана је свињскá тиква јер првенствено служи свињама за исхрану. Lagenaria 
vulgaris позната је као чáша, пошто њен зрео плод, на одговарајући начин 
проврћен, служи за захватање течности, као чаша. За Cuscuta epithimum 
неки сматрају да се раније користила као сириште за сирење сира, што није 
потврђено, те је стога названа сиришњача или сиришњак. Вероватније је да 
је име настало отуда што она својим пипцима обухвати велике површине 
трава и тако их свеже и удави, као што сириште умртви млеко претварајући 
га у сир. Rosmarinus officinalis се употребљава за кићење сватова након чега 
је уследио назив свáтовсћи рузмарин. Capsella bursa pastoris позната је под 
називом ʼóчу-нéчу. Мотив за номинацију лежи у наизменично поређаним 
плодовома дуж стабљике које девојка кида да види да ли ће јој се остварити 
жеља или неће. 

 
19.Подсећање на неке друге реалије  
 
Leucojum vernum се зове чобáнчица јер целом својом појавом, витком 

стабљиком са белим цветом на врху, подсећа на младу чобанчицу са белом 
марамом на глави. Витка, права, висока, окићена заносно мирисним, медо-
носним, белим цветовима Robinia pseudoаcacia у мају месецу заиста делује 
као краљица међу осталим дрвећем, па је и добила име краљица. Неке биљке 
се упоређују са деловима људског тела. Биљна врста Lilium martagon названа 
је девојáчко срце, по боји и облику својих цветова. Боја пупољака и цветова 
карминоцинобер црвена, веома је интересантна. Када се пупољак расцвета 
круничини листићи се лучно повију уназад истурајући прашнике унапред 
тако да се добија утисак да су се на тај начин образовали након експлозије 
пупољка, да су препукли, као што девојачко срце ,,препукне”. Док се убрана 
биљка држи у руци пупољци и распукли цветићи дрхте као што девојачко 
срце трепери и подрхтава. И биљка Dicentra spectabilis носи име девојачко 
срце јер су јој цветови бели, ружичасти или црвени у облику срца. Лепа, 
црвена гљивица Peziza aurantia која има облик ушне шкољке зове се бáбино 
уво. ,,Бабино” је зато што расте на трулом пању. Tribulus terrestris има називe 
бáбин зуб или бабини зуби, а то име долази према плоду орашчића са бод-
љама различите величине, чиме подсећа на крње зубе бабине, којима се она 
качи за животиње и за одела људи. Cichorium intybus названа је гологуза нај-
мање из три разлога, од којих се један може сврстати у овој рубрици. Прво, 
биљка је слабо разграната, а стабло јој је голо. На тимочком говору гологуза 
значи ,,слабо одевена”, то јест она која није прела ни ткала, па има лоше ха-
љине, а не само она која је буквално голе задњице. Друго, у народном 
лекарству биљка се користи за сузбијање пролива, а то, наравно, стоји у вези. 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 182

Треће, проф. Жика Јеремић каже да се њен зашиљени корен у надрилекар-
ству користи за побачаје, а то се изводи, опет, када је жена голе стражњице. 
Potentilla reptans зове се петопрсница, јер јој је лист сложен из пет лиски. 
Secale cornutum – ржена главњица, због своје црне боје, личи на ,,главњуˮ, 
на недогорело дрво на огњишту. Главња се тако зове јер личи на главу по 
својој заобљености, а и због свога црнила у односу на сивило недогорелог 
дрвета, као што људска глава са црном косом стоји у извесном хроматском 
односу према осталом делу тела. Tagetes patulus – краставилка. По Скоку 
име би ишло од ие. Quars – ,,грепсти, чистити (чешљати) вунуˮ. Првобитно 
је значење од краста „огреботинаˮ која се добија у том послу. На крају, 
пошто краставилка има ситне цветне листиће и још ситније издељене зелене 
листове, који делују као да су изгребани, тада, с доста вероватноће, назив иде 
од краста свеслав. и праслав. *korsta (Скок 2, 181). Helianthus tuberosus – 
репа – име је добила по својим кртолама сличним репи. Beta vulgaris је, у 
ствари, сточна репа али је преузела име од Beta vulgaris s. sp. vulgaris ver која 
се зове цвекла, односно цвекло. Alnus glutinosa прозвана је елá због слично-
сти њеног женског цвета (мале шишарчице) са шишаркама четинара, а и 
због витког и правог стабла као у јеле. Јела долази од балтслав. свеслав. и 
праслав.*edla. Сугласник l је нестао из dl (Скок 1, 770). Primula veris – егли-
чица, еглика, игличица као један од првих весника пролећа целокупним 
својим изгледом: розетом приземних листова и групом жутих цветова под-
сећа на распукло зрно кукуруза при прављењу кокица које се зове јагла, 
одакле на -ика – јаглика, а у Тимоку еглика, односно егличица, игличица. 

Делови биљке упоређују се понекад са животињама.  
Opuntia ficus indica именована је као жáбица због тога што јој је тело 

сочно (92% воде), дебело, меснато, овално, плочасто, на врху рзгранато, тако 
да подсећа на жабу. Из сличних разлога је и биљка Sedum spectabile добила 
име жабица. По изгледу семена које је глатко, пегаво, шарено, мање више 
мркосиво, донекле бубрежасто, а на врху има меснату брадавицу те у свему 
подсећа на крпељ, биљка Ricinus communis названа је крљежи (у тим. говору 
,,крљежˮ – крпељ). Stelaria media добила је име мишаћиња по мноштву по-
леглих листова мишјег облика. Trifolium arvense зове се  мачичи јер су јој 
ваљкасте цвасти мекане и нежне као што је маче мекано и нежно.  

Achilea millefolium поред осталих имена зове се и стоежник. То долази 
од облика листа, који је по ивици дубоко назубљен и доста чврст тако да под-
сећа на јежеве бодље. 

Понекад се делови биљке упоређују са деловима тела животиња или њи-
ховим органима сличног облика.  

Биљка Alopecurus pratensis чији је цвет класоидна метлица, која обликом 
и бојом подсећа на реп лисице, добила је назив лисичи óпаш (,,опашˮ – реп). 
И биљна врста Echium vulgare се зове лисичи óпаш зато што њени ружича-
сти, црвени и некад плави цветови својом тежином мало лучно повију стабло 
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које онда са одређене удаљености подсећа на реп лисице. Sarothamus scopa-
rius зове се кошутица јер њени лепи, жути цветићи обликом, положајем, 
ставом и бојом подсећају на уздигнуту главу кошуте која ослушкује. Мала 
биљка Corydalis cava, једва педаљ висока, назива се кокóшчица, што долази 
из целокупног става биљке и црвенкасте боје њене стабљике укомпоноване 
са ружичастожутим цветовима који имају остругу, па се цела слика пројек-
тује у виду мале пркосне кокошке са црвеном крестом. Из истих разлога она 
још носи назив кокóшчица-петличица или само петличица. Anemone 
hepatica зове се падникос. Назив је дошао према лишћу које, као прошлого-
дишње, опада када биљка ове године процвета. Нови листови се развијају тек 
након тога. Avena fatua добила је име власéн по цвасти која је растресита 
метлица са више етажа и при њихању на ветру подсећа на лепршање власи 
косе. Овде спада и вилова косица – Cuscuta epithymum, јер њено кончасто 
стабло подсећа на влас. Galanthus nivalis (висибаба) позната је у народу и као 
пелéшчица. То име долази од белих цветова, који изгледају као празне, беле 
кућице пужића, које се у тимочком говору зову ,,пелешћеˮ (јд. ,,пелешкаˮ), 
овде исказане у деминутиву – пелешчица. Како висибабе цветају по десетак 
у групама,  утисак је као да је шака пелешчица просута на једноме месту. „ʼЕл 
је пена, ʼел бела пелешка, ʼел је овца од стадо остала.ˮ (н. п.). И биљка 
Isopyrum thalictroides је названа пелéшчица, из истих разлога као и прет-
ходна, јер и она има нежно беле цветове који висе на дугачким дршкама, из 
пазуха листова. Coronilla emerus – зајачковина, добила је име по облику сво-
јих жутих цветова који подсећају на зечју усну. Digitaria sanguinalis прозвана 
је сврачица због прстасто гранатог класа у виду сврачије ноге. (Сврачљак, 
топ. у с. Жуковцу.) 

Leucanthemum vulgare је добила име говеџе око према лепом цвету који 
чине бели језичасти цветни листићи поређани у круг око жуте средине. Ве-
ома је сличан белој ради. Изгледа као око, али зато што је велики (до 5 цм) 
добио је име говеџе око. 

Анатомска лексика послужила је за формирање једног броја биљних на-
зива захваљујући асоцијативној вези биљка : животиња.  

Tulipa Gesneriana (лала) због тога што јој круничини листићи, а и пар 
листова на стаблу, штрче увис као начуљене уши неке животиње, добила је 
назив уши. Lychnis coronaria названа је зáјчи уши, по листовима који су ду-
гуљасто јајасти или линеарно-ланчасти и ушиљени. Због спате, овојног листа 
у облику фишека, који подсећа на уво животиње, a који у ствари обавија и 
подупире вретенасти клип биљке Arum italicum дошао је назив мéчћино уво. 
Црвенкаста цваст биљке Acanthus longifolius и њен облик, такође, подсећају 
на главу оне мале јастребасте ћурке која се зове мисирка, па је по томе и овај 
коров добио назив мисирка. Asarum europaeum је назван копитњак по 
листовима који имају облик трага коњског копита. Lonicra caprifolium доби-
ла је назив орлóви нóкти због тога што су јој цветне дршке изнад последњих 
листова дугачке, црвене, тако повијене и изукрштане да подсећају на орлове 
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нокте спремне да растргну плен. И биљка Galega officinalis носи назив 
орлóви нóкти због облика и положаја листова. Дрво Gleditschia triacantha 
зове се рóкчичи јер су му плодови махуне облика и величине козјега рога, 
пуне слатког садржаја, које деца беру и тај садржај радо једу. Echinops je 
вишегодишња зељаста биљка која на дужим, голим стабљикама носи 
упадљиво живахно сјајноплаве цвасти у облику лопте, које подсећају на главу 
и зато је добила име главоч. Није позната њена употреба у народној 
медицини, али на основу другог имена које гласи устрг рекло би се да зна-
чајно потпомаже оздрављењу и болеснику омогућује да „устргне душуˮ, да 
поврати душу. 

Делови биљака који обликом подсећају на предмете обично су плодови 
или цвасти, a понекад и стабло. 

Hyacinthus orientalis познат као зумбул овде је назван лулица, због 
облика цвета, који заједно са дршком личи на омању лулу са камишем. Lotus 
corniculatus је биљка чије зракасто распоређене махуне чине штит у облику 
звезде, па је отуда дошао назив ѕвездáн. Dipsacus laciniatus носи име чеш-
љика по томе што су му цветићи сакупљени у купасте, главичасте, бодљикаве 
цвасти и штрче као неки лоптасти чешљеви. Врста Aquilegia vulgaris добила 
је назив кандилка по својим љубичастим и белим, понекад само белим, зво-
настим цветовима који висе као кандила. За ову се биљку веже име заг-
лавског села Кандалице. Conium maculatum je коровска биљка, шупља као 
цев, од чега јој и долази име цвелика. Цев у стсл. стволъ (уп. рус. ствол – 
„цевˮ топовска, пушчана). Ствол фонетским начином прелази у цвол+ика = 
цволика како се та биљка изван Тимока зове, а пошто овде о > е онда цвелика 
(уп. Скок 1, 283). Аgrostemna githago у тимочком крају позната је под именом 
кокóљ. Она има звонасте цветове, па се назив тумачи као редупликација 
ономатопеје кол + кол (уп. рус. колокол „звоноˮ) у  праслав. *k�kolь (Скок 2, 
227). На листовима врсте Achemilla vulgaris дуго се задржавају капљице росе, 
магле и кише ,,као дивни сјајни бисери”, због чега је биљка добила назив 
бисéр. Колико народ може бити неправедан при давању имена показује при-
мер баш ове биљке. Малочас именом уздигнута у небеса, сад је због ситних 
неугледних цветова унижена и деградирана називом говеџе цвејће. Тиква 
Cucurbita pepo названа је туркáја због тога што својим изгледом подсећа на 
турску чалму, на турбан. Могуће је да се ова тиква зове још и тиква кадьнка 
< турц. kaduna, kada, kade, „госпођа, угледна женаˮ < тур. kadin < тур. hatun, 
ст. облик katun у перс. hātun у ар. hātun „женаˮ (Шкаљић 379), уп. буг. кадъна 
„кадуна, була, Туркињаˮ (Младенов 230), у тимочком говору деминутивни 
облик кадьнка. Digitalis leavigata чији уснати цветови, код којих је доња усна 
дужа од горње, подсећају на чарапице, још боље, на непришивене наглавке 
чарапа, прозвана је мéчћина черáпка. Витки, прави изданци шиба Digitalis 
leavigata, који се употребљавају у корпарству, јесу у ствари штапови, а штап 
се на турском каже чибук, па је онда по том чибуку и дошло име чибукóвина. 
На исти начин је Zinia elegans добила име чибуклија. Наиме, када се ово 
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цвеће густо посеје расте право и високо 80–100 цм и тек у горњој трећини, 
крајем лета, добије по коју гранчицу. У свему сваки струк личи на штап (чи-
бук) који на врху има један црвени, наранџасти или љубичасти цвет.  

Биљка Saponaria officinalis названа је ћерáца. То име је дошло од њене 
китњасте лепоте увећане ружичастобелим цветовима због чега подсећа на 
шарени лицидерски колач стилизован у облику женске фигуре који се у ти-
мочком говору зове ,,ћерацаˮ. Capsella bursa pastoris, позната под различи-
тим називима од којих је најчешћи ʼоћу-нећу, овде је добила име таранчуг. 
То долази отуда што су њени плодови смештени у мале троугласте торбице, 
поређане са обе стране уза стабло, а у овом говору се торба од овчије или козје 
коже зове ,,таранчугˮ од турц. тарчуг (Шкаљић, 595). Име врсте Gentiana 
tinctoria изражено је синтагмом жлта јеменика где детерминатив долази од 
жуте боје, а одредбени део добио је назив јеменика зато што се жути цветови 
и зелено лишће стапају у боју зејтинљиве мараме, а таква марама се каже 
јеменика (Скок 1, 773). („Жлта јеменика, жлто исцавтела.ˮ) 

Више пута у овом раду спомињана Achillea millefolium носи и име раву-
ника, што донекле произилази из другог дела њеног синтагматског назива 
,,бели раванˮ, међутим, она се због своје велике лековитости, у народној све-
сти веже за једну светињу, за цркву Раваницу. „Где падоше теја беле нође, / 
Порастоше две беле тополе… /  Гдето срце црква Равуника, / Па се врата сама 
отварају…ˮ Dicentra spectabilis добила је име менђушка, јер њени цветови, 
бели, ружичасти или црвени, својом тежином оптерећујући гранчицу пови-
јају је на доле и висе са ње као минђуше. Биљна врста Serratula tinctoria на-
зива се српьк зато што су јој ивице листова ситно и равномерно назубљене 
као што је сечиво српа назубљено. Sambucus ebulus, бурјан, познат је и под 
именом крстатац, због крстатстог распореда својих листова. Paris quadri-
folia зове се петров крс. Јасно је зашто у имену биљке постоји реч ,,крстˮ – 
на врху стабљике налазе се четири листа постављена у облику крста, али није 
јасно зашто се он зове Петров кад су му сва четири крака једнака, а Петров 
крст је крст на коме је распети Исус окренут наопако. Наводно, Свети Петар 
је тражио да га разапну на обрнутом крсту, јер није достојан да буде распет 
на крсту на каквом је разапет Христ. 

Зелена, кончаста, мрежасто-паучинаста скрама која се јавља на повр-
шини устајале барске воде (Algae) зове се жабино ткање јер се сматра 
жабљим производом. Reseda lutea добила је име катанче зато што је семе 
свога плода „закључалаˮ у чаури. 

Подударност у облику листа, цвасти или каквог другог дела међу биљ-
кама може бити мотив номинације. Aristolochia clematitis штетни коров 
наших ораница, нарочито засада кукуруза, добила је назив јáблчица или 
јáблчка зато што њена зелена чаура подсећа на још неодрасли плод јабуке. 
Polygonum convolvulus носи назив васуљица јер својим танким полегљивим 
стаблом и срцоликим и јако зашиљеним листовима личи на (неке раније) 
сорте пасуља и боранију звану ,,приткараˮ. Polygonum lapthifolium изгледом 
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стабла и лишћа који подсећају на струк паприке има назив пипериње (у тим. 
говору ,,пиперˮ – паприка, ,,пиперињеˮ – зб. стабљике паприка). Исти назив 
пипериње има и Polygonum persicaria само му стабло није тако црвено као у 
претходном случају, а и листови су нешто већи. Дивји ђурђéвак, у ствари 
Polygonatum officinale, много личи на прави ђурђевак (Convalaria majalis) 
само је крупнији и цветови му нису појединачни, него се у китицама нижу са 
једне стране стабљике. Дивјá курвица – Convolvulus arvensis скоро је иден-
тична са курвицом (Calystegia sepium) како у погледу пузајућег стабла и 
облика листова, тако и у погледу левкастих цветова, само јој је лишће нешто 
ситније, уже и шиљатије. Paeonia officinalis je гајена биљка и зове се божу-
рика. Она има исто лишће као и божур, али док су божуру цветови црвени 
као крв, код божурике су цветови крупнији и нису тако црвени, него више 
плавкастољубичасти и зато је (у патријархату) деградирана женским име-
ном. Округла, црвена или жута шљива, која прва зри међу шљивама овде се 
зове репљáнка. Репљанка би за основу могла да има ,,репуˮ, као ,,репљаˮ - 
врста јабуке или ,,репачаˮ - јабука налик на репу, из чега произилази да би 
репљанка била шљива која према својој црвеној или жутој боји наликује на 
репу црвене или жуте боје. (Док смо били деца радо смо брали зелене реп-
љанке, „шљивкеˮ које смо, жељни њихове накиселости, гласно рупељисали 
(јели уз руштање). Сада ми се чини да име репљанка пре долази од глагола 
рупељисати, него што по боји подсећа на репу.) 

Биљке се именују према другом биљу на основу сличности по облику 
листа.  Тако је Oxalis stricta именована као дивјá дéтелина јер има троделне 
листове као и Trifolium pratense. Sambuсus ebulus (бурјан) док је још низак и 
млад и листови му личе на листове кукурека и сам је прозван кукурéг. Ane-
mone ranunculoides ни по чему другом није могла добити име конопљица 
него по извесној сличности својих листова са листовима конопље. 

Биљке добијају имена и према целокупној својој сличности са другом 
биљком. Abies alba због своје сличности са бором (Pinus), али виткија и еле-
гантнија од њега, добила је женско име борика. ,,Момче копају пред цркву, / 
А девојче до цркву си. / На момче саде зелен бор, / А на девојче борику.” 
Rhamnus cathartica је шиб који по општем изгледу личи на дрен, али није 
тако савитљив и чврст, већ ломљив, и зато се именом деградира – пше-
шкóдрен (,,пшешкиˮ – псећи). Коровска биљка Hordeum murinum, слична 
јечму, расте поред путева и по међама, али њу никаква стока, поготову кад је 
зрела, не једе, осим можда магараца, по којима је добила име товаричје, од 
,,товарˮ – магарац. „Магаре, товаре, товар носи ништа не осеча.ˮ (бројаница). 

До именовања долази и према делу друге биљке. Lycoperdon bovista у на-
шем крају зове се попáва, а то име долази од свеслв. и праслв. *рорь  
„пупољакˮ. Када је зрела, њен смеђи прах засаља се на отворене ране. Can-
nabis sativa је грсница. Фитоним грстница стоји у вези са грст, што иде од 
праслав. *gъrt-t „отворена рука за узимањеˮ = grst у zagrst „ручни зглобˮ, 
oдатле zagrsnica „oд домaће вуне исплетена манжетнаˮ. (Уп. слов. grst и буг. 



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 187

grăstь) Најчешће је са префиксом pre- и суфиксом -e, -a: pregršt = pregrš 
(Скок 1, 625). Одавде је настала реч грсница са значењем „прегршт конопљи-
них стабљика, снопић конопљиних стабљикаˮ одакле се назив пренео и на 
саму конопљину стабљику. „Прво се беру грснице бељће, па, еј, понатам 
грснице црњће.ˮ Lagenaria vulgaris поред тога што се зове чаша назива се 
још лејћа, лелејћа. Ова имена њена су у вези са водом, са глаголом лити, ли-
јем < ие. корена lei- „лити, тећи, цуритиˮ (Скок 2, 310). Дужи облик новог 
имена настао је редупликацијом слога ле- из краћег имена, лејћа. „Потекла 
вода студена, / Понела грањћу зелену, / У грањћу носи лелејћу, / У лелејћу 
девојћу.ˮ Carpinus orientalis добио је име свињаковина, зб. свињачак. То име 
није у вези са свињом, оно потиче од глагола ,,вити, вијемˮ, који иде са мно-
гим префиксима, а овде би важио префикс са- ,,савитиˮ, или још боље 
префикс с- ,,свитиˮ – увртети, увити, као што је и стабло граба увијено, усу-
кано, свинуто. Од овога лако се долази до свињаковина, односно свињачак. 

 
20.Веровање у дејство биљке 
 
Пелину, који има научно име Artemisia absinthium, у народној медицини 

и веровању приписује се велика улога. Он значи вечно здравље, женама по-
маже да не затрудне, а многи су убеђени да може раставити оне који се воле 
или који се не подносе; зато га називају рáставич. „Ој, пелине, бéл пелине, / 
Сви те зову, бéл пелине, / Јá те зовéм рáставиче. / Мóж ли мéне да растáиш, 
/ Од злá вóјна, сéљанина?ˮ (бај.) Capsella bursa pastoris добила је назив де-
војáчка травá по томе што ,,секаˮ кидајући тоболце, који су непарно израсли 
са једне и друге стране стабљике, тражи одговор на питање да ли је драги 
воли или не воли. Tanacetum vulgare названа је вратика. Народ верује да се 
употребом ове опасне и отровне биљке, као лека, може вратити здравље, 
младост, лепота, снага и слично, па јој је зато и дао име вратика – „она која 
враћаˮ. Иста биљка се понекад назива ратика, али то је фонетска модифи-
кација имена вратика. Цела биљка Scrophularia nodosa је врло непријатног 
мириса и неугодног горког и љутог укуса. Таквим мирисом она присиљава 
посетиоца да пред њом застане, да уступи, што је дало мотив за назив уступ. 
Биљка Peucedanum ostruthium названа је девенесиље. То је, у ствари, опште-
познато девесиље код нас проширено секвенцом -не-. Све се сиљевине у на-
родном лекарству цене као средство за јачање, отуда им и назив сиљевина јер 
својом горчином и етарским уљем појачавају лучење желудачног сока, 
повећавају апетит, олакшавају варење хране и уопште повољно делују на 
организам, снагу, силу. Префикс де- је скраћени облик од броја девет, јер се 
сматра да биљка делује девет пута јаче од очекивања (упор. деветотуг, три-
девет камена). Delphinium consolida се у народном лекарству употребљава 
за олакшавање порођаја, па је због тога добила име саморóтка.  

Taraxacum officinale, поред осталих имена, носи и назив обрничје или 
травá обрника. У народном лекарству се употребљава за чишћење крви, као 
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диуретик, против болова жучи и јетре. Сматра се да она може да окрене, да 
,,обрнеˮ ствар на добро, зато је и добила ово име. Пошто се ова биљка зове и 
жлта рада, по инерцији је исти назив пренет и на белу раду –  Bellis perennis 
па и њу зову обрничје, али из сасвим других разлога. Девојке се, наиме, ките 
тим белим цветом да би се момци ,,обрнулиˮ за њима. Отровна Anemone pul-
satilla, познатија као саса, овде се зове сьсьн. Иако опасна, у народној 
медицини се употребљава за стабилизовање стања психички осетљивих осо-
ба. „Другуга сам у сьсьн врљила, / Сьсьн сања, ти мене да сањаш.ˮ (бај.). 
Ceterach officinarum се у народном лекарству употребљава за сузбијање 
оксалне киселине и оксалата у мокраћи, али му име не долази отуда, већ из 
употребе у празноверне сврхе. Пошто га ушивају у одело и стављају под 
јастук против страха, отуда страшник. 

 
21. Веровање о поруци биљке  
 
Биљка Bifora radians названа је каландрó. Она има јак и неугодан мирис 

(напред смо рекли да се зове смрдљува), који се шири пољем када је потуче 
град. Што се овог њеног имена тиче, ако би ишли од грчког глагола καλέω, 
то јест од његовог значења ,,дати узбуну, трубити на узбуну” (Сенц, 468), онда 
би се могло схватити да њен снажан мирис опомиње околину да ће и тамо 
пасти град, као што је пао овамо када је њу потукао. Helleborus odorus носи 
назив кукурéг, а то иде од глагола ,,кукатиˮ, до чега обично долази после 
узимања ове смртоносно отровне биљке као лека.  

 
22. Људски односи (родбински и други)  
 
Calamintha officinalis је лековита уснатица која се употребљава за уми-

рење. Много се цени за лечење ,,јада и чемера”, туге, несанице, ,,јер од верема 
већег јада нема”. Својим дејством смањује либидо и тако спашава свастике 
од насртљивости њихових зетова, отуда свастичје. Sedum anacаmpseros је 
назван прељуб. У основи назива биљке лежи ие. свеслав. и  праслав. придев 
ljub. Стари облик ljuby са префиксом prě у стцслсав. prěljubi, одатле preljub, 
preljuba, preljubnica (Скок 2, 337-338). Српски великаш Прељуб доживео је 
пораз од Селџука код Стефанијане 1344. године. 

 
23. Људска занимања и активности 
 
Вишегодишња биљка Calystegia sepium својом полегљивом стабљиком 

дугом до 5 м обавија се око других биљака и предмета, пење се уз плотове, 
ограде и међе, и као сваки лопов, то јест хајдук, прелази у туђе просторе. На 
основу тих особина добила је назив ајдук. Calystegia sepium назива се и кур-
вица што долази отуда што се она својим стаблом обавија око других биљака 
искоришћавајући их за своје циљеве, да дође до сунца, као што се курвица, 
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метафорично, обавија око мушкарца из својих разлога. Добила је назив у де-
минутивном облику ,,курвица” зато што има лепо стилизовано и копљасто 
лишће и још лепше појединачне, левкасте ружичастобеле цветове. Draba је 
прозвана гладница јер се од неких врста бере лишће и припрема за јело, тако 
да на тај начин њено име стоји у вези са глађу. Е, сад, да ли њега једу они који 
су гладни, или они што га једу после брзо огладне, није довољно јасно, мада 
и сама, растући у камењару, гладује. Galium aparine добила је име дереза, а 
оно је у вези са глаголом дëргать „трзати, циматиˮ преко *дьрзъка, при чему 
је непосредно с ,,деруˮ. По руском народном веровању та биљка се употреб-
љава да би унела раздор у кућу, отуда у украјинском ,,дерезаˮ – свадљив 
човек (Vasmer’s Etym. Dict. I, 502). Трубачов додаје: „у руском и коза : дерезаˮ 
(ib).  

Polygonum aviculare назива се троскот. Налази се у више словенских 
језика као и у румунском, има га у стцслав. и праслав. Изгледа као пос-
твербал од глагола стцслав. и рус. (и струс.) троскотати  „штропотати, трес-
катиˮ (Скок 3, 507). Ако би ишли овим путем нема потребе да се ослањамо на 
глагол ,,троскотатиˮ кад у тимoчком говору постоји глагол ,,троскати, -амˮ, 
па од њега треба тражити име троскота. То би можда фонетски било из-
водљиво, али какве семантичке везе једна ниска травка има са трескањем, 
троскањем и слично. Можда се та веза ипак може наћи у томе да троскот нај-
радије расте на утабаном, угаженом земљишту куда се гази, куда пролазе ко-
ла која ,,троскајуˮ (тако се каже у тим. говору: ,,кола троскају”). „Трза ју кʼо 
прасе троскот.ˮ (изр.).  

Rumex obtusifolius је назван штавољ. Корен његовог имена је словенски 
и прасловенски. Прасловенско име биљке штаваљ=штавељ дошло је по 
њеном киселом соку, а стоји у вези са глаголом ,,штавитиˮ -киселити кожу у 
води (Скок 3, 412). У Тимочкој Крајини последњи самогласник је о : штавољ. 

 
24. Начин раста  
 
Биљка Vebrascum phlomoides добила је име дивизма. Оно по Скоку до-

лази од стцслав. придева дикь – ,,дивљи.” Тај се придев није очувао, али је од 
исте основе *ди- настао придев дивь; поименичење на -изма дало је дивизма. 
И заиста, онако права, горостасна (до 2 м висока), снажног стабла и великих 
доњих листова, расте пркосно у дивљини напуштених каменолома и на дру-
гом неплодном земљишту. Кад се жели рећи да некоме треба дати зорт, 
подвикнути му, вели се: „Удари му дивизму!ˮ 

 

  



часопис исток
књажевац

година 2018 
број  18  

 

 190

25. Именовање према природним појавама  
 
Aiuga reptans добила је имена ведричица, ведричје и ведраница, по вед-

роплавим цветовима којима је окићена. Fumaria officinalis носи име росуља 
зато што расте по јаким усевима и најбољим земљама са доста росе, која се 
на њој дуго задржава.  

Lathyrus aphaca названа је льскьвьц због тога што се њене ситне, црне, 
глатке семенке льскьју – „сијајуˮ. („Льска се ко льскавица.ˮ) 

 
26. Именовање по ономатопејама  
 
Cucurbita ovifera je лоптаста тиквица (величине јајета) са дршком, која 

зрела служи за кићење просторија или као дечја играчка – звечка. Име је 
ономатопејаско, где удвојено ца-ца подражава звук који ствара семе када се 
тиквица дрмусне (ца+цар+ка = цáцарка). „Чим је на његʼ глава кʼо цацарка, 
где туј можʼ да има млого памет.ˮ  

Prunus аvium – рсавка. Порекло је од свесловенске и прасловенске речи 
hr�štь која је изведеница од ономатопејског глагола којим се имитира звук 
хрскања, рскања зубима (Скок 1, 690). Због трбушасто надувене цветне ча-
шице која изгледа као да ће пући, биљна врста Vaccaria pyramidata. добила 
је име пукнеж.  

Evonymus verracosus добио је име клокочак, а оно долази од глагола 
,,клокотатиˮ (клокоће вода кад ври, клокоће вода у потоку под ледом). То је, 
дакле, ономатопеја која опонаша шум воде и преноси на биљке. Пренос на 
биљке се објашњава тако што им плод шуми у махуни, а овој биљци је плод 
чаура која се отвара на четири крила и из које висе црвено-наранџасте се-
менке, на дужим дршкама. Биљка Rhinanthus добила је име шушкавац по 
звуку који производи зрело семе у њеној чаури. 

 
27. Именовање према неком апстрактуму  
 
Зелена, кончаста, мрежасто-паучинаста скрама која се јавља на повр-

шини устајале барске воде (Algae), за коју смо горе видели да се зове жабино 
ткање, зове се још и оричина. То име долази од лат. origo –inis f. „почетак, 
постанакˮ, јер се алге као талофите (исправно) сматрају нижим биљкама, за 
које се (погрешно) држи да из њих могу развити виши биљни организми. 

 
28. Непрозирне мотивације 
 
За један део биљака мотивација је остала недовољно прозирна или 

сасвим непрозирна. О некима сам имао врло мало података, тако да нисам 
ни покушавао откривати њихове мотиве, знам им само народно име, а нисам 
видео како изгледају и остало што би ме одвело мотиву за номинацију. 
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КОКОВИЋЕВА МАГИЈА 
 

Срба Игњатовић 
 

 
Изазов древним летописцима и путо-

писцима, рушен и освајан, преотиман изме-
ђу некад моћних владара и царстава, нази-
ван Вратницом ратова и међом између 
цивилизацијa, својевремено оспораван као 
престоница подигнута на месту на којем је 
требало да Србија има тек караулу, Београд 
је провокативан и опсесиван за готово сва-
ког уметника који је одлучио да у њему жи-
ви и ствара. Изузетак није ни Милинко Ко-
ковић (рођен у Књажевцу, 1957), врстан из-
данак онога што се, у данима највећег проц-
вата овдашњег сликарства и графике, називало београдском ликовном шко-
лом. 

Милинков сликарски циклус чија је Београд јединствена тема садржи, у 
значајном колоритном распону изведену, једну замашну и сложену „причуˮ. 
У првом њеном плану је фасцинација зградама, управо онима које су речите 
као лица њихових житеља – покадшто натмурене, осенчене изазовом или и 
тајанством, нахерене или парадоксално устремљене, стилизоване лирски 
или заошијане ка фантазмагоричном, осмехнуте, разигране, пастелно рас-
певане као сами рефлекс умилног сунчевог сјаја... А знају да буду и занете – 
собом или помислима недокучивих, скривених станара – устремљене попут 
споменика, по правилу издвојене, персонализоване, хотимице „отргнутеˮ из 
окружења, благо геометријски редуковане да би, готово у истоме часу, боја 
„надскочилаˮ форму, све у знаку суштаствене ликовности. 

Неке од зграда – поготову оне које препознајемо, уцело или на основу 
такође издвојених, карактеристичних им детаља „посејанихˮ ту и тамо фраг-
ментарно, као од милоште – могле би да буду фаворити нашег приступа, пу-
токаз при доживљавању овог Милинковог „митаˮ о једном реалном граду. 
Свестан, међутим, прилика са којима је ликовно мајсторство данас суочено, 
Коковић у властити видокруг покадшто уноси штафелаје, тај стари сликар-
ски реквизит, као још један елемент властите поруке, „мантруˮ којом би да 
се одбрани од Зла. Ја ово само сликам, као да жели безлобиво да нам каже. 
У времену у којем је „естетикаˮ ругобног и ништавила на октроисаној цени, 
сликање је најдубљи израз уметникове магијске одбране. 

И, најзад, оно питање које досад није постављено: где су ишчезли сви ти 
градски људи, пролазници, шетачи, путници-намерници, житељи, гради-
тељи и потрошачи града, живи део његове свагдање супстанце? Део одговора 
је околишно већ понуђен – лица зграда магијски су израз и њихових лица. 
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Својеврсна персонификација, како би рекли песници. А наш сликар се, 
управо нијансама своје палете, и сам легитимише као нарочити лирик. 

Преостали део градског човечанства поставио је, сходно перцептивној 
замисли, 

Милинко Коковић на ову страну, пред саме своје слике. То сте управо 
ви; то смо управо ми. Суочени, сада, са свим тим разиграним и распричаним, 
смрзнутим или суспрегнутим фасадама, да ли уочавамо колико смо узајамно 
налик? Да ли се препознајемо? 
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ИСПРАВКА – ERRATA CORRIGE 
 

 

 
Поштовани читаоци и аутори,  
 
У претходном броју 17. часописа ИСТОК, на страни 111, дошло је до 

грешке при -ликом  прелома текста у два ступца тако што су се у две песме неки 
стихови помешали и при том се изгубио смисао наведених песма. 

Читаоцима и аутору се извињавамо а исправне песме преносимо у 
целости. 

Хвала на разумевању. 
 

Главни и одговорни уредник, 
Обрен Ристић 

 
 
 

Владета Коларевић 
 
ПРИЧА 
                                                          
Тек кад су ме мртви 
Увели међ људе 
И кад сам се с песмом 
Саживео потом 
Разумедох пријатеља 
И његову причу 
Да све што је убог 
Створио ко инок 
Распет за живота 
Отео је просто 
Од сна и богова 
Када му жена 
Не беше код куће 
 
Свако дрво имаде  
Свој логос 
 
 

 
 
ВЕЧНОСТ ЈЕ ОБИЧНА РАНА 
                                                                 
Из песама 
Исходи створитељ 
 
Одбацио јесам  
Светлост сна и риме 
Сад утварно 
Капље мастило 
На отворена уста 
На свакодневни живот 
 
Дисао јесам 
Узвраћао 
У тихост усуо семе 
Поуздано се заносећи 
 
Вечност је обична рана 
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