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ДУКАТ 
НА НЕБУ СРБИЈЕ 

(избор из поезије) 
 
 

Добрица Ерић 
 
 
ЗЕВАК 
 
Нити прича  
нити пева  
нити плаче  
Само зева. 
 
Да л' је гладан 
жедан, болан  
Што не пусти  
сузу сјајну? 
 
Да лʼ би хтео  
а не може  
да нам каже  
неку тајну? 
 
Ја га никад  
нисам брао  
Тужно зева   
па ми жао. 
 
ЖАЛФИЈА 
 
Висока дама 
С плавим минђушама 
У младом житу. 
 
Лептир јој не да 
Да мирно гледа 
Зелену свиту. 

 
 
И сада тамо  
класови само 
о њој говоре. 
 
Булке је среле 
и поцрвенеле  
од љубоморе. 
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ЗЕМЉА 
 
Волим је што је добра. Што зле куне. 
Што носи пуна наручја крстина. 
Па јој изворасте дојке вечно пуне  
хлеба и млека, ракије и вина. 
 
Она људе опролећи да јој ору бедра. 
Да саде чокот, да сеју зној и клице хлеба.  
Па кад јој бризне црвен сок низ недра  
израсту као јаблани — до неба. 
 
Све амбаре нахрани златним 

 песком жита.  
Све котаре забрди стоговима сена. 
За све жеђи има врела племенита. 
Букве јој вилокосе расту из рамена. 
 
Ја сам здрав од њених погача и проја  
и волим је најлуђе у хаљини зоре. 
Тада сваког оног који рекне: моја  
устрелим златокласом стрелом  

љубоморе! 
 
 
ПОКОЉ КУКУРУЗА 
 
Јутрос сам заклао чету кукуруза 
па ми са српа крв и млеко цури. 
Сунце ме закити гроздом својих суза 
када у младом храшћу забожури. 
 
Шушти перје и свила: роса шаке жари 
по коси ми ромиња миришљаво иње. 
Биће триста врећа са тридесет ари: 
побеснеће бикови, прокључаће 
свиње! 
 
И док се жртве мог зубатог мача 
кроз бркове свилице на бераче кезе 
око мене лебди звук немуштог плача 
кô облак изнад празничке трпезе. 
 

А под сунцокретом што замишљен стоји  
усред мртве чете у сунчевом сјају 
кô људи под дрветом које не постоји  
три црна зрикавца о смрти свирају... 
 
 
СЕОСКЕ КУПАЧИЦЕ 
 
Скидају сукње и блузе 
 од платна и перлона 
да своје велике тајне  
 покажу очима грања 
и црне кише косу проспу 
 низ тела пуна звона 
па се расплину бело у виру 
 где подне већ потања. 
 
Млазеви вриске потопе мраве 
 са дуге дулечне вреже. 
Прсне огледало неба 
 па се дуго и пенушаво обруча. 
Зелени језици обале лижу 
 и рибљим стидом реже 
на набубреле бутине и дојке 
 од којих вода кључа.  
 
Па врелим песком шећере тела 
 и слатка вода цури 
и сунце гризе усне и цврче 
 камичци пуни жара. 
Па онда вриском се кољу и крше. 
 Па клону: жарки божури 
плампте у очима и пенушавим  

брзацима бедара. 
 
И док снага младих косача 
 капље у суву трску 
(из које излазе мали и крхки 
 због великих тајних открића) 
Оне се поново хладе виром 
 и опет пале у песку 
и свака отвара плави до слуха 
 за црвене трубе велих младића!   
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ПЕСМА О ЈЕДНОГ ГРУЖАНСКОЈ КУПАЧИЦИ 
 
Ко није 
из снова и вртова 
док и крв бунца 
гледао рађање сунца с престола љубавних клупа  
ко не чу 
из церја у предвечерја 
она звона свечана са Дечана и Студенице 
нека дође у Гружу, да види лепу Ружу Јагличић 
кад се купа 
док зрикавци умиру 
у светлуцавом виру код Чампове воденице! 
 
(Еј, она нема 
ни прслуче, ни гаћице 
па ми се дамари истегну као праћкице 
и завитлају ми и ум и срце преко бостана и паприке 
на неко жарко острвце усред мора или Африке, 
еј, па кроз мене  
кипте бисерне пене 
промичу урођенички сплавови 
и ричу прашумски лавови!) 
 
У доба 
кад жарка зоља 
разјури крда преко брежуљака и доља 
појављује се, пуна звездица маште 
доле на југу поља, где су њиве и баште 
Отвара дугмиће  
као цветиће 
и пушта рој птица и звук мириса  
као црквица звона усред раја смираја 
 
па излази из мира хаљине у немир воде и грања  
кô сунце из ружичасте даљине свитања. 
Тело јој звони кô меденице 
прскају бедра кô лубенице 
крв шуми, попут зреле пшенице 
Гори гора 
с триста извора 
Око ње: фазани и патлиџани 
кошаре и бобошаре 
запаљени котари и разваљени олтари 
Дивљају врбаци 
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питомују брзаци 
и млеко капљу дечаци и пурењаци  
Под њеном хаљином плавом  
као под царском заставом  
окупљају се  
косачи и ковачи  
јахачи и трубачи  
дељари и помељари 
пастири и официри 
 
Због њене мене 
човеку прскају вене 
а лице жене од тихе сете вене. 
Око ње лете ракете  
и падају планете  
и твој сјај тамни  
велики сунчани свете  
А она 
гордо се пљуска и љушка  
кô страсна, прекрасна лађа  
као да се на овој кугли  
баш ништа друго не догађа! 
 
Ко не зна 
шта је то Гружа 
у доба срчаних ружа 
нек дође, наоружан, у вртић речног пужа 
да види њену звезду 
са круном од пшенице 
у том прозрачном гнезду 
код Чампове воденице 
И тад ће схватити жар 
тугом платити дар 
и дуго памтити чар тих питомих долина  
што миришу, из душе, на кише и на суше  
на славље млина и вина  
и крвних виолина! 
 
1960. 
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СТАРИ СЕЉАЧКИ 
КАЛЕНДАР 

(одломак) 
Оцу и мајци, 
Милошу и Радмили 

 
ЈАНУАР 
 
Брош мраза:  
цвокот земље. 
 
Пуст свет  
и топла стаја. 
 
У сену девојка бунца. 
 
Поноћно телење крава  
слично рађању сунца. 
 
Задушнице 
 
У души сјај  
на гробљу рај. 
 
Цвет кади сени  
око свећице.  
Гробови претворени  
у трпезице. 
 
Живима пир  
Мртвима мир.  
 
Чиста недеља 
 
 Ко мрси 
 Бог му руши 
 
док својом страшном прангијом. 
 
Орибај шерпе у души 
сирћетом и ракијом 
 

НОВЕМБАР 
 

Црв 
у плоду 
Крв 
на своду. 

Пресахле све су стазе 
само ка гробљу придолазе. 
 Коб 
 њуши 
 Гроб 
 у души. 
 
ЂУРЂЕВДАН 
 
 Уранак на Брег снова 
  
 У гај 
 У рај 
 У ништа 
 
Буљуци из торова 
Пуштени на пландишта. 
 
Ваведење 
 
Ружичњак лица око црквица: 
Невесте блистају у својој мени 
Кô дијаманти тек избрушени! 
 
ЗЕЛЕНЕ РЕЧИ КОЈИМА СЕ 
ЛЕЧИМ 
 
Јутрос ме најзад опет засенило  
плаво завичајно злато зеленило. 
 
Зелени чаир, зелени лептири. 
Зелени причест у пшеничном 
виру.  
Зелени мир и зелени немири. 
Зелени бикови грме у чаиру. 
 
Зелене птице по свету причају  
о зеленилу у мом завичају. 
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Зелена љубав пчела и латица  
зелени мед капље из зеленог саћа.  
Зелено Сунце — небеска Матица  
биљно девичанство пределима враћа. 
 
Зелена девојка зеленкастог гласа  
буљук зелених оваца напаса. 
 
Збише се тиха пролећна чудеса  
запали земљу варница зелена: 
Зелени пожари... зелена небеса  
над зеленилом вода наднесена. 
 
Зелене реке плавима причају  
о зеленилу у мом завичају. 
 
Зелене очи извора и кућа  
зелена жеђ и зелена глад врећа.  
Зелени љубавници с крилима сванућа  
лете над зеленим дрквама дрвећа. 
 
Птице су немоћне да вам препричају  
све зеленило у мом завичају. 
 
Запех лук зелене дуге у дубрави  
и раних чудесног зеленог јелена  
па ми се за трен причини, љубави,  
да је и моја крв опет зелена! 
 
РОЖДЕСТВО РАТАРЕВО 
 
Рождесшво Ратарево 
 
Прво што виде беше клас пшенице  
висок и сјајан ко црквени торањ. 
Досни га мајчица иза воденице  
кљукну у јаз и пови у брашњав  

засторањ. 
 
Ту где Он зевну отвори се бездан  
и светлозарно дрвеће поница  
по недохвату, па се ни сад не зна  
да л  ̓га роди жена ил  ̓земља смоница. 
 

Зна се само да су прангије грувале  
и да је по ћефу Ћеда мераклије  
стара поточара на крају увале  
ваздан млела на реци вина и ракије. 
 
Крунисаше га класом и крстише  
у цркви са три сунчана кубета  
и на чело живи крст му причврстише  
да жив и здрав прође кроз сва  

тулумбета! 
 
Ризничар земље 
 
Са свадбе у рат. Са гроба на мобу. 
С коња на олују у најлуђем касу. 
Ни бели брест у долу ни звоно на волу  
нису му дорасли по стасу и гласу. 
 
Подрумџија вина које многи гости  
за овом светом софром грешно таје.  
Само Он има наде и смелости  
да гаји јагањце у ждрелу аждаје. 
 
Само Он има душу кô планина  
и срце што роји пшеничне варнице.  
Само Он свемоћног Оца чобанина  
који музе стада у златне карлице. 
 
Има све што нема а нема што има.  
Спаљен и ускрсô у пожару жетве.  
Ризничар земље, земљин син  

мезимац  
на ког се сручише све небеске клетве. 
 
ЉУБАВ РАТАРА И ЊЕГОВЕ 
ЖЕНЕ   
У НОЋИ ПОСЛЕ ВРШАЈА 
 
Тек кад сан склопи дечје главе русе  
и кад голуждрави Влашићи озебу  
Ратар и његова жена састану се  
у чардаку ни на земљи ни на небу. 
   



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 15

Руке које ломе и дрво и гвожђе  
сад на њеним зрелим бедрима вијоре.  
Ратар љуби тако кô да муља грожђе  
Ратар грли жену кô да њиву оре. 
 
Млада ноћ расплете своју косу шумну  
и стари Бог на небу све звезде избечи  
кад Ратар после вршаја на гумну  
своју виловиту жену рашчеречи. 
 
Леви му длан брсти на Белој главици  
оштри зуби ору на брду Орловцу.  
Десна рука вична бичу и здравици  
стриже црну овцу у долу Врановцу. 
 
Кад се оран орач потрбушке пружи  
повилениле би и седе старице. 
Кад би знале како Ратар ноћу плужи  
многе би царице биле ратарице. 
 
Ратар воли тако као да ратује  
кô да руши зидове на тесној ћелији.  
Ратар води љубав кô да аргатује  
у некој далекој земљи Дембелији. 
 
А ратарида млечна млекарица  
слаткомученица с анђеоским ликом  
скида златним прстима скоруп са  

карлица  
разорана до пупка тупим раоником. 
 
Пламте пољунци кô да пламте муње. 
Пада ћерамида с оближњих кровова. 
Ратар тресе шљиве, јабуке и дуње. 
Пуца кô да мотре га преци из ровова. 
 
Цвили под њим жена као виолина  
подмазана белим луком и сирћетом. 
А слушају је и брег и долина  
и прете јој неким тешким берићетом. 
 
После љубави кô и после битке  
Ратар хрче с буклијом дојке на  

свом длану  
и сања како му њене руке витке  
сипају мелем на крваву рану. 
 

Два тела ван вода и земљине теже  
што се сударише у вечерњој тами  
смирена и топла сад спокојко леже 
на гумну као у Кумовој Слами. 
 
РАЂАЊЕ РАТАРЕВЕ ДЕЦЕ 
 
Кад год се роди ћерка  
Ратар иосади опсо једну воћку. 
 
Кад му се роди син  
посади цео воћњак. 
 
Зато су тако лепи воћњаци Ратареви  
зато је тако плаво небо над њима! 
 
СРИЦАЊЕ ЖЕНЕ 
 
И ове ноћи вреже вену  
и врбе ми се у дољи чине. 
И ове ноћи ја сричем Жену  
од росних поља и месечине. 
 
Грли ме грање, милују влати, 
бела ноћ жање раж око луга. 
Само ме сенка прати и пати  
раскош брегова и јаруга. 
 
О зрела земљо, дињо напукла,  
да постоји моћ неке теже –  
моја крв би ноћас привукла  
бар једну жедну звезду на вреже! 
 
Гори преда мном лишће и трава  
и ноћ ме кити воденим чичком. 
А колико руку сад подрхтава  
и склапа се над бледим 
пламичком. 
 
Печи ме опет ко зна која  
звезда што је из роја пала  
у предео где се и моја  
немушта жудња ућуткала. 
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Кад би се сад у дољи створила 
кô расцветана трешња белица –  
цела би природа проговорила  
гласом славуја и препелица. 
 
У стог младог сена да пирнем 
букнуло би му жежено руно.  
Зелено дрво које додирнем  
освануће са жутом круном. 
 
Сад бих сред пустих ливада клекô  
и рико сву ноћ у слух самоћи.  
Ништа ми није тако далеко  
кô дуга коса у дугој ноћи. 
 
Прободите ми срце врелим  
и окујте га у хладно гвожђе,  
да више никад не пожелим  
ту црну вињагу са белим грожђем! 
 
И ноћас вреже дулека вену  
и младе ми се јасике чине. 
И ноћас опет ја сричем Жену  
од росних поља и месечине. 
 
ПЕСНИК И ВИЛА 

 
* 
Крцам орах белутка 
замишљен над виром 

с пауновим репом дуге за 
шеширом. 
 

* 
Где ја кажем Реч  
ту ће Цвет да буде. 
 
* 

Промрзли већ око њега своја срца 
краве. 
 

* 
Где ја кажем Цвет  
ту ће Врт да буде. 
 

* 
Кличе ми Вила у љуљашци ’лада:  
Тужни побратиме с биљних 
водопада! 
 

* 
Видим на небу чудесно знамење,  
не штеди злато и драго камење.  
 

* 
Вило, Равијојло, 
гора је листала. 

Дођи на мој бунар са златним 
кофама. 

Пробуди звезду 
која је блистала 

над мојим челом и мојим 
строфама. 

Вило, Равијојло, 
крв је олистала! 

 
ИЗ СОНЕТНОГ ВЕНЦА 
КУЋА ЗА МОГА БРАТА 
 
1 
Боже, ти још држиш у шаци  
Овај свет, пола сан, пола вода  
Лампу зла, коју пале угарци  
У име жила, стабла и плода. 
 
Вршњаци шума и други старци  
Ено, још муте реку без брода  
Злато, због којег седе мудраци  
Анђели крију од људског рода. 
 
Не може више фрула да брани  
Уклето коло од немани  
Чавке већ слећу на коловозе. 
 
Воштанице ми запалише  
Орлово перо, којим се пише  
Родослов наше танане лозе. 
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2 
Родослов наше танане лозе  
Аманет пао на крхка плећа  
Страшни зев земље, од ког се грозе  
Копачи таме испод дрвећа. 
 
Облак, што паде на дивље руже  
Попрска траву кишицом врућом  
А из тог облака излећу ружне  
Вране, што гракћу над нашом кућом. 
 
Али брзо ће да спече суша  
Њивице око оскоруша  
Ерићи нису ни овде странци. 
 
Трешње се беле по авлијама  
Ласте су дошле свима, сем нама  
А ја бдим тамо где су заранци. 
 
СЕРБИА КОЈЕ ИМА 
 
Погача тек с ватре узбрана  
и вином везени пешкир од лана  
на жуљевитој софри длана. 
 
Дрен уплетен у ребра плота  
на међи живота-неживота. 
Прокисла црква са иконом  
која се клања пред својим звоном. 
 
Запис опасан троструком дугом  
закрштен муњом, закићен дуњом  
раскречен над тамном јаругом  
са безброј птичјих гнезда под гуњом. 
 
Ручконоша с орденом броша  
час милована час силована  
Додолка с ђурђевком по реверима  
Невеста занела са деверима  
међ крстинама и пластовима  
Сербиа, које има! 
 
Откад су прве воћке процвале  
на земљи, боре се две љуте але  
једна што руши, друга што свија  
ала свих зала и Србија. 
 

Србијо, јабуко која гори  
са ожиљцима зуба по кори  
откад си с гране звездане пала  
на тебе палаца понека ала. 
 
Кад год се ала сети Србије 
стозуба чељуст засврби је  
И чим Србија тај свраб наслути  
испремећу се звонке двојнице  
у пушке двоцевке а сури капути  
у заставе тробојнице: 
… 
Час верна вучица, час невер јање  
час трун у оку, час жар на длану  
Србија — срп што вечно жање  
вечиту пшеницу поврљану  
олујама и коњима  
Сербиа, које има! 
… 
Прљуша плахим кишама прана  
громом орана — недоорана  
Долина звездама орошена  
сабљом кошена — непокошена  
Ратница с гњилим ордењем рана  
сто пута клана а недоклана  
Најтежа клетва полустечена  
жива печена — недопечена  
Ускрсла и после столетних зима  
Сербиа, које има! 
 
Та крилатица сваког смираја  
легне на гнездо крцато јаја 
па дуго куката и руката  
пребраја звезде место дуката. 
… 
Даде се сунцу, даде месецу  
даде се дрешу и дрешарима  
даде се бику, даде се зецу  
само не даде душманима. 
Купа се гола на студенцу 
с врелим дојкама лампецима  
којима придаја двоглаву децу  
Сербиа, које има! 
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Србија са шевом срца што бунца  
и што се куца с буклијом сунца  
Са баштицама и утринама  
међ дојкама и међ бутинама  
Вилинска моба у недоба 
гроб колевке и колевка гроба  
Србија с тиквом жеђи што дуби  
бездани бунар с којим се љуби  
Са вињагама плетеница  
што додирују пламичке траве  
Србија великомученица  
са сунцокретом око главе  
која се уочи сваког сванућа  
окади тамњаном стаја и кућа 
и причести уз шкргут муљача  
вином орача и косача! 
 
Дародавка широких шака  
Матица роја што воском зноја  
плаћа данак за горки санак  
под губерима летњих облака  
Чаробница с харфом разбоја  
са вртовима славских ћилима  
и љутим псима нод амбарима  
Сербиа, које има! 
… 
Бели голубе надлети трубе  
и разнедри нам бистре кладенце: 
Земан је да те малчице љубе  
и они што те сплићу у венце  
и што те сричу по луговима  
Сербио, које има! 
 
Бели голубе надлети трубе 
и разнедри нам бистре кладенце: 
Земан је да те малчице љубе 
и они што те сплићу у венце 
и што те сричу по луговима 
Сербио, које има! 
 
Кад ти развигор чешља шљивике  
и преоблачи пределе брежне  
рађај фрулаше, рађај песнике  
рађај милооке и руконежне! 
Кад већ гајиш бубе свилене  

и гланцаш кроз трубе небеско кубе  
рађај Радмиле, рађај Милене  
рађај Драгише и Драгољубе! 
Кад већ крунишеш момке млађане  
и пуниш нежношћу грубе торбице  
рађај Светлане, рађај Слађане  
рађај Зорице, рађај Добрице! 
 
Кад ти већ кише лице умише  
кад ти већ птице тугу убише  
кад ти све тајне раструбише  
рађај Љубинке, рађај Љубише!  
Рађај ратаре и калемаре  
што и смрт могу да разластаре  
и да вечно младих лица прелете  
овоземаљске сунцокрете  
кроз које те сунашце снима  
Сербио, које има! 
 
Ако си сунцу, ако месецу  
ако си свима по гумнима  
ако си бику, ако и зецу  
само кад ниси душманима. 
Купај се гола на студенцу  
и врелим дојкама лампецима  
придајај своју троглаву децу  
Сербио, које има! 
 
Прљушо плахим кишама прана  
громом орана — недоорана  
Долино звездама орошена  
сабљом кошена — непокошена  
Ратнице с гњилим ордењем рана  
сто пута клана а недоклана  
Најтежа клетво полустечена  
жива испечена — недопечена  
Ускрсла и после столетних зима  
Сербио, које има! 
 
СВИ МОЈИ ПРЕЦИ 
 
Сви моји Преци које често сањам  
били су Срби, и ја им се клањам. 
 
Полуписмени тежаци, горштаци  
и горосече, али православци. 
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Хвала им што нам кроз љуте године  
сачуваше ова брда и долине 
 

По којима се још разлеже јека  
од њине песме, псовке и лелека 
 

И рађају воћке које посадише  
ти стари воћари, те бивше радише. 
 

Сад су Прах, помешан са земљом  
и песком  

Мир душама њиним у царству  
небеском. 

 
И ја, њин потомак и дужник од главе  
до пете, земљољубац и ђак Светог Саве 
 
Желим да проживим, остарим и  

умрем  
у земљи Србији и да будем грумен 
 
Ове земље, о којој певам без предаха  
и у којој светли Прах мојих Предака. 
 
И моји потомци, ђаци, земљоделци  
и војници, Срби су кô и моји Преци. 
 
Благолики, мекодушни тврдоглавци  
и груборечићи, али светосавци. 
 
Ако ову дугу зиму зла презиме  
сачуваће своје име и презиме. 
 
Хвала им што бране гробове од траве  
а кућни праг и славски колач од  

троглаве. 
 
Благосиљам им софре и колевке  
захвалан што смем изаћи пред  

Претке. 
 
Нек им се димњаци на кућама 
диме  
све док укућани славе крсно име. 
 
А ја, њин предак, слуга без ајлука  
и без газде, песмољубац и ђак  
хромог Вука

Желим да проживим, остарим и  
умрем  

у земљи Србији и да будем грумен 
 
Ове земље, о којој певам без предаха  
и у којој светли прах наших предака! 
 
ПАС 
 
Служи се с три ноге  
четврту носи онако. 
 
По вазда јури  
сенке врана по пољу 
 
По сву ноћ по авлији  
плашљиве зечеве звезда. 
 
Привезан за Ратара  
зарђалим ланчићем лавежа  
далеко од њега не сме. 
 
Понајдебљи хлад му је 
његова мршава сенка. 
 
ТРАВА ЈЕ УВЕК МЛАДА 
 
Највећи грумен земље 

то ти је родна груда. 
А од свих чуда која се на њој  

збивају широм лета, 
За мене су највећа 

и најлепша чуда  
Нежна упорност траве 

и љубав сунцокрета! 
 

Сунцокрет је тренутак 
који ме увек боли, 

А трава – то је вечност 
памћење заборава.  

Треба волети тако 
као што сунцокрет воли  

И притом бити упоран 
кô што је упорна трава. 
 

Трава је увек млада 
а сунцокрети старе. 
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Зато и расте свуда, 
нежна и неопрезна.  

Трава не штеди ни стазе 
ни гробља ни олтаре.  

Трава не зна за милост 
јер ни за мржњу не зна. 
 

У трави сам се родио,  
у трави растô, спавô. 

Од ње сам крао упорност, 
од сунцокрета злато. 

Боље се још за живота 
поистоветити с травом,  

Него после отићи 
у нешто непознато. 
 

Трава је моје свакодневно  
и празничко одело. 

У њој сам косу и росу, 
у њој кишу и сушу.  

Траво, буди нежна 
кад уђеш у моје тело,  

Као ја што сам кад уђем 
у твоју зелену душу!

Хаику-песме  
 
* 
Свира ли цврчак  
на пауковој харфи  
или умире? 
 
* 
Пужева срма  
доведе ме до празне  
шкољке у трави. 
 
* 
(Никог не видим 
у гробљу, алʼ осећам 
да нисам сам) 
 
* 
Птице у лету 
лове лептире. А шта 
ако су душе? 

МОРАМ  ДА  ПЕВАМ  О  МОРАВИ 
 
Да није Мораве, причају кириџије  
не би било ни мора које бродови секу  
нити би било слано да Србијица није  
толико плакала у своју највећу реку. 
 
Морам да певам о Морави  
да забораве  
злопамтила 
кад чују ову моравску оду  
да сам говорио: 
Дао бих све три Мораве 
за једну Гружу која ме научила да волим воду! 
 
Морава пије Гружу као и многе друге  
речице широм Србије што јој у сусрет језде  
Гружа је мала за крупно камење људске туге  
Али низ њу ћу једном, кад ми утрну звезде  
стићи до Мораве и Војводе Пријезде! 
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* 
Беле се два-три ждрала у подне посустала  
на спруду на растокама и криче за даљином  
Бљешти водена ала усред Србије пала  
глава јој на Дунаву а реп под Шар-планином. 
 
Кротка кô крава Моравка што пасе на обали  
у предвечерје кад сељанке спирају зној и злато  
у виру близу воденице где доносе вреће пшенице  
помељари што газе прашину, снег и блато – 
 
Понекад подивља кроз врбаке и топоље 
Откине воденичко витло 
поплави траву и жито 
опусти поље 
па легне у корито 
малаксала, мутна, злослутна 
али остави песак 
и шкољке 
и рибе по ливадама 
по кукурузима и сунцокретима  
и масно блато за седам берићетних летина  
Дроњци њене вилинске кошуљице  
суше се по адама. 
 
Морава – епска река  
из песме извире 
и у песму се враћа  
Из бајалице  
из жетелачке песме  
из тужбалице и славопојке  
Низводно и узводно од Сталаћа  
кољу се око ње браћа 
и беру гроздове набубреле кôо девојачке дојке. 
 
Око ње градови  
села 
Око ње Србија цела 
Око ње момци јабланају и девојке врбају, ивају  
Она је водена вила  
А како и не би била 
кад најлепше српске реке у њу се уливају! 
 
Било с које стране Србије да се упутиш  
на било коју страну 
низ било коју реку 
доћи ћеш на Мораву коју и ти љутиш и мутиш  
сузом  
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и знојем  
и гнојем  
и мокраћом  
и неком 
сељачком сетом  
и песмом  
и псовком  
и лелеком 
што се разлеже од извора до ушћа још одавно 
Ој, Мораво, моје село равно 
и таложи се у води 
ракији 
вину 
млеку 
у црној земљи што нас дарује белим лебом  
и вије се по небу са чапљом и галебом... 
 
Потеци било кад низ било коју реку 
Мораш да видиш Мораву бар трипут у свом веку! 
 
С пролећа 
кад око ње врбаци оресају  
у лето 
кад се баштованке зреле  
на плићацима забеле  
с јесени 
кад се стеона поља око ње разнебесају 
Само не мораш зими 
кад се по њој ухвати ледена покорица 
па је кô сабља што се не може извући из корица. 
 
Тиха је Морава увек, али најтиша лети  
кад се око ње помаме коњи  
момци и сунцокрети 
па заталасају пшеницу низ Поморавље равно  
Кад си равно, што си водоплавно! 
 
* 
Морава са запада, са југа, са истока  
набујала од суза, од снегова, од кише  
Нешто се страшно догађа око њених притока  
па тече све мутнија и жубори све тише. 
 
Србијо Троморавко са гуњом на чокоту  
поспи се пепелом и закључај у ову ноћ без зоре  
Све три Мораве не могу да ти сперу срамоту  
која дотиче са запада и југа и отиче у море! 
 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 23

А мора не би ни било, причају кириџије  
да није Мораве низ коју све наше патње теку  
нити би било слано да Србијица није  
одувек толико плакала у своју највећу реку! 
 
1988.  

 
ПЛАЧИ,  ВОЉЕНА  ЗЕМЉО 

 
Плачи, Вољена Земљо, и Сузама осветли  
Мисао која тиња у свакој нашој Жељи  
Од свих Суза које сад капљу по Планети  
најтужније су Дечје Сузе у Мојој Земљи. 
 
Ко ће, и чиме, да плати толике Дечје Сузе  
Страх, Несаницу и Радост одлетелу у неповрат  
Ко ће Деци да врати све оно што им узе  
ово зло, стало сво у кратку реч – рат? 
 
Плачи, Вољена Земљо, ољагана и сама  
Сузе су Твоје давно ушле у Песмарице  
Још ниси све Дечје Кости ни повадила из јама  
а већ Ти опет бацају Децу у јаме безданице. 
 
Ви који рушите Цркве, кућерке и палате  
ратници фанатици, људомрсци и сунцождери  
за кога Нови Живот и Нови Свет стварате  
кад Деца беже од вас у шуме међу звери? 
 
Плачи, Вољена Земљо, Сузама Малишана  
што уче Школу у вучјим и лисичијим јамама  
Очеви и Мајке им се гледају преко нишана  
а Стричеви и Ујаци на њих палацају камама. 
 
Нека се скамене погледи и нишани упрти  
у Дечја Срца, у Беле Птице над рововима  
Какав то Живот може да никне из Дечје Смрти  
Коме ће сванути Дан на Дечјим Гробовима? 

Ниједна Застава на овом трулом свету  
макар од саме свиле и кадиве саткана  
не заслужује да се завијори на ветру  
ако је и Дечјом Крвљу покапана. 
 
Плачи, Вољена Земљо, у чељустима але  
(нека Те бар у Сузама што више буде)  
све док се сва три Бога на Тебе не сажале  
и не пресеку помор бачен међ псе и људе.  
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Погледај своју Децу са старачким лицима  
Младиће на штакама што уче прве кораке  
Увелу Одојчад у инвалидским колицима  
Безимене Гробове, Распамећене Мајке  
и Старце бескућнике у туђим шљивицима 
што зуре у Небо, налик на угашене угарке. 
 
Плачи, Вољена Земљо, и Сузама осветли  
Своје Срце што куца у свакој нашој Жељи  
Од свих Суза које сад капљу по Планети  
најсланије су Дечје Сузе у Мојој Земљи! 
 
(1992) 1 
 
ПОНОСНА ПЕСМА 
 
Ја певам 
грла чиста 
као што дрво листа 
певам кроз лавеж паса 
као што пшеница класа 
певам с груменом земље у шаци 
као што Син пева о Мајци 
и молим анђеле 
дечицу бестелесну 
да ми услише и приме песму. 
 
Ово је моја једина 
и јеванђељска Земља – Мајка 
Моја кнегиња 
моја госпођа варошанка 
моја сељанка сторучица 
а око ње се дигла халабука и хајка 
кô да је вучица 
кô да је хајдучица. 
 
Нагрдише ми земљу  
оноћише ми дане  
Затрнише ми сунце  
па се јежим и срдим  
Ољагаше ми име и презиме  
кућу и укућане 
ал  ̓ја се опет поносим што сам Србин! 
 
Кажу да сам дивљак  
и да нисам у праву  
што браним своју кућу  

 
1 Наслов сам узео из једне старе књиге, речи од Народа, Сузе од Деце, а туга је моја. 

свој крст и крсну славу  
А они мени  
у мојој рођеној Земљи  
ударају међе прекрајају тапије  
и печате црвеним воском  
прозоре, врата, капије. 
 
Трпају на моје плеће  
све белосветско смеће  
и чекају да паднем  
да посрнем  
или бар да се згрбим  
али ја стојим кô крст  
кô Христово распеће  
и поносим се што сам Србин! 
 
Поносим, кажем 
али у мом поносу 
нема понижења према другима 
гордости, ни поруге 
Кад би сви људи могли 
да се поносе оним што су 
не би нико имао разлога да мрзи друге. 
... 
Поабаше ми рухо  
наружише ми лице  
Оковаше ми срце  
у ланац и катанац 
Успаваше ми пчеле и ућуткаше  

птице  
алʼ ја се опет поносим  
што сам Србин, Балканац! 
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И само што понекад арлаукнем  
гневно  

не би ли ме чула небеса уснула  
јер нас опет чека проклето Лијевно  
ђе у њему бијели се кула! 
Самозвани миротворци  
што нас завадише 
црним тамњаном нам Земљу  

окадише. 
... 
Ђавољи синови и пасји синовци 
коров иштркљао из болесне клице 
среброљупци 
правдомрсци 
криводелци 
и други зликовци 
окривљују мене за своје кривице. 
 
Блате ме, брате Иво, за тројицу  
муче ме као Малог Радојицу  
кô Старог Вујадина са обадва сина  ʼОће да ме претворе у маково  

зрнце  
Крадљивци истине и сунчевог 
сјаја  
подмећу ми своја кукавичја јаја  
Тако постах нека напаст невиђена  
напаствујем дневно три стотине  

жена  
печем белу децу, правим чак и  

Црнце  
Суде ми за своје грехе и злочине  
и за све оно што они мени чине  
Господе, погледај озго из плавети  
и заштити ме од ових авети! 
 
Моји млади се чуде  
што се трујем и лечим 
песмом 
псовком 
инатом 
као и моји стари 
Шта бих ја друго са оволиком тугом  
Крив сам једино зато  
што не умем да клечим  
(осим 
да простиш  
пред женом  
кад радим оне ствари) 
А грешан што проћердах 

уз дерт 
и жал 
и севдах 
онако вашарски 
бећарски и ратарски 
свој стид косовски 
и понос кајмакчалански 
Али то не схватају ни преци ни  

потомци 
голобради старци и брадати  

основци. 
 
Мој дед је био домаћин човек 
у освит овог века 
Имао је вршалицу 
воденицу 
ваљалицу 
три лампека 
Мој отац је џамбасио бесне коње и  

каруце  
А ја имам само душу  
само ово лудо срце  
што ми прича у грудима  
о животу, о људима 
што ми пева 
што ми плаче 
што се смеје 
што ме боли 
пто ми бије непреболно 
као оно тешко звоно 
звоно цркве краља Петра на  

Опленцу у  
Тополи. 
 
И нећу да будем слуга 
ни жбир 
ни удворница 
ни паж 
Зато ми ставише на главу трнов  

венац срама 
А моја Земља је тек изашла из јама 
Моја краљица, обучена у пшеницу  

и раж 
Моја великомученица Србија 
укавежена, попљувана и сама 
Али ја знам да је све ово једна  

велика лаж 
и поносим се што сам Србин 
Србенда са Балкана! 
 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 26

ПРКОСНА ПЕСМА 
(одломак) 

 
Ја 
Раб Божји 
Србин 
са проседом брадом 
изјављујем драговољно 
кроз ланце и жицу 
пред сведоцима 
силом, муком и неправдом 
да сам крив и да признајем кривицу! 
 
Крив сам што сам неко  
а не нико и нетко 
Крив сам што у доба општег  

србобрста  
идем у православну цркву  
додуше, поретко  
и што се крстим овако  
с три прста! 
 
Крив сам што јесам 
а треба да нисам 
Крив сам одавно 
што стојим усправно 
и гледам у небо, уместо у траву 
Крив сам што се дрзнух против  

кривде 
крив сам 
што опет славим своју крсну славу! 
 
Крив сам што пишем и читам  

ћирилицом  
Крив сам што певам  
смејем се и псујем  
(а понекад и лајем) 
Крив сам, и признајем 
да не знам што знам, и да знам  

што не знам 
 
Крив сам, и да завршим 
с највећом кривицом 
(пре него што се заценим од смеха) 
Крив сам, тврдоглавац  
што сам Православац  
и Светосавац, и што не верујем  
у свети злочин и опроштај греха!

Крив сам и грешан, дакле, што  
постојим  

и кад већ постојим и још дрско  
стојим  

што бар не признам да не постојим! 
 
Ако то признам  
да сачувам главу 
изгубићу часни крст и крсну славу  
Ако не признам  
црно ми се пише 
цео свет ће на моју Земљу да кидише  
Руље бивших људи  
лопова и гоља 
чопори робота и других монструма  
кидисаће на моје воћњаке и поља  
и на моју белу кућу поред друма  
око које, као најлепше одиве  
цветају трешње, јабуке и шљиве. 
 
Па ево 
признајем и то 
за спас рода 
Ја више не постојим 
скините ме с листе 
Ја сам одсад само 
ваздух, светлост, вода 
три елемента који вам користе 
А ово што пред вама говори и хода 
то је оно што ви од мене створисте! 

 ... 
Много сте важне 
Земљо моја мила 
Ти и Твоје сестре 
Истина и Правда 
чим се на вас дигла оволика сила 
чим су на вас зинуле кривда и  

неправда. 
Руље бивших људи 
убица и гоља 
чопори робота и других монструма  
палацају на твоје воћњаке и поља  
и на моју белу кућу поред друма  
око које, као најлепше одиве  
цветају липе, јабуке и шљиве. 
 
Шта ће овде ове побеснеле звери  
које Ти черече синове и кћери  
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Мора да су чуле белосветске банде  
да имају златна Срца  
па их ваде 
да их пресаде у сопствене груди  
не би ли и они тако били људи. 
 
Господо тужиоци  
суци и џелати 
исписали сте ми своје заповести  
по зеницама  
најфинијем стаклу  
Што теже живим, лакше ћу умрети  
Зашли сте много у ноћ поодмаклу  
али узалуд ћете линчовати  
најгостољубивији народ на планети  
(због чега ћете горети у паклу)  
јер Људско Срце 
чудо над чудима 
неће да се прими у вашим грудима! 
 
Ми се не плашимо смрти  
црне вуге 
већ ропског живота и болести дуге 
Смрт је честа појава међ нама Србима 
као што су пролеће 
лето 
јесен 
зима 
И није страшнија  
поготово дању  
од суше поплаве  
земљотреса  
мраза 
кад је човек сретне на своме имању  
окађене душе и светла образа. 
 
Злонамерници  
сити и манити 
све ми забранисте у рођеној кући  
алʼ не може ми нико забранити  
да певам и да се смејем, умирући  
А то се вама више не догађа  
ни кад свадбујете  
ни кад вам се рађа! 
 
Поштедите ме коца и конопца  
и разапните ме на врху планина  
као ваши праоци што су мог праоца  
Исуса Христа Назарећанина.

Ја ћу да гледам  
а ви зажмурите 
Иначе ће вам се очи распрснути  
од сјаја мог лица  
Само пожурите  
Што пре ме разапнете  
п р е  ћ у  в а с к р с н у т и !  
 
ИЗ КЊИГЕ   
БРОЈАНИЦЕ  ИЗ  ГРАЧАНИЦЕ 
 
5 
Причам ти причу о Космету 
И не желим кроз ове ретке 
Да призивам бес и освету, 
Већ истину и понос на претке. 
 
6 
И ради вере у Богочовека 
Који још с надом трага за правдом 
И који почетком овога века 
Губи све битке са неправдом. 
 
7 
Причам ти о српској колевци 
У којој сада млад месец спава. 
У њој су одњихани сви наши преци, 
У њој је одњихан и Свети Сава. 
 
8 
Космет – Косово и Метохија, 
Српска читанка за све разреде. 
Ту смо рођени сви, и т и и  ј а, 
И чукундеда твог чукундеде. 
 
10 
Овде су живели наши пра-преци 
Који су знали ватру да ложе  
И да праве себе и својој деци  
Рухо од медвеђе и вучје коже. 
 
12 
Били су снажни и високи,  
Ловили луком и стрелама,  
Златокоси и плавооки – 
Крали су мед дивљим пчелама. 
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41 
Цар Урош Нејаки, последњи владар 
Из лозе Немањића, не беше кадар 
Да сачува очеву творевину, 
Велику српску царевину. 
 
42 
Распарчаше је разни варвари 
И отпадници од српског царства, 
Самозване велможе и господари, 
Жељни владавине и богатства. 
 
43 
Њих већ скривају коров и трава, 
А Немањићи вире из цвећа. 

Жив је једино још Свети Сава 
И све живљи је сваког столећа. 
 
399 
У сјају што ће стићи за мраком, 
Број 19, мрзак мом роду, 
Биће исписан ђавољим знаком 
На земљи и на небеском своду. 
 
400 
Тај број ће бити жиг за корице 
Многих књига народа тужног 
0 бешчашћу деветнаесторице, 
Што растргоше једног недужног. 

 
СМИРАЈ 

 
Дан је само оно што се одсликава у мојим отвореним очима, а ноћ – све 

што почиње иза спуштених очних капака. 
Зато се трудим да Гледам што више: заплићем трепавице за власи 

косе и длачице бркова, но сан ме увек превари у последњем тренутку. 
Толико сам већ жмурео, да сам можда био више мртав него жив на мом 

Чардаку, само што нећу да признам смрт, јер нисам признавао ни живот 
и његов стари, изанћали законик. 

Да би прогласили моју привидну смрт, мораће прво да признају мој 
с т в а р н иживот, а ја само то и чекам, па да се поново родим и да запевам 
пуним грлом под јабукама ожареним сунчаницом, мразом и месечином, и 
оплаканим кишом из облака што су се налеГли под очним капцима мојих 
родитеља, чије ми Главе, као два залазећа сунца, још обасјавају Чардак и 
споља и изнутра. 
 
* 
САЖЕТИ ИЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ ДОБРИЦЕ ЕРИЋ 
 

Избор песама Добрице Ерића који нудимо читаоцима Истока само је сажета илустрација 
обиља песникових тема и мотива, његових погледа на песништво, и поимања поетичког верса 
као битног услова остваривања песничке форме. 

И обимно и разновсно песничко дело намењено деци је изборило место у самом врху српске 
књижевности. 

Љубомир Ћорилић 
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САМОУКИ АКАДЕМИК ПОЕЗИЈЕ 
ДОБРИЦА ЕРИЋ2: 

ДУКАТ НА НЕБУ СРБИЈЕ (1936–2019) 
 
 

Љубомир Ћорилић 
 

 
Ерић је пјесник који неухватљивим 
законима поетске алхемије 
кује злато своје душе. 

(С. Вујковић) 
        

Писао је песме које осећају, виде, чују: озрачују жи-
вот својим стиховима. Родиле су га влати пшенице. Да 
нису, он би родио њих да се плоде и рађају његовим 
песмама.                                                                                                                                                      

Душан Радовић би рекао: „Био је сарадник Сунца. 
Волео је и зато певао. [...] За њега је песма бољи, лепши, амбициознији облик 
мишљења. Ерићева песма је радост језика, откривање његових још недосег-
нутих могућности.”  

А Добрица је, због тога што критика није увек препознавала његову ра-
дост језика и амбициознији облик мишљења, записао: „Да би прогласили 
моју привидну смрт, мораће прво да признају мој стварни живот, а ја само 
то и чекам, па да се поново родим и да запевам пуним грлом под јабукама 
ожареним сунчаницом, мразом и месечином, и оплаканим кишом из 
облака...” (Смирај, лирска проза, Чардак између четири јабуке, 1980) / „Све 
своје песме 'преписао' сам од Природе. Она је мој најдражи песник и моја 

 
2 Важније књиге Добрице Ерића: Свет у сунцокрету (1959), Орфеј међу шљивама (антологија, са 
Д. Витошевићем, 1963), Виноградар (1965), Стари сељачки календар (1966), Дуга над црквом 
стога (1970), Сербиа које има (1971), Буклија (1971), Фрула златокрила (деца песници, 1972), 
Песма о Ратару (1976), Фењер Стојадина Анђелковића (1976), Вечни кратковечници (1977), 
Срицање жене (1980), Падање звезда (1980), Три сонетна венца (1980), Прстен у извору (драма, 
1981), Косач пева под крошњама (избор, 1980), Доба дулека (роман, 1980), Чудесна ружа Гружа 
(гружански песници, антологија, 1981), Чардак између четири јабуке (лирска проза, 1981), Кућа 
за мог брата (1983), Кад коњ зарже (1987), Жрвањ (1988), Рождество Ратарево (1989), Крунисање 
(1989), Бунар за пријатеље (1990), Пужева срма (хаику, 1991, први пут објављени у књизи Жрвањ 
– 1988, потом, као књига, и 2004), Сан гружанске летње ноћи (лирски роман, 1992), Плачи, 
Вољена Земљо (1994), Трава је увек млада (1994), Разапета земља (1994), Дела Добрице Ерића у 
20 књига (Драганић – Нолит – Дечје новине, 1996), Ружа ветрова (2000), Венац сонетних венаца 
(2002), Срце заљубљено у ружу ветрова (избор, 2003), Моје најлепше песме (избор, 2007), 
Косовски венац (2007), Тако моја земља свиће (избор, 2007), Бројанице из Грачанице (2013, 
2014)... 

Не именујемо преко четрдесет књига песама и других дела намењених деци. 
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највећа љубав. Без ње не могу ни да мислим ни да говорим, и само њој се увек 
враћам.” (Песник о себи, изабране песме, Косач пева под крошњама, 1981).  

Ова два цитата се чине неопходним на почетку записа о једном од „нај-
даровитијих песника које смо у нашем песништву икад имали, који је и један 
од најстраственијих заљубљеника песме: песник, укратко, сав то, и само то, и 
ништа друго” – како је утврдио Драгиша Витошевић две деценије после Ери-
ћеве књижевне појаве. 

Први цитат песниковог записа указује на Ерићево мукотрпно докази-
вање пред слабим виделом извесних критичара, који су га, без моћи да 
сагледају његово обимно и вредно песничко дело, упорно приказивали „само 
као песника природе”, занемарујући факат да се развио и у песника недо-
машних висина поезије љубави и родољубља, па и фантастике која је, такође, 
важан елеменат његовог песништва. Промишљајући површно његов пое-
тички дискурс, делимично оправдање су нашли у Ерићевој поезији и  
личном акценту који је ставио на „значај Природе” у свом певању, али је 
евидентно да нису разумели зашто је то учинио. Хтео је само да укаже на те-
мељ свог песништва, из којег су израсла разграната стабла невиђеног 
српског песничког блага. Због те околности, овом погледу на Ерићево 
песничко дело јесте потребан  и други цитат. Јер – Ерићев „стварни живот и 
домети у песништву” не могу се сводити само на то битно својство певања. 
Није оно једино које овог песника узноси у највише сфере песништва. Гру-
жанска и српска рустика само су један од више примењених елемената у 
поступку складања речитих, садржајно и емоционално снажних песама 
посвећених природи, човеку села, српском народу, отаџбини Србији, Право-
слављу, Светосављу и љубави. Његов песнички дар за избор тема и мотива и 
обликовни поступак благородан је и у квантитативном и у квалитативном 
смислу. Послужимо се још речима Ерићевог откриваоца и најприврженијег 
приказивача, Драгише Витошевића, који, у прилог Ерићевом мајсторству, 
мноштвености инспирације и надахнућа, пише и ово: „Неисцрпне песничке 
маште, Добрица Ерић тамо где би неко видео предмет за једну или две песме 
– одмах уочава и осмишљава целу занимљиву и вредну књигу. [...] Из једне 
теме, као из гладне, добро обрађене њиве, он је кадар да побере и пожње 
неслућено много, све ваљда што се може.” 

Свет је угледао у Гружи (Доња Црнућа), 22. августа 1936. Рођен да буде 
песник, засањан даном рођења и Природом (коју је писао великим словом), 
није се расанио ни одласком, 29. марта 2019. године: ни у данашњем смутном 
времену што му је, сад се може недвосмислено потврдити, скратило век пи-
сања, и живот. Они који су, као овај аутор, били дугогодишњи, блиски 
сведоци његовог песничког ходољубља по „испаћеној и уцењеној земљи 
Србији” (како је сам говорио), знају да су му након објављивања последње 
бескомпромисне књиге песама (Бројанице из Грачанице, 2013, 2014), сти-
зала жучна и мучна оспоравања од стране опеваних „јунака наше 
демократске јавности”. Тај и такав притисак оставио је непреболне ожиљке 
на песниковој души. И он је допринео изненадном погоршању здравља. 
Добрица се на то и пожалио овом записивачу пре првих јачих симтома. 

Био је један од највећих које српска књижевност има у златном двадесе-
том и на почетку двадесет првог века. Са поновљеним издањима, изборима, 
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и антологијама које је сачинио, објављено је преко стотину његових књига 
поезије за децу и одрасле, сонетних венаца, лирских записа, здравица, прича, 
дела за позориште, романа... Како га је даривао, тако га је и одржао недрем-
љиви Бог поезије, са којим је увек био у дослуху. Као ни други песници, није 
сасвим спознао, али је осећао Свету Тајну Писања подједнако као дамаре 
Природе, села, српског народа, Србије и времена у коме је живео.  

О Добрици Ерићу, неспорном благу поезије и српске нације, није могуће 
писати као о другим песницима. Имао је харизму Змаја и Десанке: другачију 
од њихове, али исто тако значајну за српски род. Као Змај, и он је „песник за 
сва времена”, са свицима у очима и песмом на уснама која саму себе изговара. 
О том самородном богомданом песнику доста је писано, али понекад безраз-
ложно  уздржано и критички недовољно утемељено. А Ерић је међу ретким 
српским песницима који су своје певање саобразили изворној лепоти стиха, 
божанственој форми песничке уметности и судбинским круговима патриот-
ског певања о Србима и Србији.  

Нико од савремених песника није га надмашио у популарности и блиско-
сти са својим народом. Ерић је у свом времену најпотпуније одржавао у 
народу представу о поети као жртвеном посвећенику поезији магичном 
одбраном њене загонетне привлачности. Успевао је то књигама и посвеће-
ничким казивањем песама по школама, на трговима, у библиотекама, 
домовима културе, позориштима, на саборовањима уметника, народним 
светковинама, у програмима радија, телевизије; у градовима, српским варо-
шима, селима. Из њега су проговорили искон поезије, биће српског народа, 
српског језика и ћирилице. Биће уметности, уопште.  

Имао је немерљиву раскош дара за творачки чин писања и казивања по-
езије, при чему је зналачки користио неисцрпну енергију српског језика која 
се прелива преко вештине складања стихова у велику оду бесмртности чо-
века, у радосну, мада, почесто, и у сетну, дисовски очајну песму.  

Овај велики мајстор песништва изронио je из бића српског народа, срп-
ског језика и српске поезије: Јефимија, Вишњић, Десанка, Црњански! –  
учећи се на бисерним примерима народне лирске, епске и уметничке песме, 
уводећи своју поезију у ризницу Вуковог језика и благодарне српске књижев-
ности, не мислећи, као неки академици и оспоритељи, да је Вук обеснажио 
дијалекатске српске говоре и одузео српском језику грађанску отменост. 
Напротив. Сјединио је поезијом бајку о Природи и животу, увео у песму пое-
тичку расправу „о стварној стварности”, па извео песму на брисани простор 
времена да својим радосним и сетно затамњеним гласом нађе своје место. И 
нашла је. 

Једноставније и боље је од свих савремених српских песника изразио 
славу рађања и опстајања у свету. Његова љубав према животу и отаџбини 
огледа се у искрено исказаном осећању припадности свом роду и Богу, у Ве-
ликој Тајни Открића да постојимо, да тој Тајни дугујемо захвалност и љубав. 
Имао је своје дане и недеље, године и векове, своје цветне празнике и свеча-
ности, радосне људске плиме и тужне осеке, окренут изворно чистим 
строфама и песмама зачињеним лепотом сна и чаролије, поствареним бит-
ком живота, збиљом времена немилосне историје и савремености. Његове 
песме се одликују „пенушавом речитошћу, маштовитим играријама и мета-
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физичном кићеношћу”, јер, имао је изузетно осећање за магију стиха и 
поетског језика, избрушен осећај за поетске облике. 

Добрица је писао као што је дисао, и та му је природност донела врлине 
које би, по усудном налогу, требало да одликују сваког песника.  

И Добрица је, као Десанка – синоним поезије. Био је то песмом, стасом и 
гласом. Који су читали његове песме – тражили су још, као жедан воде. Који 
су га сретали – памтили су његове засањане очи, питомо лице, меке коврџе. 
Који су га слушали како говори – ишли су, као заведени, за њим. „Попут 
Овидија, који је говорио да све што пише испада стих, и у Добрице Ерића све 
се претвара(ло) у песму, и више још: у песничку слику, нарочито у метафору. 
Он је био у томе неисцрпан, пенушав и жуборан, са мноштвом чаролија и 
мајсторија које могу да занесу, или, у најгорем случају, да заведу, што је опет 
својство мајстора.” (Д. Витошевић) 

Зрачио је несвакидашњом духовном благошћу, унутрашњим сјајем душе. 
Некима се то није допадало, мислећи да се придворује, а он је само следио 
унутрашњи налог поезије. Није Богдан А. Поповић безразложно написао да 
„књига Добрице Ерића омогућује да уживамо у слављу поезије, која је мо-
дерна и традиционална, наша и општа, емоционална и духовна, да се 
радујемо песнику који је, ту нема сумње, пуном мером, даровит”, или, Пре-
драг Протић да „постоје песници који се цене, и песници који се воле. 
Поезија Добрице Ерића се воли, а да се притом високо цени”.  

Изузетну даровитост најавио је већ првом песмом Сељаци, објављеном у 
листу Задругар, 1959. године („Леђа им храстова увек повијена / под тешким 
врећама жита и брига...”). Ушла је у наше и стране антологије, увела песника 
у гонетање Тајне Писања. Прву књигу (Свет у сунцокрету), у издању Ма-
тице српске, објављује 1959, да би, потом, књигословље рађало као трешња 
ђурђевка и јабуке у његовој Гружи.  Југословенски и српски издавачи су се 
„отимали” да издају Ерићеве књиге (Просвета, Нолит, Дечје новине, БИГЗ, 
Српска књижевна задруга, Слово љубве, Народна књига, Рад, Градина, сара-
јевска Свјетлост, загребачка Младост, приштинско Јединство и 
Рилиндија, Агенција Витез, Catena mundi…) Ушао је у антологије, читанке, 
обавезну школску лектиру.  

Превођен на двадесетак језика, добитник књижевних награда –„Младо 
покољење”, „Горанов венац”, Награда Змајевих дечјих игара, Вуковa на-
града, Невенова награда; Награда „Милан Ракић”, „Октобарска” Града 
Београда, Златни беочуг Београда, „Златни лептир” за животно дело у књи-
жевности за децу, „Златни кључић” Смедерева, „Беловодска розета”, 
„Светосавска награда” Републике Српске, „Жичка хрисовуља”, „Велика баз-
јашка повеља Срба у Румунији”; Награда „Филип Вишњић”, „Стеван 
Синђелић” за неговање родољубља у песништву, Награда часописа Витез за 
животно дело у књижевности за децу и звање „Витез поезије”, Орден заслуга 
за народ... 

Прва књига Свет у сунцокрету једна је од најбољих првих књига која се 
појавила у српском песништву. Осим што је раскошно најавила дар и Ери-
ћеву антејску везаност за земљу, читаоци и критичари су добили на длану 
тематско-мотивске кругове којима Ерић придаје значај и озбиљне доказе о 
версистичком мајсторству складања стихова и строфа којим је овладао. По-
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дастро је пред њих један заборављени и запостављени извор надахнућа – 
српско село. Запљуснути су песничким украсима, метафорама и римама 
каквих дотад није било. Поредили су га још с почетка са великим песницима, 
глорификујући мање сличност, више његову раскош дара. Тад неспорни 
песнички ауторитет, Божидар Тимотијевић, записао је 1959. да је он „Јесе-
њин са реке Груже”. 

Метафорски пљусак биће настављен и другим књигама на које поједи-
начно увек ставља посебне акценте, као што је, на пример, у другој 
(Виноградар, 1965) посебно акцентовао љубавни и еротски набој („Песма о 
једној гружанској купачици”), наговештен у првој књизи песмама „Дођи у 
луг сунцокрета”, „Сеоске купачице”, „Мој бик Лабуд”.  

Песник Слободан Марковић Маркони, у одушевљењу Ерићевом појавом, 
бележи у Борби 1965: „Расан, речит, богат као пуни амбари набрекли од злата 
добре летине. Заљубљен у поезију, залуђен поезијом, пијан од стихова, нео-
буздан од среће што је такав. Реч му је свечана: и благости и отмености и 
наивности и достојанства, и елементарности и углађености у њој има. Мета-
фору као да с јабуке скида, па је кити, па се лечи њоме.”    

Књиге од Света сунцокрета (Виноградар – 1965, Стари сељачки кален-
дар –  1966, Дуга над црквом стога – 1967; Стражар на сунцу – 1970; 
Сербиа, које има – 1971; Буклија – 1971) до Песме о Ратару (са великим Р, 
1976) остају у свежем даху световних, духовних, фолклорних и историјских 
тема и мотива, са однегованим версистичким мајсторством којим влада 
Ерић.       

У књизи Песма о Ратару критика запажа знатне развојне промене, зре-
лост која ће, следствено, рађати нове форме песама и теме са изразито 
наглашеним мотивима љубави, родољубља, историјске угрожености српског 
народа и отаџбине. Најсажетије то описује критичар Милосав Мирковић:   

„Песма о Ратару је књига ратарске збиље и песничке ватре која се није 
олако исцрпљивала и лако разгоревала: језик је у овој Ерићевој књизи аутен-
тичан, способан да произведе баладу и романсу, да заобиђе пукотине 
наратора, превазиђе мисаону фолклорну митологију и да се вознесе до есте-
тике плодиоца земље какав је умео бити Растко Петровић. Ерић непрестано 
показује знаке песничког усавршавања и развоја.” 

О Ерићевом песничком развоју, поводом књиге Песма о Ратару,  „Но-
литов” рецензент Драгиша Витошевић пише:      

„У седам кругова (...), кроз најважније годишње послове, песник износи 
на видело многа ратарева преживљавања, од снова и сновиђења, преко стра-
ховања, разочарења и усхита. То је (...) цео роман о ратару, животопис у којем 
се смењују идила, химна и драма... Овде је (песник) изразито једноставан и 
смирен: као да је отпало цвеће и лишће и остали само плодови, само 
зрневље.”  

Такво је певање и у књизи Рождество Ратарево (1989), којом се Ерић 
колажно бави „феноменологијом ратарског живота у природном луку од ро-
ђења до смрти” (Р. П. Ного). Мирослав Максимовић конкретизује:  „Ова 
књига је роман и има да се чита као роман. [...] Између две крајње тачке – 
рождества и сахране – смештен је опис ратарског, сељачког  живота чији се 
миље дефинитивно заокружује већ у прва два стиха: 'Прво што виде беше 
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клас пшенице / висок и сјајан ко црквени торањ'”. Следе, потом, „тематски 
скупови песама о карактеристичним радњама и ознакама ратарског жи-
вота... Мислим да управо тај моменат даје књизи значење извесног помака 
или потврде смиривања и зрења Ерићевог песништва...” 

Међу највредније Ерићеве песме спадају љубавне и еротске, објављене у 
различитим књигама, од књиге Свет у сунцокрету (1959) до књига Срицање 
жене (1980), Ружа ветрова (2000) и других. Оне буде у човеку запретану 
ватру тела. Еротски нагон претварају у суптилну љубав која оплемењује чо-
века, хуманизује „рождество и смрт” („Љубав ратара и његове жене у ноћи 
после вршаја”). Витошевић је 1965. описао настанак таквих Ерићевић песама 
– „Има се утисак да су неке Ерићеве песме настајале у врелом јулу, толико у 
њима све букти, кључа, риче.” Или, двадесет година после ступања на књи-
жевну сцену:  

„Ерић је и проповедник једне у нас сасвим особене и доста изузетне   е р 
о т и ч к е   п о б у н е. Све оно што је тако дуго спутавано, скривано, прећут-
кивано, све „старинске” бране као да су у његовим песмама одједном 
попуцале: појединац се најзад усудио и проговорио (еротски, прим. а.): 'Еј, 
она нема / ни прслуче ни гаћице / па ми се дамари истегну као праћкице / и 
завитлају ми ум и срце преко бостана и паприке...'”.  

Непрестано ширећи тематске кругове живот „вечних кратковечника”, 
Гружана и Срба, има у Ерићу све вернијег и књижевно спремнијег песника-
приказивача. Уз мноштво химни Природи и баладичних песама, српска по-
езија добија и једну од најлепших поема о Србији (Сербиа, које има, 1971): 
„Прљуша плахим кишама прана / громом орана – недоорана / Долина звез-
дама орошена / сабљом кошена – непокошена / Ратница с гњилим ордењем 
рана / сто пута клана а недоклана / Најтежа клетва стечена / жива печена – 
недопечена / Ускрсла и после столетних зима...” Ерић се све време одржава 
у врху српског песништва.  

„Ма чега да се Ерићев стих дотакне, све то обасјава његов живи дух.” (С. 
Вујковић) Издашна је његовa разноврсност тематско-мотивских садржаја и 
мајсторство у складању строфичких рима, нарочито показаног у „јединстве-
ном подвигу од – четири сонетна венца” (Три сонетна венца, 1980; Венац 
сонетних венаца, 2002), који спадају међу најуспешније реализоване со-
нетне форме у српској поезији („Хиљаду и друга ноћ, или, Арија од које 
умиру славуји”; „Сузе благе песникородице Радмиле”; „Кућа за мога брата”; 
„Круна од касног цвећа”). Успео је да и у сонетном венцу буде нов, иако је 
сонет најзахтевнија песничка врста, пошто осим надахнућа тражи изузетно 
познавање песничких облика. Самоуки академик поезије уронио је у Тајну 
Писања као мало који други српски песник. То, остварено песничко дело и 
јединствен осећај за српски и словенски трептај душе увели су га у чланство 
Петроградске академије наука и уметности. Све његове књиге одишу неуо-
бичајеном песничком свежином. Изван ареала Природе, непрестано је 
ширио тематско-мотивске кругове певања. 

Песничку свежину Ерићеве поезије не одржава само ширење тематско-
мотивских кругова, већ и продубљено поистовећење са предметима певања, 
сажимање израза и прожимање стихова, строфа и целих песама метафизич-
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ким и фантастичким елементима, који, у његовом случају, имају функцију да 
надчулном придају значај чулног искуства.  

Метафизички елементи и фантастика су најприсутнији у збиркама Трава 
је увек млада (1994) и Фењер Стојадина Анђелковића (1976). И то је разлог 
што се његов верс непрестано гиба између различитих стиховних и строфич-
ких структура. Тиме демонстрира исказну слободу, склоност промени 
синтаксичке, сликовне, ритмичке и стилске динамике, зависно од природе 
предмета о коме пише. Тако је посве природно што се око 1987. приклонио и 
форми јапанске хаику-песме. Његовом поетичком сензибилитету није одго-
варала та форма само због тематике (Природа), већ и због евидентно лаке 
прилагодљивости свакој форми. Усвојио је дословно и тематику и хаику-сло-
готворност, доприневши тако „пресађивању” хаику-песме у српски језик. 
Најбољи познавалац хаику-форме Владимир Девиде, поводом хаику-књиге 
Пужева срма је забележио: „Да Башо оживи и сретне Добрицу Ерића, при-
биљежио би то и показивао својим пријатељима. У кратком раздобљу 
написао је више стотина истинских, вриједних хаику у најбољој јапанској 
класичној форми.” 

Критичар Живан Живковић утврђује да је Ерић „песничким чулом осе-
тио основни смисао форме за коју се као зрео песник определио, односно, 
поетичке захтеве на којима се хаику заснива.” 

Ерићу је, свакако, помогло у томе и то што је и пре Пужеве срме  изгра-
дио беспрекоран осећај за хаику-теме: природу, годишња доба и догађаје 
који се дешавају у истом трену кад песник обзнањује свету  слоготворни 
песнички запис о њима. 

У формално-језичком, структурном и стилском смислу, склоност ме-
њању форме показао је и прихватањем лирске прозе, као у књизи Чардак 
између четири јабуке (1980): „Мој чардак и на земљи и на небу / до недавно 
беше пун гостију и голубова, / сад смо само ја и мишеви што буше / дуваре и 
грицкају ми књиге...” Придодајмо и најзначајнију, суштинску промену, нај-
видљивију у збирци песама Жрвањ (1988). Радивоје Микић уочава: „Ако су 
све до скора у његовим песмама превладавали ведри тонови и ако је његова 
песма, у основи, била химна лепоти гружанског пејсажа, нема сумње да је 
премештање песниковог интереса ка тамнијој страни људског живота изме-
нило не само основни тон Ерићевих песама већ и њихов тематски опсег. Због 
тога се у његовим песмама суочавамо са меланхоличним тоновима, са туго-
вањем над оним што је нестало, променило облик и смисао.” 

У Жрвњу је акцентован и нов однос према „видовима лирског говора”: 
усмеравање ка форми сонета, јапанске хаику-песме, лирске прозе и према 
разноврсној метрици.  

Меланхолија „над несталим што је променило облик и смисао” ескали-
раће у каснијим књигама до најдубље туге и очаја, али мање због 
пролазности као факта времена, много више због страдалне судбине Србије 
у историјском и данашњем времену. Ерић пише песме и целе књиге које  
освешћују, попут књиге Косовски венац (2007, са 433 „чворића” – строфе) и, 
последње, Бројанице из Грачанице, са поднасловом Повесница части и 
бешчашћа (2013, 2014 –  1389 „чворића”-строфа). У Бројаницу... су, с почетка, 
унети „чворићи” из Косовског венца (остали су новонаписани). Тако је склоп-
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љена књига која, бројем и садржајем, носи симболику Косовског завета и 
враћа српски род изворном схватању издаје,  отаџбинског завета и части.  

Бројаницом... је песнички посве разобличио службу „'српског одрода' 
властољупцима, демонским силама раскола, српским тамничарима и уби-
цама, отимачима српских територија – свима који српске раднике и 
домаћине претварају у слуге”. На удару су светски и српски глобалисти, 
лажни човекољупци и демократе, белосветски трговци и богаташи, војни и 
цивилни стратези, међународни „емисари” – програмери српског распећа, 
аустро-мађарски и немачки окупанти, шиптарски творци „жуте куће” и 
лажне државе, хрватски доглавници и усташе, „хашки џелати”, „евроатлан-
ски чопор”, папска курија, „убице” српског језика и ћирилице – сви што су 
се, одраније и у нашем времену, удружили да унизе српско достојанство и 
раскуће српски народ и Србију.  

Осим народних певача и Његоша, нико други није толико смело и 
песнички промишљено акцентовао издају као најбешчаснији чин изневера-
вања свог народа и отаџбине. Није се Добрица бојао да пева о истинама свог 
времена, да јасно укаже и на појединачне носиоце издаје. Обезбедио је тиме 
Бројаници из Грачанице поучителну актуелност епске народне песме. 

За велики број Ерићевих песама може се рећи да их прожима карактер 
родољубиве лирике, јер, у крајњем, и песме о Природи и Ратару су својеврсне 
патриотске песме: све у којима песник алхемијски појачава дозу родољуби-
вог емотивног набоја директним везивањем за српски род и Србију, за 
Православни, Светосавски, Косовски завет, српску историју и савременост. 

Написао је у српском песништву највише вредних родољубивих песама. 
Даривао нас, поред осталих, и песмама „Животопис”, „Морам да певам о Мо-
рави”, „Поносна песма”, „Пркосна песма”, „Сви моји преци”, „Лутам и 
певам”, родољубивом поемом „Последњи Чарнојевићи”, књигама Плачи, во-
љена земљо (1993), Разапета земља (1994)... И бројним духовним песмама 
које, такође, прожима карактер родољубиве лирике (нпр. „Славска молитва”: 
„Молим српског Светитеља Саву / да просветли и наше душмане / што нам 
опет трују сан и јаву / да ти људомрсци нанишане / своју мржњу, глуву и ћо-
раву / и да њеном утробом нахране / лешинаре, орле и гавране / што надлећу 
православну лавру / где примамо навору крваву”).  

Како се богатило животно и песничко искуство, и продубљивало сазнање 
о злу које вековима погађа његову Србију, Ерићевим песмама и књигама 
овладавала је тамнија страна живота. Отворило се ново поимање смисла. Ро-
дили се песнички коментари актуелне људске и политичке стварности које 
условљава чињеница да је живот у српским просторима кроз векове и данас 
пакао који угрожава и сами опстанак: 

„У Србији пада киша, набујале све речице / То су сузе рушних мајки, и 
очева, и дечице. // Многе су се птичурине на Србију обрушиле, / Белосветски 
гавранови, лешинари, орлушине. // Прижељкују да Србија сустане и очи 
склопи, / да разнесу њене кости по Азији и Европи. // И да баце на трпезу 
пред свог слепог краља / Срце земље Србијице, Срце целог Православља...” 
(„Киша у Србији”) 

Ерић јасно уочава да се „птичурине” (силе нечастиве!), обрушавају на 
Србију без разлога и кривице, вођене својим безумним интересом. То је 
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истина коју многи песници саопштавају „у рукавицама”, а Добрица без ика-
квог „увијања”. Једноставном, скоро колоквијалном фразом. Отуда су многе 
његове песме препуне метафизичке студи и бола, очаја који прати вапај срца 
и ума да се усудна судбина његовог народа промени. Много је величанстве-
них стваралачких повода и разлога што је песник Крстивоје Илић пос-
ведочио: „Ерић је једна велика, неизлечива, небески лепа бољка поезије.”  

Орфејским даром, Ерићево песничко умиљеније оставило је у српској по-
езији трагове који се виде као Змајеви, Шантићеви, Десанкини... Утиснути 
другачијом орнаментиком, али подједнако светле. 

Његова поезија није само узвишена песма живота, него и молитва за спа-
сење српског рода, коме одувек отимају изворе, праг и огњиште. Није он 
романтично сентименталан, нити благоглагољив, како су га неки прикази-
вали у немогућности да сагледају његову богату песничку ризницу стихова, 
рима, лиризма, жубора говора, људске и промишљене песничке осећајности.  

Пред истином остварене поезије падају све примедбе о распојасаном, не-
обузданом језику и местимичној наративности, јер је и вишак речи и стихова 
у Ерићевој песми осмишљени вишак. Потребан је да подупре речитативну 
снагу песама и уклони баријере између језика песме и језика народа из којег 
извире и у који увире Ерићева поезија. Сваки стих, свака написана строфа и 
песма препознају се као Ерићев стих, строфа, песма. Имају своју, ерићеваску 
поетику, свој језик, динамику, звук, своју риму, теме и мотиве, начин певања 
и обликовања. Имају свој усхит и значење. Јединствен у изразу, стекао је је-
динствен стил и форму, тако да га лако разликују од других песника и деца и 
одрасли.  

Објавио је и преко четрдесет књига песама за децу, које, као и књиге за 
одрасле, одликује ерићевско мајсторство у складању стихова и строфа.  

Епоха овог песника није завршена. Биће настављена проучавањем обим-
ног и вредног дела. Зато је, не само разложно, него и врло уверено, Милета 
Аћимовић Ивков записао: „С поузданошћу се може устврдити како је у нас, 
после Десанке Максимовић, Добрица Ерић, у најплеменитијем смислу те 
речи, 'народни песник', онај стваралац кога и најшири слојеви препознају и 
поштују, чије стихове памте и воле. Он је увелико класично име наше наци-
оналне књижевности. […] Све је у Ерићевом стваралаштву једна велика 
ниска, све се преплиће и надопуњује унутар себе, све чини складно органи-
зовани систем – једну целину.”  

Добрица Ерић је златни рудник српског језика и поезије, јединствена по-
јава међу песницима. Скаменио се као класик, а и космос га је уписао у своју 
читанку непролазне уметности.     

Био је и остао дукат на небу Србије.  
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ОДЛАЗАК ДОБРИЦЕ ЕРИЋА 
(Слава великом песнику) 

 
 

Зоран Вучић 
 

 
На самом почетку пролећа напустио нас је Орфеј међу шљивама, на-

родни песник Добрица Ерић. Предао је трошно тело својој вољеној Гружи, 
земљи завичаја, а душу (топлу и безграничну) подарио небесима и вечној 
плавети о којој је надахнуто певао. Отишао је песник (искрао се из овог 
тегобног живота), а свом народу на чување оставио своје обимно и знаменито 
књижевно дело.  

Многи данас остварени и зрели људи одрастали су и учили се  нежности 
и животу уз песме Добрице Ерића. Био је овај песник читан, вољен и 
поштован од многих људи, али је скрајњаван и запостављан од такозваних 
политичких структура и дела интелектуалног и књижевног естаблиш-
мента. Њега су најчешће (као и његовог песничког сабрата Србољуба Ми-
тића) заобилазиле многе значајне књижевне награде које су штедро дељене 
и ствараоцима сумњивог дара и танушног дела.  

Али нико није могао оспорити велико богомдани дар овог песника који 
је својим лирским гласом и делом доказао да се о свему може певати на 
ерићевски непоновљиви начин. Добрица је био (и остаће) истински песник 
свог тежачког, поноситог, слободарског и паћеничког народа. Нико као он 
није умео да песмом сиђе у дубине људске и народне душе, и да лирски 
сведочи о лепоти, љубави, слободи, патњи, пролазности и смрти, и упркос 
многим огрешењима о њега да истраје на свом јединственом путу. Само су 
издавачи радо објављивали његова дела и расли су тиражи његових књига за 
инат онима чије књиге нико није отварао. Био је читан у све суровијем 
нечитачком добу.  

Песник Добрица Ерић, изнедрен из сељачке земље Србије, славио је 
њене лепоте, али је и туговао над пропашћу села, бранећи стиховима од 
насилника истину, праведност и душевност српског човека. А у тој песничкој 
одбрани било је и нечег јесењинског, а и оног исконског, предачког урођеног 
човеку земљоделцу везаном за земљу хранитељку. Језичка чистота, лексич-
ко богатство и обиље емоција чинили су његово песништво једнако блиским 
образованим књижевним зналцима и обичним људима.  

Добрица је био добар, добронамеран и предусретљив човек, и умео је да 
се зарадује сваком лепом стиху и обрадује књизи и успеху људи које је волео 
и поштовао. Нипошто није био шовиниста (што су му злонамерници и 
мрзиоци приписивали), напротив, волео је паметне и племените људе и 
народе који су умели да цене правду и право на живот свега што по Божијој 
вољи постоји на земаљским просторима. Тако је овај песник бранио своја 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 39

уверења песмом и животом. Имао је претке и потомке и знао је да стоји на 
својој земљи, на коју су се многи острвили.  

Припадао је Добрица Ерић кругу самоуких песника са села, који су 
(ваљда из најбољих намера) названи сељаци песници, да би се скренула 
пажња културне јавности на ову књижевну појаву.  

А ова појава је заиста била необична и охрабрујућа за оне даровите 
појединце који су живећи у својим забитим селима чинили прве књижевне 
покушаје. Ваља истаћи да и међу најдаровитијима у овој групи (Митић, Ерић, 
Милена Јововић и Паун Петронијевић, који је рано преминуо) није било 
никакве суревњивости и зле крви, јер је међу њима постојао онај старински 
морал – поштовање, сарадња, помоћ  и пријатељство. А поред тога имали су 
срећом предводника и заштитника, књижевног зналца, есејисту и књижев-
ног историчара и заљубљеника у село и његову културу Драгишу Витоше-
вића, који је велики део свог времена проводио у родном крају, у селу Баре 
гружанске. У ово доброчинство доцније сам се и сам уверио када су ме на 
самом књижевном почетку, препознавши мој дар, благонаклоно прихва-
тили, охрабрили, и  помогли да се песнички развијам, и да од раног сарад-
ника касније будем и један од уредника часописа Расковник. А сада, када 
многих више нема, у овим неспокојним данима, учини ми се самотном да то 
наше сабратство и сада постоји. Али предуго већ траје ово зло време.  

Сада је сасвим извесно да ће, велики српски лиричар Добрица Ерић, 
заувек остати песник наше земље и судбине.  

 
На Тресибаби, пролећа 2019. 
 

 
Добрица Ерић и Зоран Вучић 
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ПЕСМЕ О МЛАДОСТИ 
 
 

Ненад Грујичић 
 
 
НОВОСАДСКЕ КИШЕ, РАДЕ ТОМИЋ  
 
Ласте се гнезде и надлећу балкон 
Са дечјим бициклом и ромобилом 
У Улици Вељка Петровића 10. 
 
1. 
Раде Томић и његова жена,  

францускиња Миреј Робен,  
Покренули у Новом Саду часопис Поезија.  
Изашао један број. 
 
Недуго затим, с троје деце, Миреј побегла у 
Француску. 
Једном годишње Раде је одлазио да види децу, 
Ива, Далибора и Дуњу. 
 
(Прођоше године, и ратови на Балкану,  
Уживо пратих пренос суђења из Хага – гле чуда:  
Ив Томић сведочи против Шешеља, 
Који га упита да ли му је отац српски песник.) 
 
Из дана у дан Раде је бивао све тиши. 
На врху главе, скривена под косом,  
Расла му кврга величине врањег јајета. 
 
Говорио да га израслина спаја са космосом, 
А онда би се звонколики смех  просуо 
По птичјим гнездима у Дунавском парку. 
 
2. 
Раде је исецао новинске интервјуе Пере Зупца 
И стављао у крзаву фасциклу, не из обожавања. 
Није волео његову хипнотисану везаност 
За дневну политику, власт и Тита. 
 
Млади Перо се хвалио, причао ми Раде, 
Да има кључеве трију државних канцеларија.  
И ту су понекад друговали, весели.  
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И ту је Томић смислио чувене стихове: 
„Јао, кад бих знао са ким сада спава, 
Не би јој глава, не би јој глава.” 
 
Са Зупцем у вечерњој доколици,  
Раде је у смеху узвикнуо и ово: 
„Јао, кад бих знао ко је сад љуби, 
Не би му зуби, не би му зуби.” 
 
Досађујући се, а чувши Радетове духовите риме,  
Двадесетогодишњи Перо је, док си рекао кекс, 
Увукао папир у писаћу машину, и као на клавиру, 
За непун сат укуцао песму по угледу на Барбару 
Жака Превера: „Сети се Барбара, 
Киша је је лила над Брестом оног дана...” 
 
Сутрадан у загребачки Телеграм отишла је коверта3 
Са Мостарским кишама и јунакињом Светланом. 
 
И, беше то велики поетско-омладински бум! 
 
3. 
У стану – Вељка Петровића 10,  
Раде је сматрао да су му тајно  
Уграђене прислушне справе. 
 
Кад год би улазио у кућу,  
Укључио би стари магнетефон: 
„Снимајте, мајку вам вашу, и ја снимам вас!” 
 
Испричао ми хотелску згоду  
Са једном црнкињом у Француској. 
И ту беше магнетофон – под креветом. 
 
Живећи усамљен и земаљски несрећан, 
У својој педесет и првој,  
Љубећи једну даровиту књижевницу, 
У загрљају напусти овај свет. 
Она остаде да живи у његовом стану. 
 
„А испред зграде, 
У зимско вече, на голој грани,  
Шћућурен седи гавран.”  

 
3 У Вечерњим новостима, 10. октобра  2015.  године, Перо Зубац каже: „Мостарске кише су 
настале у Новом Саду, у просторијама тадашње Омладинске организације, где сам се затекао 
правећи друштво пријатељу и песнику Радету Томићу. Он је за загребачки Телеграм, где смо 
обојица објављивали, куцао песму, ја сам се једно време досађивао, а онда сам сео за писаћу 
машину, увукао папир и за непун сат исписао Мостарске кише.” 
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ДОЛАЗАК  У ТО ЈЕСТ 
 
У гостионицу „Код камиле”,  
Која доби име по караванима што се  
Одмараху са девама у српској Атини, 
Навраћали књижевници, новинари,  
Песници, сликари и јуродиви људи. 
За чувеним „професорским столом”  
Абуказем и Змај исписиваху руком шаљиви  
Лист „Камила”, а илустровао Тителбах. 
 
* 
 
На Филозофском факултету  
Излазио Књижевни билтен, 
Студентски лист партијског имена. 
 
Као дугокоси студент прве године,  
Објавих на целој страни Билтена  
Циклус песама под насловом: Ах! 
 
Беше то ветар у леђа 
За стихове из мог будућег првенца. 
И студенткиње ме друкчије гледале, стидљивог. 
 
Неко ме позва да будем део уредништва Билтена. 
Прихватих под условом да мењамо назив листа. 
И дадох му ново име – То јест. 
И нацртах ликовно решење заглавља,  
С извесним техничким искуством, да. 
 
Главни и одговорни уредник листа,  
Драган Станић, оде у војску у Вараждин, 
А ја у маслинастом монтгомерију 
Поведох То јест у нови живот. 
 
И саставих редакцију овако: 
Сава Дамјанов, Михајло Душан Бенка,  
Десанка Јовичин, Данило Јокановић,  
Тури Тибор и Никола Китановић. 
 
На  корицама То јеста писало и ово: 
„Објављујемо текстове које одбију друге редакције.” 
 
Ликовно-техничку опрему радио Раде Томић. 
Цео један број беше опремљен његовим колажима: 
Портрети бивше супруге и њихове деце!  
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У стану на поду Раде је имао брдо 
Француских часописа и магазина из којих је 
За наш лист преносио слике и цртеже. 
 
То јест је био опозиција Пољима.  
Ту су прве радове објавили студенти: 
Миливој Ненин, Фрања Петриновић,  
Ђорђе Писарев, Сава Дамјанов, Зоран Ђерић, 
Ђорђе Кубурић, Зоран Суботички и други. 
 
Прва промоција листа, гле, беше у музичкој школи, 
Усмери нас чудом Вујица Решин Туцић, 
Који беше и модератор на тој књижевној вечери.  
Трибина младих нас одби на челу са Пољима.  
 
То јест је био важан за оне који имају себе. 
Некима тај посед трајао до прве тепсије рибе. 
 
* 
Вода што долази 
Пере воду што одлази – 
Голубови пију. 
 
НОВОГОДИШЊИ БРОЈ ПОЛИТИКЕ 
 
1. 
Беше јутро 31. децембара 1979.  
Магла се ваљала у влажни пијачни дô. 
Са Политиком под сиромашким пазухом,  
У центру Новог Сада, тумарам сув, а срећан. 
  
Али нигде никог да поделим непознату радост. 
Тек брзикави голубови на плочнику кљуцају. 
 
У новогодишњем троброју Политике, 
У рубрици „Ово је била њихова година” 
Владо Мићуновић направио интервју и са мном. 
 
Ту су најбољи млади ствараоци из Југославије: 
Тодор Куљић, социолог, 
Дејан Ећимовић, архитекта, 
Ненад Грујичић, песник, 
Наташа Вељковић, пијанистикиња, 
Диме Илиевски, глумац,  
Емир Кустурица, режисер, 
Мерима Исаковић, глумица, 
Стане Јагодич, сликар.  
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Из Улице Модене налети Раде Томић   
С увученом главом у крагни мантила. 
 
И под његовим пазухом Политика. 
У крупним очима топле му светлице кафе.  
Честита ми и даде савете за мук што ће 
Завладати међу новосадским колегама. 
 
2. 
Госпођа Смиља Ротшилд, девојачки – Кнежевић,  
Родом из Гомјенице, кућа преко пута моје, 
Удата за богаташа Ротшилда   
Што на скијама погину на Алпима,  
Из Загреба назва моју мајку: 
„Стојо, је ли оно твој Неђо у Политици?” 
 
„Јесте.” 
 
Јато врана залепрша из Бецнеровог гаја, 
А муња из жиле стогодишњег храста  
Помери суви лист на врху. 
 
3.  
Уз насип „Дунав–Тиса –Дунав” у Новом Саду, 
Светли барака у којој становах код тетке. 
 
На сиротињском столу раширена Политика. 
 
У комшилуку, пијан кô иловача,  
Надничар Перо Зелић, глават, 
Подигавши се са бетонске стазе, крвав, 
Држи ограду да не падне: 
„Ти ћеш... бити... Вук... Караџић!” 
И кренувши, опет љосну. 
 
* 
Изнад пруге,  
У хуку локомотиве,  
Чворци у небеској мешини јата.   
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О КОЈИ СИ ДА СИ 
 

 

Бећир Вуковић 
 
 
О КОЈИ СИ ДА СИ  
  ур 
  свој земљи господин 
  узео град под пазухо  
 
обноћ  
обикнуо 
обрежком брсковским 
господствовати  
лов ловити   
 
обруб  
кулине  
опремао се  
тоболац костретни  
одежду стезао  
но одједаред погинуо до трага  
саврх прозорца  
опазио призор  
  
подну поткутњице  
накрај луке видео себе  
како залева купус  
наочи њега залева  
како се чуду начудити  
подбрадио се  
до гњата заврнуо мантију  
и из длана  
баш како сваког јутра чини  
залева главе купуса  
и натихо почепа  
цурне и потепа  
тер опет почепље  
бос утаба утаба  
побере травке  
око ува  
купуса  
  

урошиц се  
учас обрнуо натраг  
мемли волта али незадуго  
назор се вратио на бедеме  
опет видео себе малог по 
гуреног грбавог дрљавог  
напамет одреда залева купус  
отприлике одока захвати свеже  

водице  
и на ка па око сва ке гла ви це  
на ка па и по те па 
  
(између бразда метоха  
вукла се дугачка мантија  
није се најбоље видело)  
  
о ти кој си да си  
шта то грешиш доле  
еј шта ј то тамо  
кој си ти еј  
ко ј то  
  
ја нисам ја  
ну шћи ни мник  
мркутало испод капуљаче 
ја нисам ја  
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на прилику  
на прекид  
на прескок  
урошиц само чујао припев  
ну шћи ни мник  
ја нисам ја  
тер сe начас  
с ону страну  
одврх бедема  
још мало нагнуо  
 
онда ненавидник  
отпучио мантију  
назуо копита  
одшепао и наузнак легао  
испод протегнуте гране  
коју рогоје обрстио                                                                                        
  
затуцајући затарце у кам  
одсвуд облачио  
 
надомак дана  
ишчилила и сена  
ишчилила и прича   
 
станила се  
у брсково  
урошево 
 
СТАНИ МАЛО РОГОЈЕ 
 
по рашким земљама путеви се 
гранају 
и изван телесних простора 
 
осим трансилваније  
само северним брдима  
поганик шета земаљским ногама  
 
још брђански поганик 
подалеко отклецао  
 
драгомане не преудешавај ствари  
затарје је душевно болесна природа  
затарје задуго није имало удела у свету 

неголи ако те ноге носе оптрчи  
око наслова  

(уопште да би икакво окно  
прогледало)  

прво мора се потписати некакав  
уговор  

подобро проучити царство ђаволово  
(погана капишта ђаволишта  
паклена попришта)  
 
али кад је у питању брсково да  

призовемо   
целу науку која сведочи да је  

прави отац  
наше заблуде о хемији  
илузије о минералима 
наречени урошиц 
(ур) господар 
 
у повести српској  
прву слугу недостојног  
патила жеља свукуд испод  
свода да прокопа 
  
последак  
опет да прелиста  
божанствену комедију 
намоли се на ископану јаму     
 
ПИСАНО ДА НАПИШЕ 
 
да би разумео разлику између  
писане и рашке поганије  
прокопај између овога  
и онога света   
 
нисте погрешно прочитали  
било писано да напише  
 
није мали ризик ако наопако  

разумете  
ненавидник поганик или  

неподоба свеједно  
изванредно је људско биће или  

организација 
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манипулише купусом и зечевима  
у мрачне сврхе  

још од доласка саса (скрито од очију  
јавности) скривено у такозваним  
сенкама времена  
 
погрешно сте разумели  
божије словесо не читамо напамет  
и српски слепи краљеви и свети  

певачи  
дијаци непознати аутори философи  
наставили истим путем сами  
ка добропесменом 
о не светом стазицом врлетном  
како сенчи поезија  
(жалибоже српска господа хтела  

да обрете  
само благонаклоно небо изнад  

једне јаме)  
о томе већ полемисали надубоко али  
кад почели са копањем јамура нигде  
не налазимо тај свитак  
 
испод овог наслова углавном  
затечена ова прича  
 
након померања сутоцима ибра лима  
таре бојане мораче дрине вардара 
зете мораве тер до малог косова и 
после неколико векова кампање 
(после неколико векова копања) 
 
гореприсутни с с враћа се у штразбург  
и око 16 шездесет и шесте печата 
хемијско венчање  
 

можда би онде  
у тим књижуринама  
још штошта ископали  
 
ХЕМИЈСКО ВЕНЧАЊЕ 
 
не читамо само очима 
и изблиза осетили дух  
приче о путовању себастијана с   
на извесно краљевско венчање 
(у граду са волтом изнад јаме)  
 
негде доле на југу  
на самој граници лирике  
докле ноћу из ведрине капа роса 
 
то је оно време  
кад се проклетник заносио идејом  
о универзалној реформи  

васколиког света  
тај програм уопште интересантан  

сам по себи  
и надахнуле га управо већ сабране  

супротности 
 
(програм обухвата  
брање сиге сечу глава купуса 
гајење топола зечева дизање  

страшила 
калемљење јоргована целим  

сутоком ибра) 
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ВАСИЋКА 
 

Чедомир Љубичић 
 
 

У неприступачном планинском селу Поткоп, 
селу са мало становника старије животне доби не 
може се рећи, а ни помислити, она чувена фраза: 
Овде као да је живот стао. У Поткопу је и, заиста, 
живот стао доста давнo. Нема младих, нема школе, 
оно мало плодне земље обрађује се као и пре стоти-
нак година. Појмови као што су електрична 
енегрија, водовод и канализација или телефонски 
прикључак становницима Поткопа су најчвршћи 
доказ да са њиховим саговорницима нешто није у 
реду, у глави, пре свега. Гледају их чудно, с 
неверицом, а опет, с друге стране, пуни су жеље да 
угосте странце с оним што имају, а тога је увек мало. 

Поткоп је од оних села које не постоје ни на 
војним картама. За њега једва да знају у катастру, 
пошти и општини којој припада. Као што су срећа 
и просперитет заобилазили ово село, тако су га заобилазили и ратови. 
Откључан и свима доступан био је у само једном временском оквиру од пет 
година, и тада је до Поткопа стигао тај један велики рат, а сви претходни и 
потоњи су га заобилазили. Далек, неприступачан у дугим зимским 
месецима, непроходан и завејан снегом, био је незанимљив војскама које су, 
у ближој околини, војевале, палиле, рушиле, ослобађале, па опет окупирале 
зарад пљачке, силовања, пражњења свега оног најгорег што из човека може 
извући само рат. 

То је један од разлога, а други највећи, после њега је тај што после тог 
Првог великог рата није било ниједног мушког створа кога је могла мобили-
сати нека војска или, чак, стрељати из чисте обести због доказивања војне 
силе и неупитне моћи. 

Последњи војно способни Поткопљани изгинули су у тој великој светској 
кланици. Остале су удовице са, махом, женском децом које су се касније уда-
вале за случајне пролазнике, путницике намернике или остареле нежење из 
других села, а Поткопу и најближе село било је далеко. 

Оно што многим истраживачима никада неће бити јасно је податак да су 
се у Поткопу рађала углавном женска деца. Оно мало мушке деце која су пре-
живела најраније године детињства својевољно су, доласком прве мушке 
снаге, бежала главом без обзира, не питајући за такав потез ни родитеље ни 
пријатеље. То, својеврсно, ментално дезертерство било је присутно и у дру-
гим селима тога краја али нигде није било такво као у Поткопу, несумњиво, 
најстрашнијем месту за живот. 

Једна кућа смештена на највишој надморској тачки села привлачила је 
посебну пажњу. Иако оронула и давно напуштена, као да није хтела да се 
одрекне свог достојанства и некадашње лепоте. Већ на први поглед било је 
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јасно да је то једина кућа у селу зидана од чврстог материјала и да ју је могао 
сазидати само неко ко је у то време располагао огромним богатством. 

Још једна чињеница је одвајала кућу на брду од осталих, давно напуште-
них и у трње и коров зараслих кућа. Једино њу је, повремено, посећивао 
последњи мушки изданак рођен у њој, историчар Милош Дојчиновић са 
супругом Кларом, такође историчарком. 

Услед недостатка иоле нормалног пута, тешком муком је Милош довозио 
грађу за реновирање само једне собе у приземљу у којој су обитавали он и 
супруга када су долазили у Поткоп. Имао је Дојчиновић планове да је обнови 
у целости, имао је и довољно новца да у потпуности заблиста и уздигне се над 
Поткопом као светионик над буром преврнутим морем. Све је то имао, али 
узалуд. Довлачење свог тог силног грађевинског материјала до куће било је 
слично Сизифовом гурању камена уз брдо. Није било никога ко би помогао, 
ни добровољно ни за велику своту новца, тако да је комплетно реновирање 
некадашње двоспратне лепотице на највећој надморској висини села Поткоп 
остао само пусти сан Милоша и Кларе Дојчиновић. 

Док су пешачили из долине ка брду на коме је, као дивљи плод бачен из 
авиона, никла Милошева породична кућа, оставивши у равници села ауто-
мобил, и Милош и Клара су пуним плућима удисали тај чисти, разређени 
ваздух и, свако на свој начин, реконструисали историјске догађаје који су 
одавно заварали своје трагове, тако и толико да се више никако не могу при-
метитити трагови славе, обриси поноса, отисци трпежи, непресушене барице 
суза мајки и удовица. 

Поткоп је вукао ка себи Клару и Милоша онда када су желели да се врате, 
само њима знаном, временском машином у делове историје о којој нема по-
мена. 

Једно место у кући било им је нарочито интересантно и без обзира на 
општу оронулост куће и потенцијалну опасност пропадања увек су се, с нес-
кривеном тремом, пели уз дрвене пречаге које су пуцкетале под ногама, 
опомињући их, упозоравајући их да се не играју главом. 

На тавану се одавно није сушило месо. Као једина успомена на то време 
остале су зарђале металне куке по разлабављеним шипкама које су се пру-
жале од једне стране зида до другог. По угловима су стајали тешки метални 
сандуци прекривени паучином и оковани мемлом. Са већ првим корачајем 
на тавански простор нагомилани облаци прашине су заиграли пред ведри-
ном неба која је невесело посматрала тај отужни кутак кроз прљаво окно 
таванског прозора. 

У сандуцима, а и око њих, збијено су лежале, пропуснице, дозволе, вој-
ничке објаве, вредносне хартије, пасоши без фотографије, школска 
сведочанства и разна друга документа која су издавале банке, поште, среско 
Начелство. 

На зидовима су се шепуриле сабље, из давних времена, очуваног и сре-
брно сјајног сечива у корицама нагриженим труљењем и рђом. 

Копајући по тим сандуцима налазили су Клара и Милош разна трофејна 
оружја, старовремске кубуре и нешто модерније пиштоље, чувену пушку Ко-
кинку, брзометну пушку Маузер М 99/907 и једнометну пушку Бердан, 
делове војничке опреме и, зачудо, целе и добро очуване војничке блузе, капе 
и панталоне. 
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Приликом сваког новог истраживања већих и мањих сандука њихово 
изненађење је само постајало веће као да на том месту никада нису били. На-
лазили су нова, до тада, неугледана оружја као да их је неко, у неким 
опскурним ноћима, доносио да би их сачекала приликом следећег доласка. 

Клари је за око посебно запала чувена пушка у народу познатија као ко-
кинка. С дивљењем ју је посматрала, окретала, брисала неком крпицом, која 
јој се нашла при руци. Истина, знала је доста о оружју из Великог рата али о 
кокинки су јој знања била оскудна. 

– Кокинка – рече Милош. 
– Зашто Kокинка?  
– Њен званичан назив је Маузер – Миловановић М.1880, али пошто се 

конструктор пушке звао Коста Кока Миловановић, отуда је логично да јој 
обичан војник надене надимак него да је зове по том строго званичном на-
зиву.  

– За Косту Миловановића знам али нисам знала да је он конструктор ове 
пушке.  

– Кока је био генерал, професор на војној академији и први наш кон-
структор пушака.  

Но, у џумбусу једног тешког металног сандука којег је отворио са вели-
ким напором  угледао је нешто чему се није надао. Црни метални предмет 
коцкастог облика сјајио се у својој зифт црној елеганцији. Са сребрнкастим 
шрафом на врху личио је на пљоску за ракију док му је садржина била много 
смртоноснија и од најјаче ракије. 

Опрезно ју је узео у руке и дуго, дуго посматрао. Клара је приметила гра-
шке зноја на Милошевом челу, као и то да му срце убрзано удара.  

– Милоше, шта ти је?  
– Ништа, ништа ми није. Добро сам.  
– Шта ти је то у рукама?  
– Бомба.  
– Каква бомба, Милоше? Каква бомба?  
– Атомска. За оно време, атомска. 
Истовремено, док је држао црну четвртасту бомбу у рукама, поглед му је 

одлутао у дубину сандука који је отворио и, кроз наслаге прашине, на искр-
заним картонским корицама свеске прочитао је: Предратни и ратни 
дневник Василија Дојчиновића. 

Коцкасту бомбу је опрезно вратио на место на коме је била, а у руке је 
узео прашњаву свеску. Клара се приближиила Милошу и бацила уплашени 
поглед на црну коцкасту направу од ливеног гвожђа. Милош ју је обгрлио 
око струка и одигао од пода. Пољубац је био дуг и личио је на славодобитно 
отварање шампањца након неке значајне победе. Ратне, мирнодопске, 
спортске, љубавне. Неважно. Били су срећни професор историје и бивша сту-
денткиња, сада супружници, зависни од те лудачке љубави која је планула 
оног тренутка када је професор Милош Дојчиновић ушетао у амфитеатар фи-
лозофског факултета на предавање.  

– Је лʼ ово Васићка? – упита Клара Дојчиновић.  
– Да, то је Васићка, драга колегинице, а звали су је и Крагујевка.  
– Знам све о генералу Васићу – прогугутала је бивша Милошева студен-

ткиња.  
– Ма немој, а шта то?  
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– Био је генерал војске Краљевине Балканске меланхолије и дивизијски 
генерал Краљевине мора, гора и заблуда и идејни творац Закона о устројству 
војске Краљевине Балканске меланхолије којим је уведен нови чин бојног 
војводе. У тај највиши чин унапређена су четири генерала током комшијских 
и Великог рата. А наравно, највише ће бити запамћен као конструктор ове 
бомбе која ми личи на бочицу парфема.  

– Мени више личи на пљоску за ракију.  
– Све зависи од склоности у мртвом углу гледања.  
– Опааа, мала.  
– Опа, опа. Знам ја о Васићу можда и више него ти?  
– Ма важи на плажи – подругљиво рече Милош Дојчиновић, професор 

историје на Филозофском факултету у граду Ушћа неба у стих.  
– По мајци је водио порекло од Јанка Катића, војводе из првог Балкан-

скомеланхоличног устанка. Био је министар, дипломата, пензионисан, па 
реактивиран, што је за оно време била најнормалнија ствар. Био је коман-
дант Треће армије и заступник команданта Прве армије. 

– Сећаш ли се да код мене никад ниси добила десетку?  
– Сећам се, и то је зато што си био љубоморан, и као мој будући муж и 

као професор који зна мање од своје студенткиње.  
– Језик ти је гори од Васићеве бомбе. Убија у већем пречнику.  
– Војној академији и Војном музеју завештао је изузетно богату библио-

теку војних и других књига. Био је један од официра са најдужим војним 
стажом. 

Милош је, у налету неке необјашњиво изазаване страсти, поново обгрлио 
Клару око струка и одигао од дрвеног и по безбедност несигурног таванског 
пода. Љубио ју је оном јачином страсти када хормон задовољства обавије 
простор неким невидним емотивним застором испод кога не постоје ни 
имена, ни презимена, ни државе, ни страхови, ни ломови, ни зли предосе-
ћаји, ни свраб левог длана који „доноси новац”. Ништа иза тог застора не 
постоји, у том тренутку, осим чисте и органски исткане љубави, огољене и 
смерне на стеновитој хриди пољупца госпе од сентимента.  

– Васић је био образован официр – наставила је Клара Дојчиновић, на-
кон подужег емотивног заплета – савршено је говорио  француски, руски, 
немачки, енглески, италијански и бугарски.  

– Заиста? – изненађено ће Милош.  
– Заиста! Је лʼ се чудиш или ме зајебаваш?  
– Извини што те прекидам. Тај податак да је био полиглота нисам знао.  
– Е, професоре, професоре. Уз професуру бавио се и писањем, пре свега 

дела војне проблематике и сарађивао је у листу Ратник. Његовом заслугом 
донет је Закон о обавезној вежби резервних снага и скраћен војни рок. Закон 
о организацији војске био је Васићево животно дело и према њему се руко-
водила Балканскомеланхолична солдатеска свих шест ратних година. Овим 
законом први пут у Балканскомеланхоличној историји уведен је највиши 
чин војводе који се додељивао за највише ратне заслуге. 

Милош је ћутао, изненађен таквим Клариним познавањем дела генерала 
Милоша Васића. И једно и друго су већ осећали глад и кренули су да се обаз-
риво спуштају низ нестабилне дрвене пречаге од тавана ка приземљу да би, 
у оној јединој реновираној соби, појели оно што су понели од куће и одмо-
рили се.  
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– Васић је био веома плодан војни мислилац – наставила је Клара док је 
Милоша, мало по мало, опхрвавао сан. – Написао је неколико значајних 
књига: Ратни подсетник и записник, Војничка читанка, Основи страте-
гије, Из области организације војске, Висока војничка дисциплина, 
Последњи дах генерала Јована Мишковића, Војска и политика. Написао је 
и мемоаре, до сада необјављене. Можда бисмо могли да их пронађемо и обја-
вимо? Шта мислиш, Мишо? Мишооо! 

Милош је за столом спавао дубоким сном. Испред њега су се налазиле 
пилеће кости и остаци салате од цвекле. Кларин део свеже печене пилетине 
и салате остале су нетакнуте. Није јој било до јела. Више је желела дуготрајни 
и исцрпљујући секс или, ако се већ мора, да покаже некоме, па макар то био 
и рођени муж, своје раскошно познавање историјских прилика и неприлика. 

Следећег дана Милошева заинтересованост о Васићки је нагло и неоче-
кивано порасла. Прегрубо и неџентлменски је пробудио Клару да би отишли 
на таван. Већ је имао потпуно испланиране активности дубљег улажења у 
тајне бомбе генерала Милоша Васића. Знао је и од чега да крене. 

Дошавши до тешког металног сандука, црну експлозивну призму је зао-
бишао у широком луку и опрезно се дочепао дневничких записа његовог 
претка Василија Дојчиновића, оног који је ту, сада оронулу кућу, изградио на 
највишој надморској тачки села Поткоп, као светионик над буром преврну-
тим морем. 

Благо су му задрхтале руке када је отворио свеску са насловом: Пре-
дратни и ратни дневник Василија Дојчиновића. 

Клара Дојчиновић била је огрнута лаком свиленом пиџамом кроз које су, 
игром свевременог и вечног еротизма, запечаћеним жигом путене лепоте, 
играле и беласале груди, уздрхтале од прогона звери чула и похоте, јасних и 
недвосмислених наума и циљева.  

Милош је, испрва, врло тешко ишчитавао редове исписане графитном 
оловком, који су у поједином деловима били скоро потпуно невидљиви и 
избледели. Заједно са Кларом, нарочиту пажњу посветио је оним деловима 
текста, бледим до непрепознатљивости, да би их сувислом логиком повезао 
са очуваним и препознатљивим целинама писане заоставштине. 

 
22. новембар 
 
„Са Драшком Марићем препливао сам реку криве кичме. Није било патрола бо-

емскорапсодијанске царевине. Планирали смо ову акцију од новембра прошле 
године. Тако се планирају озбиљне акције, а не оне хајдучке вратоломије из афекта 
због којих су генерације наших истомишљеника страдали.  

Знали смо где смо и због чега смо пошли. И знали смо да ћемо се поново вратити 
на другу обалу реке криве кичме, али никако пливајући.” 

 
27. новембар 
 
У канцеларији пуковника Андроника Ћирића Пастува дуго смо скрушено седели 

док је овај умакао перо у мастионицу и исписивао неко, очигледно, веома важно 
писмо. Можда ми се учинило, али бар пола часа смо седели испред пуковниковог 
радног стола чекајући да подигне главу, погледа нас у очи и приупита зашто смо 
дошли. 
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– Дошли смо да подметнемо главу тамо где други не желе да подметну ни ногу 
– рекао сам дрчно и самоуверено.  

– Јесте ли Ви, баш сасвим, чисти у глави? – упитао је пуковник.  
– Немојте сумњати у нашу памет, господине пуковниче. – Знамо шта хоћемо. 
Пуковник је устао са столице, кружио око нас, шетао, по тој невеличкој канце-

ларији, тамо-вамо и поново сео на столицу.  
– Имао бих нешто за Вас. Јавићете се сутра мајору Светозару Самарџији. 
 
28. новембар 
 
Ушли смо у далеко већу и осветљенију канцеларију мајора Светозара Самарџије 

од оне у којој смо били код пуковника Андроника Ћирића Пастува.  
– Шта је? Чудите се што је канцеларија једног мајора већа и раскошнија од кан-

целарије једног пуковника, мрачњака, опасног човека?  
– Не чудимо се, господине мајоре – рече Драшко Марић. 
– Не чудите се? Ако се не чудите, онда са Вама није све у реду. Мора, запамтите, 

мора канцеларија првог човека тајне службе да буде мрачна, јер мора, запамтите, 
мора да обавља мрачне послове. Јебига, браћо, тако му се заломило. Није он дирек-
тор опере, па да му сунце мије лице кад га нападне талас креативности. Тај може да 
мисли само у мраку. И? Кажете да хоћете конкретан задатак?  

– Хоћемо, господине мајоре – углас повикасмо, Драшко и ја. 
 
29. новембар 
 
На полигону војне гимназије у Топчидеру сачекали су нас бркови мајора Свето-

зара Самарџије и четири војника са неким црним направама у рукама.  
– Знате ли шта су ове црне коцке у рукама  мојих војника?  
– Не знамо, господине мајоре.  
– Бомбе, дечаци моји, бомбе. И не ма какве бомбе. Васићке, синови моји, Ва-

сићке. Дедер, Рајковићу, фрљни једну да виде деца мртве боемскорапсодијанце и пре 
него нам дођу. 

Рајковић одшрафи бомбу, лупи је о камен и бaци је неких тридесетак метара. 
Експлозија која је уследила била је равна смаку света, чинило ми се. Читавих триде-
сетак метара удаљена прелепа, равна, травната површина од које се могао направити 
парк са клупама за седење и играње деце, погорела је, у прах се претворила и сасу-
шила. 

Након тога, још она тројица војника бацише три преостале бомбе. Учини нам се 
да смо у самом центру пакла.  

Mајор Светозар Самарџија задовољно је посматрао како су бомбе растуриле све 
постављене  мете.  

– Е, синови моји, ред је и да знате нешто о техничким карактеристикама ове 
бомбе. Пре свега, њен највећи квалитет је у томе што је коцкастог облика и где падне 
ту и експлодира тако да не постоји могућност да се откотрља на неко празно место 
где нема живе непријатељске силе. Дакле, Васићка или Крагујевка је дефанзивна 
ручна бомба која се баца од двадесет пет до тридесет метара, а зона разорног дејства 
је двеста метара. Тежина тела бомбе је седамсто грама, а тежина целе је око кило-
грам. Експлозивно пуњење тежи сто педесет грама и чине га  шнајдерит, тротил и 
амонал. Успорење упаљача је пет секунди. 

 
Ветар који је изненадно почео да дува у Поткопу био је нарочито јак на 

брду где се налазила кућа Милоша Дојчиновић коју је, давних година, сагра-
дио његов предак Василије. 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 57

Како није било грејања, најтоплије место за ушушкавање и бег од хлад-
ноће био је кревет у јединој преуређеној соби. Лежали су Клара и Милош 
стиснути једно уз друго, ослушкујући ветар лако и неосетно су утонули у, свак 
своје, тешке мисли у чијем средишту се налазила Васићка, бомба из тешког 
металног ковчега на тавану. Милош није испуштао из руку Предратни и 
ратни дневник Василија Дојчиновића.  

– Седимо на бурету барута. Требало би да одемо што пре – рече Клара.  
– Било би добро када би могли да понесемо Васићку.  
– Шта је с тобом? Шта ће нам? Таквих бомби има у Војном музеју и у 

другим музејима колико хоћеш. Ништа не би донео што људи не знају или 
нису већ видели.  

– Тачно, али можда би могли да узмемо паре од неког колекционара тро-
фејног оружја? Ко зна чега још има у оном сандуку? Видела си колико је 
дубок и накрцан је свакаквим стварима. Нашли бисмо можда и још неку пре-
живелу Кокинку.  

– Нашли бисмо пацове у парењу.  
– Неке, као нас двоје – рече Милош.  
– Крволочне, у сваком случају. Не прилази више том сандуку, молим те. 

Дневник ћемо понети кући. 
Угасивши петролејку Клара и Милош су утонули у сан. Милошу је тре-

бало доста времена да би утонуо у сановно царство где су га чекала крвава 
ратна дешавања од пре стотинак и више година. 

Јединице трећег позива распоређене су дуж границе и очекујући непри-
јатељски напад, добро су се утврдиле по систему пољске фортификације, са 
жичаним препрекама испред положаја. Трећепозивци су уместо једномет-
них пушака система Бердан преоружани заробаљеним турским брзометним 
пушкама Маузер. Управо је тај одред трећепозиваца, са спорометном Де Бан-
жовом батеријом и ојачан са два батаљона другог позива, пружио први 
ватрени дочек захукталом непријатељу. 

Ураганска пешадијска и артиљеријска ватра са Балканскомеланхоличне 
стртане десетковала је седамдесет девети пук боемскорапсодијанске армаде. 
Гранате су директно погађале у пуне понтоне војника, тако да је тридесет 
шеста пешадијска дивизија из састава Пете боемскорапсодијанске армије 
изгубила хиљаду и шестсто људи. 

Губици које је, до краја, тога дана претрпела Пета армија царства боемске 
рапсодије, износили су четири хиљаде људи, што је непријатељске војне 
стратеге присилило да неколико дана, на том делу фронта, не предузимају 
ништа. 

Клару је пробудило неко гребуцкање и цијукање са тавана. Уплашено је 
поскочила као кад страшни кошмарни сан ознојеног човека суочи са чиње-
ницом да су лоши снови ништа друго до изврнута кошуља дневних страхова 
који се побеђују игнорисањем, физичким радом или шетњом.  

Милошев тврди сан био је јачи од Клариних страхова. 
Сан га је пребацио на онај исти фронт, али само неки месец касније. 
Зараћене стране укопале су се једна од друге стране на раздаљини од три-

ста до сто педесет метара, а на неким местима, ровови су били удаљени само 
педесет метара једни од других. 

Дубоки понегде и два метра, са постављеним надстрешницама ради заш-
тите од шрапнела, протезали су се у облику изломљених линија ивицама 
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шума и преко њива. Како је наступило јесење време са честим кишама, вој-
ници су се налазили у земуницама. Блатњави ровови су обично били пуни 
воде, па су смишљани разни начини како би се она елиминисала. Активности 
на фронту увек је било, копане су приближнице, одакле су повремено преду-
зимани ноћни препади. То би пробудило цео фронт, па је интензивно 
пушкарање обично прерастало у обострано артиљеријско гранатирање, 
после кога се све смиривало.  

– Буди се, црко у сну дабогда! – продрмала је Клара Милоша, повишеним 
и устрашеним гласом.  

– Шта ти је, бре, луда жено? – брецну се Милош.  
– Пацови на тавану. Има их на хиљаде.  
– Јесте, вероватно одржавају редовну седницу парламента. Ух, какав луд 

сан. 
Ветар је престао. Отоплило је. Клара и Милош су изнели две старе сто-

лице и сели испред куће. Остало им је још само неколико сати уживања на 
чистом вахздуху. Милош је наставио да чита Предратни и ратни дневник 
Василија Дојчиновића. Овај пут гласно. 

 
10. мај 
 
У канцеларији пуковника Андроника Ћирића Пастува налазио се и мајор Стеван 

Самарџија и нас двојица. Брзина којом смо из касарног круга дошли до пуковникове 
канцеларије јасно нам је говорила да је пред нама опасан задатак. На малом окру-
глом столу у углу пуковникове канцеларије налазио се кофер у коме су уредно били 
посложени одело, кравата, шешир и ципеле. Ипак, тежина кофера није одговарала 
тежини видљивог садржаја. 

Мајор Стеван Самарџија је извадио одело, кравату, шешир и ципеле и открио 
нам дупло дно кофера. У том скривеном простору су се налазиле три Васићке.  

– Овај кофер ћете однети у град где ваздух трепти а небо гори – рекао је пуков-
ник Ћирић. О овоме знамо само нас четворица. Торбу ћете предати Велибору 
Пртењаку. С њим ће бити Атанасије Грбић. Он ће извести атентат.  

– На кога? – упитао сам пуковника Андроника Ћирића Пастува.  
– На престолонаследника Царства боемске рапсодије. 
 
27. јун 
 
У подстанарској собици Велибора Пртењака, Драшко Марић и ја смо предали 

кофер Велибору. Путовање је протекло неочекивано добро, па може се рећи и при-
јатно. Када сам извадио одело, кравату, шепир и ципеле и отворио дупло дно, тој 
лудој млађарији су се зацаклиле очи од радости, изненађења и еуфорије. Оне еуфо-
рије која нема исходиште у успеху. То уме да види само онај који се не слаже са 
саговорником.  

– Ове три Васићке су ваше – рекао сам. Атанасије Грбић је узео две и ставио их у 
џепове сакоа.  

– Ову једну врати.  
– Шта да вратим дериште једно? Је лʼ да се опет знојим на царини? Неће моћи. 

Узимај ту бомбу.  
– Не узимам. Мени је доста и једна, алʼ нек се нађе и ова за сваки случај. 
Вратио сам бомбу у дупло дно, а шешир, кравату, одело и ципеле у видљиви део 

кофера. Шта ћу с бомбом? Оставићу је негде на тавану оне куће у Поткопу.   
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 28.  јун 
  
Бомба је употребљена у атентату на престолонаследника царевине Боемске рап-

содије. Како је и било планирано, бомбу је бацио Атанасије Грбић. Пошто ју је 
прерано бацио, није експлодирала у возилу најдвојводе него под возилом у пратњи, 
направивши рупе на коловозу радијуса тридесет сантиметара, дубине петнаест сан-
тиметара, ранивши, притом, неколицину људи из надвојводине пратње и око 
двадесетак посматрача. С обзиром на то да је пронађена бомба из дуплог дна кофера 
са оделом, шеширом, краватом и ципелама, пронађена у соби Атанасија Грбића била 
Балканскомеланхоличне производње, то је између осталог послужило као ʼдоказʼ о 
умешаности Краљевине Балканске меланхолије у атентат. 

 
17. август 
 
Пуковник Андроник Ћирић Пастув је послао хитну депешу на планину Непребој 

на којој су се водиле огорчене борбе између наше и боемскорапсодијанске војске. 
Обавештавао је војводе Дамјанића и Његомира да засигурно у читавој војсци на 
Непробоју не постоји бољи бомбаши од Василија Дојчиновића и Драшка Марића, те 
их саветује да њима двојици дају најосетљивије задатке у којима би биле уништаване 
највиталније агресорске снаге.  

– Јесте, истина је, Драшко Марић и ја смо их уништили доста, баш доста. Подо-
бивасмо силно ордење за то, али не сме се заборавити како, због чега, тачније због 
кога је то испало како је испало. 

Многи боемскорапсодијански војници први пут су, поред јаке артиљеријске 
ватре, искусили разорно дејство за њих још увек мало познатог оружја – ручне 
бомбе. 

Киша ручних бомби засула би их када би стигли до препрека од бодљикаве жице 
и ровова, па су због снажних експлозија мислили да дејствује артиљерија. Чудо је та 
Васићка. Имала је страховито материјално и морално дејство, посебно при одбијању 
јуриша са утврђених положаја. Облик бомбе је био нарочито прилагођен брдско-
планинском подручју. За разлику од округлих бомби, које су касније усвојиле остале 
зараћене војске, Балканскомеланхолична ручна бомба остајала је при паду близу 
циља. Била је Васићка ноћна мора боемскорапсодијанских војника. Плашили су је 
се више од борбе прса у прса. 

 
Сунце је већ залазило када су Клара и Милош Дојчиновић започели при-

прему за одлазак из куће на брду у селу Поткоп. Тада је и Милош зачуо 
гребуцкање и цијукање пацова са тавана.  

– Заиста их има хиљаду – рече Милош.  
– Богами, није ово редовна седница парламента него ванредна. 
Док су силазили низбрдицом до удолине у којој је Милош паркирао ау-

томобил, дуго су погледом вијали чудесно лепим пејсажима, удаљеним и 
раштрканим кућама, дивљином и питомином. Уживали су да маштарском 
временском машином призову све давно нестале људе и догађаје. 

Покренувши аутомобил и прешавши тек један километар, горе на брду 
зачула се страшна експлозија. 

Кућа Василија Дојчиновића нестајала је у шуту и диму. Пацови из сан-
дука су нагрнули да изађу предосетивши опасност.  

Бомба је преврнута на под. Како је који пацов прошао, изгурао ју је са 
тавана, низ степенице и све до приземља. Ту је застала последњи пут. 

Пацовска седница је прекинута. 
Васићка је експлодирала. Сто и нешто година касније од предвиђеног.
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ПИНОКИО 
 

Јадранка Миленковић 
 
 
Месецима сам пролазила поред тих 

затворених врата, осећајући да се иза  њих 
одиграва нешто тајанствено. Много је 
забрављених пролаза поред којих се крећемо, 
никад не сазнавши шта се иза њих налази. И то 
јесте и није штета. Направити избор значи 
закорачити, тек тада нешто почиње да се 
догађа, отвара се иза сваких двери по један пут. 
Али, није сваки наш и не морамо све отворити. 
Имала сам највише дванаест година и то сада, 
из ове перспективе, звучи застрашујуће мало. 
Као да се тад, са тако мало проживљених 
година, ништа није могло знати. (Да ли нам 
живот пружа прилику да после много већег 
броја година досегнемо неке од тражених спознаја?) Али та прва у низу истих 
врата у ходнику, којим сам неколико пута недељно пролазила, позивала су 
ме онако како ме ретко шта позивало, и нисам много размишљала зашто је 
тако. Писало је, ситно, без икаквих шарених реклама и плаката: драмска 
група. 

Једног дана сам одлучила да покуцам и уђем. Стајала сам пар минута 
испред улаза, тога се веома јасно сећам, не осећајући страх, него поштовање. 
(Ући значи оскрнавити, али и освојити. Ући значи повредити, али и 
поклонити. То знам сада, а тада сам то знала и боље, интуицијом.) А затим, 
куцнула сам и ушла, са свом тако прикупљеном сигурношћу, али без 
дрскости. За столом који ми се учинио јако далеко, десетак дугих корака, 
седео је човек средњих година, пријатног изгледа. Рекла сам му да се желим 
учланити у драмску групу. Без речи ми је пружио папирић на коме је 
писаћом машином била откуцана песма: Тулипани. Била је то аудиција. 

Песму сам прочитала сигурно, без патетике. Волела сам говор, читање 
пред другима, наступ. Лако сам хватала ритам у песми и мисао која се ломила 
у више стихова. Био је задовољан. Рекао је да управо почињу припреме за 
нову представу. Драмска група, под његовим вођством, имала је у плану једну 
од најлепших прича свих времена: Пинокија. 

Дошла сам после пар дана, у договорено време, и села на прво слободно 
место. Столови су били спојени, око њих много столица. У другој просторији, 
одмах поред, била је свлачионица. Из тог се простора излазило на 
позорницу, али то сам сазнала нешто касније. Оно што сам видела на први 
поглед било је пуно деце која жагоре, која се познају међусобно. Нисам се 
сувише трудила да се неком представим, нити сам од других очекивала да 
они то ураде. Биле су то године усмерености на себе, почетак тражења правих 
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врата и правог пута. Не знајући која су права, многа сам отварала, и делове 
пута прелазила са људима приближно мојих година, којима нисам памтила 
имена и лица. Били су ми важни моји кораци на том путу, од тачке А до тачке 
Б. Тестирала сам себе, своју снагу, своје могућности. Други људи били су 
декор. Сценографија.  

 
* 

 
М. је на свом путу већ у неколико наврата сусрео смрт. Равнодушно је 

односила њему блиске људе, учећи га да је човек сам на свету. Са једва 
навршених дванаест година, остао је без оба родитеља, без баке, сам са 
млађим братом, у стану који им је општина неколико година раније 
доделила као социјано угроженима. 

Родитељи су му били глувонеми. Но, то није била несрећа, можда тек 
незгода. Живећи са њима имао би нешто другачији живот него његови 
вршњаци. Њему то не би сметало;  изгледало би теже онима који би то 
посматрали са стране.  Ипак, није могао живети са њима, није му ни толико 
било дато. Отац је погинуо у саобраћајној несрећи оне године кад је мајка 
носила брата, нешто мало пред порођај. Она се разболела и умрла неколико 
година после тога, оставивши двоје деце на терету баки и ујаку. Бака је 
живела у ујаковом домаћинству, чувајући ујакову децу кад млади родитељи 
оду на посао. Дечаци, несрећно остављени њој на бригу, добили су срећом 
засебан стан и она им је, једном или двапут дневно, односила храну, помало 
чистила, старала се о вешу. Са годинама је посустајала и М. је то осећао 
интуицијом и осетљивошћу интелигентног и превремено сазрелог дечака. 
Све је мање послова дочекивало стару жену, све је више он обављао без речи, 
трудећи се да оно мало од судбине остављене љубави, коју је добијао још само 
од те вредне и уморне старице, не замени услед умора равнодушност, револт, 
па чак и мржња. Брат и он нису били гладни, нису били занемарени, прљави, 
боси. А ипак је недостајало оно једино што је потребно. Они су то знали, али 
нису о томе могли говорити. 

Њихови вршњаци били су гласни, протестовали су против сваке, па и 
најмање ствари која би угрожавала њихов рано усвојени конформизам. М. и 
његов млађи брат су ћутали, не налазећи чак ни да су смешни разлози за 
такав бунт. Синови глувонемих родитеља, здравог слуха али без речи којима 
би могли причати своју причу, немо су стајали по страни. Осећајући да је то 
једини начин да се извуку из неповољне ситуације у којој, не својом 
кривицом, зависе од других, а и због природног талента којим су лако и брзо 
усвајали градиво, били су беспрекорни ђаци. Осим одласка у школу у 
њиховим данима и није било никаквог другог садржаја који би им скретао 
пажњу са обавеза, нико им није долазио, нису ишли друговима у посете, на 
излете, у дугачке куповине одеће и обуће, њиховим друговима тако мучне и 
досадне, а њима вероватно налик на празник какав сами никад неће имати 
прилику да празнују. Њихов је успех био константан и непомућен. Ујак, 
познати лекар у малом граду, веома се тиме поносио, не доприневши нимало 
том успеху, градећи тих година своју каријеру, не обраћајући пажњу ни на 
сопствену децу и њихове школске задатке.  
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М. је схватао одговорност коју као старији брат има. Био је чвршћи. И 
тиши. Брат је, на крају крајева, имао њега, стуб, темељ на коме стоји, особу 
која га никад неће изневерити. Особу која неће умрети као што сви остали 
умиру остављајући га. М. је подозревао да је умирање издаја којом људи 
једни друге остављају на цедилу, да је живот храброст којом се суочаваш са 
недаћама у жељи да сачуваш и заштитиш млађег брата. М. није имао никог, 
старијег, јачег, чвршћег, ко неће умрети. Сви су већ умрли. Ходао је тих 
година међу вршњацима којима готово није знао имена, и није памтио лица. 
Није да га они нису занимали; ипак, његов је живот тада био напорно али 
одлучно кретање од тачке А до тачке Б. Пратио је своје кораке, тестирао своју 
снагу, пробијао нове путеве, отварао нека нова врата. Други људи нису били 
препрека, али нису били ни помоћ. Нису изазивали мржњу, ни завист, али 
ни љубав. Углавном према њима није имао никаквих очекивања. Били су, на 
неки чудан начин, ипак само сценографија. 

 
* 

 
Пре него што су почеле пробе „Пинокија”, многе ствари у мом животу 

још нису биле сасвим дефинисане. Још се нисам, рецимо, определила ни да 
ли сам дечак или девојчица. Чврсто и фанатично верујући да све зависи од 
мојих одлука, нисам осећала да постоје оквири у које сам једном заувек и 
неопозиво смештена. Такав однос према животу чинио је огроман део 
самопоуздања којим сам савлађивала већину препрека. Сањала сам у то 
време стално исти сан, распршен у много различитих варијанти. Могла сам 
да летим, правећи покрете рукама као да пливам кроз ваздух. Тако се није 
могло превисоко винути, али је било довољно да бих измакла свакој 
опасности, свим непријатељима који посежу рукама за мном. Попела бих се 
на наслон клупе или зидић као онај око моје зграде и запливала увис, увек у 
последњем тренутку. Свест о томе да сам неухватљива, преузета из сна у јаву, 
била је други важан чинилац чудне храбрости. Трећа, можда и најважнија, 
ствар била је спознаја да не морам све рећи, да могу прећутати  ствари које 
су се догодиле, које ме муче, са којима се борим. Не говорити о њима, 
значило је не откривати болна места. Управо тих година открила сам ћутање, 
самоизабрану немост, као начин прикривања слабости. Говор је остао 
могућност представљања, излог, средство за емитовање жељене слике о себи. 

Сасвим се јасно сећам тих дана; сада то тумачим спознајом да је тај 
период био јако важан за мој каснији живот. Одведена код фризерке, 
вратила сам се кући нервозна, себи туђа. Нисам хтела да изгледам као нечија 
мама. Сама сам поправила фризуру. Била је, након тога, дечачки прекратка. 
То ме уопште није бринуло. Носила сам очев качкет. Продавачице су 
говориле – изволи, дечко - и ја их нисам исправљала. Било је забавно. То што 
сам могла бити и ово и оно, то што сам се могла представити на разне начине, 
била је моја предност и моја тајна. Ја њих могу заварати, они мене не. Она је 
само обична продавачица. А ја могу бити шта хоћу. Данас дечко. Сутра 
девојчица. Прекосутра дрвени лутак, у потрази за својим животом.  

 То је рекао режисер, при првом окупљању, првом разговору о будућој 
представи: Она би могла бити Пинокио. 
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Лако сам памтила текст. Знала сам га већ након неколико проба. Други 
су се тек упознавали са својим ликовима. Могла сам да говорим и њихове 
текстове. Могла сам да одглумим целу представу сама. Тих сам дана отварала 
разна врата у потрази за правим узбуђењем, за освајањем разних подручја, 
за брзом потврдом сопствених вредности. Дешавало се да не дођем на пробу, 
јер имам у исто време заказане друге активности. Нисам пропуштала 
прилику да о тим својим активностима кажем понеку реч, ваљда се хранећи 
на чудан начин, својственији одраслима, ситуацијом у којој ме неко готово 
моли за моје присуство и учешће, јер сам ја незаменљива за окончање 
представе. Режисер је и даље био на мојој страни. Дозвољавајући ми чудне 
мале ћудљивости (изненадне промене текста, које су збуњивале друге 
глумце, чак их и охрабрујући речима да је то једино мени допуштено), 
учврстио ме је у уверењу да сам звезда без које би пропао цео пројекат. 
Заправо, једва сам чекала свој наступ. Не извођење представе. Свој наступ. 
Представа је била ту због мене. И бина, и публика, и аплаузи. Била је то једна 
од оних тражених потврда моје неоспорне изузетности. 

Нису смели ризиковати, одредили су ми замену, дечака не толико 
високог и витког, не тако говорљивог, ни близу тако симпатичног, заправо, 
крајње безличног по мом тадашњем схватању. Нисам га ни примећивала, не 
знам шта је он уопште радио на оним пробама где сам ја доминирала лако се 
крећући по даскама које живот значе. Није ме занимало како изгледају пробе 
којима ја нисам присуствовала. Ваљда сам мислила да је живот (радња, 
заплет, расплет) увек тамо где сам ја. Где мене нема, то је мрак у позоришту, 
спуштена завеса, бина без глумаца и светла, мрак у публици. 

Одштампани су плакати (нисам их ни погледала), заказан термин за 
представу, и представа је коначно одржана. Имала сам трему можда десетак 
минута пре ступања на бину, само од оног жагора који је испуњавао 
гледалиште. Могу ли их освојити? Чим сам ступила на сцену, чим сам 
изговорила прву реч, знала сам – о, да, могу. Ко је онај преслатки дечак који 
је глумио Пинокија? То ми је питање пренела девојчица из школе. Једва је 
убедила мајку да се не ради о дечаку. Знала сам. Моји су. 

 
* 

 
Оно што га је храбрило да истраје свих тих година није се могло 

уобличити у мисао, била је то најприроднија младалачка животна сила која 
се кроз њега опирала супротној моћи, оној која је пустошила у његовој 
непосредној близини, тако да је и на њему самом остављала озледе. Излазио 
је јачи након сваког ударца, решен да се не преда, ако се то може назвати 
решеношћу, а не тек инстинктом. Ипак, не би се могло рећи да је био један 
од оних који живот грабе на инстинктиван начин, читавим својим бићем, 
телом, свим чулима. Груба животна сила, као да је схватао, исто је само сила, 
као и смрт која је прекида. Једном заувек замрзео је све што подразумева 
силу. Сила је нешто што угрожава, што се мора држати под контролом. 
Једино што је имао, чиме је могао успостављати контролу над светом, над 
собом и другима, био је ум.  
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Хладно анализирајући сваки појединачни догађај, много је пута избегао 
претерано емотивно уношење у ствари које су можда биле важне. Хладећи 
их на такав начин, он им је свакако одузимао од лепоте, од животворачке 
снаге, али и од могуће разорности коју у себи носи та иста лепота, па чак и 
љубав. Није му било важно. Било је важно да он управља. Без те свести о 
могућности управљања собом, сопственим животом, без спремности да се 
одупре сили, сама животна моћ у њему била би крива за његово пребрзо 
изгарање. 

Тих су година у школском глумачком ансамблу постављали „Снежну 
Краљицу”. Требао им је неко за улогу Каја, неко ко само својим изразом лица, 
без много говора, може да представи страховиту пустош владавине ума, 
пустош коју Снежна Краљица оставља у души оног чијим је светом 
завладала. Нико други није могао бити подеснији за ту улогу. Његов је 
поглед ледио, изазивао дивљење и страх. А опет, знали су да он окајава 
кривицу неког давног претка, да никако није крив, да је то једна од оних 
прича које се не смеју ни причати гласно, у којима читава породица бива 
покошена неком суровом и неразумљивом пошасти, неком нељудском 
клетвом.   

Када су га питали хоће ли учествовати у представи, глумећи Каја, није се 
опирао таквој додели улога. Био је то један од начина да се учествује у 
животу, а опет више у улози посматрача него учесника. Могао је, на неко 
одређено време, постати неко други. Брат близанац малом Кају, брат по 
патњи, по хладноћи. Чак му је и Снежна Краљица била ближа од већине 
румених, зајапурених младих људи које зима никад на такав начин није 
дотакла. Улога је била лака, текст је научен већ на другој проби, све што је 
требало даље, било је да гледа, и чека. 

 
* 

 
Преокрет је уследио изненада, како то обично бива. Онај који нас воли 

(или је то само случајност, природни закон, ентропија) збаци нас са 
замишљеног трона да бисмо на тај начин добили прилику за лакше 
проналажење пута ка себи. Наравно, то тад не знамо, осећамо само бол, 
револт, бес. Представа је за тај дан била завршена и кад сам кренула кући, 
приметих да и Вила иде у том правцу. Наравно да се не сећам њеног имена. 
Била је то девојка од 18, 19. Имала је косу до струка, била је витка и изгледала 
сасвим нестварно у костиму Виле, као да је била предодређена управо за ту 
улогу, као да ће до краја живота глумити само Пинокијеву Вилу и ништа 
друго. Да сам ја била режисер, она би играла вилу у свакој представи, 
поготово у онима у којима заправо нема виле. Јер, шта је прича без виле? 
Може ли Мали Принц без виле? Да ли је Снежани само Вештица била 
потребна? Ни Герда сигурно није стигла до Леденог Замка тек тако, сама... 

Морам признати да ми је од улоге Пинокија можда једино била 
занимљивија улога виле. Јасно ми је било, ја сам могла бити дечак, 
девојчица, или дрвени лутак у потрази за својим животом, али нисам могла 
бити вила. Али, могла сам покушати да једну вилу имам на својој страни, да 
добијем од ње оно тражено признање сопствене вредности и изузетности. Да 
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после разговора са њом одем кући сва испуњена одјеком аплауза који је тих 
година на разне начине зидао невидљиви и нестварни трон само за мене. 
Свака похвала, подршка, оцена, успех, били су само разне варијације 
аплауза. Ја сам била звезда, високо негде, одлетела у свом сну даље него што 
је било потребно, неспособна да се вратим, не видећи јасно сву ту масу људи 
која ме поздравља из далеког гледалишта. 

Стигла сам је, и сва зајапурена од жеље да се допаднем, одиграла сам 
пред њом једну од својих омиљених улога, говорећи јој о лакоћи којом 
завршавам школске обавезе, којом памтим текст, којом заправо све радим.  

– Зашто мислиш да си тако паметна? – прекинула ме је у једном 
тренутку. 

Није то било ни као шамар, ни као увреда какве сам повремено могла 
очекивати од својих вршњака. Завиде ми, мислила бих тада, и нисам их 
узимала озбиљно. Било је другачије. Имало је тежину и озбиљност, није се 
могло игнорисати. Покушала сам да сву своју речитост ставим у службу 
решавања тог, мислила сам, малог неспоразума, који ће убрзо бити изглађен. 
Зато сам говорила брзо и много, наводила све доказе којих сам се могла 
сетити. Била сам сигурна да је могу убедити. Уосталом, лако је измерити 
памет, таленат, изузетност. Параметри којима се руководимо опште су 
познати. Ту су оцене, такмичења, бројке, похвалнице. Два и два су четири, 
кад буде све то сабрала, неће ми више постављати такво питање. Кад више 
нисам знала шта да набрајам, она је почела да говори. Мирно и хладно. О 
плакату на којем не пише прво моје име, већ је, на захтев свих глумаца, као 
Пинокио уписан дечко који ме је мењао. Ја сам, испод његовог имена, 
уписана као замена. О ћудљивости којом сам током припрема излуђивала све 
око себе, услед чега нису уживали у пробама са мном, и много су лакше и 
лепше радили са дечаком. О томе како превише говорим о себи, како се о 
томе не говори на такав начин, како заправо не знам ништа о односима са 
људима. 

Можда би још говорила, али стигле смо до улаза у моју зграду, и ја 
застадох. Она је продужила без икаквог застајкивања; нисмо биле 
пријатељице, није било потребе да се растанемо некако другачије. Одржала 
је малу, не претерано строгу лекцију девојчици која се умислила и сигурно је 
после пар корака већ заборавила на ту сцену. Уосталом, ја њој лично нисам 
била ништа крива. Али сад нисмо биле на сцени, није било потребе да 
глумимо, она је то знала и играла је отворених карата. Ја то нисам знала, ја 
сам глумила увек, и на сцени и ван сцене.  

Све до тог тренутка. 
 

* 
 
Није било тешко глумити Каја, поготово не њему. Лакоћа улоге чак га је 

помало и вређала. Није био навикнут на лаке улоге. Најтеже му је заправо 
било да прикаже Каја на самом почетку, оног Каја који још није дошао у 
додир са Снежном Краљицом. Требало је показати емоцију, показати колико 
му је стало до Герде, одглумити спонтаност и инстинктивну приврженост 
која се може осећати само код апсолутне невиности и неискварености. Онда 
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када уплив разума још није довољно велик да би хладном анализом налазио 
квар у свему. Није могао да се сети како је то изгледало пре него је трун 
одвратног наопаког огледала упао у његово око. М. није познавао свет кроз 
непомућен поглед.  

Улога Герде припала је малој, плавој, нежној девојчици, из неког другог 
света. Лепота без сврхе. Ружа на планети Малог Принца. Лепота која у себи 
можда носи и неку опасност, али се та опасност на први поглед никако није 
могла видети. Напротив, свако би осетио порив да је штити. Зашто је 
режисер баш њу одабрао за улогу девојчице која само снагом своје 
безрезервне љубави побеђује све немилосрдне природне и натприродне 
силе, о томе М. није могао донети свој суд. Деловала му је сувише крхко. 
Признавао је, њене су предности биле ванредна лепота и нежност и лако 
усвајање текста. Али, он је никад не би одабрао за такву улогу, сумњао је у 
њену снагу. Осећао је да она ништа заиста не би могла сама, да постоји читава 
једна мала војска сачињена од људи задужених да поплочавају пут којим ће 
она пролазити, да га потом посипају цвећем. Јадни Кај, мислио је. Ова га 
Герда никад не би тражила, осим ако би читава та мала војска кренула са 
њом у потрагу, обасипајући је пажњом и правећи од њеног живота бајку. Не, 
не, она је била боља за улогу принцезе. А за Герду су могли одабрати ову 
пегаву, што глуми девојчицу из разбојничке дружине. 

Ја нисам Кај, говорио је М. себи, али могу то бити накратко. Забавно је. 
Ја је сигурно не бих волео, али Кај је може волети, на неко време. Како би јој 
се Кај насмешио? Како би је погледао? Нисам ли је грубо ухватио за руку? 
Када би прошао први део пробе, он се сасвим повлачио, јер до самог краја 
представе Кај више није био видљив. Могао је на миру посматрати кретање 
осталих на пробама, могао се и сасвим искључити и препустити својим 
мислима, могао је учествовати или не, као и у животу који га је чекао 
непогрешиво кад се проба оконча, и кад више није било потребе да буде Кај. 

Али он је настављао да буде Кај. Кај га је потпуно окупирао, и преузео 
његово тело, као неизлечив случај опседнутости. И он је, не приметивши 
како се то заправо догодило, понео и Герду у Ледени Замак, замрзнуту, 
искривљену, сакривену, али довољно дубоко утиснуту да би једног дана 
могла да оживи изнутра, и почне да смета. Није било сасвим јасно је ли то 
била Андерсенова Герда или управо ова крхка принцеза која управља 
невидљивом малом војском у оном свом свету који он није познавао ни 
разумео. 

Постојао је тренутак у представи у коме је посебно уживао. Није то био 
крај, није то био моменат када Герда коначно долази и спасава га из руку 
Леденог Презира који гуши свако осећање, сваку потребу за животом. Био је 
то део, још на почетку, када Кај почиње да се мења. Кад се његов глас из 
нежног промени у груб. Када одбацује Гердино друштво, почиње да се 
осамљује. Када збуњена Герда не може да схвати шта се то догађа, шта га је 
изменило, како то да јој Кај изненада ускраћује своју љубав. 

Уживао је у тој игри на један помало злобан начин. – Ето, могу да те 
волим, али ја бирам да те одбацим и одем од тебе. Запамти то, мала 
принцезо. Ја ти нећу пут посипати цвећем. Сад плачи, мене то више не 
занима. Нађи неког другог да то ради. Заборави на овог Каја. Одлази он, 
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заувек одлази и више га ништа не занима. Тамо ће се заледити, и уживати у 
кристалној јасноћи логике, која нема везе са свим тим малим и глупим 
животним смицалицама. Збогом остај, надам се да ћеш ме памтити, а ја ћу 
тебе одмах заборавити, јер уопште ниси била важна.  

Након тога, замишљена кочија Снежне Краљице носила га је, некако 
ојачаног, са изразом лица на коме се огледало ликовање. Он је управљао. 
Било је важно да он управља. А Снежна Краљица? Она је била само возач те 
кочије, ништа друго.  

Чекао би до краја, до сцене кад Герда долази, и моли га да је препозна, 
да се сети њиховог дружења. Не, не сећам се. Забога, девојко, одлази, сметаш. 
А нешто би се померало у грудима. Замрзнуте сузе претиле су да изађу. – 
Нећу вам их дати. Нећу вам их никада дати – мислио је. 

На сам дан премијере сви су били нарочито узбуђени, чак и М. Десетак 
минута пре него да крене представа, мислио је да ће побећи из сале: нешто 
детињасто и тако обично, тако нормално, претило је да га свима разоткрије 
другачијег него што су навикли. 

Могу да те волим, ево, показаћу ти, мислио је држећи је за руку нарочито 
нежно. Могу и да те не волим, и то ћу ти показати, севао је очима говорећи 
реченице пуне презира и скривене мржње. Могу и да те чекам, расло је нешто 
неисказано у њему док се представа ближила свом крају. Могу и да заплачем, 
ето...  

Браво, рекао је режисер, и сви остали, кад је представа била одиграна. 
Чак си и плакао, како ти је то пошло за руком? 

Мала принцеза примала је комплименте окружена великом групом 
људи, својом војском, својим букетима цвећа. Погледао је ка њој, желећи да 
јој упути осмех који би могао значити – успели смо заједно, оборили смо их 
с ногу, били смо заиста добри. Или било какву другу потврду заједништва.  
Хладно га је одмерила. Као да је хтела рећи – могла бих те волети, али бирам 
да те не волим. Збогом остај, ја ћу те одмах заборавити. Сад плачи. Слободно. 
Мене то више не занима. Затим се окренула ка својој публици, са 
најблиставијим осмехом племенитости и скромности, својственим само 
великом глумицама. 

 
* 

 
Ћутање које је уследило било је тако потпуно да су га приметили сви 

рођаци, пријатељи, неки потпуно небитни људи, пролазници кроз живот 
наше породице. Наравно, мени нису говорили о томе, сем оних наивнијих, 
који мисле да се може и мора говорити о свему. Такве нисам схватала 
озбиљно. Одавно сам знала да се не може говорити о свему. А сад је дошло у 
питање да ли се уопште може стварно говорити о било чему. 

Вилин говор, иако ме је зачудио, није био болан за мене у првом 
тренутку. Вероватно је тако и кад човек прими метак; начула сам нешто о 
томе касније, у много зрелијем добу. Тело не би могло преживети тај шок 
који би изазвао бол у својој пуној снази, па га неки центар задужен 
специјално за лагано сервирање бола дозира у одређеној мери. Са мном се 
наравно неће сложити они који су некад осећали јак бол, рећи ће да је то увек 
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неиздрживо и очи ће им се чудно ширити од сећања на оно што их је тада 
задесило. Али они не могу знати како је то могло бити да немамо читав 
систем и телесних и духовних бранилаца услед којих опстајемо, упркос болу. 

Ја сам ушла у двориште тог поподнева, затим у зграду, затим у стан и 
своју собу, и седела сам замишљено, чудећи се не толико слици коју о мени 
имају неки људи, колико одсуству слике коју ја имам о њима. Како су они 
могли приметити толико мојих особина, којих ја углавном нисам била 
свесна, а ја нисам могла код њих ни оне најупечатљивије? Које је то чуло код 
мене остало неразвијено? Можда се не може истовремено гледати и споља и 
изнутра. И у себе и у друге. Или је то само изговор, којим се правда једна 
неопростива неспособност. 

Уследиле су године паралисаности, чудних испробавања која са говором 
нису имала ништа заједничко, али су увек била долазак до неке границе и 
бацање погледа мало преко ње. Ја могу бити шта хоћу. Дечак или девојчица. 
Дрвени лутак у Земљи Дембелији, коме су управо почеле расти оне чудне 
уши и реп. Незахвални дрвени лутак који не мари за свог оца. Који машући 
руком говори досадној Вили да одлази и остави га на миру. Главна улога или 
замена. Говор без станке и ћутање с предумишљајем. Питање је само зашто 
бих била било шта од тога. Да ли то мени треба из неког разлога, да ли то 
треба неком другом? Игра је била завршена, а оно што је следило није имало 
дражи, било је непознато и језиво, као зарањање у мутну воду. 

Нисам више летела у сновима, скакала сам у сасвим непровидну воду, 
често у затвореним, бетонским објектима, у којима није било ни боја, ни 
довољно светлости.  

Није ме било страх. Било ми је свеједно. 
 

* 
 
После Снежне Краљице остала је празнина, као да је М. заиста одведен у 

Ледени Замак да тамо проведе дугу, многогодишњу зиму. Наравно, то се није 
могло видети на њему ни по каквом спољном знаку. Прошло је доста времена 
које ни по чему није вредно помена. Брат се окретао око њега као сателит. М. 
је учинио све да му нацрта једну посебну бајку, у којој долази једна кочија и 
одводи га негде далеко, где су боје јасније, људи лепши, а живот нешто 
сасвим другачије од свега виђеног. Осећао је инстинктом заштитника да је 
брат лакши, да се може посадити у сваку земљу, да ће у свакој давати једнако 
вредне плодове на радост свих, и да плодови неће бити затровани никаквом 
успоменом. Бојао се да једног дана може бити касно за такав пут; за њега је 
већ било касно. Он је већ давно отишао, преселио се у Ледени Замак, а одатле 
се тешко могло путовати, још теже негде пустити корење. Плодови? Ледени 
кристали. Било је могуће томе се дивити. И ништа више. 

Коначно, брат је отишао. Најбоље се одлази без освртања, док је одраз 
наивности која верује у бољу будућност још дирљиво тужан (за посматрача 
из Леденог Замка). Радовало га је што брат није собом понео тежину, сећање 
на оца (наравно, није га ни могао имати), на мајку, на ужас привржености.  

Ледени кристали. Савршена заштита. Гребуцкала је негде унутра она 
Герда.  
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Био је страшно уморан. Тај је умор, накупљен током година, имао у себи 
нешто слатко, умирујуће, био је врста оправдања за недостатак амбиције, за 
избегавање бучних места, останак код куће. Однедавно, у његову скромну 
собу почела је долазити девојка нежна и плава, колегиница са факултета 
којој је остало мало више од једне године да заврши своје студије. Била јој је 
помоћ, а њему је све тако лако ишло. Није му изгледало да је то нешто 
значајно, да томе треба придавати неку нарочиту важност. Посматрао ју је 
шкртарећи на речима, осим ако се нису тицале предмета који би спремали. 
Она је говорила више, спонтано, природно, ведро, колико је то уопште било 
могуће у његовом присуству и под његовим строгим погледом. Заћутала би 
збуњено, видевши да такав њен наступ не наилази на уобичајен одзив. Благо 
би јој се обојили образи, и то је можда био стид, а можда је била и љутња. Он 
је само посматрао и слагао у глави слике онако како је Кај слагао коцкице 
леда.  

Ускоро, имао је читаве албуме слика разних њених расположења и 
израза лица. Знао је како изгледа кад не може савладати проблем, како се 
озари кад дође до решења. Како окреће главу у страну и жмури прелазећи 
руком преко укоченог врата. Како јој је поглед некад празан кад дође, 
поневши са собом гомилу проблема из родитељске куће, о којима би радо 
говорила да је он могао да буде њен слушалац. Али би прекидала већ на 
почетку приче, сетивши се да он не може знати ништа о том клупку 
узајамних зависности и гушења, пребацивања, дуговања, праштања и 
сталних отварања истих, још незараслих рана.      

Могу те волети, мислио је он. Моја је предност у томе што могу да бирам. 
Могу изаћи из себе оваквог и постати неко други, онај брат близанац који 
сасвим лепо уме да покаже и најдрагоценија осећања, као некад, као у 
представи. Могу те држати за руку, ево овако. Најнежније на свету. Показати 
да смо сами на свету. Гајићемо једну биљку, ево ову, и дивићемо се њеном 
расту. Долазићеш када желиш и делићемо овај мали простор. Познаваћу те 
и познаваћеш ме како једино сами себе видимо у часовима када смо пред 
собом потпуно искрени, кад се не чувамо ни од какве опасности. Могу те тако 
волети да и сама себи постанеш драгоценија него што си икада знала да 
можеш бити.   

Можда. А можда и не. 
Прелиставао је слике у глави, и постајао неко други, знајући да је то само 

једна улога и једна представа, која ће се, једном, нужно завршити спуштањем 
завесе, и без аплауза. Свакако са сузама. Сасвим свеједно, мислио је. Могу 
изабрати и да те не волим. Ја бирам. Склони се сад, иди кући...         

 
* 

 
Нисам више летела у сновима, скакала сам у сасвим непровидну воду, 

често у затвореним, бетонским објектима, у којима није било ни боја, ни 
довољно светлости. Није ме било страх. Било ми је свеједно. Било је и оних 
других снова, где управљам возилом, и имам неке сапутнике, мени 
непознате. Но, возило је увек имало неки озбиљан проблем због којег се 
њиме није могло управљати: није се могао окретати волан, или нису радиле 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 70

кочнице, или је пут био одроњен и точкови су с једне стране висили над 
провалијом. Било је забавно. Или сам се крила у зградама са много врата, 
безброј неразумљиво пројектованих ходника и бескрајних силажења 
мердевинама негде дубоко испод града. Они од којих сам бежала ретко су 
показивали лица. Ти ретки тренуци били су испуњени највећим ужасом који 
је уопште могуће поднети. Будила бих се са јако убрзаним пулсом, и била 
сигурна да зло није никаква нематеријална измишљотина моралиста. Зло је 
имало своје лице. Желела сам то неком да кажем. Али одавно сам престала 
да говорим. 

Нисам га нарочито ни волела, иако сам пристала на то да се држимо за 
руке, и тако будемо нешто као пар. Рекли су ми, пре првог сусрета са њим – 
савршено ћете се уклопити, замисли, он је чак и Хегела читао. Па добро, 
рекох себи. Ионако ми је свеједно. Ништа није помагало, могли смо се 
држати за руке, али ја и даље нисам могла говорити оно о чему је једино 
имало смисла причати. Изговарала сам неке реченице, које су биле само 
рутина, понављање туђих фраза, и то само зато што је у већини ситуација 
ћутња изазивала већу пажњу околине него причање без сврхе. Говор као 
маска? Човек је давно савладао ту вештину, само је нису сви примењивали са 
једнаким успехом. 

Недостатак правог говора значио је за мене умножавање ужаса. Гледати 
око себе, разумети (или не, свеједно), сањати, скакати у мутну воду, гледати 
зло у лице, и све то сам, потпуно сам, суштински, егзистенцијално, апсурдно 
сам, то је једино што сам поуздано знала о људском битисању, и то се 
углавном није могло подносити. Поготово не ако се додатна енергија троши 
на неадекватне односе, изговарање рутинских маски-реченица, савладавање 
порива да се сва та фарса остави за собом, иако се не разумеју разлози за било 
какво одлагање. 

Па шта ако сам некад попила неку чашицу? Не иде, не раде то добре 
девојке. Било ми је свеједно. 

Њему је све то било јако занимљиво. Као да никад пре није стигао да 
прочешља све те важне теме. Ходајуће писање есеја; ја као публика. 

Дошао је по мене, ходали смо неко време размењујући шаблон-реченице. 
А онда је рекао: – Шта ти мислиш о глумцима? Ово вече ћемо посветити 
глумцима.  

Прелазили смо преко моста у том тренутку, јасно се сећам. Волим тај 
осећај кад се на мосту нагло промени струјање ваздуха, кад наиђе свежина 
коју река доноси. Проветрено, чисто, силно, као самоћа, једино природно 
стање. 

– Мислиш да можеш причати о глумцима? Шта ти уопште знаш о 
глумцима? И ти и Хегел заједно немате појма о томе, зато би боље било да 
ћутиш. Ћути мало.  

– Шта ти је? Ништа, ето, уморна сам. Од чега си уморна? Од свега сам 
уморна. 

Није схватао моје ћутање ни моју љутњу. Како да му објасним? Не може 
се говорити о свему на тако лак, учен, интелектуалистички начин. Речи 
немају значаја ако нису човеку отргнуле део меса пре него што их је 
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изговорио. Већина речи, која је до мене допирала, биле су као давно оглодане 
кости. 

Он би да прича о глумцима. Зна ли он можда како је то кад си Пинокио, 
а онда те Вила остави и оде, и ти после мораш сам, потпуно сам? И вичеш 
безгласно у ветар: Вило, види ме како ћутим, нико никад није тако ћутао пре 
мене, не хвалим се, сагињем главу... Види ме, Вило. Толико сам је ниско 
спустила, склупчала сам се, још мало и постаћу јеж... 

Шта би рекао да може да уђе у мој сан, па погледа злу у лице? Да ли би 
рекао: Шта ти мислиш о злу? Ово вече ћемо посветити злу... 

Једно вече за глумце и једно за зло. Доста је. Па има још толико 
необрађених тема. 

Рекли су ми да га је брат тешио када сам га оставила. Речима: Боље што 
је отишла, јеси ли видео како пије? Није рекао „колико пије”. Већ „како”. 

Да, тако пијем. Као да хоћу да заборавим лице зла. 
 

* 
 
Причали су ми да је тог дана у градићу где је М. живео било необично 

чисто и пријатно пролећно време, и да су сви они који се воле изашли да 
прошетају, седну на клупицу, макар и пред старом кућом, макар били у 
осамдесетим. Они који су остали у том месту нису били изједени амбицијом, 
нису много очекивали од живота или нису имали снаге да се за то боре. 
Многи су отишли. Брат се јављао из далеких земаља, једини човек кога је М. 
имао, и кога је (зато) послао далеко од себе. Био је сам, потпуно сам, 
суштински, егзистенцијално, апсурдно сам, то је једино што је поуздано знао 
о себи, свом будућем животу. 

Ах, да, ту је била и она, мала плава Герда (иако се ова Герда није баш 
сасвим уклапала у ону слику, која је гребуцкала изнутра). А ипак је био сам. 

Њено се студирање ближило крају. Већ су дуже од године били заједно, 
можда је могао да је воли, можда и није морао, и нека буде да је све то била 
само навика. Али није му се допала промена која се код ње однедавно јавила. 
Није знао како би назвао то ново стање. Нестрпљивост? Амбиција? Био је у 
ствари сигуран да је у питању несигурност, да она мора чути много аплауза 
да би добила потврду своје вредности. Да мора побећи. Мала соба и њих двоје 
у њој (и биљка, ако је биљке заиста било, ако то није само слика из једне 
давно глумљене бајке): није то више било довољно. Свет је био непрегледно 
пространство које се могло освајати, а кочија је била спремна. Како се звао 
кочијаш? Светла будућност? Живот у метрополи? Каријера без мрље? 
Снежна краљица? Небитно је име. Све су то имена исте безглаве сподобе, 
прерушене. А она је била спремна за полазак. 

Није му падало на памет да је задржава. Није то било оно што га је тих 
дана узнемиравало. Да већ једном хоће да преломи то у себи и крене, обома 
би им било лакше. Свако би наставио у свом паклу, ионако је свеједно. Оно 
што га је мучило, била је њена неодлучност. Чинило јој се да је потребно да 
нађе гомилу ваљаних разлога којима ће себе, њега, околину, убедити да је он 
главни кривац што она одлази. Није могла кренути док не обави и тај 
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последњи посао у његовој соби. Док од њега не извуче и ту последњу услугу 
пред полазак.  

Такви су се дани смењивали са онима када би наступало њено кајање и 
уплашеност пред доношењем било каквих нових одлука. Увлачила би се у 
његов кревет, тако нежна и рањива, тражећи да је загрли, да је заштити од 
нечега што сама није могла да савлада. Примирје би потрајало неколико 
дана, а онда би нека вест о нечијем успеху тамо преко, нечијем запослењу, 
великој заради, поново покренула лавину. Поново би се продужавали мучни 
разговори, извлачили се непотребни, наказни аргументи из рукава. М. је 
чекао да све то прође, и да се у собу поново усели тишина.  

Тог дана, тако лепог и чистог, са свим тим звуцима са улице, никако није 
могао да усресреди мисли на оно што је говорила. А и зашто би? Све је то већ 
чуо хиљаду пута. Осећао је чудну расејаност, никако није могао да се усмери 
на нешто, да хладно и без икаквог узбуђења размишља о нечему сасвим 
другом не марећи за њен монолог. Лежали су испод покривача, он главе 
благо накренуте према прозору, она у полуседећем положају, непрекидно 
говорећи, са рукама које су дрхтећи покушавале да дохвате цигарете са 
импровизованог ноћног ормарића. 

Сетио се како је, као дечак, ишао са братом једног баш оваквог дана на 
реку, да гледају друге дечаке како одлазе са очевима први пут на пецање. Био 
је видно узбуђен тада, било је то пре Снежне Краљице, пре него што је 
престао да мари... Чинило му се да је и он део те целине, тог пролећног јутра, 
тог одласка до реке, једног заједничког узбуђења које им је Бог, онај прави, 
или неки дечји бог пролећа, свима ставио на располагање. Није био сам, чуо 
је и осећао људе око себе; сећао се сасвим јасно тог тренутка интензивног 
доживљавања целине, који се можда никад више није поновио таквим 
интензитетом. Или, ипак, још једанпут. На првом извођењу Снежне 
Краљице, онда кад је плакао последњи пут. Одједном је осетио неодољиви 
порив да се спусти до тог истог места на реци. Померио је покривач и кренуо 
према вратима. 

Она је наставила да говори. Постала је гласнија, желећи да је он свакако 
чује док одлази до тоалета. Не може тек тако устати и отићи док она говори, 
па ни у другу просторију. Ето доказа колико он њу заправо не слуша, колико 
не мари за оно до чега јој је стало... 

– Где ћеш? Стани? Шта радиш то? Ниси се обукао... – викала је за њим 
схвативши да он излази из мале собе и креће улицом, не марећи за своју 
голотињу. 

Као у сну, као хипнотисан, без имало стида, кретао се М. међу свим оним 
паровима који су тог дана изашли да се шетају држећи се за руке. Људи су се 
померали у страну, и нико, баш нико се није насмејао, показао прстом у  
његовом правцу или га погледао с прекором. Доста му је. Сад му је стварно 
доста. Не може ни он више, говорили су. Није од камена. Морао је једном да 
пукне. Отац, мајка, баба. Брат, једини његов, тамо далеко. И ова мала, њихове 
свађе... Наравно да су чули свађе, зар је то тешко у тако малом месту? Боже, 
зар си мислио да он може све то издржати? Био је сам, суштински и 
беспоговорно, безнадежно, потпуно сам. 
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А кад је сам, зашто се не би го прошетао до реке? Ионако нигде никог на 
свету. Нигде никог. 

На крају улице била је ујакова кућа. Неко је већ дотрчао и рекао му, пре 
него је М. стигао до познате капије, и ујак је стајао на прагу с ћебетом у 
рукама. Пришао му је благо, без речи, увио га, и уз пар умирујућих реченица 
повео га у кућу. М. се није опирао, Изгледао је само некако зачуђен. 

Неки су на улици заплакали. 
Већ након неколико сати лежао је на одељењу за нервне болеснике. Да га 

мало погледају, да се мало одмори. – Биће све у реду – рекао је ујак. Њему, 
себи, докторима. – Биће све у реду, дошао је до границе. Добар је он дечко. 
Нисам знао да му је тако тешко. Није ми рекао. 

 
* 

 
Остало је једино да кажем да се М. и ја никада нисмо срели. Ја сам 

глумила у својој, а он у својој малој глумачкој екипи. У различлитим 
градовима. Да се некако десило да нам се глумачки путеви укрсте, ја сигурно 
не бих била Герда у његовој бајци. Могла бих, у најбољем случају бити 
Девојчица Разбојник. И само ја бих знала да мала, плава, нежна Герда никада 
не би заиста отишла по њега, да она нема ту снагу, да је навикла на пут посут 
ружама. Ја бих могла доћи по тебе, Кај, говорила бих у себи, безгласно. Он 
ме уопште не би ни приметио, држећи је за руке, или чекајући у Леденом 
Замку да поново чује њен глас како га дозива. 

Ја сигурно не бих била она његова Ружа на малој планети. Могла бих 
можда бити Лисица, причати му нешто о припитомљавању. Слушао би ме, 
размишљајући како јој је тешко, и како мора да јој похрли, да је заштити од 
свега што напада недужне Руже.  

А ни њему, сигурна сам, не би била дата нека важна улога у једној од 
мојих бајки. Могао је одиграти Верног Јоханеса, у некој мало промењеној 
верзији те приче. Онаквој, да се у њој једном окамењени Јоханес никад више 
не може пробудити из свог камена. И све би жртве, у то име поднете, остале 
језиво и стравично узалудне. Могао би бити лажни, искривљени Оливер 
Твист, такав да заправо никад није напустио разбојничку дружину. И онако 
плав и нежан, са сасвим невиним изразом лица и без правог учешћа душе у 
свему томе, могао би чинити невероватна разбојништва, успут, као да сања. 

А ја? Ја бих остала збуњени Пинокио који се, незнано откуд, појави у 
свакој од тих бајки, прошета бином као да је залутао, у потрази за оном 
Вилом која је отишла. Вило, где си, погледај ме, говорио би само поглед 
дрвеног лутка. 

Могу бити шта хоћу. 
А највише од свега, могу бити дрвени лутак у потрази за својим животом. 
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СМРТ ГОГОЉА 
–фантазмагорија– 

 
 

Алекса Ђукановић 
 
 

11. вељаче 1852. 
 
„Те се ноћи Гогољ дуго молио сам у својој соби. У три сата у 
ноћи позвао је свога младог слугу и упитао га јесу ли собе на 
другом крају куће загријане (боравио је у московској кући 
грофа А. П. Толстоја, ватреног сљедбеника оца Матеја). Момак 
је одговорио да нису. – Дај ми огртач – рекао је Гогољ – и ходи 
са мном, морам тамо нешто обавити. Пошао је са свијећом у 
руци и чинио знак крижа у свакој соби кроз коју су пролазили. 
У једној од њих заповједио је момку да тихо отвори одушку на 
пећи, тако да никог не пробуди, па да му донесе једну одређену 
мапу која лежи у комоди. Кад му је момак донио мапу, Гогољ је 
извадио из ње свежањ биљежница повезаних врпцом, гурнуо 
их у пећ и потпалио свијећом. Момак је (како нам Погодин 
казује у свом опису спаљивања другог и трећег дијела Мртвих 
душа) схватио што се догађа, па је пао на кољена и почео га преклињати да одустане од свог 
наума. – Шта те брига – рекао је Гогољ – радије се помоли! Момак је зајецао и наставио 
мољакати. Гогољ је опазио да се ватра гаси, а да су тек рубови биљежница нагорјели. Стога је 
извукао свежањ, развезао врпцу и размјестио теке тако да лакше горе, па их поново потпалио 
свијећом, а онда је сјео на столац испред ватре и чекао да сав папир изгори. Кад је све било 
готово, прекрижио се, вратио у своју одају, пољубио момка, легао на почиваљку и бризнуо у 
плач.” Можда се осјећај олакшања измијешао са осјећајем да се збила несрећа. 
4. ожујка 1852. умро је Гогољ. 

 
(Владимир Набоков, Николај Гогољ – Животопис, Знање, Загреб, 1983, стр. 161–162) 

 
Редови горе показали су шта се збило с наставком Мртвих душа, и с 

њеним аутором. Али, шта се дешавало после 4. ожујка, горепоменуте године? 
Гогољево тело су уредили, спремили, обукли у одело најквалитетнијег 

немачког штофа и ципеле од јеленске коже, које је из своје колекције дао 
споменути гроф А. П. Толстој. Бријање покојниковог лица није било ни 
потребно, јер је Гогољ у последњим фазама своје болести био толико 
исцрпљен да му ни брада више није расла („лице му је било меко и глатко 
као у бебине гузе”, причао је касније гроф А. П. Толстој). Тело су по Гогољевој 
последњој вољи1 чували све док се нису појавили први знаци распадања 

 
1 Н. В. Гогољ – ЗАВЕШТАЊЕ (Н. В. Гогољ, Изабрана дела, ИК Зорана Стојановића, Сремски 
Карловци – Нови Сад, 2012)  

„При пуној свести и здравом разуму износим овде своју последњу вољу.  
Прво: Завештавам да се моје тело не сахрањује све док се не покажу јасни знаци распадња. 
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(Гогољ је очевидно боловао од страха да га живог не сахране2). Од 
уобичајених трзаја образа, уха или гуше, који су били скоро неприметни, 
гласног изласка нагомиланог ваздуха у плућима кроз нос и уста, и осталих 
пропратних реакција свежег мртваца, није било ничег неуобичајеног. Једина 
занимљива ствар јесте та да је Гогољу непрекидно из носа цурила необична 
безбојна, безмирисна и растегљива (попут густог сирупа од воћног сока, или 
пак, ретке мармеладе или џема) течност. Једна старија баба, крива и савијена 
до земље, била је задужена да та три дана Николају Васиљевичу, колико је 
тело чувано у кући грофа А. П. Толстоја, марамицом брише нос и скупља ту 
течност, како му не би прешла на одело и умазала га. Било се ту око одра 
окупило „лепо друштванце”: царски гувернер Москве Петар Петрович Жи-
товов, делегати из дружбе писаца Русије, неколико московских митропо-
лита, изасланика Руског патријарха, пријатељи грофа А. П. Толстоја, поз-
наници и наравно – Отац Матвеј. Пунч и вотку служиле су најамљене слу-
жавке и редовна послуга у дому грофа А. П. Толстоја. Као и поред сваког одра 
водио се жучан разговор, што о покојнику, што о сасвим другим темама. 

Ваља све то прескочити – како је Московски гувернер Петар Петрович у 
јарости пљунуо у чашу Првом московском митрополиту Агапију, личном и 
главном заменику руског патријарха и тиме изазвао невиђени скандал; како 
је Отац Матвеј држао „говор” пријатељима и познаницима Гогољевим и Гро-
фовим о Пушкиновој и Гогољевој присности, о томе да су један од другог пре-
писивали и један другом писали дела; о највећој превари у руској и светској 
књижевности: да је Пушкин лично написао Ревизора и Кабаницу, а Гогољ 
Бориса Годунова и да он за то има доказе; како је гроф А. П. Толстој изва-

 
Напомињем то зато што су ме још у току саме болести обузимали тренуци онемоћалости, а срце 
и пулс ми престајали да бију; зато што сам у свом животу био сведок многих тужних догађаја 
због наше брзоплетости у свим пословима, па чак и у таквима као што је сахрањивање; 
изјављујем то овде у самом почетку свог завештања, у нади да ће можда мој посмртни глас 
подсетити на обазривост. Нека се моје тело преда земљи не бирајући места где ће лежати и нека 
се ништа не доводи у везу с његовим прахом; нека се...” 
2 Тафофобија представља ненормалан, патолошки страх код човека да ће бити жив сахрањен. 
Тафофобија као реч настала је од грчких речи τάφος, taphos, што представља гроб и φόβος, 
phobos, што јесте страх, те се то преводи као страх од гробова. У давна времена пре појаве 
савремене медицине, страх такве врсте био је реалан. У читавој људској историји, било је много 
истинитих сведочанстава да су људи случајно били сахрањени живи. Легенде о људима, који су 
случајно закопани живи, биле су свуда распрострањене. Такве приче укључују догађаје у којима 
се неко ко је био у стању дугог или дубоког сна или коме, пробудио годинама касније и преминуо 
страшном смрћу. Друге легенде говоре о ковчезима који су отворени и у којима су нађени лешеви 
са дугом брадом или лешеви са подигнутим рукама, изгребаним поклопцем и длановима 
окренутим нагоре. Једна од најпознатијих и најистинитијих прича је о преурањеном 
сахрањивању Ен Хил Картер Ли, супруге Хенрија Лија Трећег. На његовој смртној постељи 1799. 
године, Џорџ Вашингтон је наредио својим службеницима да га не сахрањују у наредна два дана. 
Књижевност је нашла плодно тле у истраживању природног страха од сахрањивања живих. Једна 
од најбољих и најужасних прича Едгара Алана Поа, Превремено сахрањивање, говори о особи 
која пати од тафофобије. Страх од сахрањивања живих је развио код људи бројна средства 
предострожности како би се тако нешто избегло (стаклени поклопци за посматрање, конопци за 
звона за сигнализацију и цеви са ваздухом за преживљавање док се не спасу). 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 76

ћарио једну од најамљених служавки (која је, како се касније испоставило 
дугогодишња Грофова љубавница, са којом је имао чак и ванбрачно дете – 
деветогодишњег сина Кољу), доле у подруму куће, где се спремало јело за 
Гогољев спровод, а све на очи грофове жене, која је то кришом гледала и шест 
година касније на спавању убила Грофа секиром за дрва; о томе како су се 
присутни лекари збуњено и унезверено домунђавали и дошаптавали међу 
собом, не знајући да објасне откуда онолика течност излази из Гогољевог 
носа. Ваља све то прескочити и доћи на 7. март, тј. три дана по смрти и дан 
сахране Николаја Васиљевича Гогоља. Московские газеты су писале „о 
смрти највећег руског књижевника после Пушкина”. Тело је тај трећи дан у 
ковчегу попримило за очи сваког живог и гадљивог створа непријатномучну 
сиву боју са браон колутовима по лицу и врату; из носа беше умину онолика 
течност, цурише једва неприметно. Опело је над отвореним гробом и ков-
чегом одржао московски митрополит Агапије уз присутво народа. У ковчег 
је, поред Гогољевог тела, стављено и неколико трешања, које је Николај Ва-
сиљевич необично волео, као и питу од истих. Ковчег је закуцан са шест 
дугачких ексера (дугачких као два састављена палца одраслог човека) с обе 
стране ковчега, и три изнад главе и испод ногу. Ковчег је спуштен у раку, 
нестандардно дубоку (око два метра и двадесет сантиметара). Пријатељи и 
познаници, по православном обичају, приђоше и убацише по грумен земље, 
те један дечак, дете Грофовог познаника Иванова, ухвати повећи грумен 
земље, те не успе да га подиже и шутну га у раку, оно пуче о храстов ковчег, 
као да га је пробило. Народ се убрзо разишао, гроб је ограђен челичном лан-
чаном оградом, на гробу су засађене руже и љубичице, а на место крста, после 
недељу дана, постављена је биста Гогољевог попрсја, упркос његовој изри-
читој забрани3. Биста је била направљена од лошег гипса, пресвучена зеле-
ним бакром најлошије категорије (који се у Феудалној Русији користио за 
прављење најјефтинијих чибука и муштикли за чиновнике четрнаесте 
класе), те се после прве кише деформисала и скоро истопила. Замењена је 
мермерном бистом исте величине, која и данас стоји на московском гробљу 
Новодевичје, где су Гогољеви посмртни остаци 1931. пренети из Манастира 
Светог Данила, седамдесетак километара јужно од Москве.  

Требало би сада прескочити неких седамдесет и девет година и доћи до 
1931. Дакле, дана Трећег марта наведене године, Комисија од шест стручњака 
је вршила ископавања Гогољевог гроба како би његови остаци били пренети 
на московско гробље. Сами гробари били су изненађени да и после два метра 
копања у дубину нема ковчега; о томе су известили Комисију којом је 
руководио Лазар Лазаревич Фервичкин (пореклом Немац) и пренели му 
сумњу да у рупи нема ничега сем, за чудо, веома плодне, расресите, црне 
земље, какве скоро није било нигде у тадашњој Совјетској Русији (овај, по 

 
3 Н. В. Гогољ – ЗАВЕШТАЊЕ (исто) 
„Друго: Завештавам да се нада мном не поставља никакав споменик и да се и не помишља на ту 
глупост, недостојну хришћанина. Онај, пак, од блиских пријатеља, коме сам стварно био драг, 
нека ми подигне другачији споменик – споменик у себи самоме, својом непоколебљивом 
постојаношћу у живљењу и бодрењем и разведравањем свих око себе. (...)” 
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економију Русије, значајан податак биће повод за касније издавање Ста-
љинове директиве из године 1938–39, да се Манастир Светог Данила и осам 
села около поруше, становници иселе, а земљиште преоре, преради и при-
лагоди узгајивању поморанџи (семе је донео професор Рибаков из Колум-
бије, чији је деда Антон, по струци гастроенолог, неких седамдесет и девет 
година раније безуспешно лечио самог Гогоља); наравно, ова прича о 
рушењу Манастира и плодној земљи заслужује пажњу, али то ваља обрадити 
другом приликом. – Гроб је ту, постоји још живих сведока, деце из тог пе-
риода који су се сећали Гогољеве сахране и његовог тела у ковчегу над раком, 
према томе – рекао је Лазар Лазаревич Фервичкин – копајте даље. Било како 
било, ковчег је пронађен, додуше полураспаднут (што указује на то да је 
погребно предузеће „Св. Андроније” 5. марта 1852, дакле, сутрадан по 
Гогољевој смрти, подвалило грофу А. П. Толстоју ковчег од букве, премазан 
специјалним лаком и бојом да изгледа као да је храстов). Ковчег је извађен. 
Према званичној верзији и причама које су после кружиле, ковчег је извађен, 
са трулим поклопцем, у ковчегу се налазио скелет нижег и ситнијег муш-
карца од четрдесетак година, без главе: у једној причи главе није било, и 
такав скелет је пренет у Новодевичје; по другој верзији глава је пронађена у 
суседном гробу, померена од тела због подземних вода, по трећој верзији 
глава је била на свом месту, само окренута улево, руке су стајале са стране 
(дакле, нису биле склопљене на прсима покојника као када је ковчег за-
товрен и закуцан) и неколико прстију је било поломљено на обе шаке, а зна 
се да Гогољ у тренутку смрти није имао ниједну поломљену кошчицу у свом 
телу. То су званичне верзије, јер је траг, тј. документ и записник о ископавању 
Гогољевог тела, са потписом од шест стручњака, на челу са руководиоцем 
Комисије Лазаром Лазаревичем Фервичкином, изгубљен. Ово су приче о 
томе догађају, нагађања. Ово би требало да буде истина о свему: Ковчег је 
извађен, полако, и пренет на травњак. Поклопац је отворен, боље рећи, оста-
ци поклопца су скинути, а унутра није било ничега. Баш ничега. Ковчег је 
био празан. Одмах је уочено обијање: поклопац је насилно отваран раније, 
закључио је Лазар Лазаревич Фервичкин. Три од шест ексера са леве и че-
тири од шест ексера са десне уздужне стране ковчега су извађени, а изнад 
главе и испод ногу, ковчег је дословце разбијен. То је дало повода за велико 
узнемирење. Одмах су обавештени они на врху, Јагода4 и Стаљин лично. 

Времена за истрагу није било, јер је сахрана Гогољевих остатака била 
заказана за сутрадан, као званична државна церемонија на коју су позвани 
многи страни дипломатски чиновници и култруни аташеи, тако да је у нови 
ковчег (који је овога пута заиста био од храстовине) стављен леш недавно 
погубљеног комесара народне милиције једног подмосковског села. Пре 
тога, леш је стављен у метални ковчег који је неколико пута заварен, тако да 
се само експлозијом бомбе, и то из непосредне близине, може отворити, а 
онда у храстов, дрвени ковчег, који је уза све почасти положен у Новодевичје 

 
4 Генрих Јагода (1891-1938), рођен у јеврејској породици. Био је шеф Стаљинове тајне полиције 
НКВД 1934-36. Стаљин га је ликвидирао 1938. 
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4. марта, тачно на седамдесет и девету годишњицу смрти великог писца. То 
је једина истина. 

Међутим, шта је доиста било са Гогољевим телом, и је ли он умро заиста 
4. марта 1852? Да, умро, то је недвосмислено, али да ли баш Четвртог марта? 
Гогољево тело је, опет, по једној тајној причи, за коју скоро нико у Русији не 
зна, јер нико ни не зна да испод Гогољевог гроба у московском гробљу не 
почива Гогољ, већ „неморални” комесар милиције једног подмосковског 
села, која каже да је једне ноћи, док није урађена мермерна плоча на његовом 
гробу, такорећи украден из свог гроба. Како и зашто? Ево како: прича се да 
су лопови потплатили једног калуђера Манастира Светог Данила да те 
вечери напије неколицину монаха како би ови могли да обаве посао. Гроб је 
после „пљачке” изгледао недирнут. Лопови су водили рачуна, цвеће није 
уништено, већ је поново засађено, а бусење враћено на место. Зашто је Гого-
љев леш украден и где је однесен, ни то никада нећемо сазнати. Али, постоји 
још једна прича, да је у то време Ото фон Бизмарк5 (тада посланик у парла-
менту Пруске) боловао од страховитих болова у желуцу, које су лекари опи-
сивали као катар желуца најтежег облика. Ото фон Бизмарк није могао да 
једе нити да пије. Немачки лекари су свуда тражили лек. Пронашли су ре-
шење: наиме, постоји једна текућина6, која се ствара у човековом мозгу у 
тренуцима последњих тренутака живота, тада се све жлезде у човековом 
мозгу напрежу и стварају одређену врсту течности која нема боју ни мирис, 
ни укус, та течност излази обично на уши, нос или уста; има је доста, зависи 
када се јави и у ком часу живота умирућег: што умирући дуже умире, течност 
дуже и више излази; постоје писани подаци из Старог Рима и Египта да се у 
неким случајевима може накупити и око боца и по текућине; овај феномен је 
заступљен код једног од пет стотина хиљада људи. Та текућина се може упот-
ребљавати у сврхе било које болести, испијањем или мазањем на место пов-
реде и доноси потпуно излечење. Као један од будућих и највероватније мо-
гућих немачких канцелара, које је за то одредио немачки цар Вилхем Први, 
здравље Ота фон Бизмарка било је питање број један у тадањшњој Пруској. 
Лек за Бизмаркову болест су тражили сви лекари у Пруској, а и шире. Свим 
немачким посланицима у другим земљама ово је било добро познато. 
Раширила се широка мрежа информација и сазнања шта може помоћи 
младом и будућем немачком канцелару Бизмарку? Сваки немачки посла-
ник у било којој европској држави је, поред редовних информисања од вла-
дара те државе о стању у тој земљи, имао као посебан захтев и молбу Владару 
и медицинарима те државе за помоћ у проналажењу лека за младог Биз-
марка, за који би се Краљевина Пруска одужила ваљано. 

Имајући у виду чињеницу да је тадашњи Царски гувернер Москве Петар 
Петрович Житовов имао веома присне и блиске, такорећи најбоље 
пријатељске односе са тадашњим немачким послаником у Петрограду 

 
5 Ото фон Бизмарк (1815–1898) нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen – немачки 
канцелар (1862–90). Имао је надимак Челични. Био је побожни хришћанин. 
6 Излучевина код човека такве врсте науци и медицини данас није позната. 
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Адолфом Леополдом Бизмарком, иначе блиским рођаком Ота фон Бизмар-
ка, и с обзиром на то да је био упознат са историјом болести Ота фон Бизмар-
ка, врло се лако да наслутити шта је Петар Петрович Житовов предузео када 
је видео шта цури из Гогољевог носа та три дана док је Гогољ лежао на одру 
4–7. марта 1852. Баба која је скупљала текућину из Гогољевог носа, као 
слине, убрзо је нестала, као и марамице које је користила да брише Гогољев 
немали нос. Када је Гогољев леш украден? Ни то се поуздано не зна, али се 
да претпоставити да се то десило, одмах по сахрани или сутрадан, због све-
жине и квалитета текућине које су потраживали немачки лекари: зна се и то 
да је чувар гробља Јевгениј Павлов нестао те ноћи после сахране и да се 
никада више није појавио. 

Где је остатак Гогољевог тела завршио, ни то се не зна. Али и ово се врло 
добро зна –  постоје документи који говоре да је Херман Геринг7 (иначе 
страствени колекционар уметничких слика, скулптура, оружја, а у току рата 
1939–45. и колекционар необичних ствари као што су зуби познатих људи, 
француске чарапе из 18. века, пенкала прављена од кокосовог и бамбусовог 
дрвета, необичне лобање ратних заробљеник,а које му је после својих 
сецирања дотуривао доктор Менгеле) 22. августа 1943. године купио од 
Хермана Шпера, 93-годишњег по струци примаријуса доктора лобању 
руског писца Николаја Васиљевича Гогоља... Тако су писале немачке новине 
Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands8, међутим, 
нико ову вест није узимао као сензационалну; вест је заборављена и прошла 
врло незапажено, због рата и страховитих савезничких бомбардовања не-
мачких градова. Ни касније се овом вешћу нико није бавио, јер је нису обја-
виле ни једне стране новине, па ни московска Правда, чији је спољнопо-
литички репортер наредног дана, пошто је упитао главног уредника да ли 
сме ли да објави ову вест у одељку Немачке ратне пропаганде и лажи, пос-
лат у Сибир са породицом. Герингова кућа у најелитнијем делу Берлина, 
Potsdamer Platz, где су се налазиле његове манијакалне колеције слика, 
сатова, зуба, пенкала и где се потенцијално налазила лобања руског писца 
Николаја Васиљевича Гогоља, порушена је у Совјетском бомбардовању 19. 
априла 1945, до темеља, а тиме и могућност да се сазна коначна истина о пос-
мртним остацима Н. В. Гогоља, све док се не донесе ваљана одлука о по-
новном ископавању гроба поменутог писца на московском гробљу Ново-
девичје. 

 
7 Херман Герниг (1893-1946) био је немачки политичар, пилот, војни заповедник и доглавник 
Адолфа Хитлера. После Хитлера био је један од најважнијих људи Трећег Рајха. Осуђен на смрт, 
али се пре извршења пресуде убио у Нирнбергу. 
8 Борбене новине националсоцијалистичког покрета Велике Немачке су биле званични лист 
Хитлерове Нацистичке партије од 1920. под називом Народни посматрач Völkischer Beobachter. 
Након забране НСДАП и Минхенског пуча (1923) лист је забрањен, да би се поново појавио 
1925. Последњи број новина је припремљен 30. априла 1945, али није изашао из штампе због 
скоре капитулације Немачке. 
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ЖЕНИДБА ПРВОВЕНЧАНОГ 
КРАЉА СТЕФАНА 

 
 

Миодраг Димитријевић 
 
 

Тога нама непознатог дана ушао је слуга у 
дворану млетачког дужда да обавести да је стигао 
conte Steffano della Serbia. Дужд Ђовани Дандоло је 
у том тренутку био нагнут над дугачким столом од 
храстовине на коме су биле распоређене фигуре 
оловних војника на располагању дужду у његовој 
игри са самим собом. Док је слуга изговарао име, 
титулу и друге инсигније посетиоца, господар 
Дандоло једва да је чуо шта је слуга рекао 
обилазећи око стола да би покренуо и поставио 
фигуре на одговарајуће место, те је слуга закључио 
да је ваљано обавио свој посао и крену да изађе из 
дворане – али се Дандоло тога часа огласи:  

– А, велики зупан Стефан. То није, Анзелмо, само „велики зупан”, то је 
наследник престола. Тада се господар Ђовани Дандоло исправи и сети се да 
Анзелмо није разумео ни једну једину реч, па, пошто је отресао некакво 
труње са свог чипкастог оковратника, у журби рече да госта одмах пусти да 
уђе. 

Conte Steffano уђе, дубоко се поклонивши, уз узвратни наклон госпар 
Дандолa (да употребимо термин који је њему био ближи пошто је често у де-
тињству, а и доцније са породицом, боравио у Далмацији), пружи му руку уз 
осмех, који показа ред дугачких белих зуба покушавајући, истовремено, да 
исправи свој старачки стас. Одмах затим, као у журби, conte Steffano (дома-
ћин запази да је висок) откачи са појаса кесу са златницима и обема рукама 
је прислони на Дандолов трбух.  

– O, soldi¹ – рече дужд – потребују солди да поврати Хвар од Кроатоугри... 
(Ви и онако расипате новац по целом свету за зидање цркава и манастира – 
проструја му у глави, али му то не рече.)  

– Ни тједан дана ни прошло – рече дужд – откако је госпар Вукан бил 
код мене. Да казе одма, увазени Стефано, и без солди... ја знам шта треба. 
Вукан... не разуми. Ја хочу да отерам Угри... Угри – лажу – vogliono essere loro 

 
¹ О, паре! 
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imperio latino², а Ви, conte Seffano – што очеш то и радиш, а што кажеш – то 
је и истина... Но, conte, је ли море било мирно?  

– Море је било мирно... али је душа – неспокојна – одврати conte Seffano.  
– Е, кад је човек госпар – нема дуса мирна и покојна.  
– Не дао Бог, господар Ђовани, да буде ,,покојна”...  
– С-покојна. Ја знати Васа језика, како Ваша фамилија била изгнана из 

Расција пак се опет у дедовину вратила, тако смо и ми остали без Далмација, 
а и Бизант нам узе многе земље, а сада Византија – скоро покојна. Сада би 
било добро да се и Ви придружите да ослободимо Христов гроб.  

– Придружићемо се колико можемо... Христос је и онако сам изашао из 
гроба, а Ви, господар Ђовани, знате да смо ми од Грка узели много – и веру 
и наду и снагу, земљу, градове, а они су и сами много дали – те смо им во 
вјеки вјеков остали дужни. 

Ценимо, conte, што ви бар не лажете као Ваш брат, Угрокроати, Бугари, 
а посебно остали ситни ефемериди. А зашто, conte, Ви нисте с-покојни?  

– Е, господар Ђовани, наш брат Вукан узе два града у Приморју које је 
држао цар Алексије Анђел, а Алексије, ионако очајан због пропасти 
Византије, сакупи сву силу у Никеји, поломи војску Вуканову а њега зароби у 
Далмацији.  

– Па шта ће Вам такав брат који ради о глава... 
– Зато, господар Ђовани, што је нас тројицу браће отац Немања заклео 

да међу нама не буде ратовања, а ако га и буде било – да буде и мирења – 
рече Стефан (мада је знао да то није права истина, јер је његов стриц Тихомир 
погинуо у обрачуну са Немањом) и потврдно затресе главом на којој су били 
крстићи закачени на обручу – знак његовог статуса великог жупана све 
рашке земље и новоосвојених области у Приморју и на истоку.  

У то без икакве најаве уђе Ана, очигледно миљеница Ђовани Дандола, а 
видећи њено нестрпљење, он јој рече: 

– Uscire per un momento, Ana, e tornare ѕe si viole parlare con il pricipe3... 
Ана невољно изађе и добаци госту: – Не бегати, conte Steffano!  

У неколико тренутака тог сусрета Стефан примети Анину дугу косу са 
многобројним украсима и умецима и њено право и, због нечега – како му се 
чини, пркосно држање, а она његов једва приметан осмех, који покрену две 
рупице на његовим образима, смеђу косу и плаве очи. Још стиже да примети 
да му је коса расла слободно и да је била подсечена изнад рамена и чела.  

– Живот мога брата Вукана – прену се Стефан из малог заноса упадом 
Дандолове унуке – није у нашим рукама, већ у Вашој милости и вољи грчкога 
цара Алексија. 

– Како то „у нашој милости”? 
– Тако што Ви имате интереса да ублажите бес Алексија или да га 

преварите (ако је то у Вашој вољи), јер је због стварања Латинског царства на 

 
² ...да подржавају Латинско царство. 
3 Изађи на тренутак, Ана, и врати се ако желиш да разговараш са принцем. 
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грчким просторима он много изгубио, а ми ћемо Вама одређеним талантом 
злата који Вам требају, ту услугу надокнадити... 

– Ви, conte, као да имате самога diabolusa за саветника. Нешто као conte 
de Segni – Ђовани Лотарио или Иноћентије – „и цар и папа”.  

– Не, господар Ђовани, само се трудимо да наша дипломатија ради. Наш 
conte de Segni се зове Растко – наш најмлађи брат.  

– И Ви мислите да нашега непријатеља бумо молили да Вашега Вукана 
ослободи.  

– Не мислимо да га молите, него да му нешто тако понудите, а он ће 
можда пристати ако хоће да му нешто од Византије остане јер му и они у 
Епиру прете сабљом и огњем. 

– Да – „мозда”, а ми „да понудимо”... 
Пошто је разговор запео, дошетао је велики жупан Рашке до прозора као 

да је хтео да погледа шта се збива на улицама и каналима Венеције али није 
видео ништа – ни гондоле, ни лабудове, јер му је пред очима остао витки стас 
Дандолове унуке Ане. Господар Ђовани закључи да је гост уморан од 
разговора а још више од очекивања да ли ће Ђовани пристати на 
посредовање код цара Алексија, затим изађе и позва унуку да разговара са са 
кнезом како је обећао. 

Када је Ана ушла и када су се удобно сместили, осењени кнез Стефан 
поново виде где се налази и Ана рече: 

– Казите, conte, qualcosa del ваша paese...4 
– Земља... као и свака друга... зар да говорим шта се у њој једе... пије... ја 

Вас позивам да дођете и да сами видите какви смо ми... 
– Volentieri, se сiὀ fosse posibile5... 
– Зашто није могуће? 
– А шта казе Васа зена, зупанија Евдокија? 
– Ја сам њу већ отпратио у Солун са целом пратњом и товаром злата на 

две мазге per non tornare mai più.6   
Затим опет као у журби, без даха, рече: 
– Ја Вас, принцезо, просим... колико сутра или за који дан. 
– А ко Вама казао да ја хочу да мене просите. 
– Ви сте ми казали... целим својим држањем... својим телом. 
– O, dio mio! Tutto il suo corpo?7 
– Ако сам се преварио, жалићу целога живота. А сада, ја морам да идем 

– мој стриц, кнез Мирослав је болестан... 
– Па како, conte, да оставим Вас у залости? Ја немам срце за то... 
На Стефановом лицу показа се онај јадва видљиви осмејак који откри оне 

две рупице на његовом лицу онако како је мајстор – фрескописац то 
окаменио на портрету Стефана Првовенчаног у манастиру Милешеви. 

 
4 – Кажите, кнеже, нешто о Вашој земљи. 
5 – Радо, кад би то било могуће. 
6 …да се више никада не врати. 
7 – О, боже мој! Целим својим телом. 
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После два месеца дошло је пролеће 1195. године. Већ је била обављена 
званична просидба принцезе Ане Дандоло, а затим су се младенци најпре 
морем, па онда копном преко Котора, Будимља и Пантина приближили 
престоници српске државе – Расу, а на обали реке Ситнице застали су да се 
одморе јер је пут био тежак, али је кнез захтевао да се одмах пође као да због 
нечега жури. Ана (привидно) није видела неку разлику док је гледала нове 
пределе. – Камен и трње у Приморју, исто што и у Србији – говорила је, иако 
је свима, па и њој, урођено да се диви непознатим и новим пределима. 
Разговор је мало застао, али су Анину пажњу привукли неки људи на коњима 
који су водили натоварене мазге и били су космати као и conte Steffano. 

– Guarda cosè che fanno queste persone?8 – рече Ана и прекину неугодно 
ћутање. 

– То су трговци из Дубровника, принцезо. 
– Sembra di non essersi pettinati da tanto tempo...9 
– Па нису купили чешљеве у Венецији. 
Ана осети да разговор треба наставити на талијанском и у истом тону. 
– E, che cosa comprano da voi?10 
– Ми њима продајемо мед, восак, жито, просо, сочиво, јабуке, крушке, 

усољено месо, купине, стоку, живину... 
– E, vero, principe, che qui si possono incontrare orsi?₁₁ – рече Ана што је 

Steffano најмање очекивао и једва некако сакри своју љутњу на те њене 
детињарије. 

– Ови копљаници не иду са нама због параде... Нека медведи остану у 
својим јазбинама... Зар не чујете како птице певају? 

– Птице најбоље ... у кастрола... шерпа. 
Стефан помисли да јој помене печене јаребице, препеличија јаја, али се 

сети да је време обеду а циљ пута за Ану још увек далек. Ипак, био је 
задовољан што Ана и по трећи пут није описала како је њен отац Енрико 
погинуо у крсташком рату. Тако су, уз свакакав разговор и неку видљиву 
радост кнеза Стефана (није било могуће по обичају тога времена, никакво 
телесно зближавање), дојахали до крчме која је била смештена на пропланку 
изнад кога се уздизала висока планина на чијим врховима Ана примети 
нешто као светлост обасјаних кречњачких громада. Кад су ушли, Ана угледа 
дугачке чаршавима застрте столове и осети пријатну топлину из велике 
зидане пећи а кнез Стефан, као да је у родитељској кући, показа руком где 
треба да седну. Ана се стресе од пролећне хладноће кад изненада уђе гомила 
лаутара, добошара, бубњара, трубача, фрулаша, кловнова и за њима слуге 
носећи велике послужавнике са печеним месом, други су носили пехаре 
бљуда са пићем, крупним и ситним ђаконијама, које су њих петоро носили 
на раменима и постављали на трпезу. Уђоше и десетак Ани непознатих људи 

 
8 – Гледај шта раде ови људи. 
9 – Изгледа да се нису чешљали дуго времена. 
10 – А шта тргују са Вама? ₁₁  Добро, принче, шта да радимо ако нас сретну медведи? 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 84

и придружише им се. Ана одмах схвати да ће се догодити све што се много 
пута дешавало у Венецији. Све ће се појести и попити, а оглодане кости 
бациће се на под које ће пси, који су однекуд дошли, докрајчити. Десетак 
копљаника („најахалаца” – коњаника) усправише своја копља иза својих 
леђа, те се и они придружише. Уђе и стриц, кнез Мирослав, са свештеником 
који очита Оче наш и онда, као да желе да поштеде младенце због њиховог 
дугог и напорног пута почеше, крстећи се, да обедују. Сви су истовремено 
јели, викали и певали и свирали а један јаког гласа издвоји се својом песмом 
која није била богзна како прикладна: 
 

„У тихој ноћи 
ти светилник јеси 
благи дах моје надежде,  
анђела појање... 
Бар до врата мојих да доспеш  
макар те више 
никад не видео...” 
 
       *              * 
               * 

Велики жупан Стефан Немања, у мо-
наштву Симеон, умире 1199. године када 
је зидање манастира Хиландар на Светој 
Гори било при крају. Наследник Ино-
ћентија III („Јединственог”) – папа и си-
зерен Хонорије (у слободном преводу 
„Часни”) шаље круну посредством угар-
ског краља Андрије II којом је крунисан 
Стефан Немањић, а 1219. године архие-
пископ Сава у манастиру Жичи поново 
га је крунисао православним обредом, 
чиме је прво крунисање било пониш-
тено. 
 

(У сећање на професора др Драгољуба 
Павловића) 
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КОЛОНИЈА 
 
 

Милорад Владимиров Вучићевић 
 
 

Баш је добро било живети у нашем пред-
грађу. У њему је све врило од живота. Становали 
смо у сивој једноспратној згради са два улаза са 
уличне стране и два која су водила позади у 
велико двориште крцато кокошињцима са 
страна и два обора са свињама у задњем делу.  
Моја мајка Цана и комшиница Милена из 
приземља на тераси су држале и кљукале по 
једну гуску. Звале су се Ђина и Ђана. 

Преко пута, на јужној страни улице, на-
лазила се сточна пијаца звана Вашариште. 
Простор величине фудбалског игралишта прек-
ривен добро утабаном шљаком обраслом травом 
по ободима и у дну. Централни део био је испуњен правилно распоређеним 
металним углачаним рамовима који су служили за везивање стоке, а нама 
дечацима за прескакање  и вешање када би пијаца била затворена. Мала 
измалтерисана кућа је била једина грађевина на том простору са две 
службене просторије оскудног садржаја. Имала је приземну отворену 
бетонску терасу између два гвоздена стуба, која су држала надстрешицу, 
окренуту ка средишту вашаришта. Велика сточна вага била је уз саму кућицу 
према улици. Сива дашчана ограда, са дрворедом разгранатих топола уз њу, 
раздвајала је пијацу од земљане пешачке стазе и улице пресвучене дебелим 
слојем асфалта преко макадамске подлоге. Две велике капије за улаз и излаз 
коњских запрега отваране су само за пијачне дане и када се у граду одржавао 
вашар. Живописност предграђа употпуњавала је дубока, неограђена даш-
чара преко пута, из које се ширио пријатан мирис суве боровине. Опеком 
поплочана  стаза из чијих је пукотина изницала трава делила ју је од улице. 
Дашчара и Вашариште су били сјајан простор за игру нас дечака из околних 
кућа. Одатле, на стотинак метара западно према центру, доминирала је ду-
гачка двоспратна зграда са мноштвом прозора у правилном низу. Фасада је 
била оронула, боје тамног сенфа, са зарђалим олуцима низ њу. Случајни 
пролазник би помислио да је у питању стара напуштена школа или војна 
касарна какве су се виђале по већим градовима. На истеку дана у сумрак, када 
би се попалила светла, могло се уочити да је зграда испуњена животом. 
Застрти шароликим јефтиним завесама, а понегде са лонцима и саксијама 
цвећа осветљени прозори, указивали су на присутност станара у простори-
јама иза. У пространом неограђеном дворишту у залеђу зграде су се налазиле 
приземне бараке, касније дограђене, прекривене даскама и тер папиром, у 
којима су такође живели људи. Било је то сиротињско насеље које смо звали 
Колонија. По уверењу староседелаца из наше улице то је било стециште 
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силеџија, лопова, дрских прљавих жена и злих људи, за нас дечаке из ширег 
комшилука опасна и забрањена зона. Источно, 4-5 кућа даље, протицала је 
речица, која се на двадесетак минута хода јужно уливала у велику пловну 
реку. На гвозденом мосту преко воде се асфалт завршавао, па се даље 
настављало макадамским прашњавим путем.  

Пико, Руди Бумбар, Гаро и Емил у тинејџерским годинама су били 
најпознатији  мангупи из тог црно етикетираног краја. Свађе и туче су биле 
свакодневне. Пико је био најозлоглашенији. Средењег раста, вижљасте ми-
шићаве грађе, брзих енергичних покрета, увек строгог израза са метално 
сивим очима и равном светлосмеђом косом. Нас клинце је хладнокрвно 
игнорисао. РАДИО ЈЕ ОНО ШТО МУ СЕ РАДИЛО. Причало се да је имао 
најбољу праћку у граду. Могао је да погоди сваку птицу на грани или крову. 
Кад би се појавио, трудио сам се да будем у његовој близини. Зрачио је као 
слободан и независан. Говорио је само кад би нешто наређивао. 

Омиљена парола нас дечака је била: „Живела слобода!” Неки од нас,  још 
незатровани малограђанским предрасудама, потајно смо га поштовали. 

Наша улица је била само наизглед безбедна зона, изолована од гужви у 
центру и напасти од дечака из Колоније. Бити мангуп нам није био непознат 
појам, али нико се ту није издвајао. Крхост, обичност, досадна униформност, 
страх од непознатог и беспоговорна послушност ми се нису допадали. 
Презирао сам очешљане, испеглане, намирисане и лажно  љубазне 
лицемере. Од њих су смртно досадније биле само мушице. Мрзео сам неке 
инсекте и неке људе. 

Руди је био ђубре. Крупнији и за пола главе виши од Пике. Ошишан до 
главе, са руменим дебелим образима и меснатим уснама као код црнаца  из 
стрипа „Том Тејлор” у Дечијим новинама. Понекад би долазио на Ваша-
риште. Давао нам је упуства како да украдемо паре из ташни и новчаника 
родитеља. Неки дечаци су му давали новац желећи његову наклоност. Потом 
је куповао цигарете, које су се тад могле пазарити на комад, и на прљавој 
тераси вашаришта нас нудио и учио да пушимо. 

Моја нана, звала се Славка, била је у пензији и страствени пушач ци-
гарета без филтера на патент муштиклу. Предратна  дама, носила је шешире 
са свиленим цветићима. Људима се обраћала са госпођо и господине. 
Господин поштар би донео пензију и ја бих добио ситниш за слаткише. У 
мешовитој радњи на углу купио бих омиљену посластицу Адриа, лепо запа-
кован колач од обланди са киселкастим воћним филом. Рудију сам често 
доносио по неколико комада мораве, мазнуте из нанине табакере. Адрију 
сам увек јео попевши се на тополу, да ми је неко јачи доле не би отео.  

Телевизија је била у повоју и једини доступан ТВ апарат се налазио у 
излогу Наме у центру града. Биоскоп је био најпривлачнија забавна  понуда. 
До карата се тешко долазило. Могле су се купити чекајући у дугачком реду са 
неизвесним коначним успехом, јер би често биле распродате пре него што би 
доспели до шалтера. Имало их је увек код препродаваца-тапкароша, међу 
којима је Пико био „шеф свих шефова”.  

Емил је имао лепо лице на којем су доминирале као угаљ црне ужарене 
очи испод накострешених обрва. Носио је на десној руци кожну наруквицу 
са светлим  нитнама. Увек је имао пуне џепове белутака и могао је са завидне 
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даљине  да погоди гуску, кокош или неку патку, које  би увек дрско зграбио и 
однео као плен. Живео је у дограђеним баракама са  болесном мајком и оцем 
инвалидом. Улични пси су га се клонили. 

Гаро би понекад свратио у дашчару. Пратиле су га гласине да је био вешт 
крадљивац голубова. После игре каубоја и Индијанаца причао нам је о љу-
дима и крајевима из којих су се доселили после рата у наш град као коло-
нисти. Тада сам схватио зашто се то место зове Колонија, а нешто  касније и 
мотив Гариних посета дашчари по чијем ободу је било неколико богато 
попуњених голубарника. 

Једном кад су мом млађем брату на путу у школу отели ужину дечаци из 
Колоније, а неколико дана касније из подрума украли бицикл, нана је рекла: 

„Нико од тих мангупа из Колоније неће умрети природном смрћу.” Често 
је то понављала. 

Било је лето у касно поподне два сата после пљуска. На сасушеном, 
травом зараслом, делу Вашаришта у дну, дечаци из Колоније играли су 
лопте. Ваздух је био влажан и прожет мирисом коњске балеге. Седео сам иза 
гола и надао се да ћу добити шансу. Навала мушица је била већа од уоби-
чајене. Кидисале су на моја, крастама зарасла, колена. Неколико сам згње-
чио. Стативе су биле означенемкошуљама и мајицама. Пико је скинуо своје 
дугачке платнене панталоне и ставио их на „места статива”. Руди је играо за 
противничку екипу. Ненад, дечак из наше зграде, био је голман. Једини од 
нас имао је  фудбал „на шнирање” са којим се играло. Бумбар му је за време 
игре нешто дошаптавао, а затим је Ненад мувао и као поправљао облик ста-
тива, преврћући одевне предмете. Утакмица је, по обичају, прекинута због 
свађе. Руди је био најбучнији и најагресивнији. Пико никад није расправљао 
и давао шансу противнику да се осети значајним. Пришао је „стативама”, 
узео панталоне, завукао руке у џепове, а онда продорно узвикнуо:  

„Ко ми је украо праћку?” 
Кренуо је према Неши, који га је ужаснуто гледао пребледевши, укочен 

од страха – само је зинуо, не успевши да ишта изговори. Пико се изненада 
окренуо и није видео Ненадов зачет невини смешак. Пришао је  Рудију, 
вишим и тежим барем 5-6 кила. Бумбар није стигао да проговори  нити да се 
помери кад га први пут млатнуо. Кружио је око њега и задавао му муњевите 
ударце. Крв се најпре појавила на Рудијевој белој мајици, а онда угледасмо и 
његово лице са отеченим носом и раскрвављеним уснама. Пао је и лежао на 
прљавој трави када му је Пико завукао руку у џеп шортса и извукао праћку. 
Још једном га је шутнуо и лагано се удаљио. Сам. Пролазећи поред Неше 
рече: 

„Не бој се. Знам, све сам видео. Руди је говнар.” Нико није проговорио 
док није одмакао.  

Изненада угледах моју нану. Са балкона, заваљена у лигештул, пратила  
је комешање праћено неразговетним  повицима. Забринута за мене, стигла 
је у кућној хаљини и папучама. Пушила је на патент муштиклу. Угледавши 
крвавог Рудија, извадила је марамицу и обрисала му прво лице, па после врат 
и раздрљене груди. 
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„Ко те ударио, синко, тако крвнички?”, упита, шарајући оштрим испи-
тивачким погледом около као да тражи кривца. Сви смо били као патуљци  
наспрам Рудија. 

„Оклизнуо се на балегу!”, провали неко подругљиво. 
Руди је ћутао. Молећивим тоном затражио је цигарету. Нана је отворила 

табакеру и он запали једну а другу узе „за уво”. 
„Задржи марамицу!”, изговори нана и настави: „ʼАјде, разлаз, идите ку-

ћама!” 
Имала је строги израз и сви послушаше. Одједном поче најезда кома-

раца. Пожурисмо кући. Успут ме грдила што се дружим са хохштаплерима и 
опет поновила њену омиљену опаску: 

„Нико од њих неће умрети природном смрћу.” 
У то време наше игре су се одвијале у реалној стварности. Однос је био 

директан без електронских посредника. Дружили смо се и такмичили по 
двориштима, улицама, околним ливадама и барама. Комуникација је  била 
природна, вербална и физичка. Победници су били најјачи и највештији. 
Памет је била на цени. Најбољим ђацима мангупи су се понекад  ругали 
називајући их штреберима, али су их поштовали. 

Поред лоптања, играња каубоја и Индијанаца, жандара и лопова, клиса 
и пале, омиљена игра нам је била и „Одузимање земље”. Исцртали бисмо 
велики круг на наквашеној земљи. Број играча одређивао је поделу на 
равномерне  делове. Квака је била у вештини бацања и забадања ножа. 

„Ја бацам први!”, узвикнуо би неко и опасна игра би почела. 
Ножем се циљало у противнички посед. Ако би врх сечива остао чврсто 

забоден у тло, повлачиле би се линије и освојено ново парче се придодавало 
првобитном простору који се ширио. Неки од вештијих дечака, започевши 
први са бацањем, побеђивали су освајањем целе територије без давања 
шансе другим играчима да започну  игру. 

Једног недељног поподнева нож је, ударивши у камен, одскочио и  врхом 
завршио у мојој левој потколеници. Рану сам прекрио шакама, згрчио се и 
тихо зајечао кад зачух: 

„Ма пусти га, претвара се!”, рече неко од окупљених дечака. 
Почео сам да вичем и дозивам мајку. Крварио сам кô заклано пиле. Тог 

дана сам примио прву инјекцију против тетануса и морао после да држим 
некакву дијету без меса и масне хране. Радовао сам се. До тада ништа није 
могло да умањи „терор” моје мајке да све што наспе у тањир, морам и да поје-
дем. Размишљао сам како да се то дивно време продужи. 

Још опаснија игра је била паљење карбитних испарења испод  конзерви 
од грашка и ђувеча. У издубљену рупу величине филџана  убацили бисмо 
грумен карбита, овлажили га пљувачком и онда то поклопили конзервом са 
скинутим поклопцем према земљи  и  пробушеном рупом на дну према горе. 
Запаљени новински лист бисмо принели изнад конзерве,  која би убрзо 
експлодирала и одлетеле неколико метара изнад тла. Гаро би испод увек 
убацивао пинг-понг лоптицу па би призор био атрактивнији. 

„Игра са дугмадима” ми је била омиљена. У близини неког зида са 
огољеним циглама на земљи или бетону испред, исцртали бисмо два круга у 
облику осмице. Први мањи се звао банк, а други већи каса. Сви играчи би 
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полагали по једно дугме у касу као улог. Посебно одабраним већим дугметом, 
које смо називали терач, држећи га између кажипрста и палца,  куцнули 
бисмо у циглу. Када  би  после одбитка погодио у банк, играч би  носио сву 
накупљену дугмад из касе. Ако нико не би погодио, следило је  ново, додатно, 
улагање дугмића. Терач је могао бити стандарно дугме, од капута средње 
величине. Бамбус је било дебело, тешко дугме. Користио се кад би се у каси, 
после неког времена, накупила гомила дугмића. Играч који би успео да бам-
бусом погоди у накупљену гомилу носио би сву дугмад, која би се приликом 
удара расула изван касе. 

Када би наишао неки старији дечак из Колоније, за време игре, узвикнуо 
би „Рола!” и покупио нам сву дугмад. 

Гласно изговорена реч „Рола!” као упозорење, по неписаном закону ули-
це оправдавала је отимачину. Руди и Емил су нам то радили без најаве. Само 
би пришли и покупили плен, а ми смо туговали без побуне и никад нисмо 
молили да нам дугмиће врате. 

На оближној речици преко лета смо се купали и хватали рибе „подвлаче-
њем”. Распарали бисмо врећу од кудеље и два дечака са страна  један наспрам 
другог чврсто су држали крајеве и повлачили ту крпу по шљунковитом дну, 
од једне до друге обале. Кад би је подигли изнад површине, из ње би брзо 
исцурила вода и увек би се ту праћакало по  неколико рибица. 

Понекад би се зачуло упозорење: „Чууувај се! Цркооотина!”, па бисмо 
журно бежали на обалу док надувана стрвина не би лагано отпловила 
ношена матицом и са њом тежак смрад, однесен поветарцем. На крају дана 
кући би поносно доносили улов, са мирисом иловаче на ногама и пољског 
цвећа у коси. 

За време оштрих континенталних зима речица би по десетак и више дана 
све до ушћа била замрзнута. На стрме обале зарасле густо осушеним  шиб-
љем и стаблима чичака слетале су птичице. Често смо тада ишли да се игра-
мо на дебелом леду. Од парчета равног црепа исекли бисмо пак величине 
длана и са импровизаваним штаповима играли хокеј. Старији дечаци из Ко-
лоније су долазили и хватали шеве и штиглиће „на лепак”, који су наносили 
на осушене стабљике. Пико је био највештији у тој работи. Једини је он знао 
све тајне таквог начина лова и како одлепити птичицу од чичка без телесне 
повреде и оштећења перја. 

Уживајући у мирису зиме у ведро, ледено, фебруарско послеподне, нас 
десетак дечака играли смо хокеј на залеђеној речици. Занети игром, несвес-
ни пређене даљине и протока времена, стигли смо до самог ушћа, удаљеног 
преко километра од периферије. Уморни, прилично мокри и  каљави. Кад би 
пак од црепа одлетео и забио се у неку од обала, тражили бисмо га и вадили 
из иловаче ударцима цокула. Ненадове су биле оковане  дебелим блатом. 
Тетка Љубица, његова мајка, била је изузетно строга, чиста и педантна жена. 
Неша би увек био изгрђен када би у кућу дошао прљав. Први  је решио да 
очисти гојзерице. Отклизао је до краја леда, који је допирао неколико корака 
у велику реку. На ивици, сагнуо се да дланом захвати воду и онда наједном – 
кврц!, кврц!, кврррц! 

Пропао је кроз лед у дубокум замућену воду и нестао. Неки дечаци су 
почели да вриште. Сви до једног побегли смо са залеђене површине, па уз 
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стрму клизаву обалу попели се на путељак изнад. Онда је Ненад изронио, без 
капе. Успео је да се ухвати за ивицу леда, који је и даље претећи крцкао. Само 
је ћутао. Није запомагао. Зачуло би се злослутно, оштро „крррц, крррц!” Део 
леда би се одломио пропраћен паничним вриском из „гледалишта на обали” 
и опет би на кратко потонуо. Грчевито би дограбио ледени обод, безуспешно 
покушавајући да се  извуче из воденог загрљаја. Сваки следећи покушај је 
био све слабији. Лице му је попримало изглед страдалника. 

Онда се појавио Пико, са кавезом пуним птичица. Спустио је кавез. 
Хитро је скинуо виндјакну, покрио кавез па довикнуо: 

„Држи се, дечко, силазим!” 
Откинуо је подужи врбов прут и, пузећи по леду, примицао се према  

Неши. Пришавши  на  раздаљину од неколико корака додао му је шибу и он 
ју је чврсто зграбио, најпре са једном, а кад му је Пико довикнуо: „Ухвати 
обема!”, и другом руком. Почео је да га извлачи. Прво су му се појавила 
рамена, па леђа и напослетку ноге. Из ципела се изливала вода. Вукао га је 
опрезно уједначеном брзином. Личио је на туљана из зоолошког врта у 
престоници . 

„Само се чврсто држи. Не устај!”, говорио му је смиреним гласом. До-
вукао га је до обале и онда се усправио. Подигао га и у наручју, изнео на 
залеђену стазу на врху бедема. 

„Трчи кући, само трчи!”, изговорио је тоном пуним подстрека. Одбацио 
је штап и мирно почео да прегледа припремљене мамце. Падао је први мрак 
и мраз је почео јаче да стеже. Сви смо трчали. Коса му се успут заледила. Са 
рубова јакне су висиле танке прозирне леденице кад смо стигли пред зграду. 

Тетка Љубица је управо испразнила  рерну извукавши тек печено 
златножућкасто пиле. Чекала је Нешу и кад се брижно запитала где ли је тај 
деран, зазвонили смо. Отворила је врата и пропустила га унутра,  нескривено 
згранута. Из неког разлога сам понео врбов прут којим га је Пико извукао и 
предао га тетка Љубици заједно са Нешом. 

„Црно дете! Сав си, бре, мокар. У шта си то упао?”, повика. 
„Боже, помози ми!” – било је последње што сам чуо, изјуривши на улицу 

да бих избегао незгодно пропитивање. У ноздрвама ми је остао мирис ко-
кошијег печења. Осетих јаку глад. Пожурио сам кући. 

Следећег дана отишао сам да га посетим са наном. Купио сам једну 
поморанџу. Две жене, тетка Љубица и нана Славка, разговарале су у кухињи. 
Љубица је испричала нани да га је убацила у каду напуњену врућом водом, а 
онда га је мокрог тукла жестоко истим оним прутом којим га Пико извукао. 
Дерао се кô јарац. 

„Да ли се разболео? Како је сад?”, питала је нана. Марко, Нешин очух, 
прекиде је, подозриво-испитивачки ме погледавши. 

„Ти си тај што те зову Мудри! Ниси као он прао ципеле у бари.” 
„Моја мајка није строга”, одговорих. 
„Хм, хм... Зашто те зову Мудри?”, упита. 
Ћутао сам. Ненад ме гледао исколачених очију пуним стрепње. Брзо, не 

чекајући да ишта кажем, проговори: 
„Мудри, то му је надимак. Прозвала  га тако  продавачица са ћошка зато 

што једе Адрије на тополи да га неко од оних... из Колоније не би заскочио.”   
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„Тако, дакле, право мудар дечко. Такви не упадају у баре кô овај наш  
клипан”, заврши. 

„Али, такви мудраци могу да падну и поломе се”, надовеза се нана. 
„Попричаћу већ са гђицом из продавнице. Нема више Адрија, ни 

пентрања по тополама!”, закључи и прекорно ме погледа преко наочара. 
Намештен блескаст наивни смешак заменио сам тужном фацом. 

„Ни да кине, ни да се закашље. Могао је да добије упалу плућа”, настави 
Славка брзо се прекрстивши неколико пута. 

„Не дај Боже!”, рече Љубица, па се и она прекрсти. „Прут  и врућа вода су 
га спасли од упале плућа”, закључи. 

Био сам збуњен. О несумњивој опасности по Нешин живот и избегнутој  
трагедији , захваљујући зна се коме, није било помена. 

 Да нисам донео прут можда би Нешу „опорављали” неком другом 
бруталнијом методом. У сваком случају био сам спреман да и себи припишем 
извесну заслугу, не мању од улоге прута. Двоструке. 

Пику нико није помињао. Цео догађај се свео на Нешину верзију изнету 
мајци. 

„Оклизно сам се на оној великој бари и опружио у прљавој  води.” Увек 
ме псујеш због каљавих ципела па одлучих: „ʼАјдʼ да их оперем на бари и, ето, 
десило се.” 

Тог касног зимског дана, на ушћу, ми дечаци из окружења, кроз одиграну 
живу драму, упознали смо „правог” Пику. Суд људи из краја о мангупима из 
Колоније је био чврсто утемељен да би се једном причом  променио. Пико 
ионако за њихово мишљење никад није марио. Није био један од њих, био је 
ЈЕДАН ЈЕДИНИ. 

Руди и Емил су крајем пролећа завршили у поправном дому за 
малолетнике, због нагомиланих „дела-недела”. Гаро је и даље крао голубове. 
Некаква градска комисија је пре надолазећег лета забранила гајење свиња у 
нашем дворишту. Ликвидирани су и кокошињци. Један петао је још раније 
страдао од Емиловог белутка. Од Ђине и Ђане је остала гушчија маст, којом 
су нам облагали груди кад смо имали кашаљ. Нана више никад није 
изговорила  своју омиљену опаску „Нико од њих неће умрети природном  
смрћу!” 

Купила би мом млађем брату чоколаду и он би се распричао. Тако би „од-
некуд” сазнала целу истину. 

„Сам Господ је послао тог дечака тамо на реку. Пико се зове. Алал му 
вера”, чуо сам како са побожним изразом, тихим, топлим тоном говори мојој 
мајци. Волео сам је још више због тога, а неке друге нисам. 

За мене, Нешу, и друге дечаке, Пико је био принц Валијант, витез 
округлог стола краља Артура из стрипа у Кекецу, који је излазио сваког 
четвртка. 



 

ПАКЛЕНО ПРОЛЕЋЕ, 
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ПОСЕТИО МЕ ЈЕ АНЂЕО 

 

Срба Игњатовић 
 
 

ПОСЕТИО МЕ ЈЕ АНЂЕО  
 
Посетио ме је анђео 
машући дугим, ватреним штапом: 
„Где да те звекнем”, запитао је учтиво, 
„да што мање заболи? Желиш ли 
по глави или по репу?” 
 
„Толико су ме већ млатили”, одговорих 
смерно, 
„потезали за уши, пљували, кратили 
удове, 
вукли за нос свакодневно, 
јахали по грбачи и ломили кичму 
– да ми је баш свеједно!” 
 
1999. 
 
У години обратних шестица  
анђео крену виш Србије 
да народу дели милосрдна јаја. 
Неки беху у склоништу – 
кромпир добро сложен у трап. 
Други су циљали месечину, 
небо и покретне звезде. 
Досетили се мнози Бога. 
На трговима говора и песме јек;  
из позадине: „Нисмо одавде! Help!” 
Филозофски мирно шетаху циници идеје,  
расне псе, што би рекао Кант... 
 
1999, ВАРИЈАЦИЈА 
 
У години обратних шестица,  
кад је анђео сносио бомбашка јаја, 
од силе зејтина, квасца и брашна 
нарастоше у Србији деца 
све дебела... а гладна.   
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ГОСПОДЕ, ПОМОЗИ СЛАБИМА 
 
Победници поваздан пишу историју. 
Намештају јој главу, лепе ноге и руке. 
Истина ипак исплива, макар кроз фрулу од зове: 
прогоњени су од гонилаца били часнији и бољи. 
Бити гоњен је судбина, а не занат. 
Гонич је радно место, стара професија! 
 
На лицима прогнаних угасле су страсти. 
Путем у Ништанигде, прашњавим друмом, 
покреће их још само голи очај –  
брига за старце и нејач, конак, воду и хлеб. 
Господе, помози слабима, окрепи их изнутра,  
нека им срца и душе буду тврди орах. 
 
КОРЕН 
 
Штеточине напале врт. 
На вечно Косово налик 
лелуја потоњи лист. 
 
Под начетом меком опном 
још круже еликсири:  
срси живота бију, 
исконска горчина ври. 
 
У пупољку цвет, 
у цвету плод, 
у срцу плода 
црно семе. 
 
Силовит хитац стабла 
још пркоси земљиној тежи 
док обратни радник, корен, 
рудари у подземљу. 
 
Изгуби ли водену нит, 
изједе ли га Црв, 
ко ће да исхрани, 
ко да обдржи свет? 
Сачувај, Господе, 
макар корен од штете. 
 
8. II 2004. 

 
НАЈАВА 

 
Однекуд се све помамило. 
Врата раскрилила широм 
и већ их нема: одлетела! 
Цреп цури као шљунак, 
прозори се џилитају. 
Зашкрипао стари креденац, 
падају стакла и претинци, 
крше се тањири и шоље. 
Из дубине сандука запева 
напрсли бас Фјодора Шаљапина. 
Војничке фотографије предака 
почињу падобрански десант. 
Господе, зар опет рат?! 
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ТУЂИНЕ 
(одломак из истоименог романа) 

 

Игор Маројевић 
 

 
Најпозитивније и најбезбедније место у 

граду било је можда и најнедовршеније, 
што је на неки начин сведочило нарав 
Београда. Пријало ми је што се спарно вече 
расхлађивало што смо се више, уским ре-
дом степеница, придржавајући се за шипку, 
спуштали у метро. Угодно изненађење че-
кало нас је и кад смо се спустили: окружен 
поседалим девојкама и младићима, мада је 
понеко и стајао, необријани клинац ковр-
џаве косе свирао је на гитари песму Soul le 
soleis de bodega француске групе Les negresses vertes, Бојаниног омиљеног 
бенда, чији је THE BEST OF приредила и издала у музичкој издавачкој кући 
у којој је радила. Од оних што су стајали у метроу неки су јој се, претежно 
момци, јавили. Била је љубазна у комуникацији за разлику од њих, суз-
држаних, можда зато што су је видели са другим мушкарцем. Док смо седали 
неколико метара од седеће групице, хвалио сам гитаристин одабир.  

– Овде се увек свирају добре ствари – мирно је рекла  
Међу поселом младежи кружила је флаша са вином. Тамна бринета која 

је највише комуницирала с гитаристом понудила нас је остацима из боце и 
устао сам да је узмем. Док смо пили вино, поједини одранији или тек 
формирани парови ишли су у мало удаљене, усамљене пределе метроа да се 
одатле не врате баш тако брзо.  

Охрабрен вином и спаривањем младежи, ставио сам своју руку у Бо-
јанину. Није се бунила док нисам покушао да је пољубим. Ваљда како би 
спречила да се осетим увређено, Бојана је затим промешкољила своје прсте 
у мојима. Како бих мање испољио чуђење, обратио сам пажњу на гитаристу 
и у исти мах певача. Знао је многе језике, па чак и енглески: засвирао је Бе-
кову песму Loser, за коју нисам знао како је успео да научи напамет ком-
пликовани текст. Помислио сам како су деведесете за већину људи око мене, 
укључујући и мене, пре свега, деценија санкција, хиперинфлације, полуто-
талитаризма и бомбардовања, други ће их памтити по новим музичким и 
уметничким стиловима, масовном коришћењу технологије, укључујући и 
интернет. – Ми ћемо од технологије памтити само најсавременије бомбе – 
помислио сам и тргнуо се: Бојана ме је пипнула за руку. Као да ми и даље 
омогући да упоредо слушам музику, тихо ми је говорила да се интересује за 
самоубиство откако јој се мајка уништила хероином. Бојана је видела да то 
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њена мама чини потпуно свесна својих поступака и не желећи да их ни 
најмање мења, а могла је да редовно планира само бодење и шмркање. Њено 
самоубиство је друштво страховито осудило. Приметила је да по том питању 
има много екстремиста и мислила да сам ја од њих. До данас.  

Када сам извукао руку из њене, рекла ми је како јој се било учинило да 
идем дотле донде иду неки који се залажу за то да сваки облик живота добије 
једнака права, и по којима је не само намерни, него и спонтани побачај 
неопростиво убиство и самоубиство. Бојана ми је рекла да је, кад је изгубила 
плод, у болници помислила како је осуђујем што је дозволила нерођеном 
чеду да изврши суицид. Или да га је неприметно убила.  

Помислио сам да је полудела. Помислио сам да сам полудео. Она се 
осмехивала спокојно и умерено, видно стабилна и изнад таквих мисли, па 
можда и изнад сопствених речи. Суздржавајући се од реакције, поново сам 
обратио пажњу на певача.  

– Добар провод и добра музика... Можда бих пре повратка у Залив могао 
да се настаним баш овде – изустио сам.  

Бојана ме је замолила да јој објасним своје речи. После премишљања, 
почео сам од реакција родбине и других на самоубиство мог оца, познанстава 
са запосленима у листу у којем сам радио у Заливу – Шћепаном Вукчевићем, 
браћом Ункашевић, Ранком Ђуретићем, Љубом Пеповићем и Богданом 
Пашићем, Виданом Ковачем и Максимом Јовановићем у Београду, као и о 
стрицу Ратомиру. Сви они су као тобож велики хришћани желели да изврше 
самоубиство тако да Бог то не примети и да избегну његову казну. Зато су на 
Тргу републике лепили таргете на прста и зачикавали Западне пилоте да их 
заспу бомбама. Превиђајући да Бог све види, показују да су лажни хришћани. 
Тек на крају сам рекао Бојани да ускоро треба да се вратим у Каменаре и да 
бих до тада променио боравиште: не смем више да боравим у фирми.  

Она је једина особа која се није зачудила кад сам јој причао о свему томе. 
За разлику од готово свих, у таквој прилици нити ме је правила лудим, нити 
се правила луда. Размишљала је.  

– Не поричем да таквих ствари заиста има – рекла је – али нисам знала 
да их може бити толико, или да неко може све то да сагледа, мање-више као 
систем. Углавном, мислим да разумем. Али не разумем баш потребу за пре-
сељењем у метро. Мислим да је боље да, до свог преласка у Залив, боравиш 
код мене – рекла ми је гледајући ме у очи. – Имам вишка просторија – рекла 
је, мада није било бојазни да ћу је погрешно схватити: нисмо се више држали 
за руке, нити сам планирао да више покушавам да је пољубим. Док сам 
размишљао шта да одговорим, коврџави гитариста је негде пошао са својом 
бринетом. У самом дну метроа, Бојана и ја смо били готово сами, окружени 
понеким спавачем и празним флашама и кесама.  

Никада нисам обратио мање пажње на грување бомби него тада. Рекао 
сам јој да ми је дала добру идеју и захвалио јој се. Једини проблем је био у 
томе што сам морао до Ратомировог предузећа, тамо је обавезно присуство 
свечаном отварању склоништа. Искористио бих то да узмем своје ствари и 
одем. Питала ме је зашто би то био проблем. Одговорио сам да ми не би 
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пријало да тамо сретнем иког познатог. Бојана ми је рекла да ће поћи са мном 
да ми прави друштво ако ће ми од тога лакнути.  

Већ ми је лакнуло.  
Кад сам јој рекао да је преостали проблем наћи такси до Новог Београда, 

спремно је устала. Такси је одмах наишао и подигао сам длан. Бели голф се 
попео на тротоар код Архитектонског факултета и по пешачкој зони просуо 
светло фарова. Док сам улазио у голф два, возач је нешто промрмљао и 
изашао. Сажето је проверио гуме, вратио се унутра и почео брзо да вози 
према хотелу Југославија, како сам га замолио седећи са Бојаном на 
стражњем седишту. На слабом српском је успут рекао да нема проблема.  

Погледао сам човека пажљивије: бледо и грубо лице, утучен поглед – био 
је то можда таксиста који ме је ономад возио по Заливу. Да бих то проценио, 
сметала ми је модрица, која се широко простирала од његове слепоочнице до 
подочњака. При помисли да је то можда Агрон осетио сам трнце и проценио 
да, ако кажем Бојани да нас управо вози можда једини човек кога сам ма-
лочас заборавио док сам јој говорио о Заливу, ризикујем ново неповерење. 
Можда је Агрон, такође хришћанин, дошао у Београд разочаравши се што 
заливски четници никако да га убију, а овде је таквих било знатно више. 
Ословио сам га по имену. Ћутао је. Када сам поновио, окренуо се према мени. 
Питао сам га да ли се познајемо и он је рекао да мисли да не. 

Када смо доспели на угао Улице Џона Кенедија и Булевара Лењина, 
бучна музика је допирала из једне од оближњих унутрашњих зграда, где се 
предузеће и налазило. Чула се пропагандна песма Југословенске армије: 
Љубав младога морнара. Као да му је балада дирнула душу, Агрон се нежно 
осмехнуо а ја сам тихо рекао Бојани да ћу покушати да неопажено извучем 
ствари из просторије у којој сам спавао у фирми. Рекла је да не долази у обзир 
да то покушам сам.  

Пробао сам да платим Агрону али он је, као умекшан бивствовањем у 
некој чаролији, одмахнуо руком. Њоме ме је и изненадно шчепао. Повукао 
ме је за руку и примакао моју главу својој. 

– Брата су ми ранили твоји. Онај твој тетак Дробњаковић. 
– Васо? Твог брата посластичара? – питао сам га као идиот, на прву: 

примитивно. Заслужено нисам добио одговоре. 
Просторија у којој сам спавао личила ми је на складиште. Баш када је 

требало да узмем пртљаг и ранац који су били гурнути уза зид испод мог 
лежаја, ушли су Видан Ковач у црном и мој стриц, у маскирном прслуку.  

– Знао сам ја ко ће мени доћи на отварање. Баш добро да си с нама. Нисам 
те дуго видео – рекао ми је Ратомир уз осмех. – Одлично што си дошао… што 
сте дошли… Ал’ смо пицнули склониште! Још нисте видели!? Зашто се и 
поред бомбардовања не забавити? – питао је Бојану која је ћутала, али је 
уместо ње одговорио Видан: – Свакако. – Ти донеси шта још треба – наложио 
му је Ратомир – а деца и ја ћемо мало у провод. 

Млечно и дискретно светло агрегата равномерно се просипало по целом 
склоништу. Чим смо ступили у бетонски сутерен, гужва је одвојила Бојану и 
мене од Ратомира, који је сео на празну столицу за столом где су седели 
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његова секретарица Миона и Максим Јовановић што је носио маскирни 
комплет. Бојана и ја смо морали да се ухватимо за руке и до првог слободног 
простора пробијамо се по страни, кроз удове најближих званица. Били су 
принуђени да се склањају због ствари које сам носио. Кад смо се прибили уз 
први, колико-толико слободан, зид, просуо сам кратак поглед по склоништу. 
У међувремену је чак монтиран бар изнад којег су, осим плазме, биле широке 
полице са пуним флашама и звучници утакнути у кућиште компјутера који 
су, у угловима просторије, практично поскакивали од бучне музике. 
Тастатура и монитор били су за пултом. 

Безуспешно сам настојао да проценим колико је заиста безбедно док се 
нисам наслонио на зид уз који смо се Бојана и ја прибили. Можда су обно-
вили склониште, али не и климаве зидове. Као ни греду – лако је поска-
кивала док је Видан изводио завршне радове по њој качећи вероватно пред-
мете које му је Ратомир наложио да донесе из помоћне спаваонице: дрвене 
крстове, црногорску и херцеговачку капу, пршуту, гусле, мајушно издање 
Горског вијенца и неколико малих, уоквирених икона. Продирући према 
шанку, Агрон је пролазио кроз групу млађих званица које су играле међу-
собно усклађено. Помислио сам како има среће што Васо Дробњаковић није 
присутан. Мада Агрон можда није дошао с намером да свети брата, него да 
погине. 

Међу онима који су играли, посебно су се истицала браћа Ункашевић: 
заиста они. Био сам двоструко затечен: што их видим екстровертне и што их 
уопште видим. Мени се нису јавили. Можда су се, као и други играчи, одвећ 
концентрисали на маштовите плесне покрете којима су настојали да истакну 
неки свој адут. Богдан Пашић је увијао рукама да скрене пажњу на своје црне 
платнене рукавице које су при врху биле исечене маказама; браћа Унка-
шевић су ретко али одсечно подизали и спуштали подлактице, не би ли когод 
опазио њихове бицепсе у кратким рукавима. 

Мој стриц је у маскирном прслуку седео са Максимом Јовановићем и раз-
говарао моторолом. Видан је некако завршио с качењем украса старохер-
цеговачког шмека, кадли је Ранко Ђуретић, ког до тада нисам приметио, по-
чео да скаче и руком удара греду. Извешени предмети су поскакивали, као и 
греда. 

Док је Видан пливао кроз гужву и зној како би се након украшавања 
греде примакао музичкој линији, шчепао сам га за лакат. 

– Шта ће ту ови Црногорци? – питао сам га панично. 
– То је обезбеђење које је Ратомир унајмио – рекао је Видан пресипајући 

из бокалчића дозу воде у чашу са вискијем. Можда је руком закачио некога; 
можда баш и Бојану, тек његова шестоугаона чаша је начас деловала као 
минијатурна фонтана да би низ спољну страну стакла потекао млаз боје чаја. 

Видан је истресао пиће у грло, негде одложио чашу и, лактовима полако 
размичући ознојену масу, приближавао се компјутеру да, како ће се испос-
тавити, промени музику. Чим је пустио прву песму Нирване с албума Never-
mind, приближио се огромном звучнику који као да је мало поскакивао и 
испод којег је стао и Ранко Ђуретић. Агрон је отишао код Максима и 
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Ратомира, који је тренутно одговарао на позиве на мобилном и, у исти мах, 
исписивао финансијске конструкције и испијао нове кафе. 

– Ово се можда неће добро завршити – рекла ми је Бојана гледајући у 
њиховом правцу. Ја сам јој рекао да јој морам признати да је међу при-
сутнима много људи о којима сам јој причао у метроу. Прећутао сам да, ако 
шта крене по злу, нема шансе да се кроз оволику гужву пробијемо до излаз-
них врата. 

Агрон се са доста цинизма у погледу обратио Ратомиру и Максиму. 
Обојица су устали вичући да овај провоцира као Албанац у Београду усред 
бомбардовања. Агрон их је слушао са љубазним изразом лица, као да је 
почаствован што су прихватили да разговарају с њим; око њих су почели да 
се тискају Богдан и поједини чланови заливског листа, које је Ранко Ђуретић 
покушавао да размакне. Максим је урлао, али више не на Агрона, него на мог 
стрица, ког је окривио што нису заједно отишли на Косово да тамо сличне 
науче памети. Ратомир је настојао да га одгурне, али је овај почео издашно 
да псује мог стрица. Жила на Максимовом врату постала је крупна и љуби-
часта, јасно је пулсирала и деловала као да ће се распрснути. Ратомир се 
заморио; поново је сео да се окрепи: пио је нову кафу, док га је Агрон про-
воцирао. Неки младићи који нису могли да приђу гужви одустали су и отво-
рили прозор, избацили главе, транспаренте с натписима ТАRGЕТ и, машући 
песницама, почели да наглас траже од фиктивних пилота да одмах буду 
гађани бомбама. 

Богдан се налактио на шанк и мрштио према браћи Ункашевић која су с 
њим повела мирољубив разговор о теретанама, од којег су се Богдану на-
димале жиле врата; Максиму је од говора против самоубистава ударила пена 
на уста; мерећи притисак, Ратомир је колутао очима; Видан је, покретима 
налик на пого, скакутао испод звучника, као и Ранко Ђуретић. 

Онда је бар десетак присутних, укључујући Ункашевиће, Ранка и Бог-
дана, пошло према Бојани и мени. Окренула им је леђа и загрлила ме при-
бивши се уз мене. Рекла ми је да раније није могла, али да сада може да гледа 
у мене и кроз нас двоје, а можда и кроз заједничко биће. Док је групица 
присутних већ била надомак нас, Агрон је у другом углу просторије викао на 
албанском на мог стрица који је, тетурајући се од високог притиска, устао 
вадећи пиштољ. Нисам видео Агронов положај тела нити могао да проценим 
да ли је дошао да освети брата или да погине. Питао сам се и да ли је Ратомир 
извадио пиштољ да ме заштити или угрози. Биће, ипак, да ме угрози: он је 
инсистирао да дођем у склониште, а шта ми се у њему дешавало? Максим је 
настојао да му отме пиштољ. 

Ускоро се нисам више ни о чему питао: чим је Бојана почела да ме љуби, 
не само да сам јој узвратио него нисам престајао да јој језиком додирујем 
језик, десни и непца откако смо падали на под, да ли од удараца које смо 
обоје примали или од експлозије чији су се одјеци чули попут ударца џинов-
ског бас-бубња с ехом налик на плиму која се све више приближава. Срећом, 
одјек је стао у последњем тренутку и леђа су нам се коначно сравнила с 
подом. 
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Музика се више није чула, а жагор је спласнуо и утихнуо. 
Струја је у неком ранијем тренутку нестала. 
Док смо се љубили, Бојана је притискала тело уз моје и испуштала 

узбуђене полугласове. Први пут сам између нас осетио беспрекоран проток 
енергије, чврстину, муњу, цват биља, воду, укус воћа и меса, животињу које 
није било али сам желео да је изгрлим. Можда се зачула још једна 
експлозија, нисмо је приметили. Мислим да смо заједно свршили. 

Када смо дошли себи, склониште је било осветљено металним џепним 
лампама какве смо видели у метроу. Десетак људи, без обзира на пол и 
узраст, држало их је испред себе, али нико није гледао у нас. Греда коју је 
Видан качио клатила се за свој грош. 

Бојана и ја смо поустајали закопчавајући се и отресајући прашину са 
одеће. Једино је и даље лежао Ратомир, око ког су били окупљени Максим, 
уплакана Миона, браћа Ункашевић, Ранко и Богдан. И отворене очи мог 
стрица и рупа на његовој слепоочници били су речити. 

Браћа Ункашевић, Ранко, Богдан и вероватно још понеко коначно су се 
окренули према мени. Први пут сам у њиховим очима видео неку врсту 
страхопоштовања. Као да су веровали да је стриц дигао руку на мене и зато 
онако завршио. Неко је то и рекао, шапатом. Неко је изговорио другачије 
речи, знам само да нико није поменуо како смо Бојана и ја у мраку водили 
љубав. 

– Али није нишанио у себе ни њега него у вас – рекао је Агрон и показао 
главом на мене – да њега заштити. Није се убио, од експлозије је грешком 
неспретан пуцао. 

Рекао сам му да ћути и изађе напоље и чека нас тамо. 
 Пустили су га да мирно напусти склониште. 
– Ако буде требало да сведочим поред свих вас, дајте им моје податке, у 

фирми су – рекао сам. – Сад не могу да останем: морам да се преселим и 
опоравим. Њу не уплићите, океј? 

– Океј – хорски су одговорили. 
Окачио сам пртљаг о десно раме и оставио Ратомиров новчаник на 

кућиште компјутера, Бојана ме је замолила да ми помогне носећи ранац: 
Сењак није далеко, мада није ни близу. 

– Сад се одмакните и отворите нам пут – рекао сам. 
Отворили су нам пут. 
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ЗА МЛАДОГ ПИ-ЛОТА 
 
 

Гордана Боранијашевић 
 
 
ЗА МЛАДОГ ПИ-ЛОТА  
 
Ракетнобом-бесна небеса 
Небо се васкрсно 
од бомбардера стреса. 
О, из сна пукотина плава: 
Небеса! Небеса! Небеса! 
Смрт плес свадбени 
С пилотом отплеса! 
Вертер плаче за Лотом 
Гете горостасни 
Држи парастос над словенским пилотом. 
 
Словенство Rainerovo 
Плаћено животом! 
Фијук томахавка 
Над Чудотворчевим ћивотом 
 
Маринину риму 
Платићу животом! 
 
Ланово писмено 
Сакрићу под Савином стопом 
 
За убице 
из моје4, Rainerovog рођења улице 
молићу се пред Богом. 
 
И да у рају остави 
букет моје љубичице 
у реверу пилотовом. 
 
О, из сна мог, 
ра(ке)тно лице! 
 

 
4 Ул. 4. децембра – Дан рођења Р. М. 
Рилкеа  

Песмо, за спас 
пилотове крсне 
Грачанице! 
 
5. април 1999.   
 
Кô ЛАНУ НА ДЛАНУ 
               Мојој М. Цветајевој 
 
Руше мостове, 
Лепше од прашких, 
Марина! 
Дечака обескриљеног 
Над мостом новосадским 
Не могу платити. 
Хашким! 
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Сваки суд касни! 
Фолксдојчери: 
Крволоци расни. 
 
А-мери: сеци, не мери! 
Францушчићи: о-пушчићи 
Талијани: уљем ракетним зализани 
Нор-вежани: голуждрави, раз-
бежани 
Холанђани: риђи изанђали 
Шпанци: бикова папци. 
 
Марина, стрељају у крила! 
У нежност писмена: јастучних 
свила! 
 
Марина, Дечака ново-садског, 
београдског, 
ко Твог, лепокосог, п-рашког, 
Кô из завичаја мог, 
Рашког. 
 
И сликара ће 
и иконописца 
и писца 
и црнорисца 
Рашког 
Раковачког 
И рукосвилца 
И жарног свица мог 
Дражевачког 
И калуђера Тешићевог 
Рачког 
 
Марина! 
И мог ће  Светог Саву 
И Лазареву осијану главу 
И кућну 
И лирску 
Славу...

Све им је зацртано 
На нишану 
Кô Лану 
На длану. 
 
5. априла 1999. 
 
ПРАСРБИЈИ 
 
Ој Србијо, Србијице 
Кнегињице 
Небеснице 
 
Бело лице 
Жарко срце 
Монахињо 
и  
Светице 
 
Што ти лећу 
црне тице 
 
Што не питā 
Нико писце 
 
Но Ти 
Бела голубице 
 
Одломише  
Меко крилце 
 
Видиш ли нас, 
Јефимијо...? 
 
Тијо ноћи, 

тијо 
 тијо... 
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ПАКЛЕНО ПРОЛЕЋЕ,  
МАРТ 1999. НЕ/ГОДИНА 

 

Мирослав Тодоровић 
 
 

...Јер сами по себи дани немају више имена ни 
смисла, време је изгубило значење и вредност. 
Људи умеју само да чекају и стрепе. Иначе, мисле, 
раде, говоре и крећу се као аутомати. 
...И ти слушаш и опрезно идеш и праведно живиш, 
управо и не живиш, него радиш и штедиш и 
бринеш, и век ти у томе прође. А онда, одједном 
изокрене се и изопачи цела та игра; наступе 
времена  кад свет стане да се руга разуму, а власт 
замени голом силом, кад они који су поштено и 
крваво стицали губе а дангубе и силеџије стичу... 
 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја, 377. 
 
ЖИВОТ ПОД УЗБУНОМ  
 
24.03.1999. 
 
21.30 h. Бомбардовање. У 20 h. зајаукаше сирене. Л., у паници. Народ из-
губљено стоји испред склоништа. Улазим у непроветрену просторију скло-
ништа  из које бије мемла. Збуњена лица, страх у очима. Ћебад, торбе...Возим 
Л., у Р.П. Са ТВ грме песме које излуђују. Већ месецима РТВ врши психичку 
тортуру програмом. Слушам глас спикерке: Снаге САД  напале су војне ци-
љеве у Југославији. Американцима се обраћа Клинтон. Обавештава да је Ми-
лошевић у задњих 10. година започео крваве ратове са Хрватском и у Босни. 
Говори и о кризи на Косову. 
21.30h. Бомбардовање. 
 Док падају бомбе-ваздушни удари ТВ емитује филм: Козара. 
2о.45h. Страх/ота је наша јава. Где је разум? Шта је разум? Који је ово век? 
Зашто? 
 Волимо те отаџбино наша...одјекује са радија. 
„Снаге НАТО пакта извршиле су агресију на нашу земљу“. И назваше је 
Милосрдни анђео. 
  Шта ли је у главама наших политичара, шта у срцу оних који пале и 
бомбардују? 
22.10 h. Арогантна политика арогантног С. Милошевића нас је довела у 
пропаст. 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 104

Легао у 0.30 h. У 01.30 h звао Загорац из Брчког. Бунован одговарам: Добро 
сам, брате, Драгане. 
 Црно је наше, моје, добро. 
 И мој живот ветрометина. 
 

25.03. Четвртак 
Сунчано. Обрадова ме цвркут птичице. 05.30 h. звала Л. Није могла да спава. 
Господе, Боже, ако те има, реци ко у Србији може данас да спава? Успаничена 
је. Проглашено је ратно стање. Са ТВ грме ратни филмови. И песма: Ово је 
моја земља. Безброј пута. Да полудиш. Aл, овде само луд може да буде 
нормалан. 
 Шта ли нас све чека? Докле ће српска историја бити историја смрти и 
страдања? 
 07.23 h. ТВ Ниш: Да се буде у стању приправности. Опасност од ваз-
душних удара реална. 
У 9 h. стиже Л. 
Излазим из стана. Око склоништа врзмају се изгубљено људи. Торбе. Ћебад. 
Јурњава. „Борба“ није стигла. Код Ж. станице ужурбаност, празне се киосци, 
стављају катанци. Пролазници хитају са кесама и векнама хлеба. Задња се 
цркавица даје за хлеб. И ја се придружујем кесарошима. На полупразној 
пијаци код Тврђаве купујем 10 салата за 10 динара. (1 DM = 9 din.). Јучер би 
узео 20.  
Враћам се у 11.45 h. Престанак ваздушне опасности. 
На ТВ филмови из НОБ-а. 
Возим поново Л. у РП.  
Нема бензина. Редови. Иду страшни дани страшне стварности. 
У Дому здравља Бубањ престрашено медицинско особље. Добијам упут за 
контролу. Поподне проводим сметено уз повремено гледање ТВ. Слике рат-
не. Филмови. 
У 19.13 h ово искидано записивање прекида завијање сирена.  
Ведро. Са терасе гледам комешање испред склоништа. 
Злосута тишина ишчекивања. Сетих се како је данас на Ж. станици старац у 
изношеној одећи и подераним ципелама говорио, трабуњао: Врање су данас 
јебавали. Веле ће и Ниш и Београд данас је на ред.  
22.05 h. бомбардован Ниш: Аеродром, ЕИ, Касарне. 
Потом злосута тишина.  
 

26.03.1999. 
Полупразне улице. Идем у градску болницу.  Само понеко изгубљено прође.  
Болесник или лекар. У КЗМЗ полупразно. Чекам проф. Ј. З. Сестра из Со-
кобање чека због сина. Био је, вели, на ратишту. Даве га страхови...Са проф. 
разговарам о српској ирационалности. Ко зна докле ће све ово трајати. За С. 
С. каже да је дунстер. Не пије више, али је алкохоличарска психологија.  
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Враћам се у стан безвољан. Лежим. Савладао ме психички умор. Покушавам 
да читам. Црњанског. Роман о Лондону. Писац са лошом адресом. Сви смо 
ми овде са лошом адресом. Или смо без адресе. 
У 19 h.  јавља се Загорац.  
Упоређује Клинтона са Хитлером. Не, не, виче, то би била увреда за Хитлера. 
То су монструми. Гађали су Грачаницу. Наш дух стрши изнад њих. Ничега се 
они не придржавају. Какав Дејтон? То су светски криминалци. Савјест 
Европе је мртва. Грми брат Загорац из Брчког. 
А са ТВ пљушти празна реторика.  
С. Милошевић је изоловао Србију од света.  
Као да смо у филму Е. Кустурице: Подземље.  Као да сам у Данте-ОВОМ 
паклу. 
Слушам Глас америке. 
19.30 h. са ратног брода лансиране крстареће ракете. 
У Бгд. хлеб 10. дин. бензин на црно 5. ДЕМ. 
Срби се не слажу са Милошевићем у вези разбијања Југославије, али га 
подржавају у вези са Косовом. 
Са ТВ митинзи, аплаузи, и , СЛОБО, СЛОБОДО... 
20.41 h. ваздушна опасност. 
 

ИЗ РУШНЕ СВЕСКЕ 
24. марта 1999. у 20 h. запиштала је сирена. Ваздушна опасност.  Започела је 
бездушна операција бомбардовања  цинично названа „Милосрдни анђео“. 19 
најмоћнијих земаља света је са небеском техником полетело на градо-
ве...њиве и путеве и живот српског простора. Да убија. Разара. Да испитује 
како своју бездушну технику што жешће употреби. Да отима. Био сам заточен 
у Нишу. Бесане ноћи, црна јутра са вестима о бомбардовању. Сањао сам свет-
лост мојих брда, мирис малина , спокој Благојевине...Са терасе стана зграну-
то гледао, док је зграда од силине детонација подрхтавала, у пакленим но-
ћима како се Медошевац руши, а град Ниш гуши у диму и сабласној светлос-
ти. Страховита бука авиона је дане и ноћи чинила ужасним. 
Узаман сам за све тражио речи. И клетве. И сузе. Оптужбе. И...Из мôре сна, 
из јаве кошмара. Кидисале су сатанске силе. Небо горело, ваздух гушио, зем-
ља дрхтала. А, у родној Трешњевици коров и трава су освајали, гушили и та-
манили мој малињак. 
Ћутим над овим листом као трава у мом малињаку у праскозорју овог јутра 
чије мирисе  годинама носим и осећам их и у сну.  
Човек је загледан у природу . Она у њега није. Црњански у Роману о Лондону 
 

2. април 
 

Хеликоптер са црвеним крстом пробруја понад бубањске шуме.  
Узаман настојим да се склоним у писање. Читање... 
Гледам пролеће измамљује зеленкасту светлост шуме.  
 

(Бранислав Драгојевић  
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Из марта 1999.* 
 
Једино лавеж паса, 
 у мрклој ноћи рата. 
понешто засветли небом,  
и видиш неког трчи 
улицом као да хвата 
звезду репатицу... 
 
(Има ли негде спаса?) 
 
Паопетмук. 
Једино лавеж паса. 
 
* 

Ову песму ми је, из Париза Б.Д.  путем телефона прочитао 2.02. 2000. 
у 19.40 h. Наменио ју је за Борбин „Свет књиге“. Да буде штампана , у марту, 
на  годишњицу. За време бомбардовања, романописац и песник често ме је 
позивао из Париза, а и остале пријатеље у target Србији. Куражио. А, и сам је 
тамо збринут, ал забринут, у другом свету, дрхтао страдање своје домовине. 
Писао „Писмо непознатом француском пилоту изнад Београда“. Рекао да и 
џелати имају свој дан. Питао се „Шта је то човек?“ Мени заточеном у Нишу 
слао мелем поруке. Надежне...А када је бомбардовање престало јавио. Добро 
је, на првој смо степеници. 
Jе ли то степеница Хада, Бане?) 
 
5. април 
 
У 03.30 h. пробуди ме тутњава. Кроз прозор гледам како се пламене лопте 
сручују на град: ДИН, касарне. У мутном виделу ноћи опори мирис дима. 
Страх ме испуњава. У подруму зграде усплахирени суседи. Има ли сврхе да 
било шта записујем? Коме? 
У 05.20 h.  бомба је погодила Команду зграде на Тргу ЈНА. 
И на ТВ експлозије. И пламен. 
Достигнуће људског ума да само/уништење гледа у соби. 
Свањива. Облаци дима се развлаче понад града. 
А ведро пролећно јутро. 
 
*** 
Изашао сам у град. Блокиран део око Kоманде из које дими.  Вратиo сам се у 
стан, засадио хризантеме на тераси. Дакле, верујем, а да тога нисам свестан, 
опоменух се када сам већ засадио цвеће. 
На Бубњу се расцвало глогиње, бели се радосно у сивилу шуме.  
Радује ме мелемни цвркут птица.  
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У 11 h. Ваздушна опасност.  
Никако да се усредсредим. Ни на књигу, а некмоли рукопис. Вазда питање: 
КОМЕ и ЗАШТО ? 21h. ведра ноћ. Небо осуто звездама.  С терасе посматрам 
сазвежђе: Велика кола. Ниш у полумраку. Стрепи. Ишчекује. Шта ли ће нам 
донети ова ноћ? 
У 21.35 h. бомбардован Аеродром, светлаци противваздушне одбране су 
циктали у небо.  Задобова по крову зграде.  ПА је у бубањској шуми. Сигурно 
је да су ово кошуљице од муниције. 
Сјурио сам се у подрум. Усплахиреност и страх.  
Слушам Глас америке: Бомбардовања ће се интензивирати. 
Oко поноћи легао, сав смлаћен заспао. 
 

Чарлс Симић 
 
ПСАЛАМ 
 
Већ дуго премишљаш, 
О Господе, шта ти је чинити с безумним 
Владарима света. Далеко сеже им моћ,  
А ти си застрашен њиховим канџама. 
 
Један од њих нашао ме је у својој сенци. 
Дан је бивао све хладнији. Висио сам зањихан 
Између ужаса и одважности 
У најмрачнијем углу синовљеве собе. 
 
Тражио сам те погледом. Тебе у кога не верујем. 
 Био си заузет улепшавањем цвећа 
Бригом да се јагањци не удаље од мајке,  
Или можда ниси радио чак ни то? 
 
Беше пролеће. Разгаљене убице 
Лудо су се забављале, а твоје божје слуге 
Стајале су уз њих, старајући се да ми 
Своје последње збогом изговоримо како треба. 
 
(Из књиге „Касни позив“, превод Марија Кнежевић) 
 
 

6. април 1999.  
 

Ведро јутро иза кошмарне ноћи. Гледам кроз прозор како у хладњикавој 
светлости априлског јутра зеленило шуме  снажи. Цвркућу птице. И то ме 
једино јошт радује. 
Прочитао сјајну причу: Зигфрид и лосос -  К. Малапартеа. 
Огласио се телефон. Бане из Париза. Пита да ли гладујем? Позајми паре, 
каже ми. Проблем је и са успостављањем везе са Србијом.  
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Алексинац је порушен. Види се у рушевинама  сва мука човекова да сагради 
склониште.  
Шта је то у људима да их чини безосећајним. Мало је рећи људи звери. 
Испуњава ме очај, гуши бес. 
10.10 h. Свако време има своје људе звери. 
На ТВ испред срушене куће уплакана жена поручује кћерима у БГД-у да не 
брину, да су добро, да се оне пазе. (околина Краљева, Витановац).  
Злосутничка тишина понад полуосветљеног Ниша. 
Небо тамно, осуто звездама.  
 

7. април 
 

У 0.40 h. бомбардовање. Не излазим. Детонације. Хујање. У 05.30 h. излазим 
на терасу.  Чујем пој певаца. Са радија : подршка и осуда агресије! П(о)разна 
реторика српских политичара.Иста  прича са давно овешталим фразама.  То 
су болесници, каже Проф. др Ј.З. са синдромом поремећеног мишљења.  
Патријарх Павле  са ТВ екрана позива на мир, узда се у  правду божју. 
Сунчано. Топло. 
 
 

*** 
 
ЖИВИМ на црно 
Пишем на црно 
Између у зеву сирена  
Таме странице роје 
 
Земље суштина у црном 
У ноћи бесаној 
Мисао 
Облаци дима 
Видик 
    у прах ћеш се вратити 
Исцелитељно 
 
1999. 
 
 

8. 04.  
 

Звала Лидија из „Просвете“. Припрема се књига осуде. O-суде.  
Шта написати? Којим речима, има ли тих речи, све ово изрећи, чиме и како 
анатемисати злотворе овог времена. 
 

22.15 h. Уз злокобно завијање сирена , са терасе, погледом бдим над 
с/уморним градом.  
 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 109

9. 04. 
 
Ниш је прошао без бомби. 
Облачан, тужан дан. Однео Лидији текст. 
 
 С.О.С...СВЕТЕ, ОТВОРИ/те  ОЧИ* 
 
 Јер, не има ни у једном језику људске врсте речи које би биле кадре да 
анатемишу зло које о/бесни силници наносе народу овог простора. Деци. 
Женама. Младости. Старости. (Прошлости. Садашњости. Будућности. ) 
Кућама...Гробљима. Ваздуху. Води. И свему што миче по земљи... 
 С. О. С...СВЕТЕ ОТВОРИ/те ОЧИ!... 
  Јер, бездушна техника је сатрла људско и створила петоглавог 
монструма именом клинтон-ширак-блер-шредер-олбрајт...Отворена је 
Пандорина кутија. Сатана је ушао у „људско обличје“ и даждом огњеним 
пали...Злочини. Без стида и срама. Спроводе своју демонкратију...Сатиру и 
затиру. Огње огњем у којем ће се паклу пећи, уз завијање сирена, дечији 
плач, и клетве немоћних, а поносних. 
 Нем, запрепашћен, ужаснут, у овом кошмару придружујем мноштву 
гласова и овај Глас осуде. О суде. Опомене...Проклињања... 
 Али, авај, све је већ речено. Чујем и проповедника (Проп. 1. 8): „Све је 
мучно, да човек не може исказати; око се не може нагледати, нити се ухо не 
може наслушати“... 
 И јоштер додајем знано: „Коме закон лежи у топузу трагови  у смрде 
нечовјештом“. 
 Save Our Souls...СВЕТЕ, ОТВОРИ/те ОЧИ!... 
 Запад копа црну рупу (раку) своје виртуелне илузије и моћи, моћи без 
душе, без људскости, витештва, без части...у којој ће и сам нестати. 
 Сабласно исписује хорор странице своје историје бешчашћа... 
 И зато: СВЕТЕ, ОТВОРИ/те ОЧИ...Пре него што их на веке склопиш. 
 Зауставите зло. Еда НАТО шкорпије саме себе прождеру!... 
 Згранут и пометен, нада овим листом понорне белине, уз подмуклу 
тутњаву детонација, цептим. Стрепим. А већ свиће. У хладној светлости 
априлског праскозорја шири се опор мирис дима над рањеним градом 
Нишом. 
 Цвркут тичији једина је радост овог јутра. И нада... 
 Предлажем ад се сниме све рушевине...жртве...лица...и да на свим 
пошиљкама у Свет не-Свет иду поруке (марке, разгледнице) еда се види  дело 
безумља, на крају овог века вукодава (Мандељштам). 
 ДА СЕ ЗНА. 
 Амен!... 
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БЕМБАЊЕ 
 

Лидија Ћирић 
 
 

Изгледа да је у Србији почео рат. Журба рат-
ника по путањи безмерно  је тужна, мада Килицу ни 
рат ни Србија не интересују превише. Рођени самурај 
је непрекидно помирен са самим собом.  

Какве су ме ово чудне емоције спопале и не 
пуштају кад ја немам прошлост, и све што је било као 
да се није ни догодило? Сурова реалност. Можда ми се 
јуче свети. Видим глад, а сита сам.  

Крај прошлог века. Претерано осунчани март. 
Небо прозрачно плаво, људи прозирно бледи. Све се 
види, све је мутно, нешто крупно и тешко виси у 
ваздуху и спрема се да падне на нас. Људи 
обезглављено тумарају, у глави као да им неки терет 
поскакује. То је било заједничко непогрешиво осећање свих људи и нељуди који 
су се затекли у земљи Србији. 

Сигурна сам да није Ћопави умро, то смо већ прославили. Знам да је тада 
био мај, пред мој рођендан, тако да смо оба догађаја спојили у једну празничну  
журку. Мама је плакала и озбиљним гласом рекла: „Нећемо имати шта да 
једемо.”  

Правдала је сузе. Е, та реченица је остала занавек урезана.  
У нашој кући ждрање никада није било као код друге, богате деце,  то 

нам није сметало.  
Као да човек од крпа има сто судбина.  
Да се вратим на причу, јер ће се све ускоро претворити у мрак, а мала 

деца плаше се мрака и док спавају ноћу им поред кревета светле господске 
лампе. 

Мића је момак кога сам  волела. То су били дани мог одрастања, тада је 
жени попут мене требао прави јебач и заштитник. Ја сам га имала на тацни. Не 
знам чији је сад, не знам ни да ли је свој, али једно знам. Кад је неко мој, мој је 
заувек.   

Рекао је: „Ти имаш божанствену душу за коју човек остаје везан читавог 
живота.” 

Знам, патетика. Која се глупача пали још на то? 
Седимо у црној спуштеној тојоти и клизимо Кичевском улицом. Killing 

me softly нежно одзвања у ушима.  
Свако животно кретање дешава се по хоризонталним путевима пред 

нама. 
Около народ  лебди, омађијан сиренама, а ми се возимо и држимо за 

руке. Никада ме није пуштао, левом је окретао волан и мењао брзине, желео је 
да осети моју крв како пева у његовим венама.  

Е, људи моји, такве емоције кад те пукну, ни рата се не бојиш. 
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„И онда, мали фантом од крпа, наоружан двема страховитим судбинама, 
поћи ће, затетураће се, миран и последњи, не зна ни сам куда и неће осетити да 
игде на његовом путу има икакве законитости, људске.” 

Поезија у прози? Чим чијеш ватрогасце… то су твоји  једини Хероји.  
У свим кућама прекинуше Есмералду. То је био сигуран знак. Сања је 

шчепала децу у распареним пиџамама и села у кола.  
Мистерија путева и стаза је највећа. 
Ах, да! Пре тога, звала је прабаба Мима и љубазно понудила, замолила 

да дођу код ње, плашила се да буде сама. Сања је годинама била подстанар, а у 
прабабиним празним собама живело је цвеће. Да ли због тога бити срећан или 
утучен? 

Те деведесет девете Мима је имала седамдесет пет година. Веровали или 
не, још је жива. И то ме уопште не чуди, маторе дртине су најжилавија сорта. 

Цео круг лажне комуњарске двојке се смеје и поздравља, баш као да се 
опраштају на неком колодвору. 

У себи свако рецитује свој оченаш иако, овде, нико никада није веровао 
у Бога. Кажу да је стар и спор. Као безбедан секс.  

То петљање са вером и невером уопште не смета Марији, правој 
београдској дами, да се шета са трогодишњим Николом. Рођена је у Кнез 
Михајловој и никаква ванредна стања не могу да промене њене навике. Иако 
ових дана не препознаје свој родни крај, строги центар свачијег Београда, 
наставља лежерно да корача кроз ускомешану руљу са својим живахним сином. 
Радознало дете, вози бицикл на три точка и утркује се са птицама 
злослутницама. У нас је обичај да чим видимо гавране помислимо на смрт. 

„Никола, сине, хајдемо полако кући. Чујеш ли ватрогасце?”  
Сирене нису престајале да урличу.  
„То су оне храбре чике у црвеним камионима са шлемовима, који 

спасавају људе кад избије пожар, или скидају маце кад се попну на високо дрво, 
па их је страх да саме сиђу.”  

Малишан се залетео да поздрави хероје. Његове плаве очи као да су 
гађале и искушавале птичурине, нашао се у чуду када је излетео са платоа 
испред Градске библиотеке директно на најпрометнију улицу која раздваја 
Кнез од Калемегдана. Бициклић се нагло преврнуо и дете је остало да лежи без 
свести. Овај тренутак је заледио све боре на Маријином лицу... Оно што их је 
обоје освестило било је тужно завијање Хитне помоћи, која их је возила ка 
Ургентном центру. Никола је и даље разговарао са ватрогасцима, молећи их да 
помогну мами која је наглас плакала.  

Мој Мића је чувао оног покојника који је шатро двехиљадите променио 
историју. Био је његова телесна стража, а мој Макица и моја Љубав. Мене та 
опозиција и њихове петпарачке приче нису много занимале. Имала сам свој 
испуњен живот, који ме није спречавао да му мантрам „за идеале гину будале”, 
и да је њихове дедове довукао Тито са вршке чуке па сад нама ваљају муда за 
бубреге. Мића се мрштио и смешкао у исто време, знајући шта било који рат 
носи. Он се највише плашио нашег одвајања и тога да неће имати ко овако да 
лаје без икаквог страха. Зато смо сваки слободан тренутак проводили  у 
загрљају. 

Из Симе Милошевића, Сања је колима скренула у Максима Горког, баш 
на оном месту где је месец дана касније бомба разбуцала околне улице. Ех, тај 
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мој град су рушили и рушили, али нико га није толико рушио као избеглице и 
сељаци надошли с партизанских шума и гора.  

Стала је поред трафике која је уредно радила. Као да је напољу мир. У то 
време, народ, утренирана стока, највише се плашио да не остане без посла, и без 
пљуга. За алкохол и доп увек се знао штек и ту никакав рат није могао да омете 
трговину. Девојка из трафике је, као и сви дођоши, запуцала из села да учи неку 
високу школу или барем отмени занат. Али светла велеграда заслепе и најјаче 
женске карактере и претворе их у карикатуре. Сања је, наравно, куповала све 
могуће цигарете које су преостале и исписивала чекове са и  без покрића.  

„Мала, шта радиш ти у овој конзерви? Чекаш да дођу ослободиоци? 
Пали кући, бре!” 

Облог лица и равне косе, без шминке и са мало природног руменила на 
усуканим образима, млада продавачица јој је, у тим тренуцима, деловала као 
неки загубљени ретард у овом ретардираном свету.  

Девојка ју је саслушала не правећи никакву гримасу, а затим је кроз 
неочекивано меланхоличан смешак тихо рекла:  

„Ако одем, ко ће онда вас Београђане да снабдева цигаретама? А и 
свеједно ми је, немам никога у овом граду ни ван њега. Где год била, чека ме 
рат.” 

Сања је почела да осећа чудан, необразложив стид.  
„Имаш себе, идиоте мали. Закључај ово и бежи!” 
Иако нервозна од страха који је у њој будила и сама помисао на присилну 

никотинску апстиненцију, Сања је деловала мајчински док су јој Ања и Лазар 
висили са њених кошчатих кукова.  

Видевши како су се деца узврпољила од упорног и досадног кукања 
сирена, девојка је изашла из трафике, пришла Ањи и рекла јој необично 
смиреним гласом: „Не бој се, то су ватрогасци. Оне добре чике са великим 
мердевинама које спасавају малу децу када се пењу на дрво. Читаће ти мама 
Пипи Дугу Чарапу, она је у животу била чак и то.” 

Воља оваквих девојака изазива патњу. И бол. И радује. 
  Марија је седела у ходнику Ургентног центра, који је и без рата био  
руиниран. Зна се да се тамо највише рокало, за сваког кримоса који је морао да 
се оперише без обавештавања било кога о томе. Тако су запослени заволели 
одавно звук метала, али не и сирена. И чудно, те вечери, једино је тамо владао 
мир. Ходник је био довољно дугачак па је Марија могла да настави шетњу, сама, 
благо унезвереним корацима, док чека и броји напрсле линолеумске плочице 
украшене флекама од никада опране крви.  

Пијани, угледни доктор Стефановић бауљао је тим истим ходником као 
да је корзо, плашећи се за рођену гузицу. Покушавао је и даље да изиграва 
шармера који добацује већ употребљеним сестрама, иако га ионако ниједна од 
њих није одбила. Недојебане сестрице се увек узврпоље на звиждук у осам. Све 
то иде у рок службе, мало рата само убрза време до пензије, или неког 
другачијег краја радног, јебачког века. Крајичком ока, са увежбаним опрезом, 
искусни мајстор доца видео је сенку брижне мајке како му бојажљиво прилази, 
рецитујући молитву Дечанских монаха, која га је неким чудом отрезнила. 
Рапортирао је, као из топа, громко и брижно.  

„Госпођо, операција је рутинска, мала повреда главе.” 
Застао је, а затим замишљено додао:  
„Знате, дечак је стално дозивао ватрогасце. Да ли му је тата ватрогасац?”  
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„Не, отац је пилот, али не у овој земљи.” 
Радити, стварати, старити у туђој земљи звучи нечовечно, као у строју. 
„Не брините, урадићемо најбоље. И ја имам сина.” 
Сви се ми у оваквим ситуацијама сетимо наше деце и колико времена 

смо провели без њих. Знам да неки воле да мисле о људском роду као о 
сентименталним говнима, али мени је више пун курац тих мислилаца, који су 
убеђени да су другачији од осталих. Просечне дркаџије су горе од оних са дна, 
али која мајка мисли о томе док јој је дете у операционој сали?  

„Сестра ће вас позвати чим завршим интервенцију.”   
Пијан, колико и уплашен, господин доктор се трудио да оправда свој 

углед стручног доброчинитеља. „Попијте кафу”, каже као да га је стварно брига 
а потом одлази са ходника, уз тресак, затварајући врата за собом. 

Марија је нетремице гледала кроз њега. Зујало јој је у ушима као кад  
болест нека притиска крв. 

Јебало се њој и за сирене и за ратове. За читаву планету, за Сунце и 
Месец. Њен мали немоћни дечак није тражио да му Слоба улепша игру. Није 
плакала. Научила је одавно да плакање није ништа друго него призивање 
лоших сила унапред. Нико то никада није доказао, осим Срба. 

Маријин муж чак ни сада није могао да јој буде подршка. Летео је на ко 
зна ком делу овоземаљског неба. Није могла никако да зна колико је он у овом 
тренутку ближи свим боговима, молитвама, па и свом сину. Али је нешто 
осећала – та жена која је храбрија и веселија од свих жена које сам упознала. 

Као што знамо, али се бојимо да признамо: Бог даје, Бог узима.  
Осим татиног присуства, имали су све остало.  
Да се не курчим много, рецимо да сам једна од ретких која је била у 

прилици да Ђинђићу и Чеди, онако ноншалантно, одбруси, прибрано им 
образлажући зашто то радим. Пошто је у медијима изигравао моралног 
чистунца и у то име нешто критиковао „понашање” његовог телохранитеља, 
покојнику сам првом згодом рекла да ме политика ич не занима, али ко ми се 
буде умешао у љубав, мора да нестане. А Чедици сам, док сам га избацивала са 
гајбе, говорила да је мали љигави лицемер који ће и мог Мићу и његовог Ђикија 
продати за кило гламура. Ех, та моја проклета видовитост.  

А опет, на неки свој нарцистички, болестан начин, чак ме је и сурова 
дипломатска сировина од Ђинђића ценила као жену и борца за љубав. И у целој 
тој гунгули успела сам да најпожељнијег момка задржим само за себе.  
Ајде да се ми вратимо легендарном бембању! Јер, Кили воли ратне игре. И више 
од тога. Сваку игру где се стварно добија и губи.  

Мића и ја, као да се баш ништа не догађа, улазимо у Луду кућу, кинески 
ресторан који се налазио иза Скупштине. Први пут Кинези кувају 
Београђанима. Хит, кеве ми. Све је било пусто. Конобар нас добро зна. Ја се 
смејем и блистам, а он се смешка јер мушкарци увек мисле да су одговорни за 
та наша позитивна стања. Конобар млад, леп, висок, почиње да муца. Зна Кили 
шта је страх, али зна и да га прекине.  

„Шта се то догађа напољу?”, питао је да отклони нелагоду. 
„Ватрогасци имају вежбу. Спуштају се низ конопце са зграда. Авантура, 

човече”, гласно сам се кикотала, а он се још више укипио. 
„Ало, љаксе, јеси лʼ ти мушко или си тек још једна пичкица у низу? 

Хоћеш сад да почнем да вриштим, па да видиш шта је ратно стање?” 
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Гледао ме је а ја сам му читала мисли. „Лако је теби, блајхана, ти ћеш и 
НАТО агресору пичке да даш да се спасеш.” Намигнем му, дајући му знак да га 
читам кô Буквар.  

„Хајде, дај нам по вотку да наздравимо. Нека нас кроз овај, а и кроз све 
будуће ратове, прати песма добрих духова.” 

Чим се следе моја упутства, ствари крену да се дешавају у исправном 
смеру. Зато и не би требало да икога чуди што смо попили пиће у срдачном 
расположењу. Конобар ме пригрли кô најрођенијег, док ми Мића није испуштао 
руку. 

Кинез са куварском капом, ваљда од рођења навикнут на све, држи 
дежурни кез на непомичном лицу и прави ми моју омиљену пилетину са 
кикирикијем. 

Сања је са својих педесет килограма, не пуштајући децу, стајала испред 
храбре девојке са села. Први пут је видела особу чије се здравље није осликавало 
поганим кезом и снебивљивим црвенилом; не, ово је била млада жена 
помирена са судбином, једна од оних којој ни заштитник ни јебач није потребан, 
нити је икада рачунала на неког таквог.  

Ми смо се разликовале, увек смо имале ту земљану боју фаце, као 
мртваци, мама нам и данас говори, „жути жутују, а црвени путују”, дајући нам 
до знања да смо здраве и да смо из града. Моја кева је увек имала одабране речи 
за сељаке. Ту слабост смо наследиле од ње.  

Сања је одмахнула главом. Њена превише дуга плава коса овога пута 
није била везана у коњски реп, како је она обично волела да је носи. Уздахнула 
је, сетивши се прошлог рата и приче наших прабаба како су кулови на Каленићу 
продавали воду Београђанима за златан старински накит. У ту част, моја сестра 
је сав кеш из новчаника извадила и дала простодушној девојци.   

„Како дошло, тако и отишло.”  
Само је она знала како јој муж зарађује лову. На истој тој пијаци 

рекетира сељаке и Цигане док га куну и проклињу. На овом свету нема правде, 
али има равнотеже – запамтите шта вам Кили каже. 

„Нека буде”, рече девојка, не опирући се нимало. 
  Живот њен, воденица сабласна из неког њеног сумраковца,  наставља да 
је меље и меље... унедоглед. 

Улазак код Миме за Сању је значио омању смрт, која је у њиховом дому 
била као ритуал. Прабака је усплахирена ударала по телевизору и мало-мало 
звала Телевизију Пинк не обраћајући пажњу на малишане.  

„Сања, Есмералда се вечерас удаје, а они су прекинули програм.” 
„Мима, је лʼ им заузет фиксни?” 
„Не јављају се, замисли. У овој држави више нико ништа не ради. 

Нечувено. Него, смести децу у малу собу, овде су ми лијандер и хибискус, бојим 
се да се мала не докопа цвећа. Знаш каква су деца.”  

Биљке су прабаки дошле до савршенства, расле су мирно као да ништа 
не чине, отуда је за Миму у њима било нешто свето, а не у деци, коју је 
константно без суза сахрањивала. 

„Хоћу, хоћу, наравно. Мима, разумем твоју бригу. Цвеће нам даје 
племенитост и кисеоник. Нећемо деци дозволити да нам то одузму, па чак и у 
ванредним ситуацијама!!!”  

Сестра Сања, помало на мене крвави зајебант и манипулант, 
хладнокрвно улази у тоалет, узима „цевосан” и целу боцу, као да одлива за покој 
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душе, пажљиво сипа у големе саксије. Тако је драгоценим и милим цвећкама 
отпевала ратно опело. Обогаћено суперефикасном хемијетином, прабабино 
собно цвеће је увенуло за дан.  

„Мима, ови Амери ће нас дефинитивно докусурити. Ко зна шта нам 
сипају у ваздух кад је цвеће овако клонуло?” 

Сања је озбиљно распредала са Мимом док је пресвлачила упишаног 
Лазара који је са две године сам научио да седи на ноши, а са три је читао. Те 
деведесет и девете је имао шест.  

Ноћно пишање у гаће се вратило.  
„Јао, Сања, страшно. А Есмералду никако да емитују, сад ни сама не знам 

да ли се удала. Просто ме је снашао малер за малером. Још и вас морам овде да 
гледам. Ања само плаче. Она ти је рођена болесна, да знаш. А тај мали само 
запишава кућу.” 

„Не брините, Мима, и то ће проћи. Кад прође.”  
Рекла је гласом пуним тродона. 
Док је пилот летео кроз божије куће и небеске капије, Марија је ходала 

по улеглој и утабаној земљи, због људи увек дивљој и неприступачној. Никада 
није дозволила да буде изгубљена, без обзира на непредвидиве лавиринте 
судбине. И сада је била на својој стази. Чула је само како потмуло тутње њени 
непрекинути кораци и неуморно дозивала ватрогасце као Индијанци кишу. Као 
у доброј драми, коју нико од нас не би желео да погледа, зелене униформе су јој 
прекидале молитве. Свако од тих насилно маскираних људи је био већ у свом 
дубоком, ходајућем сну. Њена одлука је била да ћути.   

Док је читава вечност пролазила мимо ње, села је у један ћошак баш као 
кажњено дете.  

Одједном, све је стало. Тргла се и почела наглас да дозива ватрогасце. 
Сви су изјурили на ходнике. Није било панике, иако је  наступио тотални мрак. 
А мала деца плаше се мрака. Мајка је то знала, а остало је наслутила 
непогрешиво као смрт. 

Агрегат се није укључио наредних двадесет минута. Таман толико да 
сићушни дечаков мозак не добије неопходну дозу кисеоника. Доктор 
Стефановић је излетео из операционе сале и загрлио скамењену мајку. 

„Нисам крив. Верујте ми. Јебао их рат, сирене и бомбардовање. Јебао ме 
овај јебени посао у овој јебеној земљи где се више ни агрегати не укључују.” 

Низ подбуло лице сливале су му се сузе. Био је  искрено потресен, без 
обзира на своје свакојако докторско искуство о којем ни колегама није желео да 
говори, да не би кварио себи пијанку и провод у сатима дежурства.  
Марија га је присебно питала да ли је Никола преживео. 

„Госпођо, жив је, али ће...” 
„Докторе, да није то, било би нешто друго.” 
И тако, стицајем неопростивих околности, Никола је постао аутистичан. 

Доктор је смогао снаге да јој дозволи да уђе у собу где се дечак полако будио из 
анестезије. Чула је његов ошамућен гласић. 

„Мама, спасли су нас ватрогасци.” 
Ех, тај рат је стварно био толико зајебан, а ја сам и тада знала да смислим 

понеку зајебанцију. Желела сам да штампам мајице са натписом „Nato Girl” и да 
све Праве Београђанке то носе као униформе, пошто се из града коначно 
дођошка багра вратила кућама, само ми нисмо имали где да се вратимо. 
Наравно да је Мића рекао да сам мали ђаво са великим ђаволским идејама и да 
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се боји да ће да ме ухапсе, али се и тад поносио мојим смислом за трговину на 
велико и мало. Не говорим ја залуд да сам мешавина Путина, Хитлера и Тате 
Саве Дамјанова, где год ме живот затекне.  

Све је наједаред у Лудој кући занемело. У таквим ситуацијама никада 
ништа нисам питала. Само сам слушала као прави Мићин војник. Био је сличан 
оном Акиму Акимичу, код Достојевског, који је био робијаш са многим 
бруталним, опасним цртама, али је био неописиво поштен човек, који није 
трпео никакву неправду око себе. 

Таква је црта битнија од целог карактера једног човека. 
Дотакао ми је нежно носић и причао како зна да ја сада ништа не 

схватам, али кад дође право време, бићу једина која ће знати целу истину. И 
њихову, и нашу, а сама ћу открити ону праву, и имаћу коме да је испричам. 

„Молим те, чувај наше слике. И све ове ’записе’, нека нико не зна да 
постоје.” 

А ја сам одувек знала да истина није само једна, а и јебало ми се баш за 
њихове увек исте истине. 

Еј, животе...  
Него, како си ти мени, овако, чисто на емотивном плану? Знаш, ја сам се 

увек питала зашто је све тако црно са једном белом туфном у центру, а понекад 
и обрнуто? И шта је у овој причи оно због чега „свако зло има своје добро”? 

Вероватно то што је Никола ипак остао не само жив, него и врло 
живахан; већ годинама успешно похађа специјалну школу, бави се 
хортикултуром, прави разне ствари од цвећа. И још му ни то није довољно него 
од четврте године са својом мајком препливава раздаљину од главне обале Аде 
Циганлије до Макишке стране. А као што знамо, данас здрава деца једва да желе 
да потрче. А и што би кад их њихови идиотски родитељи превозе колима 
одавде–донде, да им се наследници, не дај Боже, случајно не ушину. Ма, лепо 
сам ја приметила по мојим удварачима и квазијебачима да је у моди бити килав 
и туњав. А за ту епидемију није криво бембање. 

Марија данас шета унучиће од другог сина а Никола их подучава све  о 
ватрогасцима јер само они знају колика је снага људског живота. Никола  живи 
имитацију живота која  има више смисла него стварни животи многих које сам 
познавала и који се издају за здраве грађане. Једном сам Марију, желећи да 
одејебемо што даље од примисли на аутистичне судбине, радознало питала 
како је то бити жена пилота. Рекла је да је боље удати се за оног што запрашује 
комарце, бар може да ти маше одозго. Смејале смо се углас... 
  У међувремену, никад докони Мића је у костиму Последњег Мохиканца 
наставио да гања каубоје, можда верујући да је то једини прави начин да одрасте 
у исправног човека, по мери његовог оца с тромеђе Црне Горе, Херцеговине и 
Србије. Хм, кад мало дубље размислим, чак и у оним најзаљубљенијим 
тренуцима одувек је био исувише строг према себи, ни тад га тај порив није 
напуштао. Мудра женска уме из таквог карактера да извуче довољно ретких 
сокова да утоли и ону најперверзнију жеђ. 

Неко ме подсети да нисам завршила са свођењем рачуна између добра и 
зла. Дакле, где сам оно стала... Да, велике љубави и велики јебачи, како су они 
прошли? Видите како не могу да се обуздам да не говорим у множини, чим се 
спомене тема „јебавање с љубављу”, иако сам овде говорила о само једном од 
тих правих, иначе ретких, баш зато што јесу прави. Па, ваљда спада у то „добро” 
и чињеница да Миладин В., заувек мој Мића, после Ђинђићеве смрти живи од 
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државне апанаже, иако је у ширим круговима проглашен лудим због тога што 
се није прилагодио операцији пљачкања дијаманата под окриљем наше 
амбасаде у Лисабону, где је био прогнан, да нешто кобајаги ради за странку, јер 
честити момци нису нигде добродошли... Да, и ту су морали да интервенишу 
хероји – ватрогасци, избављујући закључаног академика, иако поздано знамо 
да Он није ни мала маца, а ни Пипи Дуга Чарапа...  

И сестра Сања је претекла изнад црте, и даље је жива, после скидања са 
тродона и брзе детоксикације на приватној клиници „Лориен”. Стигла је  да 
замени ону незнану девојку на трафици, и сада сваког четвртка поздравља 
Филипа и Мориса, који увек стижу на време, лепо дотерани и упаковани. Деца 
јој, упркос свему, неустрашиво бауљају Београдом, борећи се, свако са својим 
мислима, за боље сутра, уживају у својој изузетности. Наравно да су се нека 
чистилишта спонтано десила, али они су већ научили како да ходају по каљузи 
не додирујући блато. И ено ње на Јужном булевару у пространом стану, без 
лијандера и хибискуса, живи са прабаком и води рачуна о њој како не би она 
водила рачуна о њима. 

Ања је успешан манекен у свету и околини, и гле чуда, снимала је спот у 
коме јој у пожару страда младић, а спашавају га ватрогасци. Жива истина!!! 

Је лʼ то тај Јин-Јанг? 
Ако и јесте, није ми нешто нарочито интересантан и не бих да ми се 

понови. Превише компликација и гњаважа, превише патетике и сентимен-
талних срања за мој краљевски укус. Нисам ни сурова ни цинична, само сам 
искрена у жељи да стално будем испуњена онако како ја то желим. А за то се 
увек сама побринем, и не треба ми никаква публика, чисто да неко не упадне у 
заблуду да је бити са мном филмски догађај. Можда и јесте, али једино ја бирам 
глумце за моје филмове, тако да се можете задовољити гледањем, пошто ме 
никако не можете прочитати. Зато и пишем о неким другим људима.  

Мислите ако сте преживели бембање да сте спремни за јуриш? Ех, 
далеко сте ви од линије фронта, и боље за све што је тако. 

Не марећи ни за какав Јин и Јанг, џа или бу, јер је све већ засађено тамо 
где и треба да никне, живот свакидашњи рутински наставља да меље даље, све 
даље...  

А Килица? И даље је у седлу, наравно, као што сви и очекују од једне 
свуда пожељне јунакиње која воли да прича чак и о сопственим, уврнутим и 
шашавим страховима. Јашта. Ипак, и после свих тих бембања одозго и одоздо, 
због нечег као да нисам начисто са собом. Не мозгам о томе превише, није то 
мој стил. Само се понекад запитам: Јебига, како то да досад нисам ћапила и 
испробала  неког ватрогасца? 

Право је чудо како жена, домаћица са великом маштом може да поседује 
свет  у уображењу. 

И док сам бутала ове шушпе, и размишљала како да измислим цео сплет 
догађаја за моје омнибус ремек-делце, запалила ми се шерпа са динстаним 
луком, месом и пиринчем, „висим” на трећем спрату и чујем сирене, а не могу 
да отрчим до купатила ни кармин да турим! 
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НИСАМ ЧУО ПИЈЕТЛА 
 

 

Бошко Ломовић 
 
 
РУШИМО СТАРУ КУЋУ  
 
Рушимо стару кућу: 
Камен по камени, 
Циглу по циглу 
Од куће откидамо, 
Весели 
Кô да везак веземо, 
Кô њени неимари 
Весели. 
 
Пијесак и креч 
Стресамо с костију 
Пређа, 
Смирени 
Кô да вино пијемо, 
Кô да њихов глас 
Не чујемо. 

 
Нерођеној дјеци, 
Да работу не кваре, 
Обећавамо: 
Баку и акваријум, 
Столицу за љуљање 
И икону Св. Георгија 
Преселићемо 
У другу кућу. 

 
Рушимо стару кућу, 
Нема цигарет-паузе 
Док је на камену 
Камен, 
Док камен 
Посљедњи 
На гробље не преселимо – 
Свако на своје. 
 

ДАЛЕКО ОД АРАРАТА 
 
Ако је истјерано, 
Вољом Створитеља, 
Из рајских вртова 
Двоје прародитеља 
Због једне јабуке, 
Ситнога гријеха – 
Шта се нама спрема, 
Шта ли тек нас чека? 

 
Које ли веће муке, 
Које ли але и мрак 
Вребају одасвуда 
У нама звјерињак? 
У који ће нас пакао, 
У која мјеста уклета 
Из овог у којем смо 
Већ хиљадама љета?
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Ако је у доба Ноја, 
Десетог од Адама, 
Свијет био огрезао 
У калу злобе и срама – 
Гдје смо то, Господе, 
Онда ми забасали, 
Докле ли досегли, 
Докле ли смо пали? 
 
Ако се Свевишњи 
Покајао, зацијело, 
И даждом поморио 
Своје промисли дјело – 
Који ли тек потоп 
Смишља у несаници 
За савршени хаос 
Чији смо виновници? 
 
Ако смо (а јесмо) 
С конопца и са коца, 

Колико је стрпљење 
Сведржитеља Оца 
Кад нас одавно није, 
Без наде, без поврата, 
Послао у божју матер – 
Далеко од Арарата? 
 
ГОРКА ПЈЕСМА 
 
Овдје је крв, 
Овдје је јад, 
Овдје и камен грца. 
Јесмо ли твоја 
Пасторчад 
Ил’ дјеца твога срца? 
Смијех нам је шкргут, види се – 
Европо, мајко, стиди се! 

 
Овдје је огањ, 
Овдје је студ, 
Овдје су Харон, Стикс и Ад. 
На врело гвожђе 
Врелу груд 
И кост на кост, глад на глад. 

С Божијег трона види се – 
Европо, мајко, стиди се! 

 
Овдје се не спи 
Нити сни, 
Овдје горе вода и кâм. 
Около нас су 
Вуци и пси, 
У кругу ми и Бог сам. 
А ти нестала, види се – 
Европо, мајко, стиди се! 

 
Овдје се леде 
Видик и стих, 
Овдје је живот пука ствар. 
У нама згасли 
И бол и крик, 
Нову клетву говори цар. 
Ко смо и шта смо, види се – 
Европо, мајко, стиди се! 
 
1999. 
 
ПАНАЂУР У СРБИЈИ 
 
I 
Настало дивно доба,  
Врви од продаваца: 
Чега се такнеш – роба,  
Куда макнеш – пијаца. 

 
Продају топле љуљке, 
Стопе на којим стоје, 
Сњежану и патуљке,  
Присоје и осоје, 
И кости врапчеве 
Под стрехом родне куће, 
Кликтај малене шеве 
Над пољем, у свануће. 

 
Продају тестије, тапије, 
Пепео са огњишта, 
Само нек џаба није – 
Не коштају их ништа, 
Нуде натруле двери  
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И прадједовско буре... 
Роба се одмах мјери,  
А може и ђутуре. 

 
Икону Светог Саве 
Нуде за багателу, 
И дјечје снове плаве 
Заборављене у селу, 
С олтара-свјетионика 
Продају пламичке свијећа 
И звоно с трогоца бика  
Кога се нико не сјећа. 

 
Продају, по дану и мраку, 
Давни умор предака, 
Шарену дугину траку 
И пљусак љетњег облака. 
Продаће, на крају, рибље 
Уздахе и свети тамјан, 
И гробље над којим шибље 
Моли: вјечнаја памјат. 

 
II 
Настало дивно доба,  
Све врви од купаца: 
Чега се такнеш – роба,  
Куда макнеш – пијаца. 

 
Купују птицу у лету 
И лет плавог лептирка, 
Купују пчелу на цвијету 
И цвијетак недодирка, 
Свилу небеске плавети 
И ријечи које ћутиш – 
Купци као авети 
Ничу и гдје не слутиш. 
 
Пошто је румена зора? 
Шта кошта мирис сијена? 
Све да се прода мора, 
За све је смишљена цијена. 
Зато купују вјетар, 
Крик залуталог ждрала, 
На килограм, на метар: 
Роба, новац и – хвала! 

 
Купују врутка жубор 
И златног сунца нити, 
Слатки орачев умор – 
Све мора нечије бити: 
Ваздух, тишина, шум, 
Мјесечев свјетионик, 
Млијечни звјездани друм, 
Хелијум и кисеоник. 

 
Купују кућу и башту 
У снима бескућника, 
Купују сан и машту 
И путе беспутника... 
Купиће и сјенкe наше – 
Једино нам имање, 
Потом ће подићи чаше: 
Живјело благостање! 
 
БАЛАДА О КОНОПЉИ 
 
У кошуљи твојој трчао атаром, 
На твом чаршаву ме успављивао  
Пјесмом са јабуке над мљекаром 
Ћук, и до изгрева сам снивао 
Да летим изнад ливада и њива – 
Предивна дјево Cannabis sativa. 

 
Густишом зеленим ме сакривала  
У дјечјим жмуркама безазленим, 
Мирисом све село украшавала 
Тамјаном цвјетним и сјеменим 
И љуљали се моји дани млади 
На љуљашци од твојих ужади. 

 
Кућа је бивала често без штошта 
Али није могла без конопљака: 
Гдје би ручала врапчија мноштва? 
Над чиме би закрештала сврака? 
Како би трлица трлицу чула 
С брда на брдо, у врелини јула? 

 
Прије нег’ што се подигла вика, 
Прије нег’ што си недужна 
оклеветана, 
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Библија и Енциклопедија 
Британика  
Писане на папиру од твојих влакана, 
Живе дјела на платну од канабиса  
Рембранта, Ван Гога и Матиса. 

 
Сад могу стотину дана ходити,  
Ја и било ко други, до бесвијести, 
Дјетињством минулим као Скити, 
Али те танану нећемо сусрести 
Под небом завичаја још жива, 
Предивна дјево Cannabis sativa. 
 
НИСАМ ЧУО ПИЈЕТЛА 

 
О, поноћи глува, о, зорице свијетла, 
Пролазе године, а ја не чух пијетла! 

 
Пјевао је славан 
Тенор, вриједан приче, 
Нико њему раван 
Кад се кукуријече. 
Величанствен, красан, 
Са крестом у цвату, 
Казанова страстан 
У шареном јату. 

 
Мŷк над утринама, ћути моја 
Брезна, 
Куд се згуби пјесма, нико више не 
зна! 

 
Пјевао у подне, 

С вечери, у зору 
Испод шљиве родне, 
На препуном тору, 
Пјесмом крепком, умном 
Бури одољев’о, 
Царевао гумном 
Окупаном пљевом. 

 
Нема га одавно да залупа крилом, 
Да кукуријекне – шта се с пјесмом 
збило! 

 
Можда му је туга 
Покидала струну, 
Па псалам и фуга 
У безнађу труну, 
Или занијмише 
И грло и крило – 
Да га чује више 
Никог није било. 
 
О, поноћи глува, о, зорице свијетла, 
Нестало човјека – нестало и 
пијетла! 

 
Сад муклином плове 
Над драчом сокака 
Хук вјетра и сове 
Из црног оџака... 
У сјећања крику 
Гласи ми се јêком 
Дивно кукуријеку, 
Давно и далеко... 
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VOX POPULI 

 

Драган Лакићевић Лакас 
 
 

   Април 1999. 
     Село Равна 

     Источна Србија 
 

Група мештана седи предвече испред сео-
ске продавнице, у којој на рафовима нема готово 
ничега: неколико свећа, петролеј, нешто шећера 
у џаку и гајбе са пивом. Људи су уморни, стигли 
са тешких послова, знојави, у истрошеној гарде-
роби пуној рупа и каљавој обући. Неки седе на 
уској клупи, док су се други разместили по сан-
дуцима: обасјава их шкиљава светлост из радње, 
која се пробија кроз полуотворена врата. Како-
фонија гласова, јер сви говоре у исто време; у рукама су им флаше са млаким 
пивом, или  цигарете. Једни друге прекидају, а говор им је углавном жустар 
и испрекидан.  Бистре политику. 

– Ама, људи, докле ће ово да траје? 
– А ја вам кажем, за све је крив Ђинђић и опозиција. Они су позвали 

НАТО да нас бомбардује. Он побего у Немачку па сад чека да га поставе за 
председника. Где је овдена, кад нам над главом целу ноћ прелећу 
бомбардери? 

– Ма какав Ђинђић. Њега ће тамо у свет неко нешто да пита? Ја вам 
кажем људи да је све то она Медлин Олбрајт. Чехиња која је била овдена као 
малецка и све нас замрзела. Али сам чуо једну ствар, за нас врло повољно. 
Када се састајала са амерички генерали и одређивала шта ће да бомбардују, 
случајно ставила пикслу на овај наш крај. И тако овдена још ниједна бомба 
није пала. Ко може да порекне?  

– Ма причајте ви што год хоћете, али док се Рус не умеша, овај рат 
неће да се заврши. Чујем, јуче јавили на радију да је кренула Балтичка флота. 
Да запрже чорбу оним тамо бродовима на Јадрану што нас гађају тома-
хавком. Наницу им њихову. Него хоће прво да виде шта хоће овај Клинтон... 

У том тренутку се чује сирена из оближњег села. Нико се не помера, 
за тренутак сви ћуте и полако пију преостало  пиво.  

– Ја ако сам пијан, нисам блесав. Шта, бре, завија толико? Ако се 
откачи одозгоре која бомба, неће ме спаси никакав подрум. Ама нећу да идем 
никуда. Овде ћу да чекам авиони. Ма ко су они бре да ми кажу шта ћу да 
работам. Има да си седнем у виноград, па да ги видим кад ми дојду. Све ћу да 
их побијем.  

– Ма ћути, бре. Хоћу да ви нешто испричам. Јуче у нашу авлију 
свраћао онај опозиционар из Књажевца. Он има две куће, једну тамо и једну 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  21 - 22  

 
 

 123

до моје, остала му дедовина. Никада у њу не долази да нешто ради, да макар 
траву покоси, него да се само шепури. Плаћа да му други то одржава. Он 
инжењер, а жена му ради у инспекцију, разрезује казне коме стигне: нико не 
зна колика им је плата. И кажем, дође ти он код мене, па све изокола нешто 
запиткује како живимо, шта мисле сељаци и тако то. А онда почне да ми соли 
памет како си он има сателитску антену и гледа Би-Би-Си и Си-Ен-Ен и да 
преко њих сазнаје шта ће да буде.  

– Па шта ће да буде?  
– Ма како ми помену Би-Би-Си и Си-Ен-Ен, ноге ми заклецале. Шта 

има у моје двориште да помиње те белосветске шпијуне. Зна ли он да мој зет 
ради у општину и да може да изгуби државну службу због тих таквих, 
нерадника, СПО-оваца, земља нам је и пропала. И такав се нашао да ми 
прича да нам не ваља државна политика. Прича, а има залеђину. Каже – ми 
смо изазвали Американце, а они сад немају куд, морају да покажу свету да су 
сила. Наводно, по њему, они нам јављају шта ће да бомбардују. Зато има мало 
жртава, каже. А ја се мислим: ма што сам га уопште пустио у моју кућу. 
Прича, бре, свашта.  

– Ама што гађа овај Американац. Све у сам центар. Цела фабрика у 
ваздух, а нико да погине. А у моје врме, кад су нас Немци и Британци 
бомбардовали, поубијали народ кô мишеве. 

– Ћути, бре, деда Криле, да нешто кажем. Знам ја, Живораде, тог твог 
комшију. Са пијаце у Књажевац. Иде ти он једне недеље пред сам Ускрас све 
од тезге до тезге, кô неки газда. Гледа на нас сељаке са неке висине, као да и 
сам није пореклом одавде. И са сваким понаособ нешто прича. Само да чујеш 
шта је тај смислио: тражи ортака да заједно купе свињу. Али тако да је овај 
закоље, ошури и испече, а онда да деле пола-пола. Такав ти је он човек. 
Калкулант. Због њега и таквих нас бомбардују. 

– Рекао сам му ја на сав глас да ме политика не интересује. Нећу да ме 
неко поткаже, откуд па ти ја знам да неко није чучнуо иза плота па све 
прислушкује. Ја му лепо кажем: ја, односно цела моја фамилија, иду тамо где 
и сви, тамо где је већина. Ту човек не може да погреши.  

– Шта се бринеш без везе? Код нас се одувек зна. Цело село увек гласа 
за власт. Нико не може да било коме приговори. Нисмо ми као неки тамо из 
Витковца. Једни су за ове, други за оне. Сиђу тамо у Минићево на страначке 
зборове. А овамо, све се надају да ће им неко плати пиво. Ко им плати, за тога 
и гласају. Увек ʼоће да се овајде.  

– Ја највише мрзим кад ме неко пита за кога ћу па да дам глас. Шта 
те се тиче, бре, шта ти имаш да знаш. Што се мене тиче, нећу да се 
изјашњавам. Ионако од мене ништа не зависи. Зато и не волим ти избори.  
Само ми стају на муку. Сви лажу, а ја само климам главом, као да не знам 
какви су.  

– А тај мој комшија из Књажевца се све смешка некако загонетно па  
ме пита: – А шта ће да се деси ако нас је слепац водио, знаш као у оној 
приповеци од Доманојевића? – А ја кажем: – Не знам ја тог о коме причаш. 
Само знам да од мене овај рат није зависио, па ће и без моје воље да престане. 
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СВИ ПУТЕВИ, СРБЉЕ, НА 
КОСОВО ВОДЕ 

 

Аћим Тодоровић 
 

 
СВИ ПУТЕВИ, СРБЉЕ, НА КОСОВO ВОДЕ                       
 
                          I 
 
Преци Србаља сишли су са планина, 
носећи тоболце од бивоље коже. 
Хвалили Господа и његовог Сина, 
под Часним се крстом почели да множе. 
Напунили земљу у јагњећем руну, 
возљубљењем вјере цјеливали звона, 
на најбољу главу посадили круну, 
во вијеки вјеков, појали са трона! 
Из себарских зурли затрубили даси, 
низ Косово равно никли горостаси! 
                         

                        II 
 
У одежду царску олози се калем, 
кô чокоти родни Немањићи зрију! 
Симеон се диже у небески пламен, 
а Растко, кô Сава, посвети Србију! 
Душанова гарда на угарку јеца, 
док Лазару-кнезу набремљују муке. 
Разасуто стадо под мјесецом клеца. 
Милутину-слузи склизнуће на руке, 
кад се Света глава скотрља са пања 
пред Стефана младог, на трпези клања! 

 
                          III 
 
Све Мајке и Сестре биле видарице:  
Света Ана зари на српском олтару, 
а Јелена твори на просвјетне жице, 
Јефимија везе „Похвалу Лазару!” 
Кнегиња Милица Љубостињу зида, 
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и рукама ктиторским повјесмо преде, 
Симонида бдије, слијепа – без вида, 
под оштрицом ножа очи јој блиједе! 
На Видовдан сутон у црнину пада, 
а Косовка тужи по разбоју, млада! 
               

                         IV 
 
Над Косовом ламент, крици и опјела, 
црноперке птице развлаче вријеме. 
Пострадаше себри и бројна властела, 
отпорише конци с царске дијадеме. 
Ту „Небески народ” прозва се у крви, 
да бесмртјем славе по вјечности језде: 
уситњено-мрављи, врчећи кô црви, 
земља им небеса, а цркве звијезде! 
Залутале ждрале без земне слободе, 
сви путеви Божји ка Косову воде! 

 
                        V 
 
Заноћио Призрен испод црног крила, 
малаксају звона Високих Дечана, 
натапају кише Љевишка кандила, 
Архангели плачу око Видовдана, 
а Зочиште ћутке литургију снива;  
Грачаница тоне у тмине небеске, 
над Великом Хочом сунце не израња. 
Мироточе плачем са зидова фреске. 
Олуј-вјетар тамни клобук мрклог мрака 
изнад Пећке лавре, сјене патријарха! 
 

.                         VI 
 
Васкрснуће живот, настаће сеобе. 
Изнићи ће класје са голог тјемена! 
Угробљени мртви поново изгробе- 
завјетовно кренутʼ од свога камена! 
Похрлиће тамо, гдје се Господ давно 
са Србљима срео обоженог дана, 
једностопном стазом, на Косово равно, 
приносећи цркве своје на рукама, 
творене од Светих  прапредачких кости. 
Метохија пламса Божанском свјетлости! 



 

126 

ПСИ ЛАЈУ 
 

Обрен Ристић 
 
 

 Још једно писмо из Србије,  
 Пролећа 1999 
 

ПСИ ЛАЈУ 
 
И ова протече вода! 

 
Узалудан је сваки напор 
да звук разаберемо тек.  
А птице нам црне слећу 
и бетон гризу са мостова 
којих је све мање.  

 
Пролеће је стигло у крајеве наше 
и са неба трешње падају –  
у реку право.  

 
Људи масовно у природу излазе,  
са неба дарове сакупљају: 
проклетства, заблуде, бунике и клетве.  
(Праве рала, звери кроте).  
 
Пијанством до лудила сви су срећни! 
Ни крзнаш Маркс ни кожодер Лењин 
не би се овде боље снашли.  
А кучкин син? 

 
А кучкин син... 
 
Пси лају да се полуди –  
данас нам опет рече Јесењин.    
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УЗ ДУНАВ 
 
На пут полазим, у Крајину, ко да ме зове Астапово 
Негде код Букова гласну се: Главу дајем, Крајину  
не дајем! Да ли је то зов хајдука у мени или то 
болно пева Косово. На грачаничку светлу земљу канула 
 
је најсветија суза века. Путујем уз Дунав,  валови сплићу 
историју и песму. А у моје празне очи понире Црна Река. 
Певајте ви дични хајдуци са вама и сви ваши старци 
Певајте уз Хајдука Вељка ви пркосни крајински младићи  
 
Ви нишчи на овом свету Божји миљеници сведочите 
у трезвеноумљу: Нико не може служити два господара. 
Певај Крајино, отвори све чесме и црвено точи вино 
 
Зажелеће гости  песму стих што из тих гроздова ствара 
огњиште дом за претке и потомство неимарско 
Огласите се ви песници Крајине ваше да је небеско царство 
 
 
ОНИ КОЈИ ЈЕДИНИ СУ ВИЧНИ  
 
Они који једини су вични да наслуте одјездише 
Ми на лет несвикли приземљисмо путеве и избе 
И у сну пловисмо морима и небесима Претакаше 
Се воде са облацима Поринусмо лађе за сеобе 
 
Бесмо ли гости или домаћини сред олтара 
Дани краћају а ноћи изједају видело 
Јесмо ли спремни ако смо они који јесмо И дело 
Наше Над Косовом небо се отвара 
 
Нема великих и малих народа као ни смрти 
Сем преласка у честицу и златне житнице 
Ако је обмана лепота ова у кљуну птице 
 
Огњене Путањом сунца необичне путнике ти 
Поведи Одбрави горе раздвоји воде Господе 
Ти који једини знаш праву меру 
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ЊИМА ЋЕ СЕ САМО КАЗАТИ 
 
Њима ће се само казати пут и путовођа испод Свете 
Горе И сазнаше постоји место из ког се путује најлепше 
А капи ове течности чине густу масу у коју урањаше 
Ко у светињу у нади да ће одавде са камена да узлете  
 
Ако кроз ова врата чисти прођемо на којима ће нас 
Дочекати Науци ако је веровати да земља је округла 
И шупља Записано је негде Можда слово ил цртеж 
Звук у таласима Тајна у утроби Ртња тражећи спас 
 
Или у дубоким ризницама Старе планине Има ли пута 
Ка висини Видим одавде ту светлост која ме као велика 
Прозрачна риба у мирно подне августовско гута 
 
Камо је Дис кренуо мислећи да овај плави зрак ко река 
Гробница је за праведних Серба душе утопљене  
И како ће будуће насеобине куће небеске примити укућане 
 
 
И КАКО ЋЕ БУДУЋЕ НАСЕОБИНЕ ТЕ КУЋЕ 
 
И како ће будуће насеобине те куће небеске 
Ко светиње давно остављене за боље дане 
Заборављена огњишта под водама ледом и стенама 
Отворити тајна врата за нове укућане 
 
Толико лица или обриса пролазника литија све већа 
На данашњи велики празник васкресења Христовог 
У цркву Светог Великомученика Георгија продиру 
Први јутарњи зраци – велика радост пролећа 
 
Учи стрпљењу А хтео бих да вриснем У оку 
Лакоћа која ме обузима да узлетим Као цвет 
Упијајући сав жар до извора на истоку 
 
Жељан благих вести на часној трпези Али свет 
Овај на велики логор сличи Избе ће се  
небеске населити И невеста чија ће...ко у причи 
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БУМ 
 

Тихомир Станишић 
 

 
Никада себе нисам сматрао једним од оних 

занесењака који су волели да посматрају небо. 
Нисам се одушевљавао облацима, нисам налазио 
да је небеско плаветнило очаравајуће, нисам бро-
јао све оне једноличне звезде што су се назирале 
сваке боговетне ноћи, нити сам се ишчуђавао Ме-
сецу. Небо је одувек било плаво, за нијансе нисам 
марио, облаци, ако смо ми клинци били те среће, 
били су бели, звезда је увек било превише за преб-
ројати, а Месец кô Месец, вечита ухода Земље што 
по читаву ноћ светли. Јака ствар. 

Нисам много мислио ни о животу. Он је, 
такође, увек био ту. Због чега бих губио време мислећи о најизвеснијој ствари 
коју човек поседује? Губио сам време мислећи о томе како да не губим време. 
Био сам балавац, и није ми се могло замерити. 

Неки људи одрастају годинама, прелазе тај пут ка смрти корак по 
корак, саплићући се, учећи успут како да се убудуће не саплићу, несвесни да 
ће на самом крају пута ипак морати да се саплету. Неки људи за живота не 
одрасту, само им се кожа оклембеси, коса отпадне и памет испари, а оно 
изнутра остане отпорно на године. Не треба им много замерити на томе, јер 
дете уме својски да се зачаури у људском телу. Понеко дете одрасте у 
тренутку. Понекад је довољан сам један трен, један звук. БУМ. Тако сам ја 
одрастао. Нисам корачао, нисам се саплитао, ђонови мојих ципела нису се 
излизали. Нисам имао времена за то. Рат који ме је задесио помогао ми је да 
не похабам ципеле. 

Са првим БУМ сам почео да посматрам небо. Ни тада нисам у томе 
уживао, али у томе и јесте ствар: одрастање је прихватање живота онаквог 
какав уистину јесте. Ја сам након једног БУМ нагло почео да примећујем 
живот. Хоп. Пијанство детињства испарило је у отрежњујућем моменту, а ја 
сам из детета ускочио у човека. Из пелена у одело, а нико ме није питао да ли 
то желим. Данас, осврћући се на тај скок, не знам да ли га проклињем или 
величам. Не знам да ли сам ускраћен за године невиног благостања или за 
године заблуда. То, вероватно, никада нећу докучити. Нисам сигуран да ли 
је до мене. Нисам сигуран ни да ли сам тужан или срећан што сам одрастао у 
тренутку. Није ни важно. Да сам клинац, можда бих губио време мислећи о 
томе. Сада сам одрастао, мада ми се опет чини да губим време покушавајући 
да не губим време. Можда, када будем довољно остарио, најзад схватим да 
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шта год чинио, човек губи време. Са тим закључком ваља бити у миру. Тако 
то раде одрасли. 

Са првим БУМ почео сам да примећујем све те људе на улицама. Да се 
разумемо, одувек су ти људи шетали улицама. Са првим БУМ престали су да 
се шепуре својим животима, надмени и горди не знам тачно због чега, те су 
почели да се ређају у колонама пред продавницом преко пута моје зграде. 
Можда је то одувек био случај, сви ти људи шћућурени у колонама, само што 
ја нисам обраћао пажњу на те мале ствари, не знам. Након што је уследио 
БУМ, и ја сам се одједном обрео међу њима. Осетивши њихове мирисе, 
начувши њихова кукања, сви они одјеном постадоше стварни, сви ти људи од 
крви и меса, пуни брига и страхова, а празних стомака. Не знам како је било 
могуће да их до тада нисам приметио. Што се тиче мог стомака, он је до тада 
био пун, то морам признати, али морам такође да признам и да сам тек тада 
почео да мислим о томе. 

Нисам чекао сам у реду, не. Не желим да будем већи херој него што 
сам уистину био. Крај мене је најчешће стојао мој отац. Пре првог БУМ нисам 
ишао у продавницу са својим оцем. Нисам имао времена да мислим о храни. 
Само сам јео. Био сам клинац, а клинци не мисли о томе одакле долази храна. 
БУМ ми је отворио очи јер је са собом однео много хране из продавнице. 
Нисам знао да полице у продавницама могу да буду празне. Свашта, рекао 
бих на то некада. 

БУМ је такође однео са собом и многе људе. Када сам био дете, нисам 
о томе мислио. Када је уследио БУМ, помирио сам се са тим. Период 
привикавања на чињеницу да људи умиру у ратовима елегантно ме је 
заобишао. Нисам имао времена да се плашим. Одрасли људи се не плаше. 
Смрт је одувек ту, нема потребе говорити више о томе. 

Прошло је много година од тада, похабао сам приличан број ципела, 
али тек понекад заиста постанем свестан који број ципела тренутно носим. 
Шокиран сам! С времена на време, оклизнем се на улици, али не знам кога 
да опсујем – ципеле или себе. Могу ли шетати бос? Да ли би ми време тада 
учинило уступак? Panta rei, доврага, panta rei… док ормар пут истрошених 
ципела вреба и подсећа – ципеле су трајније од човека. Нема смисла. БУМ. 
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ЕЛЕГИЈЕ ИЗ 1999. 
 

Александар Д. Станковић 
 

 
       * 
 
Куд год се окренемо, пакао сам. 
Шта ли смо скривили – себе или срам? 
Празни нам се живот и душа нагло... 
 
Узалудно нам глас иде до неба. 
Немамо наде, хлеба нам не треба. 
Гледамо у свет, слепости очиње, 
можда то нови век без нас почиње! 
 
12. април 1999. 
 
 
ШТА ЋЕМО, КУДА ЋЕМО? 
 
Невреме се посред сунца сручи, 
ала на нас ватру рига, бљује.  
Грчимо се, и небо се мучи, 
и земља под нама јадикује. 
 
Од зла гори науми болесни 
(Мозгови им надуте мешине!) 
скупише се огњем, бесловесни, 
и уздарјем пошасти нам чине. 
 
Не чекасмо у сну невидоме,  
судбе писмо на длану читамо: 
надању нам неком великоме 
ни помена да себе спознамо! 
 
Што чекасмо: себе угледали,  
и видесмо неко лице друго! 
Нико нам се цвилу не сажали,  
ако није баш силно наругô. 
 
Варају нас лажне благовести, 
судбе писмо на длану читамо: 
из судбине не можеш изгрести, 
ни помена да себе спознамо. 
 
30. април 1999.

СИЛАЗАК У ПОДЗЕМЉЕ 
СМИСЛА 
 
Пред нама све црње, мрачније 
– силазимо у подземље смисла. 
Што ли нам се, у тескоби, стисла 
опака лакоћа илузије! 
 
Одсвуда у нас буље мракови 
док по сенкама својим газимо. 
Не можемо да преобразимо 
мрак што се рађа у срцу Сови! 
 
Паклену њену слушамо хуку 
са страхом што кани да обмане. 
Као да себи солимо ране, 
идемо за собом, у јауку. 
 
Небо пада, тражимо склониште. 
Хвата нас нада као паника! 
Са дна нас, пале, подиже рика 
бесмисла, душе стану да вриште. 
 
Препокрива нам очи гордеће 
тешка мрена светскога бестида. 
Свирепо се, кô неман свевида,  
црно над нама склапа столеће. 
 
5. мај 1999.  
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ДОК ДОБА НАШЕ ГИНЕ 
 
Свуда паукове мреже, нигде пута. 
Кô слепци гледамо: Можда и Бог лута! 
 
Безнађе нас води, сањамо црним сном. 
Хоће ли нас утешити над или слом? 
 
С каквом ли ће мором свањивати зоре 
ако ли се збуде по вољи Пандоре!? 
 
Кад би се од очаја отело ишта! 
Кад би нас подигла наша  

узданишта! 
                 
Срца стиснута, глува звона клепећу, 
бауљамо по мраку, тражећи свећу. 
 
Крију се крвници иза паучине. 
Нашом ће се жртвом доба да узвине! 
 
15. мај 1999. 

 
НЕ ДАШ НАМ ДАНАС 
 
Звоне нам сва звона као у судњи час. 
Иштемо спас од Тебе – не даш нам  

данас! 
 
Ране отворене, срца разједена.  
Морија надире са неба ватрена. 
 
Гласом вапајимо, с тугом се боримо. 
Осим у Тебе, где да се то склонимо! 
 
У души нам снага, пакао носимо,  
у мркломе мраку Твог вида просимо. 
 
Гробне стоје слике, пукла огледала,  
кобна се заклетва клетвом обећала. 
                    
Чекамо усудно да нас ватра спржи, 
са вечном молитвом, кô да смо Ти 

 мржи! 
 
Пружамо Ти руке – вапај избављења: 
Хоћеш ли нам дати вере и спасења! 
 

Звоне нам сва звона као у судњи час. 
Иштемо спас од Тебе – не даш нам  

данас! 
 
27. мај 1999. 
 
ЖАЛ ЗА ФЕБОМ 
 
Дан се као ковчег затвара.  
Зебња нам по земљи ромони. 
Сломљеним кораком сањара 
тонемо: Боже, наш, саклони! 
У одразу лица знак чудни 
самилости, бол узнесења! 
Куд ли ће нас узнети будни 
снови с одјеком тужна бдења! 
 
Крт дамар суве сузе, језа. 
Сребро плача под сводом бљеска, 
сјај поврх круне бледа кнеза! 
  
Труну облаци, стоји треска  
пјаног грома у гротлу неба. 
Срце ми бије, жалим Феба! 
 
6. јун 1999. 
 
ЈУН 1999. 
 
Дан за даном, лето киши... 
Шта можеш, душо, уздиши! 
 
Улицом тиј, бег у себе, 
сузимо, срце нам зебе. 
 
Мучно нам освићу јутра, 
тешка сна о оном сутра. 
 
Тмурно време, грозимо се... 
Шта са собом! Молимо се! 
 
8. јун 1999. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСТОВИ 
ПРЕВОДИ  



 
На страницама које следе Исток доноси поезију: два руска песника (Максим Амељин у 

преводу Жарка Миленића и Станислав Ли у преводу Владимира Коларића), двоје украјинских 
писаца (проза Олександр Масљаника и поезија Халине Крук у преводу Јарослава Комбиља), 
румунског песника Мирчеа Дан Дуте у преводу Данијеле Трајковић, латиноамеричког песника 
Педра Лопеза Адорна, индијског песника Пранаба Гоша и шпанског песника Хуана Гарида Сал-
гада у преводу Данијеле Траковић, као и пет македонских песника (Братислав Ташковски у пре-
воду Радослава Вучковића, Васил Тоциновски, Стефан Марковски, Славчо Ковилоски и Никола 
Алтиев у преводу Ненада Трајковића). 

У претходним бројевима (20 бројева у 12 свезака), Исток је у рубрици Мостови на више 
од 350 страна објавио поезију и прозу из следећих земаља: 

Број 1/2014: Португалија; 
Број 2–4/2014: Русија и Пољска; 
Број 5–6/2015: Португалија; 
Број 7–8–9/2015–2016: Енглеска, САД, Белгија, Грчка, Русија, Словачка, Бугарска, Маке-
донија и Словенија; 
Број 10/2016: Јерменија, Русија, Словенија, Румунија и Словачка;  
Број 11–12–13/2016–2017: Бугарска и Украјина; 
Број 14–15/2017: Британија, САД, Македонија; 
Број 16/2018: Немачка; 
Број 17/2018: Бугарска, Норвешка, САД; 
Број 18/2018: Немачка; 
Број 19/2018: Украjина, Русија; 
Број 20/2019: Француска, Белорусија, Шпанија, Украјина. 

 
 
 
 
 

 
 

1957-2 (24 x 44 cm) 
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РУСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА

ПОБЈЕДНИЧКЕ ПЈЕСМЕ 
(превод: Жарко Миленић) 

 

Максим Амељин 
 
 
*  *  * 

 
Од тешких су изабрали путева не најтежи, 
од лаких не најлакши пут, 
иду између планина и јама средњим, 
 с којег не могу скренут 

 
налијево, гдје нагиб стрм уздиже се 
надесно, гдје је ждријело – пропаст 
и нема ту ни ужета нигдје, ни љестве – 
или се попети, или упаст. 

 
Не знам шта је боље, но само равно 
за мене више није - 
куда? – дубином привучен јамом, 
врхом зову планине. 
 
ДВИЈЕ ПОБЈЕДНИЧКЕ ПЈЕСМЕ  

 
1. 
Седмопрстим шипком ружин грм, 
незамјетно дивља, постаје: 
изрод послије појаве цвијећа, 
црвеносмеђе рађа плодове. 

 
А вриједи ли у црној пећи испећи, 
прекрасну глину у пећи испећи, 
прекрасну црвену глину? 

 
Златне рибице у запуштеном рибњаку 
постале огромни, масни 
караси – на науљеним тавама 
сад дрхте од нестрпљења. 
А вриједи ли у црној пећи испећи, 
прекрасну глину у пећи испећи, 
прекрасну црвену глину?

 
Нека нико ништа не схвати, ништа 
не научи друге, ни сам не научи, 
јер у пјесми мојој нити ријечи, 
нити музика нису најважнији. 
 
А вриједи ли у црној пећи испећи, 
прекрасну глину у пећи испећи, 
прекрасну црвену глину? 
 
2. 
Оскоруша лијепо 
раширила руке, 
а нема ни мећаве, ни студи - 
тове се на лапавици 
перја хрпе, 
о њој не брините нимало. 
 
О, Анђеле мој огњеног лица, 
молим те, искрено реци, 
шта чинити кад мртва сјеница 
у руци стиснутој лежи? 
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Не виде слијепи 
не чују глухи, 
о њој неће рећи нијем, 
која градом 
туче, посипа 
сад блато, сад несталан снијег. 
 
О, Анђеле мој огњеног лица, 
молим те, искрено реци, 
шта чинити кад мртва је Фелица, 

лишена круне, реци ми? 
 

*  *  * 
 

Желио бих имати дом властити 
на обали мртвој уз живо море 
гдје над валовима стење бакар  

небески, 
јер Нот  и Бореј, међу собом  се  

споре, 
што изгубили су ваздушно звоно, 
гдје сад је жега, сад студ, никада  

топло. 
 

Слабим зјенима залазак златни  
користи, 

ружичасти, тиркизни и Пут  
Млијечни, 

одвраћа их од болести, 
смирује ум, мој нимало осјетљиви 
не ужасне се грмљавине слух  

сузвучни 
дубоки, глагољиви и пјевући. 

 
Сваки опозив је знан од дјетињства  

потом, 
мени, носитељу ријетком два  

нарјечја, 
узвишеним – мало натуцам –  

језиком 
то што је немоћна изразит памет  

човјечја, 
отегнуто говорећем, ријечи састав 
изврнух наопако и поравнах. 

 
Шта ми остаје? – неразговјетна  

долу 
тешка ријеч и мој што у празно  

звучи 

глас, искривљен –  
полуотцијепљен, полу- 

жив, комшијама почео служити, 
летећој риби или птици воденој  
у властитом дому страном. 
 
*  *  * 
 
Из куће је тужно на посао поћи, 
прескакати препоне с посла у дом, 
пливајући струјом к вртлогу доћи, 
у јесен, љетом, прољећем и зимом 

 
просто шетати улицама,  

усвојивши: 
свијет не стићи, не чекати творца 
нових – умјесто овјешталих – 

норми, 
не оживјети ни ума ни срца, 

 
само до испаше похлепан, 
што не чинити – не чиним ни ја – 
неодређен облик сам 
постојања и живота. 
 
*  *  * 

 
Одакле шта долази? – Никада 
ми није било тако силно јарко  

свјетло.  
Гори, гори, сја, моја звијезда, 
моја свијећа угашена вјетром! 
Више није звијер, још није човјек 
непрозирном кором скрит, 
да продре у наредни вијек, 
тврде, могу стољећа открит. 
 
Спасења другог није дано 
од унутарњих и вањских путева и  

брана: 
не радује заборава вино, 
не засити храна ненадана. 

 
Боље свој, нек је и скромни,  
но добара сваком – карика у ланцу: 
живи смрт чекају равнодушни, 
а мртви недјељу не чекају. 
 
1996–2000. 
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Максим Албертович Амељин је рођен 7. 1. 1970. године у Курску. Дипломирао је на 
Факултету за књижевност „Максим Горки” 1994. године. Од 1995. почео је радити као 
комерцијални директор издавачког предузећа „Сyмпосиум” из Москве. Од 2008. године је главни 
уредник у Издавачком предузећу „ОГИ” из Москве.  

Објавио је збирке пјесама Хладне оде (Холодние оды, Москва, 1996), Дубиа (Санкт 
Петербург, 1999), Горгонин коњ (Конь Горгоны, Москва, 2003), те књигу сабраних дјела 
Подчињена ријеч (Гнутая речь, Москва, 2011). Осим поезије пише и есеје. 

Лауреат је Награде Солжењицинове, Буњинове награде, „Незнакомка”, награде часописа 
Новый мир, пјесничке Награде „Антхологиа”, велике Награде „Московский счет” (за збирку 
пјесама Горгонин коњ, „Знамя”, те Награде „Человек книги” за најбољег уредника.  

Значајан утјецај на Амељина има античка класика. Он сам преводи са старогрчког (дјела 
Пиндара) и латинског језика. Превео је и приредио три књиге Катулових пјесама, Пријапову 
књигу (Москва – Санкт Петербург, 2003) и дјела других античких класика. Такође преводи 
поезију с италијанског, грузијског и украјинског језика. Приредио Изабрана дјела Грофа Д. И. 
Хвостова, А. Е. Измаилова, С. Нелдихена, те Антологију савремене руске поезије (Москва, 2004), 
Антологију на кинеском језику (Пекинг, 2006). 

Пјесме Максима Амељина уврштене су у Антологију савремене руске поезије (Пекинг, 
2006), Антологију руске лирике (Београд, 2007) и друге. Превођене су на енглески, њемачки, 
француски, италијански, шпански, португалски, кинески, вијетнамски, грузијски, арменски, 
латвијски, мађарски, пољски, српски, хрватски и друге језике. На подручју бивше Југославије је 
први једну Амељинову пјесму превео др Миодраг Сибиновић уврстивши је у своју Антологију 
руске поезије, а збирку пјесама Горгонин коњ је превео Жарко Миленић и то је прва преведена 
Амељинова књига. У припреми су његове књиге у САД, Њемачкој и Италији. 

 Амељин је учествовао на књижевним смотрама у Њемачкој,  Грузији, Арменији, Куби, 
Србији и другим земљама. 
 

 
 

1956-1 (39 x 26 cm) 
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РОСА У ТРАВИ 
(превод: Владимир Коларић) 

 

Станислав Ли

 
*** 
које боје 
су данас твоје мисли? 
моје су светле! 
 

*** 
песник ко је? 
написао и десило се, 
рекао – збило се!... 
 

*** 
тиха срећа, 
писати стихове ујутру 
с шољицом кафе... 
 

*** 
на лишћу песама 
божанске капље  
као роса у трави... 
 

*** 
с усхићењем гледам, 
одсјај божанског 
светлуца у стиховима!... 
 

*** 
Божији план 
од ропства ка слободи 
кроз борбу?... 
 

*** 
пишем како могу 
своје хијериглифе, – 
хвала, животе!... 
 

*** 
смртни на земљи, 
али у бесмртности је исход, 
верујем као дете... 

 

 
*** 
носим свој крст, 
као и ти, и други, 
ка својој гори... 
 

*** 
упознај себе 
и друге ћеш разумети, 
и праштати... 
 

*** 
месец у облацима, 
папирни змај 
бели се у гранама... 
 

*** 
хаику пишем 
и видим како је у животу 
толико сувишног... 
 

*** 
праштају ли се греси 
на Страшном Суду? 
апокалипса... 
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*** 
строго живот 
гледам у очи, 
другачије не може... 
 

*** 
ћутање - 
највећа је заштита 
од света... 
 

*** 
воз је отишао 
и станица опустела, 
прошла је поноћ... 
 

*** 
увек памтим да 
свет је Свевишњим створен 
с љубављу... 
 

*** 
у свету другом 
други месец светли, 
цвеће и трава... 
 

*** 
од јутра пијем 
ћилибарске капље 
летњега дана... 
 

*** 
не бој се смрти, 
живот је страшнији... 
Господе помилуј! 
 

*** 
нечујни пуж 
у светлозеленом лишћу... 
рано јутро! 
 

*** 
негде је рат, 
негде су крв и сузе, 
лето пролази... 
 

*** 
када ћу 
написати хаику 
без речи?... 
 

*** 
та искушења 
што судба шаље, – 
то је живот? 
 

*** 
видео си светло, 
и не желиш више 
у окриље таме... 
 
 

 
 
Станислав Ли је рођен  у Целинограду 1959. године. Завршио је Технолошки институт 

у Алма Ати. Песник је, сликар и преводилац. Аутор је неколико збирки поезије. Стихови су му 
штампани у антологији Савремена руска емиграција (2002). Преводи стару, средњовековну и 
савремену корејску поезију, а у његовом преводу (заједно са Ји Ин Кјоном) објављене су 
изабране песме савременог корејског песника Ко Ина (2010) и Антологија корејске класичне 
поезије (заједно с Ким Хјон Теком, 2013), у издању „Уметничке књижевности”. Учесник је 
Светског фестивала поезије (Сеул, 2005.). Песме су му превођене на корејски, енглески и српски 
језик. Победник је Московског међународног фестивала Златно перо, добитник Награде 
„Ариран”. Учесник је колективних републичких изложби, међу њима и међународне у граду 
Кванджу, где је излагао заједно са уметницима из Енглеске, Јапана и Републике Кореје. 
Самосталну изложбу је имао у галерији Војаџер (2002), под називом Дзенски акварели. Слике су 
му изложене у Музеју емиграције у граду Инчон,  Република Кореја, а такође су део и приватних 
колекција у Јапану, САД, Јужној Кореји и другим земљама. Живи у Алмати, Казахстан. 
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УКРАЈИНСКА САВРЕМЕНА ПРОЗА  
ПЛАЋАЊЕ ЦЕХОВА 

(превод: Јарослав Комбиљ) 
 
 

Олександр Масљаник 
 

 
Непосредно пред свитање стари је уснио Хафију 

– младу, у белој везеној кошуљи, што је, попут 
мантије, досезала чак до чланака, која је ступала по 
роси у њиховом врту, остављајући угажену траву за 
собом; топло му се осмехивала, а он се радовао, као 
што се мајци радује расплакано дете, хватао је њену 
танушну руку са плавим кончићима жилица, 
загледао јој је у очи, али она је гледала некако 
чудно, буквално кроз њега.  

– Хафијице, па ти си умрла? – сам није веровао 
у те речи, не, он их није могао изговорити.  

Прекорно је климнула главом, ставила прстић 
на уста – за тренутак је занемео, а Хафијица је већ 
грабила у дубину врта, као да је лебдела над 
земљом, он је такође лебдео, зачуђен: „Вероватно 
још растем у старости...” Ово је био њихов врт, а као и да није њихов: дрвеће 
се чудно узвисило, раширило над њима танке прсте грана, ловиле су, а нису 
могле да улове црно-антрацитне гавранове, који су дрско грактали, тукли 
крилима по густом ваздуху, надимали, као ветрењаче, белу Хафијину ко-
шуљу. Зауставили су се поред трешње, а она му је показала нешто сакривено 
маглом, њему невидљиво, али њој добро познато. Чкиљио је, напрезао вид, 
али ништа није видео. Она је подигла обрве и показивала прстом у маглу, као 
да је хтела да исцепа белу покретну завесу. Стари се јако уплашио: она ће 
нестати и више се неће вратити, ако он не угледа то... Хафијица је почела 
полако да се топи, да нестаје, као восак, тужно климајући главом. Крикнуо је 
од страха, пружио руке к њој – одједном се магла разишла а појавило се 
чудно дрво: била је то стара крушка-нероткиња, коју је баш он посадио пре 
двадесет година, ни једном није цветала, а сад се појавила пред њим у белом 
цвету. Сребрни одсјај дивљаке ширио се изнад врта, спаљујући све уоколо, а 
он је бежао од тог пламена, спотицао се, падао, вриштао и од тог вриска се 
разбудио.  

Шта би то требало да значи?  
Још никад хладна вода није се чинила тако укусном, никад није тако 

гасила жеђ – са усана је у маху потекао танак млаз, па по бради, да би весело 
завршио на поду. Пио је похлепно, гутао, готово се гушио. Осетио је: ако се 
наредног трена не одвоји од чаше – загрцнуће се и удахнути пуна плућа течне 
хладноће.  
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Уффф... – дланом обриса усне, па обамре за тренутак; чинило се као да 
из спаваће собе немоћна жена тражи мало воде. Попи још гутљај, али вода се 
чинила неукусном. Неће више тражити стара Хафија, неће тражити... 
Заменила је меку перину за зелени свилени лежај гробља. Требало би отићи 
почупати коров са гроба, док се није потпуно осушио, јер ће га касније бити 
тешко чупати с корењем.  

Одгегао се у офуцаним папучама до постеље и сео. Рука је сама напипала 
оштро колено, почела трљати, гладити. Ломило је попреко, болела су леђа – 
стењао је, не би ли бар некако разбио тишину, која је већ устајала у кући и 
натопила све.  

И ето, опет је сам-самцит, као прст. Три недеље је проживео код сина, 
хвала Богу да је имао толико разума да не прода кућу и врт. Снајка и није 
лоша, сипала му је супе у тањир више него осталима, пива му је куповала, 
цигарете доносила, није да му се смејала, као унука, кад нешто није разумео 
на телевизору, али је осећао срцем – прихаватала га је као стару ствар, која 
заправо и није више потребна, али коју је и бацити жао – могла би и 
затребати. Понекад га уопште није примећивала, а понекад је пред њим за 
најмању ситницу срдито држала буквицу његовом сину Васиљу, да би њему, 
остарелом, напакостила. Васиљ би ишао у кухињу и гутао шаку таблета (било 
је ту жутих, зелених, ружичастих, плавих, као дечији кликери). Жао му је 
сина, жао и снаје, своје, хрушкивске девојке. Али добро, све ће проћи, биће 
то некако, шта и да се каже...  

Разобадали се грчеви у левој нози, повређеној још у време необуздане 
младости. Због ње, проклете, и почели су га звати Криви Ферко. Гурнула га 
је с тавана хировита комшиница Хања (он је сазнао да лети спава сама на 
сену) – два метра је летео наглавачке. Истина, после рата Криви Ферко је у 
сеоској кафани не једном лагао о рањавању у леву ногу, иако барута ни 
омирисао није, јер је служио у позадини, у интендантској служби – ову 
нелогичност нико није разумео, а Ферко се није трудио да је разјасни. Ова 
легенда је годинама обрастала, као камен лишајем, све новим и новим 
детаљима, тако да је Ферко и сам почео веровати у њу, и бесно би реаговао на 
само помињање тавана, сена или Хање...  

Стари је побегао од сина, отишао ненадано, без упозорења. Покупио је 
своје прње, написао поруку, дао комшиници кључеве – и запутио се ка 
станици. Могао је сачекати да се син врати с посла, све објаснити, али да ли 
би га Васиљ разумео, а уз то, да ли би увече и сам био спреман на тај потез, 
на то што је намислио, или би прегорео...  

Још јуче су уз чај градили планове, мислили-премишљали, како да уреде 
собу за старог, шта докупити, да ли довести из села ковчег, или пренети 
унукин орман. Решили су да пренесу орман – мање муке. А ујутру се стари 
спремио по млеко у продавницу, лежерно сишао са седмог спрата (није 
користио лифт, плашио се), изашао из зграде, завио иза ћошка и...  

Ту је, као радосно куче, на њега налетео ветар, облизао га влажним 
језиком, у налету му скочио на груди и весело се насмејао. Овај несташко је 
тражио управо њега, утрошивши много снаге у прочешљавању грмља и 
шикара, изгубио је снагу, али је зато донео оно што је накупио с оне стране 
гора. Стари се задихао од навале мириса што их је донео ветар-луталица, који 
је, он је био сигуран, долетео из далеке Хрушивке. Само у њиховом селу може 
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битит такав ваздух, јер само код њих тако опојно миришу траве, тако медно 
сазревају крушке. Стари се упути ка продавници млека, подмећући лице 
пустахији, а разбарушени ветар се бацакао у ноге, одфијукао би некуда, 
сакривао се, да би потом изнова и изнова налетао на старог, омамљујући га 
мешавином мириса. Како је добро што су се срели овде међу овим хладним 
зиданим кућеринама, са истим прозорима, са шумом нарогушених антена, 
са сивим тракама асфалтиране земље. Он се закашља од јетког дима који је 
остављао неки камион – мириса као да никад није било. Ветар је, вероватно, 
одлепршао да тражи још неког из Хрушивке...  

Већ у возу размишљао је о томе како је тешко у души далеко од родног 
краја. Из села је био одсутан само месец дана, а види сад, како га је обузела 
носталгија. Син му је често са магнетофона пуштао песме канадских 
Украјинаца – лепо певају, нема шта. Стари је више пута молио да му пусте те 
песме, сатима је седео уз магнетофон, али никако није мога да разабере чиме 
га узбуђује то прекоокеанско певање: и језик је исти, и мелодија је добро 
позната, али у Украјини не певају тако, не тако... Тек данас, после сусрета са 
оним ветрићем-луталицом, схватио је суштину: чак и веселе песме ломиле су 
момке из далеке Канаде, чак су и Хопак5 изводили некако сетно, готово 
тужно, а да тога ни сами нису били свесни, јер – не може човек певати 
радосно ако је душа пртиснута туђим језиком и туђим небом.  

...Пробадало га је уздуж и попреко, трнула је нога. Одшепесао је у кухињу 
– на столу флеке од вина, мрве хлеба, реп од харинге, нагризена јабука. Осети 
да је јако гладан – отишао је у амбар по димљену сланину, насекао танке 
кришке и бацио на угрејани тигањ. Кухиња се напунила таквим мирисима да 
је старом, хтео – не хтео, адамова јабучица шетала горе-доле, а кад је у то 
насецкао још два чена белог лука – комшијски пси су се одазвали тако 
улагивачким лајањем да је морао затворити врата. Умутио је три јајета са 
павлаком, додао бибера и соли – па у тигањ. Био је то царски доручак.  

Није стигао ни да попије чај од шипурка кад је на прозору промакла 
нечија сенка. Био је то Печерја, далеки комшија, запослен у рејонском 
центру. Јутарњи гост је оштро преступио праг, чак није ни куцао, хитро је 
цимнуо кваку, као да су га овде већ дуго чекали.  

– Ферко – расу ситан смешак, као да је грашак из шаке у длан сасуо – код 
тебе би противпожарци егзерцир могли изводити!  

Његове очи су хитро прелетеле просторију и зауставиле се на столу, 
опипале тањире и боцу „Изабеле”, па пробрале остатке.  

– О, па ја видим да си имао госте, хе-хе, можда си неку половњачу згрејао, 
а, деда? Кажи, такву ћемо свадбу направити, да ће и воћњак зашумети. 
Печерја опет поче да пресипа грашак, истовремено извукавши из торбе две 
боце пива.  

Стари први пут упитно погледа госта.  
– Је лʼ видиш, Ферко, каквог доброг комшију имаш? – Печерја није 

питао, он је тврдио – и сам знаш да ракију до подне не продају, па сам ти ја, 
овај – пива...  

Стари је ћутао, целим својим бићем је показивао да му је неважан и 
Печерја и његове боце. Он је знао шта је довело комшију, о чему ће повести 

 
5 Гопак – темпераментна украјинска игра  
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разговор, али је ћутао. А Печерја као и да није примећивао ту незаинте-
ресованост, дувао је у боце и трљао их уредно испегланом марамицом.  

Деловало је као да су Печерју некад добро млатнули по глави, а, стиснуте 
ниским челом, очи су неким чудом ипак успеле да не искоче, ухваћене у 
задњи трен танким обрвама, са смеђим, проређеним трепавицама. Зато сада 
изгледа да ће оне ипак испасти, скотрљати се доле, као две презреле шљиве. 
Зелене Печерјине очи тако су штрчале да су за собом оставиле широку 
жидовску грбину носа.  

– Ти, Ферко, треба да се ожениш – Печерја заузе озбиљну позу, као да за 
њега није било ничег важнијег од старчевог породичног живота. – Имао би 
ко кошуљу да ти опере, воде да дода, а, можда, хе-хе, и да згреје кад треба.   

Старац је испод ока посматрао како се из ћилибарне течности подижу 
мехурићи ка узаном грлу боце. Ћутке узе чашу, омириса садржај и, у једном 
маху, сасу у себе пиво. Печерја је већ испразнио боцу и нешто објашњавао:  

– Ја не могу, не могу – на посао, кад оно заудара, проклето!  
Ферко се подсвесно још противио добром расположењу далеког комшије, 

али пријатна топлота незаустављиво се ширила целим телом, па још пиво 
после обилног доручка – и није тако лоше. Заправо, шта је лоше учинио 
Печерја? Добро, нешто петља, препродаје, не би ли који динар зарадио, али 
човек има породицу, децу треба прехранити.  

Растопила се равнодушност у старчевим очима:  
– Добро, комшија, спашавам те последњи пут. Али запамти: последњи 

пут! 
Печерја је отишао, остављајући за собом мучни мирис киселог купуса, 

нафталина, пасте за обућу и прженог лука. Стари је с гађењем увлачио тај 
незамисливи букет мириса, а онда пожурио да га неутралише комадом црног 
хлеба, који је васкрсавао мирисе бескрајног ражаног поља, спарног поднева, 
ћилибарног треперења летњег ваздуха, руменилом преливене Хафијке док је 
радила први замес, да би затим округле беле гомилице, на уљем подмазаном 
плеху, хитро убацивала у загрејано ждрело пећи.  

У њиховој кући увек је мирисало на бели хлеб. Неретко се поџапавши са 
супругом, кретао би у продавницу да купи векну хлеба, али га је она смирено 
и отресито смиривала и заустављала, а онда почињала да меси тесто у 
наћвама. А сада се у његовом дому шире ко зна какви мириси: од напола 
трулог лука, охлађене пећи, прашине, сивила и самоће.    

Ни кристал и злато, ни прекоокеанска одећа не представљају 
карактеристике дома – само мирис, једино мирис доноси истинску слогу или 
раздор, љубазност или равнодушност. Постоје собе, пуне свега, а мирис – 
неки ледено-музејски, нафталинско-негостољубив, у којој се нећеш дуго 
задржати, већ брже-боље устајати са меких, сомотом опточених столица, да 
се дочепаш свежег ваздуха. А има и ниских кућица, са узаним ходником и 
једном собом, са похабаним нефарбаним патосом, са снежно белим 
столњаком на ручно прављеном столу, са високом пећи, просто речено 
старинска кућица – а опија наном и мајчином душицом, која привлачно 
очарава. Стари је имао поверења у оне домаћине, код којих би осетио да би у 
њиховим кућама, односно собама могао да заноћи. Понекад би уловио самог 
себе да машта оно што би му сан учинило дубоким и спокојним, на високом 
кревету, са брдом меких јастука, под иконама, под суровим погледом светог 
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Николе са нагоре подигнутим прстом (да ли грди? да ли подучава?). А све се 
завршавало тиме да пожели газдама лепе снове, а сам оде својој самотној 
кући, дуго се врти на лежају, преврће се и љутито туче по јастуку, 
незаустављиво кашље и свађа сам са собом.  

Људи и куће тако би се саживели, тако допуњавали, да није било јасно да 
ли домаћини миришу на куће, или су куће натопљене мирисом људи у њима.  

Стари се обукао и без журбе изашао из куће, у којој је тако оштро 
заударало на самоћу.  

Сликарка-јесен прокрала се нечујно и у његов врт. Тананом четкицом, 
умоченом у златасти окер, кренула је да префарбава дрвеће. Бојом је одевала 
величанствене круне јабука, златним ћилимима је прекривала крушке, а за 
вишње није жалила бакра – исковала је танке листиће минђуша и 
изрезбарила танане нити нерава. Повремено би застала, задовољна 
обављеним послом, затим би лагано дунула – падао би злаћани снег, меко би 
о земљу ударале јабуке и тихо шкрипала забринута вишња. После би мешала 
боје, узимала пуне прегршти и расејавала их на све стране, као на освећењу. 
Капљице те бљештаве кише су падале на дрвеће и сливале се у траву, 
остављајући гримизни траг. Само за дивљу крушку није претекло боја – 
поцрнеле, испуцале гране издизале су према сунцу још зелене листове, 
обмотане сребрном паучином бабљег лета.  

Криви Ферко је дуго посматрао посивелу дивљаку. Он је такође посивео, 
такође је усамљен, такође осуђен на тихо труљење. Заиста: дивљака више 
цветати неће, плода више никаквог дати неће. Живео је некако нељудски, 
неисправно, шта ли: често је у тренуцима беса кривио Хафију, чак, неколико 
пута, и ударио – зато да би га се бојала, да се покори његовој вољи. А она се 
није бојала – бринула је о њему, волела га тихо и покорно. Одрастао је мали 
Васиљ, одрастао без посебне очеве пажње, све више је са мајком нешто 
ћућорио, а он, Ферко, након смене у циглани, непрестано је залазио у кафану, 
узимао чашу „Иршавског” и приступао некој од група познаника. Кући је 
долазио касно, стављао пред себе бокал млека, јео уз гласно мљацкање, а 
затим пропадао у ноћ.   

Гледајући уназад, онда он ни једном није процветао, мало тога је учинио 
на белом свету – једноставно, дивљака. Како му је Хафија читала из Библије: 
„По плодовима њиховим препознаћете их...” 

Није се плашио смрти. За својих седамдесет година спознао је све, 
апсолутно све што може да се деси човеку. Махнито је волео и био вољен, 
изневеривао је и био изневерен, тукао је друге, и други су тукли њега. Много 
људи је сусрео – разне, веома различите, неретко их је проклињао свим 
могућим клетвама, и волео је те људе, волео из дубине душе, широм 
отвореног срца. А људи су у својој равнодушности толико били окренути 
сами себи, да нису баш увек примећивали ту љубав, некако су више пажње 
придавали његовим незлобним клетвама, па узвраћали на њих увредама и 
омаловажавањем.    

У младости му се чинило да је могао раздрљеним грудима зауставити лет 
брзог и, као муња, оштрог танета – одскочило би као жир од камена, сломило 
би своју ужарену жаоку о његове кремене мишиће. Осећао се јаким и 
снажним – на једној свадби је песницама тројицу напраситих Петричука 
послагао једног крај другог, а бикове би, ухвативши за рогове, од шале 
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рушио. Тада му се чинило да ће то бити вечито, да неће спознати немоћну 
старост, да неће палицом ударати у земљу тражећи потпору и равног пута. 
Био је здрав, као храст, зато се мрштио и прекидао у пола речи свакога ко би 
му се пожалио на своје болести – за немоћне нема интересантније теме од 
болести и разних анализа, те разних трава и прашкова. Тихо, кроз зубе, 
стењање старе Хафије (боловала је од јетре) нервирало га је, сметало му да 
спава – ноћу би се премештао у кухињу, није веровао да се бол не може 
угушити, згњечити међу ноктима као вашка.  

Кошчата баба, са искрзаном косом, загледала је и њему у очи: једног 
загушљивог дана у гвоздене менгеле изненада је доспело срце – неко је 
методично, милиметар по милиметар, стискао металне странице међу 
којима се очајно копрцало пулсирајуће клупко, спремно да искочи из грла. 
Тог спарног дана тонуо је у Тиси, подивљалој од пролећних поплава, која га 
је ударала о стрме обале, резбарила о оштро камење, све док се није ухватио 
за врбове гране – очајнички чупао зелене косе, гутао жуту, као глина густу 
воду, али се ипак дочепао обале.  

Осећао је иза себе дахтање смрти – врело, као из чељусти задуваног 
псета, али то је била туђа смрт, која је сустизала и немилосрдно кажњавала 
неког другог – не њега. Своју смрт ће осетити издалека, после много смена 
дана и ноћи – имаће времена да се припреми за сусрет. Последње што га у 
животу чека је тај неизбежни крај; за толике године одрадио је много ствари, 
одрадиће и ову већ некако – савесно, као и увек, сам, без ичије помоћи. 
Родити се и умрети, човек мора сам. Сам, шта да се каже...  

Без плача се појавио на белом свету – стара врачара Цициканка, држећи 
га за ножице, из све снаге га је лупала по оном месту одакле ноге расту, длан 
је на крају заболео, али из њега ни гласа није извукла. Касније, кад је 
порастао, причала му је о том чудном порођају, штипала за образ, као да није 
веровала да је дете без плача могло да претекне.  

Смрт ће он сачекати без иједног јаука, неће се хватати за привидне 
пламенчиће светла у очима, као за сламчицу спаса. Снажно ће стиснути усне 
у бескрвну црту, стиснуће зубе, тихо и ћутећи отићи ће до међе, иза које ће 
га, био је сигуран, у белој кошуљи, понизно чекати Хафија, његов једини и 
веран друг. Умирати такође треба умети, као и певати, о, то је велика ствар – 
достојно отићи из живота. Не загрцнути се предсмртним криком, угушити га 
у себи, као досадног комарца.  

Није неки фазон – лепо умрети...  
Шта кога брига за његов живот – сви су ионако заузети сами собом. 

Пензију је зарадио поштено; сада у мају и новембру, и уочи празника, фарба 
ограду и качи заставу – месна канцеларија га на то ни једном није морала 
подсећати; повремено купује лутрију, чак је три пута добио по једну хривну6; 
кућу и врт је осигурао на хиљаду хривни (висина осигурања је нека сића); 
прави се да не примећује како комшијски клинци вршљају по његовом врту, 
као да су њихове шљиве киселије од његових – па то су деца, нека их... 
Понекад сврати код старе Хање, такође удовице – дрва нацепа, стреху 
поправи, ограду подупре. Поседи, попричају, стара му наспе домаћег вина – 
тако и дан прође. Можда ће и прећи код ње – што да не, знају им се године... 

 
6 гривна – украјински новац (1 хривна око 20 динара) 
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Удвоје је лакше, главно је – не убија самоћа. А и помоћ је потребна: њу 
пробада ишијас, њему због повреде трне лева нога и отказује полако... Њему 
је седамдесет пет, њој – шездесет осам. Само такав пар, нема шта... 

Ко ће тебе винце пити  
Кад ме више неће бити...  
Ова  лемкивска7 песмица, што се сама са усана скотрљала, уплела се у 

грање дивље крушке. Стари се вратио у кућу по личну карту: ипак, послушаће 
Печерју, последњи пут ће га послушати, јер ако не буде он - биће неко други... 
У откупну станицу је ишао лако, много брже него што је ходао у последње 
време, чак је и бол у нози престао да досађује.  

Савладан обилним ручком Печерја се лењо препирао са женама, 
доказујући им да крушке може да прими само као трећу класу, по 25 копејки8 
за килограм. Сваки пут су произвођачи крушака започињали с њим 
препирку, и сваки пут је Печерја истрајавао на своме – тако да је било краће 
време потребно да се купи-прода, него за тврдоглаво погађање код откупа, 
када нико није хтео да попусти. На крају су сви пристали на 25 копејки, па је 
Печерја с олакшањем уздахнуо:  

– Видиш Ферко, како тежак посао имам, да га ђаво носи! Шкрти су 
постали људи, баш шкрти – за сваку копејкицу били би у стању грло да 
прегризу. Али, нема везе, нећемо пропасти – опет се по столу као грашак 
просипао његов говор. – Дај, де, личну карту, нацртај ту крстић и иди са овом 
цедуљом код Вишњука – он већ чека.  

Печерја умиљато пљесну старог по рамену и саучеснички намигну:  
– Десетицу, као што смо се договорили, узимаш себи. За пиво... 
И тако, као прошле године, као и пре пет година. Печерја откупљује по 

селу крушке као трећу класу, прича се и да краде у колхозном воћњаку, 
исписује неке потврде, преко Ферка их испоручује у вишем квалитету, а 
разлику трпа у свој џеп. Папире исписује на старог јер он једини у 
Хрушкивци не вози своје производе у откупну станицу – за џабе дели 
туристима, части дечурлију, сину тегли повелике торбе. За ту услугу Печерја 
је старом у ресторану отворио лични рачун: три пута недељно може попити 
чашу „Иршавског”, или, ако се нађе, криглу чешког пива.  

Вишњук, најбољи пријатељ Печерје, био је књиговођа и благајник у 
једној особи. Наочаре је носио на самом крају носа: гледао је посетиоце изнад 
стакала, а кад је говорио, врх носа је смешно подскакивао заједно са 
масивним црним рамом. Овог пута поред књиговође је седела староме 
непозната жена – хтео је да се врати натраг, али она је већ спазила папирић 
у његовим рукама:  

– Приђите, чича!  
Узела му је папирић из руку, брзо прочитала и пружила Вишњуку:  
– Обрачунајте човеку, то неће дуго трајати.  
Књиговођа не могаде да прикрије бес:  
– Зар не видиш деда да имам ревизију?!  
Стари се од изненађења толико збунио да није знао куд ће с рукама, брзо 

је сакрио личну карту, избегавајући саосећајан поглед непознате жене, уз то 
 

7 Лемки – етничка група Украјинаца 
8 1 хривна = 100 копејки 
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није могао да схвати шта му то књиговођа неким знаковима показује, зашто 
трепће и намигује, као некој сеоској снаши. Стајао је насред собе, не  
осећајући  сопствене ноге у чизмама, као да су оловом заливене, па не може 
сам да их покрене.  

Вишњук не издржа:  
– Сељак остаје сељак!  
Он би најрадије избацио старог на врата, али се, вероватно, плашио 

жене-ревизора, јер је бесно пљунуо у прсте и почео да броји новац.  
– Осамсто двадесет три хривне и четрдесет седам копејки.  
Бацио их је старом:  
– Гледај, деда, да не пропијеш, јер те баба неће пустити у кућу.  
Стари збуњено узе новац, не знајући шта даље да ради. Раније је само 

ставио потпис и добијао десетицу, а сада – таква сума...  
Без поздрава крете у ходник, још увек држећи паре у шаци. Црвени, 

плави, љубичасти, жути папирићи штрчали су из прстију, жарећи руку. 
Ферко је журио код Печерје, само да се што пре отараси ових лепљивих 
новчаница, јер никада у животу није држао у руци толику гомилу новца...  

Иза врата се чуо лоповски глас и нервозни протести жена – Ферко је 
занемео, није могао себе приморати да притисне кваку.  

– Ваше крушке могу да примим само као трећу класу, по двадесет пет 
копејки – и то само за Вас.  

– За бога милога, Васја – Ферко препозна глас старе Хање. – Па ти знаш 
– пензија ми је мала, а ето и зима долази, букова дрва треба да купим, уз то 
још ми и ћерка у граду болује, лежи у болници, а лекови данас нису јефтини...  

Ходником су се зачули нечији кораци – Ферко је похитао ка излазу. 
Тешко је то, помоћи Печерји, јако тешко. Све ово се није допадало староме, 
све је данас наопако: код Вишњука је ревизија, паре пеку у џепу, а Печерја, 
као кварни прекупац, погађа се за сваку копејчицу, ни за длаку не попушта. 
Опет је почела да боли нога, па почело да пробада у желуцу – е сад би гуцнуо 
пива, чешког или љвивског, срдито је прогутао пљувачку, која је одједном 
напунила уста.  

Нешто данас не ваља, па не ваља, као да то није Печерја, већ он, 
обмањивао сусељане, као да је он пету годину заредом присвајао туђе паре, 
које су заправо припадале старој Хањи, Хрушкивчанима – младима и 
старима, сиромашним и добростојећим. Грчеви у нози започели су свој плес 
– морао га је смиривати снажним песницама, колено је трљао из све снаге, 
не би ли бар мало умирио бол, а истовремено и бес, који је бујао у њему:  

– Ето ти сад, стари балване! Требало је прислушкивати Печерјин 
разговор, прозрети га, скинути маглу са слабовидих очију. А сад имаш! 
Криви Ферко – лопов! Шта ће рећи Васиљ, како ћу погледати у очи унуцима?  
Добро је што сам упозорио Печерју – последњи пут га спашавам, бога ми 
последњи пут!  

Тупо су лупила врата и на излазу се указа прилика Хање. Стари се окрете 
у страну – није хтео да га овде види, а и самом њему је било непријатно што 
је прислушкивао разговор са Печерјом. Крајичком ока је запазио да Хања 
марамом брише очи, осетио је како јој је тешко да суздржи јецаје. Као да је 
тежак маљ пао на старчеву главу и одузео му је дах:  
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– Хањ... Хања! – дао се за комшиницом, још ни сам не знајући шта ће 
рећи даље.  

Жена се окрете и забезекну: стари је према њој пружао шаке пуне 
новчаница.  

– Узми, Хања, узми, то су твоје паре, но што стојиш као укопана, то су 
твоје паре, не, дођавола, то су Печерјине паре, али то су твоје, узми – осећао 
је да говори неповезано, али није се могао зауставити, поцрвенео је, почео да 
виче:  

– Што си тако блесава, то је Печерја накрао, а за шта ћеш да купиш дрва? 
То је крадени новац, то је Печерја све нас поткрадао...   

Истог трена се постиде за оно „све нас” – не, требало је рећи – то сам ја са 
Печерјом крао од вас. Стари тутну ошамућеној Хањи новац и оде главом без 
обзира, јако притискајући у ходу оболелу ногу. Плашио се да га Хања не 
сустигне, не нададе дреку и не врати проклете новчанице – шта тада да ради 
с њима? Ова мисао га је терала да још више убрза, молећи Бога да Хања не 
прави буку, да ћути.  

Стигавши у своју улицу, одмах иза рампе, смири се. Ма да, какав случај! 
Плакале су Печерјине стотинарке, о, како су плакале...  

Корачао је, гордо исправивши рамена, и осећао се као да је добио крила. 
Разбацивао је поздраве, као да је Хафијине хлепчиће из пећи вадио – 
гледајте, како су дивни и пуначки! Зачуђено су се згледали Хрушковљани: 
још никада Криви Ферко није тако ходао селом, нешто се десило с 
несретником, чак је и храмати заборавио.  

...Од станице до Васиља – две су трамвајске станице, али је стари решио 
да иде пешке. Не, није му успело да побегне из овог града, који бездушно гута 
гомиле баш таквих, као он, губитника. А можда је то било бежање од самог 
себе? Ко зна...  

Снајка, вероватно, неће суздржати злуради осмех, обавезно ће га 
начепити: а ми смо помислили да сте се отишли женити... Али нека их, 
заслужио је. И због тога што је отишао без поздрава, а највише зато што је 
дозволио Печерји да га насамари. Тако је то на свету све испреплетано-
повезано: неког ненамерно повредиш или без отпора отрпиш нешто 
неморално – све ће ти се вратити пуном мером. Не треба код врачара 
тражити праузроке сопствених невоља и брига – одговор лежи у самом себи, 
у сопственом животу...  

Стари се загледа у девојче које је испред самог аутобуса претрчавало 
улицу и за трен се заустави, јер му се учини да је ђаволица испод самог точка 
искочила.  

Да није грдио Хафију, да није с Печерјом варао сусељане – не би била 
тако нељубазна према њему снајка, боље би се разумео са сином. А овако – 
мирно ће подносити све увреде, јер их је заслужио, баш заслужио... Стигло 
време за наплату дугова. Свако мора да плати свој цех.  

Сваким кораком сигурност га је све више напуштала. Зашто је отишао из 
Хрушивке? Да ли се уплашио Печерје? Да ли није смео Хањи слободно у очи 
да погледа? Тако је све било спокојно, тако добро, а сад ето...  

– Зашто сам прислушкивао тај разговор? – стари се зауставио испред 
Васиљеве зграде, збуњено се освртао око себе, као да ће неко од пролазника 
да му приђе и све објасни, поврати спокој и посаветује.  
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Одједном, са омањег сквера, који се упорно бранио од надирућег ас-
фалта, бацио се на њега, од дугог чекања измучени, ветар. Стари га је одмах 
препознао: био је то луталица из Хрушивке, који је већ сасвим погубио мио-
мирисе, попримивши мирисе бензина и чађи. Ферко подметну, попут љуске 
ораха наборано лице, под свеже и прохладно струјање ваздуха, и осети како 
се у срце улива лакоћа и спокој, како пропадају некуд неизмерно дубоко сав 
чемер и туга, како се лако усправља душа и нестаје тескоба у грудима.  

Не, није узалуд кренуо код сина, нема разлога да се оптерећује случајем 
са проклетим парама. Некад се морају враћати дугови, баш морају!  

А снаја... а снаја нек га черупа као ошурену кокошку – то је такође дуг, 
који мора да отплати, ма шта да буде. Стари је полако кренуо у зграду, која 
му је, чини се, заверенички 
намигивала пламтећим про-
зорима у предвечерју. Уз ноге 
му се привијао, као размаже-
но кученце, утихли ветар из 
блиске и далеке Хрушивке, 
која је већ, вероватно, ушуш-
кана у вечерњи сутон, свет-
луцала појединачним ватри-
цама, тихо и спокојно пли-
вала усусрет топлој и нежној 
ноћи.  

 
  
Олександр Масљаник (1956), 

песник, прозаиста, публициста, из-
давач. Аутор је 7 објављених књи-
га – 3 уметничке и 4 уметничко-
публицистичке. Сценариста и 
продуцент 4 ТВ филма. Уредник 
16 књига. Добитник је бројних 
домаћих и међународних награда 
и признања. Заслужни журналис-
та Украјине, награђен највишим 
признањем Националног удруже-
ња журналиста Украјине – „Злат-
но перо“. Почасни становник гра-
дића Рахова. Главни је уредник 
часописа Гражда и новина Центар 
Европе и Газета.ua. 

Живи и ради у Љвову.  
 

1956-2 (39 x 26 cm) 
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УЗМИ ПТИЦУ 
(превод: Јарослав Комбиљ) 

 
 

Халина Крук 
 
 
     *     *     *  
Узми птицу на длан. Небо – на рамена.  
                                                     И немој ићи.  
Удиши освештано вече,  
                              које ипак није окишило.  
Аутобус ће свратити у град.  
                              Сам-самцит 
љубићеш криоца речи  
                                 безустим рукама.  
 
Ти сасвим сигурно знаш  
                             колико дуго траје тренутак.  
Ове надломљене стубе –  
                         надоле у обе стране...  
Још рукама у јато,  
                     окретањима главе  
настојиш одржати небо  
                                  тако високо.  
 
Ти најбоље знаш, чудаче:  
                                   ноћу ће опасти речи,  
као јабуке ране,  
                  и имаће беле семенке.  
А под ожеднелим небом  
                          домовине твојих заблуда  
више нико неће певати  
                          песме твојих повратака.  
 
Тако умире нада  
                      за останак у младости.  
И некоме преостаје  
                          несхваћена прикладност речи.    
Узми птицу на длан.  
                                Небо – на рамена.  
И – немој ићи. 
 
(1996)  
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   *     *     *  
 

А тада у твојим сновима  
нарастаће очаравајуће зелено лишће.  
Зар није невино занимање ноћи –  
            читање песама?..  
Лишће ураста у дланове и мирише чежњиво.  
Добро је видети нерватуру наскроз.  
Добро је видети наскроз речи  
             и мазити их језицима.  
И плеше жена у црвеном  
             по зеленој свили.  
И тако је стварно уоколо,  
            чак страшно за боју прстију.  
Доћи ће онај који долази само два пута,  
и рећи ће да је већ – све готово.  
Прсти ће исцурети, 
остављајући угрушке загрљаја.  
Жена у црвеном имаће кастањете  
                                из руку твојих.  
Обећај да ћеш заборавити јутарњу  
декорацију ноћи:  
осим њих, ништа се није десило.  
Жена у црвеном 
           храпаво ће отплесати и збацити  
с рамена твоје снове очаравајуће зеленог лишћа. 
Истинске рчи нећеш испијати –  
                                  звонко ћеш их разбити о сутон.  
И биће још много чега  
          на твом листићу да се прочита,  
али улаза неће бити.  
 
(1996)  
 

     *     *     *  
 

Ако ти је суђено, да те туга  
погоди стрелом отровном,  
веруј ми:  
    свеће неће разумети суштину  
твојих на папирићима писаних  
признања.  
А свет ће ућутати,  
    наскроз прожет мирисом лоја.  
Ти ћеш живети, и теби, 
у инат њима,  
биће писане песме на огради.  
 
(1994)  
 

     *     *     *   
 

Дани долазе – одлазе,  
на стаклу остају сенке.  
На највишој ноти  
прекидаш безумну радост:  
можда, сваки твој удах  
биће за неког данас  
нека сметња.  
Свет је – као маково зрно:  
сваки је корак – понор.  
Али, ако се простреш уздуж  
можда и нећеш пасти. 
Срећа – то је кад имаш  
велику бесмртну веру  
да се потајно из ове луднице искрадеш.  
 
(1992)

 
 

2012 (39.5 x 20 cm) 
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     *     *     *   
 
Изјутра  
под балконом мојим  
неспретно испеваћеш албу9,  
нежну тонућу латицу  
прецветале јабуке.  
А заузврат – пољубац,  
добачен сопственим уснама. 
Мада –  
узајамност ти не приличи...  
Ти, последњи у граду витез  
бићеш кажњен промуклошћу.  
Ко ће ми с вечери  
запевати истински?... 
     
 
 *     *     *  
 
Летњи кафић на углу у граду без  

имена. 
Не храни голубове, јер ће се  

навићи,          
           а бићеш – другачији.  
Горчикаст је џин-тоник.  
Никад не веруј у оригинално.  
Дефинитивно.  
      Боље – разламај слане песмице.  
Ти волиш то што траје:  
      летњи кафић на углу,  
неколико усамљених људи,  
      за столом расправа...  
Толико је времена, чак се птицом  

осећаш  
                    или од бронзе  
весником лета,  
      са погледом зеленкастим.  
 
Пиј џин-тоник.  
Кажу, вечност пролази.  
Тежину имају само речи 
ненаписаних текстова.  
Можда.  
Вече је – твоје. И град је – твој.  
         И сведочења  

 
9 Провансалски: alba – форма куртоазне 
лирике у XI–XII в. о неизбежном растанку 
двоје љубавника (прим. прев.) 

против тебе неће бити:  
овде је свако теби сличан.  
Али – пиј!  
Прохладно и горко –  
једини је излаз.  
Заборављати речи,  
      као руке бивших љубавница...  
А када у овом граду,  
у граду без имена, све утиша,  
попиј капљицу задњу  
и одважи се за јутро.  
 
(1996)  
 
 
     *     *     *  
 
Ненадано – киша.  
Треба се напијати пијаним 
капима.  
Не улазити у тужне кафиће,  
       где су свугде – људи.  
Уморио си се од садржаја.  
       Прохтело ти се вешто   
заобићи речи,  
       та празна парадна јела.  
А киша, а киша –  
       вероватно ће ти доћи до гуше.  
Чврсто држи руку  
на нечијем пливајућем телу.  
Онај који два пута долази,  
       листићем ће те огрнути  
и почеће испочетка.  
Ловићеш капи зреле.  
Презираћеш постојано.  
       Волећеш, као да је крај,  
потопљених рамена 
       охрабрујућу случајност.  
Тај, који два пута долази,  
       додирнуће чело уснама –  
и осетићеш коначност,  
и тежину капи,  
       и слабост.  
 
(1996)  
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     *     *     *   
 
сањам атомско склониште на периферији сећања,  
оно што је претекло са школских часова предвојничке обуке  
– рата више неће бити – рекла нам је наставница – 
али свако од вас, децо, мора да запамти:  
у случају нуклеарне експлозије,  
                                                 употребе оружја масовног уништења  
                                                              или неке друге невоље,  
морате се спустити у атомско склониште, избегавајући панику.  
узимајте само неопходно, ништа непотребно:  
топлу одећу, ако би се рат одужио до зиме –  
у склоништу, децо, не укључују грејање... 
– а зар тамо и без тога неће бити вруће? –  
                                      добацивао је неко из задње клупе духовиту реплику,  
– а за тебе, малиша, није сигурно да ли ће те уопште пустити,  
за све неће бити места,  
резерве воде и хране су ограничене...  
унапред знам:  
у таквом армагедону10 нема шансе да прође без панике.  
                                                    колико ли ће их бити прегажено 
на улазу у последње атомско склониште?  
немам представу како ћеш, Боже, чинити избор –  
                                                   сваки десетохиљадити?  
                                                         сваки милионити?  
                                                                а грешка?  
верујем да ће проћи без дискриминације 
                                према полу, раси, вероисповести...  
                                                    желим да верујем...  
колико гутљаја ваздуха ће свакоме бити довољно,  
док буду чекали свог deus ex machina11… 
– сваки разред – рекла нам је наставница – 
прати свог наставника,  
и још једном понављам –  
                                немојте јуришати по ходницима у склоништу,   
треба да имате у горњем џепићу ознаке с именом,  
написано калиграфски,  
                          а не неким тамо нечитким рукописом...  
– због чега? – чудим се и сада.  
вероватно зато  
да би анђели,  

 
10 Реч армагедон у обичном говору се односи на било који сценарио краја света. (Википедија) 
11 У пренесеном значењу изрека се користи да означи догађај који решава неку (безизлазну) 
ситуацију на начин који се коси са принципима логике и здравог разума. (Википедија) 
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који ће износити душе  
                             (јер уистину нико преживети неће),  
да би анђели у белој одећи са црвеним крстом  
                                                      (и полумесецом),  
да би анђели знали како да ти се, малиша, обраћају...  
 
 
 

Халина Крук (1974.) је пес-
ник, филолог, професор књижев-
ности, преводилац. Објавила је че-
тири збирке песама. Аутор је две де-
чије књиге Марко лута око света 
(Марко мандрує довкола світу) и 
Најмањи (Найменший), које су пре-
ведене на петнаест језика у оквиру 
међународног пројекта за децу 
„Step by Step”.  

Њени поетски и прозни ра-
дови ушли су у многе алманахе и ан-
тологије. Објавила је бројне пуб-
ликације и поетске радове у књи-
жевној периодици. Превођена је на 
енглески, немачки, шведски, руски, 
пољски, литвански, српски, хрват-
ски, португалски и још неке језике. 
Преводи са пољског, руског и бело-
руског језика. Учесник је бројних 
украјинских и међународних књи-
жевних фестивала и сусрета. Лау-
реат је већег броја награда и приз-
нања. Члан је украјинског ПЕН-клу-
ба.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 (53 x 26 cm) 
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РУМУНСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА  
СЛЕДЕЋА СТАНИЦА 

(превод: Данијела Трајковић) 
 
 

Мирчеа Дан Дута 
 
 

МАХАЊЕ 
 

Излазио сам из Тескоа 
и угледао је на другом крају моста. 
Била је лепа као и увек. 
Махнуо сам јој 
и викнуо: „Цзеśћ, Касиа!”12 
Али је она наставила да хода. 
Можда ме није видела, 
није чула 
или разумела. 
Или можда у краљевству смрти 
једноставно не говоре пољски. 
 
ДОК 
 
Сви су те хтели. 
Ја нисам. 
Сви су се радовали твом доласку. 
Ја не. 
Сви су били одушевљени због тога. 
Ја нисам. 
Свима је било драго да ти понуде 
најбоље 
што су могли. 
Уопште ми није било драго. 
Сви су нам честитали. 
Нисам видео разлог за то. 
А сада је твој ред. 
Сви то желе, 
сви се радују томе, 
сви су одушевљени због тога, 
сви ти честитају, 
сви су задовољни што нуде најбоље 
што могу. 

 
12 Пољски: „Хеј, Касија!” 

Чак и не знам да ли  
желиш то, 
радујеш се томе, 
одушевљаваш се око тога, 
сматраш разлогом за честитке 
и да ли ти је драго да понудиш  

најбоље 
што можеш. 
А то је зато што, 
баш као ни ја, 
никад ниси говорила. 
Никад ниси била способна 
а ја сам се увек плашио да кажем 
било шта. 
А шта је са њим? 
Ни ти ни ја не знамо. 
Чак и да знамо, 
опет не бисмо рекли. 
 
СЛЕДЕЋА СТАНИЦА 
 
У Парадајз гардену  је забрањено  

пушење, 
пиће, 
дрога, 
Марије не губе невиност 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  21 - 22  

 

 

156 

и не рађају у шталама, 
ниједно име није узалудно, 
поготову ако га нико не носи, 
забрањена је крађа јабука, 
убијање змија, 
нема пољског језика 
и не пролази метро. 
Чак и да пролази, 
сигурно не би стао, 
зато у сваком случају треба да  

сиђемо 
на следећој станици. 
 
ПЕРИФЕРИЈА 
 
Месец је веће село, 
где свако сваког зна, 
све је близу свему 
и ништа није превише другачије  

од било чега, 
светлост Сунца је суседна 
тамна страна места, 
долина Армстронг се протеже 
до планине Гагарин 
и скијам на оба места 
заједно са селфијем мога духа. 
Ово називају 
комплексом примарне  

инфериорности. 
Овако причају и о 
Братислави, Прагу, Бечу, 

о самој Земљи, Венери и Плутону. 
Али се само на Земљи плаше 
да би Месец могао пасти на њих. 
 
БЕЗ ОСТРВА 
         у знак сећања на Сида Барета  

 
Лунатици не прате 
месечину. 
Само покушавају да побегну 
њеној тамној страни. 
Лунатици нису закључани 
у нечијем туђем уму, 
већ у свом 
и нису изгубили кључ, 
него га сакрили, 
да га нико други 
не би могао пронаћи. 
Лунатици нису постали лунатици 
због месеца, 
већ је Месец рођен, 
створен или измишљен, 
појавио се или искрснуо 
због постојања лунатика. 
Само се то једноставно није 
уклапало у њихов ум, 
и стога је побегао, 
и попео се на небо, 
да би заувек сакрио своју тамну  

страну 
које су се толико плашили. 

 
Мирчеа Дан Дута (1967) је песник, преводилац, уредник културне платформе Левуре 

Литтéраире (Француска–САД–Немачка) и књижевног часописа Qуест (Црна Гора), продуцент, 
организатор, модератор културних догађаја у Чешкој, Словачкој и Румунији. Пише сопствену 
песничку креацију на чешком језику. Објавио је две збирке поезије: Пејзажи, летови и диктати 
(2014, Праг) и Конзервирани цитати, комплекси инфериорности и људска права или Ожењен, 
без обавеза, продаје мртворођену девојку (напомена: истрошену) (2015, Праг). У припреми два 
нова наслова. Превођен и објављен у многим земљама широм света. Заступљен у светским 
антологијама. Саставио и превео прве две антологије савремене чешке поезије на румунском 
језику (2015, односно 2016. године) и прву антологију савременог чешког позоришта (2016) 
након пада комунизма. Објављује и научне и специјализоване књиге и чланке из области 
филмске и књижевне теорије, критике и историје. Члан је чешког и румунског ПЕН-клуба. Од 
2015. до 2016. године је копродуцирао и комодерирао књижевне вечери, а сада копродуцира и 
комодерира серију читања и књижевних програма „Поезија у предњој соби”. Сарађује и са 
Песничким фестивалом ФИП Букурешт, ФИП Јаши и Трансилванија у Клужу. Он је и модератор 
ПЕН Румунских књижевних вечери, насталих априла 2018. 
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ЛАТИНОАМЕРИЧКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА  
СЕЛФИ БЕЗ БИОГРАФИЈЕ 

(превод: Данијела Трајковић) 
 
 

Педро Лопез Адорно 
 
 
СЕЛФИ БЕЗ БИГРАФИЈЕ  
 
доћи ће тренутак 
да се ухватимо у коштац 
са понором 
који се зове поезија 
 
ти ниси минијатурни бог 
 
само микро- 
сјај у потопу 
 
откривање морског потреса 
несаница и дисипација. 
 
НЕЖНИ ЗАТВОР  
 

У кућу су стигли неописиви слогови. Нису куцали. Одраз њихових 
ћелија, прерушен у поветарац, лагано додирује прозоре. Пролазе кроз кућу. 
Узимају оно што сам избрисао. Конзумирају оно што сам уништио. Удишу 
занос који сам живео као део Иксионове династије. мисле, као и ја, да је свет 
џунгла кентаура, да је изван медија жонглирањa неопходно да се промени. 
Идемо око куће и не знамо како да постигнемо тај циљ. Тако се троше 
немерљиви сати. Немирност завеса предосећа да ће други слогови ускоро 
преузети путовање. Покушавају да открију да ли неко или нико не ужива у 
затвору који их држи. 
 

Педро Лопез Адорно (Pedro López Adorno) је рођен у Порторику 1954. године. Доктор 
филозофије латиноамеричке књижевности постаје на њујоршком Универзитету 1982. године. 
Објавио је тринаест збирки поезије, од којих најновију под насловом Arca de la desmesura (2019). 
Његова поезија се нашла у многим латиноамеричким антологијама савремених песника.  
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ИНДИЈСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА  
ПРЕЋУТАНА ЉУБАВ 

(превод: Данијела Трајковић) 
 
 

Пранаб Гош 
 
 
ПРЕЋУТАНА ЉУБАВ 
 
Је ли претензија 
Или признање? 
 
Је ли монолог 
Или дијалог 
Изговорен у 
Даху? 
 
Је ли изговорен 
Уопште? 
 
Прећутана љубав; 
Утрнула жеља; 
Додир при растанку; 
Изговорене речи – 
Понуда и 
Одбијање… 
 
Је ли ово поезија? 
 
ЗА ЕМИЛИ 
 
Шапнула је да се 
Заљубила…  
 
У кога, ниси питао.  
  
Хтела је да се 
заљубиш…  
  
У кога, ниси питао.  
  
Сећања која је низала 

Нису имала никакве везе с тобом…  
Твојим постојањем…  
Твојом борбом…  
Твојом жељом…  
Твојим интегритетом…  
  
Ипак, била је заљубљена…  
У…  
Ипак, била је заљубљена  
У…  
Ипак, била је заљубљена  
У…  
  
Сан?  
Сећање?  
Фантазију?  
  
Или….  
  
Не усуђујеш се да питаш!  
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МРТВА ЖЕЉА 
  
Ходала си улицом 
Испред мене 
  
Витак струк, пролеће 
У стопалима.  
  
У души ми се узбуркало.  
Кришом сам те погледао.  
  
Била си тек венчана.  
Тад…  
  
Пролазиш поред мене  
Са осмехом на лицу.  
Нисам те видео годинама.  
 
Прилазим ти.  
Поздрављамо се.  
  
Говориш свом трогодишњем сину 
Да се поздрави са мном.  
 

Био сам испред тебе 
На улици.  
  
Још увек си била испред –  
Пројекција минулих година.  
  
Витак струк, пролеће у стопалима. 
  
Моја жеља цури по плочнику 
За тобом коју сам некад 
Познавао.  
  
Полако ходаш иза мене, 
Држећи дете за руку, 
Твоја жеља је умрла.  
  
Ходам испред тебе 
Сам, следећи 
Минуле године. Моја жеља  
Претвара се у тупу бол 
Удара у мозак  
И умире. Одлажем је 
Мртву испод бањана.  
  
Прешла си преко ње. Мртве жеље.  

 
 

Пранаб Гош (Pranab Ghosh) је новинар, песник, аутор и преводилац. Објавио је три књиге. 
Његова збирка песама У потрази за душом и друге песме објављена је у Торонту. Песме су му 
објављене у  многим часописима у земљи и иностранству. Ожењен је и живи у Калкути, Индија. 
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ШПАНСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА  
ПОЗИВАМ  

ХОРХЕА ЛУИСА БОРХЕСА 
(превод: Данијела Трајковић) 

 
 

Хуан Гаридо Салгадо 
 
 
ДИЈАЛОГ СА СЕМЈУЕЛОМ ЛАФЕРТИЈЕМ  
У АУСТРАЛИЈИ  
 
Ти си више од сенке која са мном хода.  
Користио сам се твојим именом  
као песник милитант у Москви.  
Да, читао сам стихове у твоје име на Црвеном тргу 
поред Лењиновог гроба.  
Пијући и разговарајући читали смо Марксов 
Kапитал 
жени која се налазила у мрачној домовини.  
Од оближњег бара Совјет код Kомсомол 
школе,  
где смо читали стихове Рока Далтона и Сергеја Јесењина.  
 
Након што смо се вратили 
упали смо у подземну борбу 
као близанци 
као браћа борци 
делећи исти затвор и исту крв 
у мучењу.  
 
Делили смо књиге и оловку 
слатки и кисели пољубац изгубљених –  
У сатима неопходног одмора  
полако су се рађали стихови 
и отад се питам 
чије су ово песме 
Семјуела Лафертија или оног другог који сам и данас,  
Хуан Гаридо Салгадо?  
 
2 
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Јуче,  
Сетио сам се 
једног сусрета са Семјуелом Лафертијем 
када смо први пут читали заједно  
О главобољи Рока Далтона.  
У другом делу града  
стајало је на десетине пијаних песника  
у реду, у поноћи, плачући због љубавне песме Пабла Неруде 
у олуцима у Авенији Аламеда и Плажа Бразил 
Док смо Семјуел и ја 
присуствовали тајном састанку 
са младим милитантима  
и лудим песницима  
а Семјуел је замолио за пажњу 
и прочитао неколико Рокових стихова 
Под капитализмом нас боли глава  
и наше главе су безвредне.  
У револуционарној борби 
глава је темпирана бомба 
Затим смо сви изашли да обојимо зидове 
против диктатора.  
 
ПОЗИВАМ ХОРХЕА ЛУИСА БОРХЕСА НА МОЈ РОЂЕНДАН ДА 
ИГРАМО ШАХ 
 
I 
Седим за шаховском таблом која чека да игра отпочне. 
Два места. Једно заузето. Друго чека госта.  
Сат удише простор. Чујем кораке и штап 
у ходнику.  
Игра почиње. Тихо помера фигуре,  
слепило је прецизно исправљено. 
 
Средином јула налазим се на граници између  
рака и лава у својој 59. години. 
Моје срце је као бесконачна обала. Сенка мој чамац. 
Таласи су крила кондора, пијаног и љутог на небо,  
који квасе моје снове дивљим звуком 
рањене птице. 
Помера фигуре као да прождире 
своје тело у ноћи.  
Ти, слепи Борхесе са источне стране стола, 
мрмљаш Хомера у првим потезима.  
Поново му кажем, ти си мој гост  
у овој песми о шаху.  
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Kонтролишеш напад.  
Ми смо играчи још увек на табли. Повлачимо потезе између свећа и пића. 
Беле фигуре су твоје, кажем.  
Више волим црне због деколонизације у игри. 
Можда је то поетски дар или његова краћа верзија. 
 
II 
Фигуре се претварају у модерне: 
Касл Гугл, Катул, витез лезбејки. 
Маргарет Тачер или Хилари Клинтон, модерне краљице. 
Краљ свих колонија Комонвелта. 
Неискрен, тихи бискуп – срамотa њихових грехова. 
Пиони, рат у Сирији. 
Изволи, предлажем Борхесу да напуни чаше и наздравимо илузији мира. 
Као што кажеш; на истоку се рат захуктава, 
Али на западу оружје за масовно уништење створило је прави инферно, 
У сукобу моћних сила мајка 
земља умире. 
Ми, играчи, паузирамо дуго 
због мира на мој рођендан. 
Кажем, хвали ти, Вијехо 
Борхес, шаховски мајсторе, 
Који одговара: Као и та, и ова 
је игра заувек. 
 
Борхес повлачи потез.  
 

Хуан Гаридо Салгадо (Juan 
Garrido Salgado) је рођен 1957. године. 
Емигрирао је у Аустралију из Чилеа 
1990. године, бежећи од режима који га 
је затворио га и мучио због политичког 
активизма. Објавио је шест књига пое-
зије, најновија је Дијалог са Семјуелом 
Лафертијем (2016). Његови радови су 
преведени на више језика. Преводио је 
дела водећих аустралијских и старосе-
делачких песника на шпански језик. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1957-1 (60 x 42 cm) 
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МАКЕДОНСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА  
ЗАТВАРАЊЕ КРУГА 

(превод: Радослав Вучковић) 
 
 

Братислав Ташковски 
 
 
НОЋ У КОЈОЈ УМИРЕМ 
 
Више Маџарa 13 
лепотице ноћи 
засејале семе урока. 
По сазвежђу Орион 
корачају мртви бродови 
испуштајући притом 
сугласнике из свих писама 
и древних лексика. 
Прстима сам дубоко 
у облацима 
и само један ветар 
даје ми смисао 
живота и мртве природе. 
У потрази сам за небеским 
звоном,  
ја, Братислав Ташковски, 
као златни витез, 
борим се са временом 
у овој ноћи,  
у којој умиру 
и птице 
и остаци свих времена.  
 
У ПЕТ САТИ УЈУТРУ –  
или три утваре градом –  
или покушај да се буде  
јединствен у поезији 
 
Ујутру Циганин Илмија и ја  
јашемо на једном облаку 
и пијемо из исте чаше. 

 
13 Приградско насеље у Скопљу. 

 
Говорим му о Артуру Рембоу, 
а он о свом седмом детету. 
Обојица чекамо први аутобус! 
 
Прохладно је, 
децембар, 
он нема пара, 
ја немам личну карту, 
но, то је небитно: 
Илмија све боље разуме Рембоа, 
ја га не прекидам 
у његовим илуминацијама. 
 
И све је тако једноставно 
нас двојица се поштујемо! 
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ОПАСАН ПАПИР 
 
Писмени доказ 
на коме пише о забрани, 
о смрти, 
о растанку и прогонству. 
Њиме су заустављене воде, 
рушила се царства 
и велике силе, 
а занемело би се 
када је кретао у поход. 
Пастернак  
је своје прогонство 
написао рођењем, 
залажући папир 
као богатство. 
Данас он ћути 
на полици проклетих 
у себи има времена, има снаге и мржње 
као доказ вечности. 
 
МЕЛАНХОЛИЈА 
 
Толико сам расејан у болести, 
пријатељу, 
да поново лежем на  
црне коње времена. 
Гледам кроз прстен шумских  

богова 
и не знам да ли из сажаљења, 
да ли од меланхолије 
умиру птице по стубовима. 
Тамно је, једва видим узбрдни пут, 
месец ми свилено пузи по језику, 
сведок сам како запис истине 
својим страшним копитом 
покреће сенке лутака 
и лагано крцка живот. 
Стакленим обручима стежем своје срце 
шири се метал, ја продужавам  

вечност 
и све ми наликује на чудну  

светиљку 
Laterna magica. 
 

ДОЛАЗАК ЈЕСЕНИ 
 
Непознати коњи згромише лето 
правећи галоп од вечности 
и круг за бекство. 
Киша прекиде јутро, 
на вратима звона написаше псалм 
о младићима што трчаше по  

августу. 
Није било времена за припреме, 
простор постаде тишина 
и беспомоћно стављасмо ограде 
прижељкујући немогуће. 
Онда се са планина зачу крик  

лета, 
око поново поче да премерава, 
лепота постаде обична материја 
и круг се полако затвори. 
Тако опет стиже јесен! 
 
ЖИТИЈЕ О ЖИВИМА 
 
Време је да размислимо о новом  

почетку. 
Ми,  
остаци фаланги, легија, племена, 
не можемо више да чекамо. 
Нада је опасна болест. 
Беле кости су наш део рулета, 
кружна игра Историје, 
што издалека најављује потоп. 
Кога чекамо, кад нико неће доћи? 
А кад смо већ ту 
разбацани по мрачним  

пространствима 
непознатих језика и боја, 
треба да се истакне, 
да ипак постојимо. 
Ми, 
живи проклетници што лежимо  

покопани 
изван града 
као фауна која ишчезава. 
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Братислав Ташковски, песник, про-
заик, публициста. Рођен 1960. у Скопљу. Сту-
дирао на Филолошком факултету у Скопљу. 
Уредник је првог независног дневног листа у 
Р.Мацедонија „Република“. Један од оснивача 
недељника "Дело". Био је члан Удружења пи-
саца Македоније и члан Независног удружења 
писаца Македоније. Предсједник је Струшке 
вечери поезије од 1999. године. Тренутно ради 
као директор издавачке куће „Насе Дело“. 

Аутор следећих књига поезије: Прсти 
у облацима (1987), Бикови у мојим венама 
(1989), Опасни папир (1991), Анђео и жена–
муза (1994), Демоника (1997), Мој кинески мач 
(2001), Поподне оптиммизма (2003), Песме из 
прошлог века (2004), Гола земља (2005) и Ве-
лика љубавна песма (2006). Такође аутор књи-
ге есеја Линија црвене врућине (2000). 

Укључен је у антологије македонске 
поезије, а нека од његових дела преведена су 
на многе светске језике. 

Награде: "Студентски збор", "Млад 
борец" и Државну награду за најбољу књигу 
друштвено-политичких коментара (2000).

СОБА 208 
 
У суштини  
истина је само једна: 
Овај простор ме убија као  

залуталог јелена 
(рече анђео) 
Толико сам немоћан 
што те прихватам као даљину, 
недоступно острво неког мора. 
О, Боже,  
колико ми је потребно њено тело 
(понови анђео) 
Са прозора ми недостаје језеро, 
савршени покрети нестају са  

ветровима; 
гледам те како мирно сањаш, 
већ смо странци 
(заврши анђео) 
и скупи своја као ноћ 
дуга крила. 
 

ХЕДЕРЛИН, ЗАУВЕК САМ 
 
Пре него да полуди написао је  

химну о хлебу и вину. 
Тако се, преко причести од речи и  

звукова, 
сјединио с Богом. 
 
Корили су га због лоше метрике, 
недостатка визије,  
германофилства и нетипичног  

понашања. 
И онда, таквог владања, 
Са тако постављеним емоцијама 
има ли нечег логичнијег од питања: 
Чему поезија у оскудном времену? 
Пре него да утихне, 
винуо је копље поетско – заувек сам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 (63.5 x 45.5 cm) 
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БУДНО ОКО 
(превод: Ненад Трајковић) 

 
 

Васил Тоциновски 
 
 
КОШМАР 
 
Отвара се безгранични простор Славије 
невероватна мелодија извире са трга 
као илустрација чудесног дана 
Са балкона небодера 
седамнаестог спрата 
полеће девојка са расплетеном косом 
на трошној метли вештице 
насупрот ње галија 
са пловидбеним ланеним платном 
на чијој палуби осмехом 
отпоздравља леп младић 
и као муња међу њима пролеће папирни авион 
навођен белим и лудим старцем 
на чијој је глави коса процветала као икебана 
након неке непознате и снажне експлозије 
 
Отвара се безгранични простор  

Славије 
и из његовог круга полећу 
безбројни кишобрани 
а дивно је време 
за равномерно дисање 
јер не греје сунце али је светло и  

топло 
нема црних облака што излазе из  

плача 
па људи машу и весело жагоре 
Стојим с природним узбуђењем и  

нежношћу 
и не могу да верујем 
сопственим очима 
јер ме никада нису лагале 
за оно што се дешава 
и што откривају тренутно 
 

Неочекивано небо 
празни прозирну воду  
доцурелу са дна далеког океана 
и тамо упознајем стање или трен 
јер сам ипак све само сањао. 
 
БУДНО ОКО 
 
Шољу прекрива златна мрежица 
топла подневна кафа испарава 
ноздрве испуњава милина и мирис 
душу смиреношћу и добром мишљу 
 
У случајност али уопште не вјерујем  
тако и узбуђење је веће 
јер баш из средине круга 
бубри једно мало будно око 
и испуњава формирану главу 
нашег непрежаљеног златног  

штенца Адонча
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Види вичем  
па он је овде са нама 
око његово лепо 
пуно љубави и благости 
није стигло никада да ми дође у сан 
па ето зато је сада са нама мило наше 
 
Нестаје ишчезава златна мрежица 
и то је можда тренутак прелаза 
или пролазности 
Врућа кафа је душа Адонова 
не пијем је и остављам је са жудњом 
јер тако остаје предивно будно око 
 
ТАЧКА И ТРИ ТАЧКЕ 
 
Заокружио се један део живота 
наместиле се многе ствари 
и затвориле круг снова и жеља 
свачега је било и нестало 

што умањи љубав и чежњу 
за нешто више од могућег 
 
Црвена линија упозорава и шапуће 
јер је време да се стави кључна  

тачка 
 
Да ли та тачка одређује судбину 
има ли смисла њено ратовање 
са мишљу да једном дат живот 
јесте битка, неуморна битка до  

последњег даха 
 
Нема недоумице, дан је јасно  

прозиран 
метак се смешка, намигује  

ђаволасто 
и на ухо шапуће – стави сада три  

тачке. 

 
 

Васил Тоциновски (22. август 1946) је македонски писац, есејиста, критичар, књижевни 
историчар и преводилац. Један је од најплоднијих савремених македонских аутора.  

Потписник је 59 редакција и избора македонског књижевног и публицистичког наслеђа. 
Коаутор је у 17 енциклопедија, зборника, приручника и уџбеника за средње образовање. У 
земљи и иностранству објавио је 333 књижевно-историјске студије и 483 рецензије о ауторима 
и делима домаће и светске књижевности. 

Његови радови преведени су на немачки, италијански, енглески, словачки, српски, 
бугарски, словеначки, албански, пољски, турски, француски, руски, румунски, мађарски језик. 

У македонској и међународној јавности познат је и како научни истраживач македонске 
књижевне историје. 

Тоциновски је добитник тридесетак домаћих и међународних награди и признања, као 
и државних награда: „Крсте Мисирков”, „Гоце Делчев” и „Св. Климент Охридски”. 
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СМРТ НИЈЕ УЗВИШЕНА 
(превод: Ненад Трајковић) 

 
 

Стефан Марковски 
 
 
СМРТ НИЈЕ УЗВИШЕНА,  
историја није мудра 
 
Смрт није узвишена, историја није мудра  
рече часовничар пред вратима радње 
трепер жица гитаре са трга  
страст је по прозирној слободи  
коју мајстору може да опише 
само филгран од лептирова крила  
већ слетала на главе статуе  
које треба да оживе  
Луди сликар црта град угледан од месеца  
Преклињу на мостовима улице обојене пешачким прелазима 
судбоносни немир производе 
дани прошлошћу заробљени у клепсидри 
Смрт није узвишена, историја није мудра  
светлост нас кида на моменте 
према којима воде сви путеви два-три анђела која не знају за време 
душа је знак развијорен на каракамену 
Смрт није узвишена, историја није мудра 
Ти си моје лудило и кућа на изласку сунца 
визија на небу која пада 

и убире нам погледе у тужној киши.  
Лудило није узвишено, седашњост није свеприсутна  
Луда си, а месец остаје силнија од ноћи 
као што су усне јаче од речи 
рођене негде међу телима чије међе душе боје 
тужном кишом. 
Одрекни се звезда 
јер ће ти ноћ показати само   
ону страну месеца 
која рефлектује светлину суза. 
 
21. 8. 2018,  
испред куће Виктора Игоа у Сан Хуану 
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ПОСЛЕДЊА СВЕТЛА  
У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ  
 
Болничке чекаонице су пред експлозијом издисаног ваздуха 
заробљени земљотреси ломе глинена тела 
полегнута преко пута нас 
страх нас је да останемо  
сами у кревету 
и дочекамо последња лоботомирана светла 
у операционој сали. 
 
Ореол око твог темена је злато провидно  
кроз које могу да видим 
безброј мириса сва зрна прашине 
један краљ напушта свој планински престо  
и корача у ноћ 
ка последња два светла  
налазећи очи 
разапете на нашој широкој болници.  
 
ОСМЕХ СЛАДОЛЕДЏИЈЕ 
 
Осмех старог сладоледџије са трга 
опет у грудима пешака изгрева  
мирис изгубљеног поветарца пада око дечије главе  
и роси им снове светом водом из облака  
шећерних вуна  
док се пси луталице покрштавају у замућеним барицама 
жедне очи старог сладоледџије  
чекају да пију са неба које мађионичар са шареном краватом  
скида пред свима 
стављајући га у шешир  
горе остаје празан лист  
по ком уличне хармонике прашњавим нотама цртају  
апстрактан експресионизам  
који подсећа на лубеницу и сенку остарелог лета. 
Иза балкона са напукле фасаде  
пет-шест ластавица полазе да нас нађу пратећи одседчке  
и случајно се срећу са друге стране планете  
продавац сладоледа 
седећи на старој дрвеној кутији чека  
пад сваке капи назад у фонтану 
тупи корак секундаре 
и кише која тачно у подне 
треба да обели у сну  
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ваздух блиског паркића 
према коме журе пси разносећи му кочијом 
бескрајно широке осмехе. 
 
 

Стефан Марковски 
(1. 12. 1990) jе македонски 
књижевник и филозоф.  

Дипломираo Општу 
и компаративну књижевност 
на Институту за филозофију 
при Универзитету „Св. Ки-
рил и Методиј“ у Скопљу. 
Магистрирао на Факултету 
за драмску уметност – Одсек 
филмски и ТВ сценарио. 

Аутор је књига раз-
личитих жанрова и области, 
романа: „Самооријентиса-
но“ и „Јеретичка писма“; 
збирки прича: „Продавач 
ветра и магле и друге приче“ 
и „Смрт долеће насмејана“; 
песничких збирки: „Апеи-
рон“, „За неке успомене оне 
некдашњости“, „In Nomine“, 
„Сиво сијају васељене“, 
„Трагом белог грифона“.   

Аутор је есејистич-
ких књига филозофије и пси-
хологије „Хијерархијска ево-
луција свести“, „Мета(де)-
конструкција и општа фило-
зофија“ и „Срећа је глагол“.  

Добитник је маке-
донских и међународних 
књижевних награда и члан је 
Друштва писаца Македоније, 
македонског ITI центра. 

Главни је и одговор-
ни уредник најстаријег маке-
донског књижевног часопи-
са „Современост“ и уредник 
је песничких збирки у про-
јекту „Метрички караван“. 

 
 
 

 
1979-1 (68.5 x 44.5 cm)
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ПРОСТОР ЗА ПЕСНИКА 
(превод: Ненад Трајковић) 

 
 

Славчо Ковилоски 
 
 
ПРОСТОР ЗА ПЕСНИКА 
 
Када пишем, гледам од људи да нестанем, 
да ишчезнем, да не постојим. 
Тада, могу да се склупчам под кревет – као маче, 
да закопам главу у земљу – као ној, 
да гурнем главу међу грање – као жирафа, 
да гњурим у дубинама – као кит. 
 
Када од људи нестајем 
само тада могу да пишем, 
другачије, не остављају ме на миру: 
телефони који стално звоне, 
компјутер што ме прати од собе до собе, 
телевизор који ми се залепио за очи, 
и деца која стално: 
трче ми пред ногама (не због другог, згазићу их), 
пуштају гласну музику (као да смо у диску), 
јако вичу (Господе Боже, опрости ми, као да су глува). 
 
А песнику треба спокојство и мир, 
бар понекад да може чути сопствене мисли. 
Баш зато, када пишем, 
гледам од људи да нестанем, да ишчезнем, 
да се сакријем у мој мали простор 
и никог да не пуштам унутра. 
Исто као маче склупчано под кревет. 
Мјау! 
 
РАДНИЧКА 
 
Телевизор укључен, 
12 ноћу. 
Три празне лименке пива. 
Пепељара пуна цигарета. 
Можда моје, можда њене. 
Чинија са грицкалицама. 

Прозор отворен. 
Завесе померене у страни. 
 
Телевизор укључен. 
Неки филм безвезе. 
Ево, од 1983. 
Може и од 2003. 
Свеједно.  
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Телевизор укључен. 
Несаница у соби. 
Будлиник звони. 
Време је за посао. 
 
ЖЕНОЉУБАЦ 
 
Зелену пијацу у мом граду 
посећујем на неколико дана. 
Волим свеже, ново и укусно. 
 
На списку увек имам воће: 
чврсте јабуке, 
зреле крушке, 
миришљаве диње, 
сочне шљиве, 
лубенице које звоне зрело, 
црно и бело грожђе. 
 

Не волим суве шљиве и исушене  
смокве, 

ни лимуне, ни мушмуле, ни дуње: 
сакупљају ми уста. 
 
Остављам краставце, 
шаргарепе и банане. 
 
Зелена пијаца у мом граду 
ради сваки дан, 
али сваки дан не волим да купујем. 
У великом избору 
има и потрошених производа, 
а зар се не тражи увек квалитет. 
 

 
 

Славчо Ковилоски (Скопље, 1978) је македонски песник, прозаиста, историчар 
књижевности и културолог и научник на Институту за македонску књижевност на Универзитету 
„Св. Ћирила и Методија” у Скопљу. 

 

 
 

1981-2 (17 x 22.5 cm) 
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ОТВАРАМ ВРАТА 
(превод: Ненад Трајковић) 

 
 

Никола Алтиев 
 
 
ОТВОРАМ ВРАТА   
 
Отворам врата  
Улазим у одаје срца 
Из долапаi излизане успомене вадим 
Трудим се да их у стиховима мојим ткам  
И сусрете и чежње и пољупце ткам 
И клупу и дрвеће и таласе језера ткам 
И гашење огња у тела распламтена ткам 
.............................. 
Тебе чекам 
Залудно чекам 
Уместо тебе самоћу пригрћем  
И ходам 
Настављам да ходам у друштву са самоћом... 
 
ПОКУШАJ КУПАЊА…  
 
Ушао је у купатило  
Започео да се свлачи… 
 
Извадио је капу   
Померио је сунце које му је мисли заклањало  
Свукао је капут обељен од тапшања по рамену  
Свукао је кошуљу на разбоју лажи ткану 
Изуо је ципеле од хода по путевима без обележја изглођане 
Скинуо је панталоне од пољубаца фотеље излизане 
Скинуо је чарапе мирис хладноће које су заклониле 
Скинуо је и гаће небројеним измишљотинама порубљене 
Попео се на сто  
……………………. 
Тако скинут гол-голцат загледа се доле 
Ка међуножју 
Проговори  
Од мене је сада само „штап” остао 
Међу улицама размишљања ум га  

нигде није срео 

…………………….. 
Предомислио се 
Није се купао 
На брзину се обуче 
Само такав сам се себи допадаше… 
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НЕ ЗНАМ ОДАКЛЕ ЈЕ 
СТИГЛА…    
 
Не знам одакле стиже  
који ветар донесе 
ту вест за погреб Њезин, 
такву вест безумношћу окруженом 
 
Зачас размишљања наша у стегама  

нам стави 
покушала је насилно да укроти 
да је смири како би је улепшала, 
јер је са хладним даном ратовала,  
јер није било ваге  
савременост да измери,  
јер од памтивека ход наш   
коренима древним окружује... 
 
Не знам одакле стиже  
који ветер донесе  
ту вест за погреб Њезин 
ту вест безумношћу окруженом, 
што је наумила силом у одећи  
тужној да нас обуче 
(па ни мајка рођена да нас не препозна), 
бубањ и зурле на буњишту да затрпа 
сан крпенице да нам преобрази... 
 
Не знам одакле стиже  
који ветер донесе  
ту вест за погреб Њезин 
ту вест безумношћу окруженом,  
али осећам  
али знам,  
али сигуран сам  
јер је корени наши не препознају, 
јер је корени наши не милују… 
 
ТРЕБА ДА СЕ ЗНА…  
 
Све треба да буде упамћено 
Све треба да буде записано 
Све треба да се зна 
Све треба да се зна... 
 

И о непослушности у душама  
нашим угнежђеној 

И о тишини којом ход наш  
окружујемо  

И о болном лелеку прикованим  
злим временом 

И о јунацима гробље што  
заглушују немим говором  

И о сунцу искованом црним  
птицама усред лета  

И о бескрсном сахрањивању  
древних корена 

И о обећањима сред хода путем  
негде ишчезнутим 

И о љубави према Домовини у срцу 
у икони распрострањеној 
И о сну недосањаном од безумника  

уништеном.... 
……………….. 
Све треба да буде упамћено 
Све треба да буде записано 
Све треба да се зна 
Све треба за наук да се узме… 
 
СИНОЋ…   
 
Синоћ  
као и прексиноћ 
као и наксиноћ заједно смо шетали 
тротоарима улице Македоније 
Тамо-амо застајали смо  
погледи излоге су миловали 
слушали смо говор кише 
све док нисмо покисли до голе  

коже… 
 
Када смо мокру гардеробу  
у одаји свукли  
када је бљесак твога тела  
слудео зачас мисли моје,  
размишљања пут  
ка твом међуножју су ми  

усмерила... 
…………… 
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И синоћ  
као и прексиноћ  
као и наксиноћ  
на сусрету нашем од сна окруженом  
падала је киша… опет је падала  

киша… 
………………….. 
Погледао сам  
себе сам погледао 
мисли моје сам погледао  
Гледам:  
Бујице су ми уништиле размишљања, 
а тебе није било  
а тебе, љубљена, није било... 
 
ЗНАМ, О СВЕМУ ЗНАМ... 
 
Верујте, ја о многу чему – знам 
 
О магли која  нам пут окружује,  

И о неистини мисли што нам  
разара  

И о небу усред поднева звездама  
закићеном 

И о дану усред лета у мраз  
претвореним  

И о времену туђим ветром  
уништеним  

И о срцима у кошуљама непокора  
обучена 

И о имену домовине неумирањем  
миросано  

………………………. 
Ја знам 
О много чему знам 
Но не знам, о Господе, не знам 
Ћутњу у мени угнежђену како да  

избацим  
Сад то, о Господе, сад то не знам… 

 
Никола Алтиев (песник, приповедач, књижевни критичар, есејиста, преводилац, 

сакупљач народног предања, библиограф) је рођен у Велесу, Северна Македонија. Дипломирао 
на Филолошком факултету, Департман за књижевност. Објављује по књижевним часописима у 
Северној Македонији, Србији, Хрватској, Бугарској, Пољској... Објавио 17 збирки поезије, 4 
збирке прича, 2 књиге критичких осврта, 2 књиге фолклора, монографије и 6 књига 
библиографије. Заступљен у више књига, зборника и антологија. Добитник је многобројних 
награда. 
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НА ПУТЕВИМА 
САМОСПОЗНАЈЕ 

(Томислав Мијовић: Прожимања, Терција д.о.о. Бор, 
2019) 

 

Братислав Р. Милановић 
  
 

1. 
Када отворите песничку шкрињу 

Томислава Мијовића, у њој ћете  наћи једну 
мању, а у тој мањој – још мању... и тако до 
микро бесконачности. Очаравајуће је то што 
све те шкриње имају подједнако богате садр-
жаје и у стању су да читаоцима непрестано 
нуде још... Неисцрпан дух, непресушна 
инспирација, способност да у темама којима 
се бавио у свом књижевном опусу пронађе 
низ изазова и могућности да виђено, дожив-
љено и наслућено сагледава из стално друкчијих углова, нудили су, до сада, 
Мијовићу обиље књижевног материјала који је он уобличавао са пословичном 
стваралачком лакоћом. 

Када је објавио своју књигу Дах и прах, нико од оних који цене његову 
поезију, а ни он сам, није помислио да ће га надахнуће надаље походити у тој 
мери. Међутим, његов стваралачки дух није мировао. Уследиле су књиге Дах, 
Плаветнило, Облуци и Пут и путник. У поменутим књигама Томислав 
Мијовић је развио до детаља основне постулате свог песничког мишљења. 

У књизи Дах у средишту пажње је лирски субјект позициониран између 
овостраног и оностраног. Та позиција му омогућава да спозна тајне и једног и 
другог и на тај начин покуша да разреши загонетку постојања. Да би остварио 
овај свој унутрашњи императив, он је упућен на непрестано трагалаштво. 

У књизи Плаветнило лирски субјект се налази, стицајем животних 
околности, у простору притиснутом непрозирним сивилом које се не разликује 
много од таме. Тако лоциран, лирски субјект Томислава Мијовића се опре-
дељује за испитивање простора снова и оживљавање јарких, светлих слика из 
прошлости јер је тренутак у коме говори у стварности обавијен невиделицом. Са 
тог упоришта – које му омогућава кретање у свим могућим правцима и по свим 
реалним и иреалним просторима – он настоји да се уздигне у висине, ка 
плаветнилу у коме је успостављена космичка и божанска равнотежа. 

Књига Облуци претежно је сачињена од кратких лирских песама које 
Мијовић назива – „облуцима”. Реч је о песмама које за тему имају реалне, 
конкретне догађаје из прошлости. Сећања на те догађаје сачувала је снага 
доживљаја, њихова упечатљивост. „Облуци сећања”, попут правих облутака, 
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прокотрљали су се кроз све катаклизме, глачали су се и уобличавали у струјама 
времена, опште и личне историје, све док нису почели да постоје сами за себе, 
изван свих условности. 

У књизи Пут и путник Томислав Мијовић се бави једном од својих 
најчешћих тема. У целокупној његовој поезији путовање, путник, путеви и 
странпутице имају велико симболичко значење. Зато је овом тематском кругу, 
током времена, Мијовић најпре давао више или мање простора, да би му на 
крају посветио читаву књигу. 
 
2. 

У књизи Пут и путник Томислав Мијовић путује, како сам каже у 
једном стиху, по „зазиданом свету”, по свом сопственом, унутрашњем 
универзуму, у потрази за једва наслутљивим или сасвим непознатим стварима. 
То потукачко путовање, пуно рампи и свакојаких путарина, једини смисао има 
у самоспознавању. И једино самоспознавање лирском субјекту даје наду да из 
сопственог озида може да узлети у бесконачне просторе. Непознато се може 
досегнути само ако се схвати да су пут и путник једно те исто, а то сједињење се 
догађа када путник путује по самом себи: 
 
Да стигнеш где се и не стиже 
Или се тамо стиже само 
Кад си сам пут до свога ближњег 
                                                      („Ка свему – ка себи”) 
 

Лирски субјект сазнаје на том путовању, поред осталог, да се до истине 
стиже странпутицама и да је суштина те истине – кретање. То је животни 
императив: стално, непрекидно кретање. Пут ка сазнању, а са њим и потрага за 
каменом или еликсиром мудрости, вечити су и једини смисао постојања. 

Овом темом Томислав Мијовић се бавио још у књизи Дах и прах, о којој 
сам имао задовољство да пишем. Песма „Иди...” је најкарактеристичнија у том 
смислу. Имам слободу да поштованог читаоца подсетим на тај запис неколиким 
реченицама: „На крају се испоставља да суштина постојања и није у коначном 
откривању разних тајни и осветљавању неосветљеног, већ у самом чину 
истраживања непознатог, у напору да се досегне недосегнуто. Сав тај напор не 
мора да води никуда, сем према једном циљу – ка спознавању себе самог. Тада 
ће се све непознато, све за чим се трагало, само од себе отворити. А кад лирски 
субјект дође до те спознаје, схватиће да је он нераскидив део сваког делића 
универзума…” 

У ранијим књигама истраживачка енергија лирског субјекта била је 
усмерена ка свету који га окружује. У овој књизи она је упућена ка ономе што га 
испуњава. А и у том унутрашњем простору, у тајанственим пределима личности 
има много непознатог. Много је путоказа на којима су означени путеви којима 
се креће лирски субјект књиге Пут и путник. Као на каквом огромном 
обелиску они су назначени у песми „Путници путеви путовања”:  путеви кроз 
беспућа, путеви погибије, путеви неповрата, путеви сусретања, путеви 
наслућени, путеви неслућени, путеви са призорима настајања, путеви 
налажења изгубљених, путеви преображаја... У песмама Томислава 
Мијовића, а нарочито у овој књизи, све је, као према принципима Хераклитове 
филозофије, у непрекидном кретању, јер заостајање на путу једнако је нестанку: 
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Странпутицама до спознаје 
Да ако станеш пут нестаје 
                                            („Ка свему – ка себи”) 
 

Путеви у овој књизи Томислава Мијовића још могу бити: залудни, 
заумни, ка оном чега нема и онима којих нема, путеви по први пут и они 
утабани, наметнути и насумице, прави и погрешни, путеви завејани и 
пртине ко у сну. Сапутници лирског субјекта на тим путевима били су 
змајевити другари, виле дружбенице за ране видарице (добро дође мало спа-
соносне ироније), обогаљени ратници, увређени подвижници, проповедници 
бољег и праведнијег света, осиони дрчници, сањари луталице, добричине 
дародавци, мајстори и градитељи. Лирски субјект је путовао у сну и на јави и 
по дивљем и неприступачном свету као и „древним путевима под земљом 
затрпаним”. Да ли су то они путеви по подземљу, Утнапиштимови, Одисејеви 
или Вергилијеви, или су то путеви које су затрпале године? Могуће је и једно и 
друго. Све је то учинило да путник и пут буду нераздвојни. 

 
Путујеш и ти сам загледан 
Пратећи свакога радознало 
Како је своме путу предан 
Јер кад би стао би нестао 
                                              („Путници путеви путовања”) 
 

Нису изједначен само пут и путник, већ пут и постојање само: 
 
И ти би одустао лако да се не бојиш 
Одустанеш ли и ти престајеш да постојиш 
                                                                              („Не одустај”) 
 

Лирски субјект је свестан да постојање другог или другости осмишљава 
његов живот, али ако према том другом не може да путује јер је у томе спречен, 
не својом вољом, он закључује да свако може да путује по себи и ка себи, 
путевима измишљеним, умишљеним, промашеним, узвишеним... Тад Пут и 
путник постају нераскидиво јединство: 
 
Нераздвојни једно од другога 
Пут и путник ко браћа убога 
 
Упућени ка своме бескрају 
Заједно су и тако опстају 
                                                   („Заједно”) 
 

Странпутице су најважнији део путовања. На њима је лирски субјект 
Томислава Мијовића провео највише времена у свом животу. Лирски субјект је 
своја сазнања и спознања скупљао на споредним путељцима, стварним и из-
мишљеним, „у веку преврата и пометње”, без сапутника, сам. И, као што зах-
тевају Мијовићеви поетички принципи, он се у лутањима странпутицама кретао 
у два смера: „ка привидима у даљини” и „ка себи као постојбини”. Позната 
Мијовићева дихотомија уочљива је и овде. Начело супротности видљиво 
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обележава и стихове књиге Пут и путник. Иако на странпутицама лирски 
субјект може лако да се загуби, иако је сазнао, мада касно, да са њих нема 
повратка, оне га ипак одводе ка коначном циљу. На крају, када се после свега 
осврне, странпутице светле у његовом сећању као драга обележја живота који је 
далеко одмакао. Има у овим стиховима, поред горчине која из њих бије, и суз-
држане веселости, оптимизма који је, на крају крајева, Мијовићу својствен, јер 
живот који живимо у овом времену тек је само једна мена бесконачних 
преображаја у исто тако бесконачном трајању: 
 
А сад кад си посустао 
Све твоје многе странпутице 
У сећању ти светле као 
Далеке драге светиљчице 
 
                                                 („Странпутице заводнице сапутнице”) 
 

Али, било где да се налази, на било ком од путева или странпутица, лир-
ски субјект непрестано себи поставља слична питања. Јер, његово лутање није 
путовање ради путовања, већ ради сазнања. Он, дакле, поставља питања 
понајвише о сопственој судбини и најсуштаственијем смислу живота. Да ли је 
сан стварност а стварност само сан? Да ли смо ми реинкарнација оних који су 
живели пре нас, или живимо само у овом тренутку и нећемо се обновити више 
никад у свету који се, иначе, у циклусима обнавља? 

Одговора, наравно, нема. Ко од смртника може да одговори на таква 
питања? Нико. Зато су та питања реторска. Она су ту да истакну запитаност лир-
ског субјекта пред загонеткама живота са ове и са оне стране. Да, и са оне 
стране. Јер, ко је читао Мијовићеву поезију зна да се у његовим песмама живот 
наставља и после смрти, после одласка, како Мијовић више воли да каже, 
пресељен у елементарне ствари, у честице које ће чинити, пшеницу, цвет, 
лептира, веверицу... или шта друго. То није ни утеха, нити нада. То су закони 
физике и преображаја материје... 
То је мисаона потка збирке Пут и путник. 
 
3. 

Књига Прожимања је сублимација песничког материјала који је 
Мијовић користио последњих година у својој поезији, почев још од збирке Дах 
и прах (2014). У овој књизи Мијовићев лирски јунак и његов алтер-его – коме се 
онај први обраћа са ти – проничу кроз постојеће и непостојеће, познато и не-
познато (ма шта то било). Они испитују светле честице које су основа свега и 
зато теже једна другој, проналазе се и спајају да би створиле нове облике и нову 
енергију. Тај нераздвојни двојац настоји да спозна овострано и продре у онос-
трано, да апсолвира видљиво и докучи невидљиво, да изједначи непознато и 
сазнатљиво тако што ће их изнети на видело. Пред њима треба да добију своје 
јасне обрисе нађено и ненађено, затамњено, заборављено, потиснуто... Мијови-
ћев лирски субјект из књиге у књигу остаје непромењен: радознао, проницљив 
и отворен за вазда нова сазнања, из песме у песму, из катрена у катрен, из једног 
хаикуа у други, из једног „облутка” у други, „из протицања у протицање”, да се 
послужимо насловом Мијовићевог четворокњижја (2011) за које су сви, неоп-
равдано, мислили да у потпуности заокружује његов опус. 
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У књизи Прожимања, како већ упућује наслов, неке важне ствари за 
поезију Томислава Мијовића прожимају једна другу. Прожимају се чулно и 
апстрактно, стварност и сан, затим сан и сан, прошло и садашње, постојеће и 
непостојеће. Занимљиво је да је за Мијовића и оно што је некада било па нес-
тало, такође непостојеће. То се нарочито односи на бића, на људе пре свега. То 
су теме у које је још од својих најранијих песама залазио и које је само про-
ширивао и разрађивао на различите начине у различитим песничким обли-
цима. 

У самом прологу књиге Мијовић нас уводи у тему прожимања. У уводној 
песми „Дочекивање јутра” разни феномени прожимају једни друге. Већ у првом 
стиху звучне алитерације „прос...”, „ прос...” наговештавају снагу с којом се у 
свитање светлост пробија кроз таму. Заправо, то је час када се светлост и тама 
узајамно прожимају: 
 
Просину простори просјајем свитања 
Сени сна привида ноћна преплитања 
 
Затим, нешто даље, песничка слика снажне експресије употпуњује представу о 
феномену свитања: 
 
Затамњени ноћу ко очи слепцима 
Прозори засветле златним одблесцима 
 

Доласком јутра све оживљава, што дочаравају звукови и ономатопеје 
људских гласова и птичјег цвркута, прхута и гугутања који прожимају јутарњи 
час... Само лирски субјект је прожет слутњом да ће његова песма о дочеку јутра, 
коју је успео да срочи пре но што га „прогута заборав”, у временима која следе 
поздрављати неког другог, а то ће бити траг о његовом постојању, и то га 
испуњава радошћу. 
 
А ја усред јутра сад кад занемогох 
Радујем се свему чега се домогох 
 
И сроченој песми о дочеку јутра 
Пре но што је са мном заборав прогута 
 
Јутро кад не будем нек траг мога трага 
Песма о дочеку јутра дочека га 
 
За још нерођено а ускоро ту је 
Јутро само себе ноћу дочекује 
 

Овде се Томислав Мијовић обилато служи контрастима, што је једна од 
основних одлика његове поетике, како смо раније могли видети из разних при-
мера. По његовој песничкој филозофији свет опстаје захваљујући супротнос-
тима које се непрестано прожимају. Без тих укрштаја он би био бесмислен, ако 
не и немогућ. 
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Један мотив посебно се издваја у књизи Прожимања. Реч је о прожи-
мању снова лирског субјекта и његове драге. Први пут овај мотив срећемо у 
другој песми триптиха „Прожимања”: 
 
У истој ноћи истог века 
Сањаш је да ти у сусрет иде 
А она тебе да је чекаш 
Снови вас виде као привиде 
 

У мизансцену читаве лирске представе са мешањем снова појављује се 
река као битан део пејзажа, са којом песник има посебан однос. Она код лирског 
субјекта нарочито провоцира сећања на аркадијско детињство и прве године 
младости. Лирски субјект, драга и река биће основни чиниоци за изградњу још 
неких песама. Прожимање снова основни је мотив и песме „Драго привиђење”. 
У тој песми лирски субјект сања своју драгу као „драго привиђење” које се појав-
љује из „непостојања”. На основу тога могли бисмо да закључимо да је реч о 
мртвој драгој, што би Мијовићевој песми дало романтичарску конотацију. У 
задњој строфи песме, међутим, песникова драга поприма савременија, пост-
модернистичка обележја: 
 
У сну прибежишту од заборављања 
Оживљавају и давна узбуђења 
Па ме можда она баш кад ја њу сањам 
сања ко појаву драгог привиђења. 
 

У песми „Река и она” укрштај се не догађа у посебним сновима. Само 
лирски субјект у сну буди сећање на једно лето поред реке. У сну се догађа 
потпуни, троструки преплет лирског субјекта, драге и реке. То је потпуно про-
жимање три значајна чиниоца песме. Они су у песми потпуно изједначени и 
свако од њих може бити све. Могло би се рећи да је на делу несумњива раз-
градња и субјекта и објеката песме. Песма, ван сваке сумње, заслужује да буде 
наведена цела:  
 
Сећање и сан ти дозову 
Реку и њу из давног лета 
Па си опет у изазову 
И прожимања и преплета. 
 
На обали те она чека 
У летњем сјају и припеци 
да будеш за њу њена река 
Да пливаш рониш у њој реци 
 
Да скаче у те са обале 
Брчка се гаца по плићаку 
Сјај одсјајима придодаје 
И праћака се у брзаку 
 
И ти сад чуваш тај сјај лета 
У ковчежићу свог сонета.  
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Тако је постигнута свеприсутност свега у свему из песме „Притока” („ко 
њена вода свуд у свему / Буди у своме свевремену”), што је битно обележје, ако 
не и најбитније, Мијовићевог песничког мишљења. 

Преображаји и прожимања иду кроз душу лирског субјекта. Она је 
катализатор свих  веза и спајања ствари из удаљених димензија. У њој се налази 
камен што претвара у „живе жишчице” оне честице које су основа свега у свим 
просторима којима се креће лирски субјект. Она је у стању да досегне све из 
репертоара Мијовићевих тајанствених ствари и појава, све недодирнуто, 
ненађено, одметнуто отуђено: 

 
У прожимању предњачи душа 
И повезује родно са сродним 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Душом додирнеш недодирнуто 
Међу нађеним још ненађено 
И заблудело и одметнуто 
И изгубљено и отуђено 

Упркос одговорима до којих је дошао Мијовићев лирски субјект, ипак га 
мучи једно питање: шта то нагони на трагање по непознатом, по просторима до 
којих још није допрло сазнање, по сновима и оностраном, а да још није упознао 
ни оно што му је сасвим близу? То непознато, недоступно, а блиско, појављује 
се у песми „Прожимањем ка бескрају” као празнина, простор „зазидан зидом 
заборава”, која је запала лирском субјекту као животни простор. Разрешењем 
једног питања у микропростору којем ипак припадамо, разрешиће се и она у 
васељенским пространствима: 
 
Видећеш ко себе ужурбаног мрава 
пчелу у цвећу лет птица селица 
пљусак на радост зеленила трава 
Сјај и одсјаје капљица барица 
 
Назрећеш тако раскош бескраја 
И оно негде и оно непознато 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
И сродићеш се с различитим истим 
Страсним зближавањем нужним раздвајањем 
И као ток мутни и као ток бистри 
Кроз тебе ће тећи бескрај прожимањем 
 
Одговори на сва питања налазе се ту, на дохват руке. Треба само помирити 
супротности и схватити да све прожима једно друго. 
 
4. 

Мијовићеве последње књиге садрже готово истоветне песничке форме: 
песме у дистисима и катренима, неримоване песме у строгом метру, најчешће у 
осмерцу и лирском десетерцу, мада се појављују и оне писане другом метриком, 
затим песме у сасвим слободном стиху, венац хаику песама и на крају опет 
катрене. 
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У последњим трима књигама као посебна Мијовићева књижевна форма 
појављују се „облуци”. Своје постојање ова наративна песничка форма дугује 
баш Томиславу Мијовићу. То су пречишћене наративне песме које су у 
истоименој књизи Облуци испод Мијовићевог пера први пут изашле на видело 
у краћем облику него што је у последњим двема књигама случај. У својој дужој 
варијанти они се веома приближавају лирској причи у стиховима. 

Дужина форме, уосталом, није ни битна за „облутке”. Много је важнија 
њихова постојаност у памћењу лирског субјекта и по неколико деценија. И у 
књизи Пут и путник и овој новој, Прожимања, облуци имају социјалну потку. 
Јунаци тих лирских прича у стиховима су претежно људи из нижих социјалних 
слојева. Но, то свакако није правило. Њихов основни квалитет је импресивност 
којом су деловали на аутора у време кад су се зачели у његовој стваралачкој 
лабораторији и уверљивост којом делују на читаоца. Те Мијовићеве каже имају 
за циљ да нам пренесу његов доживљај одређених догађаја, времена, људи, и 
ситуација у којима су се они нашли, и својом уверљивошћу, а почесто и дра-
матиком, додирну нашу осећајност или смисао за хумор. Зато се, на пример, у 
књизи Прожимања могу наћи, један поред другог, „облутак” који говори о 
повратници из немачког логора, коју су нове власти у њеној земљи затвориле 
зато што је хвалила своје спасиоце Русе, и онај о испуштању ковчега са мртвим 
пијанцем на сахрани... У тим „облуцима”, или у другим песмама које су ин-
спирисане свакодневицом, нема ничега директног, журналистичког, полемич-
ког, памфлетског. Томислав Мијовић је велики противник коришћења поезије 
у друге сврхе, посебно политичке. Поезија мора да остане то што јесте, или ће 
се. у данашњем времену, изгубити у поплави вулгарних брбљарија.  

Свака новија Мијовићева књига садржи и по један хаику-венац у којем 
песник сублимише теме које су специфичне за његова песничка интересовања, 
а које су у директној вези са тематиком песничке књиге у којој се налазе. Од тих 
хаику-венаца, који стоје као посебне целине, могла би да се сачини посебна 
књига. Томислав Мијовић важи за изузетног хаиђина и та би књига само при-
редила ново задовољство његовим читаоцима и љубитељима хаикуа. 

У књизи Прожимања објављена су два хаику-венца: „Лишће перје 
иверје” и „Уз ватру о ватри”. Међу њима има правих бисера, као на пример: 

 
Нађеним пером 
Додирнух птицу које 
Давно нема 
 

Књига Прожимања обилује меланхоличним стиховима. Није се стари 
заговорник оптимизма уморио. Пре би се могло рећи да је, крећући се тегобним 
путевима самоспознаје, дошао до сазнања да је човек са својим крхким делом у 
непролазном свету пролазан, тек једна мена, и да је његов повратак после одлас-
ка неизвестан. Зато би његов хаику којим је завршио књигу Прожимања на 
крају овог огледа добродошао: 

 
Спалиће ватра 
Све па и ове моје 
песме о ватри 
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ПЕСНИЧКО ИСКУСТВО 
ИЛИ УГАЂАЊЕ САМОЋИ 

(Милуника Митровић: Да нисам, Листак, Београд, 
2019) 

 
 

Мирко Иконић 
 
 
 Кад један песник објави књигу иза-
браних песама, то је потврда неоспорног 
успеха, односно да је прихваћен и од критике 
и од читалаца. Та мисао се просто намеће при 
сусрету са новом књигом изабраних и нових 
песама Да нисам Милунике Митровић, која 
је након седам песничких књига, недавно 
објављена. Прилика је то за озбиљан осврт на 
живот и књижевно дело једног вредног ства-
раоца који истрајава преко педесет година, 
неоспораван, али ипак помало скрајнут, као 
и већина стваралаца који живе и стварају у 
малим местима, где им много штошта није наклоњено, нарочито публицитет 
и признања, која по правилу добијају ствараоци настањени у великим 
градовима. 
 Међутим, ова песникиња то није прихватала као удес судбине, већ је, 
напротив, тихо и истрајно искивала своју лирску жицу, од времена гимна-
зијских дана у Ужицу, када је своје прве песме објавила у ужичким  Вестима, 
а једну и у зборнику Награђене песме исте новинске куће. Било је то 1966, 
дакле, пре педесет и три године, а те исте године је београдски модернис-
тички часопис Дело донео једну њену песму („Јутро”)  са којом и почиње овај 
избор. И како тада, тако и данас, траје стваралачка и културна мисија ове 
песникиње, која је у међувремену завршила студије књижевности и профе-
сионално се бавила тумачењем поезије, објављивала је по часописима песме 
и књижевне критике, а добар део радног века провела је на функцији ди-
ректорке Градске библиотеке у Косјерићу. Било би погрешно тај богат и за-
нимљив радни век сводити само на песничко стварање, мада је, истина, оно 
у основи свега, али су веома важне и њене друге културне активности, наро-
чито око регионалне смотре рецитатора у Косјерићу или организовања ма-
нифестација у Пожеги, Ужицу, Чајетини, па и овде у Прибоју, које су доказ 
једног истрајавања, чак и у временима која нису била наклоњена култури и 
стваралаштву. 
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 Све ове напомене биле су просто неопходне, пре него што заронимо у 
њен песнички избор, који и својим квалитетом и квантитетом потврђује је-
дан стабилан стваралачки континуитет, што је стално показиван и доказиван 
у књижевној периодици, на радију, телевизији и дрштвеним мрежама. 
 Овај избор је насовљен песмом „Да нисам”, која је заправо пролего-
мена једне поетике о „малим стварима и људима”, о путевима и беспућима, о 
наслеђу и новинама, о уздизању изнад баналног и просечног, или оног што 
се зове животна стварност, о бројним несугласицама и противуречностима, 
у којима треба постати неко, и, што је још теже, опстати и трајати. Наравно, 
магија лирске синтезе срећно усаглашава мисао, емоцију и слику, што је 
плод животног и творачког искуства које се савршено обзнањује као не-
поновљива песма. Наглашена дилема у наслову може али и не мора марки-
рати лирски објекат, важно је да субјекат зрачи онај вишезначни спектар 
лирске фигурације, чија значења творе непоновљиву лепоту поезије. 
 Ова је књига песникињин избор, строг и помало сужен, па је штета 
што је из седам песничких збирки изабрано само 77 песама од којих су 13 
нове, до сада необјављиване. И из овако суженог избора може се поуздано 
закључити да је Милуника Митровић започела своје песничко стварање на 
оној модренистичкој линији, коју је теоријски образлагао књижевни кри-
тичар Зоран Мишић а у пракси потврђивао Васко Попа, и да је на тој линији 
остала до данашњих дана. Има ту још нечег занимљивог: њене прве песме су 
крајње сведене и у форми и у изразу, и тако ће мање или више наставити у 
каснијим годинама и деценијама. Редуковањем израза она је изоштравала 
мисао и обуздавала емоцију, тако да њене песме имају ону препознатљиву 
црту интелектуалне одмерености, што се сaвршено уклапа у савремене трен-
дове у нашој и светској књижевности. Тек у једној од последњих  песничких 
збирки (Зимско писмо, 2015) она је променила стил, ослободила сведени 
израз и показала раскошни колорит језика и емоција, што је условило један 
другачији лирски доживљај, наравно и нови квалитет. 
 У својим првим књигама (Биографија душе, 1996; Старохришћанска 
љубав, 1997; Додир тајне, 1999, и Несавладано, 2004) песникиња фиксира 
неке тренутке из личног живота и интелектуалног искуства, крајње јасно и 
прецизно, па је сасвим разумљиво што у свом избору, песме из тих књига 
сврстава у циклус насловљен „Скице за аутопортрет”. У тим песмама је све 
јасно одређено и на свом месту, у којима је самоћа полазиште и циљ, а асо-
цијативне везе са елементарном стварношћу и животом, који чини једну био-
графију, сасвим су извесне, где нарочито до изражаја долази префињена ми-
сао и одмерен интелектуални набој. Они који познају песникињу лако ће зак-
ључити: да, то је Милуника, песникиња која живи и ствара у сагласју са нај-
бољим нашим и светским песницима. То нарочито пада у очи у наредном 
циклусу насловљеном „Несавладано” у коме песникиња још увек трага из-
међу „уморних  ствари” „ћутања” и „брзине” са логичном запитаношћу „не 
живимо ли”?! Дакако, то питање треба довести у везу са оном насловном пес-
мом књиге Да нисам, па ће се, и поред очите дилеме, одговор већ наматнути 
сам по себи. Зато  Отпис, како је наслов једне од њених песничких књига, 
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представља више тиху резигнацију него децидни одговор, јер нас песникиња 
упућује на несавладане лекције ничим непомућене пролазности, живота 
ваљда. Импресионира лакоћа којом песникиња успешно броди кроз разли-
чита, често и тешка искушења путевима који су нови и непознати, или како 
то она прецизира у песми „Освит”: „Тамо/ иза завесе / на дохват руке / пуне 
набораног / ништавила.” Има ту неке мистике која у поезији увек добро дође, 
када је Милуника Митровић у питању, поготову, а то већ поред оне лакоће 
лирског доживљаја, одаје и један неодољиви шарм песникиње која добро зна 
шта је поезија и која је њена сврха. 
 У дргом делу књиге, у циклусима „Дух лишћа”, „Зимско писмо” и „Ду-
бока шума” рефлексије су разуђеније, а песнички говор и његова мелодија 
опуштенији, па су и песме целовитије распеване. Субјективно и објективно је 
изједначено, па назначени појединачни породични мотиви (син, кћерка, 
мајка, отац) превазилазе улогу кључних симбола, што потврђује и помињање 
песничке сабраће: Гетеа, Бранислава Петровића и Доброслава Смиљанића, 
чиме се свакако симболика усложњава. Тако се дошло до оног нивоа када је 
видик широк и јасан, а обиље асоцијација наговештавају и нове и шире ви-
дике, што песникиња нарочито потврђује у једној од последњих песничких 
збирки Зимско писмо. Може се закључити да је песникиња нагласак ставила 
на последњу фазу свог стваралаштва, где су се искристалисале многе особине 
њене раскошне поетике. Песникиња то у једној песми овог циклуса добро 
маркира као „угађање самоћи”, а ми бисмо то назвали говором година и ис-
куства, па не чуди што овде једна песма носи наслов „Лаки дијалог о писању”. 
То су већ стваралачке вибрације, које помало подсећају на она савршена 
платна старих мајстора, где је све беспрекорно и чисто, а опет једноставно и 
непоновљивио. 
 У последњем циклусу насловљеном „Дубока шума” је 13 нових песама, 
међу којима и две-три антологијске. Ту, пре свега, мислимо на изванредну 
песму „Јесењи аутопоптрет”, која је својеврсна похвала животу и годинама, 
где је све неумитни процес или очекивана кондензација свега што има чар и 
значај, па макар било и лична интима. 
 Песникиња је успела да препознатљиву симболику учини општом и 
универзалном и тако вешто избегне банализацију личне животне драме. 
Зато нове песме из завршног циклуса „Дубока шума”, уз оне из циклуса  
„Зимско писмо”, на најбољи начин представљају зрелу фазу у песничком 
стваралаштву Милунике Митровић. Тако оно нешто што осећамо читајући 
уводну песму („Јутро”), која је објављена далеке 1966. у часопису Дело, 
препознајемо и у овим новим и најновијим, које су и даље једнако модерне и 
интелектуално моћне, баш као што и доликује савременој уметности. 
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МЕТЕОР НА ТЛУ ЈЕЗИКА 
(Љубиша Ђидић: Пчелин ујед, Меридијани – СПЈ, 

Смедерево, 2018) 
 

 

Милијан Деспотовић 
 

 
У угледној библиотеци међународне 

песничке светковине  „Смедеревска песничка 
јесен”, која носи симболично име Меридијани, 
двојезично (на српском и шпанском језику)14 
изашла је књига угледног поете Љубише 
Ђидића15 Пчелин ујед16. 

У овој едицији 2018. нашли су се врсни 
песници попут Пере Зупца, Маје Херман 
(САД), Андреја Базилевског (Русија), Титоса 
Мотсабија (Зимбабве), Стефани Мекензи (Ка-
нада), као и сјајан преводилац Ђидићеве пое-
зије на шпански језик Силвија Монрос 
Стојаковић. Тако се на почетку одредила сим-
болика: поезија је пчела меридијана! Она ме-
ди и кад једи, њена жаока спасава и оглашава 
да је увек време за свету реч. Процес њеног 
трајања је мера за поезију духовне датости, 
која, кроз визуелно и чулно, оставља вечни утисак. Баш такав печат оставља 
и песник Љубиша Ђидић, чија је поезија доживела рецепцију на бројним 
светским језицима (енглески, руски, грчки, румунски, француски…). 

Књигу отвара питање да ли је пчелин ујед жртвовање (једна 
енциклопедијска одредница у мотоу каже да пчела уједом у човеку оставља 
себе), а кроз цео ток, до завршне песме као какве апотеозе, видимо да је то 
„истинска љубав”. Кад дође до „освете љубави”, значи да „љубав све 
превасходи”, како је давно рекао Ђидићев земљак Деспот Стефан Лазаревић. 
Међутимм слоган „пчелин ујед” је и песникова тајна: 
 
Има ствари које нећу рећи 
и ући ћи са њима у глину 

 
14 Поред шпанског, поезија Љубише Ђидића је заступљена у антологијским избо-
рима на шведском, белоруском, португалском, литванском, руском, енгелеском, сло-
веначком, и македонском језику. Неке његове књиге су објављене на грчком, фран-
цуском, румунском руском, шпанском и македонском језику. 
15 Љубиша Ђидић (Краљево, 1937), песник, есејист, антологичар, путописац, дечји 
писц, прозаист, објавио је више од тридесет књига. Живи у Крушевцу. 
16 Љубиша Ђидић, Пчелин ујед, Међународни фестивал поезије Смедеревска пес-
ничка јесен, Смедерево, 2016. 
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  Али оно што се никад прећутати не сме, јесте кап косовске мелемне 
воде из кондира Косовке девојке, на који мелемна пчела слеће. Род девојке-
пчеле, још из коначне нереалности чека да се она врати, свестан да „другог 
зеленка вришти рв”. Осећајна духовност указује на божанско дете у песнику 
које љуби род „водоплавне земље”, чији су свети простори освештани бо-
сиљем и тамо где би непокајни кривци да их приграбе, а морају знати да увек 
„неко куца на врата”, док „опипава вршак копља Светог Ђурђа”. А Ђурђе је 
љубав која припада љубави, па се умишљене аждаје могу вратити у легенде 
само јер, како каже Ђидић, ми „знамо да оне не постоје”. 

Ђидић је песник који мудро сабира терете времена а да притом није 
оптимиста нити песимиста. Он је песник истинске духовне свести и добро зна 
ко нам нуди: 
 
Ал’ видим Господе 
за нас преостале 
у неисказивој нежности 
и твом моћном прсту  
 
Ти и даље нудиш само љубав 
да се учврстимо боље 
на сопственом крсту. 
 

Оно што њега брине јесу прилике међу људима који би да поправљају 
створитеља коме се песник обраћа и жали да „тако нас је мало остало (...) и 
за крст онај где си нас наумио, Господе”. Ђидић при томе не губи из вида да 
„Бог све љуби, и зато допушта да и злочинцу сјаје месец и звезде”,17 али 
одлазак под крст јесте за песника аскетски и чист, суштина је да судњи час 
изравнава рачуне и чини грешним оне који су пре поласка били свесни да 
„љубав се не узима – љубав се само даје”. 

Ђидићева поетика је пошаст светлости и долази као очишћење од 
наплава сувишних материјалности јер, као да смо превидели да  
 
Најмања лептирица 
на цветном пламичку 
доприноси светлости света. 
 

Ово је, коначно, креативна размена искуства кроз поруке, добар 
прилог баштини поетике, помак у познању човека изнутра, из духа, који 
заборавља на Хераклитски пут кроз живот и да се „у нечем мора сагорети”. 
Пре ватре из пепела, ево поезије која као метеор мења смер, сада одоздо ка 
небу, а остаје на тлу језика да повеже разлике и да их сведе у једност, а то  
никако не чини случајно.  

Овај песник у хаосу живота својим примером уводи ред, настоји да 
дохвати „потковице” које чекају његов „чекић” да из ватре добију коначни 
лик и облик. И у томе код њега постоји некакв ред, пречина („Молитва”), 
прво страдални морају бити васкрснути на нашем упоредном путу. 

 
17 Др Владета Јеротић, Са Хераклитом у 21. веку, Службени гласник, Београд, 2013. 
стр. 37. 
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Није песнику Љубиши Ђидићу ништа тако свето као љубав. У њој се, 
коначно, овековечујемо и она је крајња тачка праштања или греха. Љубав је 
господарица емоције (по Миљку Митровићу) и творац језика и сваке „нове 
азбуке”, али азбуке која као првотна сакупља изгубљена слова („Господарица 
нове азбуке”), учи нас језику љубави. У тој љубави песници се препознају и 
говоре љубав. Љубав је елеменат вечног живота, нељубав је вечни бол који 
је, подсећамо, задесио и маслину, чију је гранчицу Исус откинуо а то њу није 
заболело: 
 
Била је нежна и зелена 
Живела је и пре Христа 
Имала је више од 2000 година 
 
Када је Исус 
откинуо једну гранчицу 
гранчицу мира 
то је није заболело 
 
Начин на који су је други кидали 
боли је 
ево свих 2000 година! 
 
  Манастир Светог Нектарија,  
  19. juнa 2016. 
 

И овај поетски фрагмент говори да је Ђидић песник филозофско-
религиозног промишљаја и он је ту ставио нагласак на оно што је основа духа 
али из духа је брижник за сва приказања о потреби „нове Нојеве барке” и 
спасењу. Када се пита – „да ли си, господе, заборавио на мене”, он искључује 
лично Ја јер, све нас види „на великом пепелишту” али у својој визији види 
тренутак када ће „доћи истинска љубав”. И све ми је ближе оно веровање да 
је љубав као и „бесмртност условна а не урођена”18, али то условно код Ђи-
дића је саракзам, бесмртност се не може откупити, она је „условна” ако душа 
допусти да у њој љубав пребива. Можда делује превише сурово да „освета ће 
бити њена”, али мислећи људи, атеисти и теисти, верују у духовну правду 
љубави и кад боли, ране су мелему у „вишњем вису узнесене”, у смирењу. 

Много је питања отворио Пчелин ујед Љубише Ђидића, на малом 
простору, у тек 27 упоредних песама. Увезао је песник прихваћена схватања 
о животу и ушао у полемику о логици збиље али и покушају да разуме 
„паучинасто време” пресељено у „камено мноштво”, са питањем да ли се ми 
уопште овде, и тамо, довољно препознајемо.  

Занимљиво би било после рецепције ове књиге на језику друге 
културе, на шпанском, покушати отворити тај дубљи смисао певања који је 
Ђидић, у ствари, имао на уму. 
 

У Пожеги, 
28. фебруара 2019. 

 
18 По Клименту Римском. 
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О ЉУБАВИ И ЈОШ ПОНЕЧЕМУ 
(Славица Гаџова Свидерска: Тајна писма, Исток 

Књажевац, 2019) 
 

 

Марија Стојановић 
 
 
         Српска књижевна сцена обогаћена је, током прошле године, веома 
успешним преводом збирке песама Тајна писма Славице Гаџове Свидерске, 
младе македонске песникиње, али и успешног преводиоца, есејисте и 
теоретичара књижевности. Тиме су на увид и ишчитавање српским читаоцима 
понуђени најбољи стихови ове списатељице, сабрани у једну збирку, а сачињени 
од стихова из претходне три запажене збирке (Писма, 2012, Политике љубави, 
2015. и Тела, 2016). Можда теме и мотиви који су садржани у њеним стиховима 
нису нови, али је особен начин њиховог уобличавања, повезивања са актуелном 
друштвено-историјском стварношћу и географским појмовима, што њену 
поезију чини блиском, пријемчивом и непосредном и српском читаоцу. 
     Први део збирке „Писма” садржи бројчано означена писма послата 
неким од најзначајнијих књижевних стваралаца 20. и 21. века. Између 
песникиње и изабраних аутора успоставља се однос блискости и присности, па 
се она њима обраћа непосредно, као „најдражим” својим познаницима, 
блискима по емотивности душе и уметности лепе речи. Обраћајући се Марселу 
Прусту, Стигу, сународнику Блажи Конеском, Муракамију, Мишими и другима, 
она се у сваком писму осврће на њихова дела или ликове, што захтева добро 
познавање књижевног стваралаштва одабраних аутора. Из сваког писма избија 
директност, непосредност и блискост у обраћању, те инвентивни читалац може 
стећи утисак да између песникиње и великана књижевне речи и не постоји 
временска и географска дистанца. Непремостиве разлике нису препреке када 
се душе препознају а емоције поклопе. Па ипак, у сваком од тих писама 
проговориће млада песникиња о својим размишљањима и потребама: потреби 
да се пише, ствара лепа реч, иако то понекада изгледа као борба са ветрењачама; 
потреби да се траје и опстаје у сопственој кожи, да „стварамо оно што гледамо и 
гледамо оно што смо створили”. 

Међу овим писмима упућеним општепознатим уметницима лепе речи, 
уплела су се и писма упућена баби Сотирки и деди Спаси, као и писмо упућено 
непознатом мушкарцу, „најдражем”, који у њој буди то осећање љубави и 
чежње, које свуда провејава. Немирна душа песникиње диви се стрпљењу баба 
Сотирке, вероватно стеченом у дугом животном искуству, па каже: 

„научи ме да чекам.... 
научи ме како да склопим 

космичко пространство стрпљења 
у малим атомима жеље”. 
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У писму деди, Гаџова истиче да, иако се друштво развило и 
циилизацијски напредовало, остала је иста туга и бол при одласку вољене особе, 
док у писму најдражем доминира чежња за сусретом и погледом са најмилијим 
очима, у коме ће се огледати душе заљубљених. 

Други циклус у збирци „Политике љубави” садржи песме насловљене 
географским одредницама, у облику придева, те се према самим насловима и 
не би могло закључити да се ради о дубоко емотивним, љубавним песмама 
упућеним најдражем бићу. Као нека врста рефрена понавља се стих „Требаш 
ми”, чиме песникиња истиче суштину своје љубави и свог бића – потребу за 
физичком и емоционалном блискошћу, за трајањем у времену, за уживањем у 
чарима љубави, за поновним стварањем историје, за нежне љубавне боли које 
раздиру срце и пољупце који све обједињују. И била она латиноамеричка, 
азијска, антарктичка, арктичка, македонска, балканска, медитеранска, 
словачка, јапанска, римска, астрономска, битољска или охридска, и каква и чија 
год, љубав у свим крајевима света буди иста осећања и немире, исте потребе и 
чежње, неутешно неспокојство. Гаџова је врло успешно у овим песмама 
повезала осећање љубави са обичајима, мотивима и актуелним друштвено-
историјским догађањима који се везују за ова поднебља, што даје посебан 
уметнички квалитет и актуелност њеним песмама. 

Трећа целина у збирци садржи избор песама које се односе на људско 
тело, мушко и женско, са свим његовим несавршеностима и манама, и са 
пролазношћу времена које оствља трагове на сваком телу. Циклус започиње 
песмом „Дојиља” на чијим грудима почиње и завршава свет и човечанство, 
женом која даје живот сваком новорођеном телу, да би потом зуб времена 
учинио своје. „Једног дана набораће им се лица / поседеће им коса / и све креме 
и мириси ишчезнуће / погрбавиће се толико да ће пољубити земљу / А потом 
вратиће се у њу”, рећи ће Гаџова у песми „Девојке”. 

Па ипак, у сваком телу са ранама и ожиљцима, тетовираном и 
истрошеном, безименом, мигрантском или скитничком, обитава душа, 
емотивна непревазиђена душа која остаје да живи и након физичке смрти тела. 
А свако тело, док живи „кроти страх од умирања и ишчезавања”, исцељује ране 
што их отвара време тежећи бесмртности. Ипак, смрт је неминовна за свако 
рођено тело, па Гаџова нуди својим читаоцима спасење након смрти очувањем 
душе и погледом устремљеним ка звездама. Намеће се логични закључак да је, 
за живота, мудрије улагати у племенитост и богатство душе, него у форму и 
савршенство тела, јер је пролазност живота извесна, као и бесмртност душе. 
      Ишчитивањем и промишљањем изабраних стихова македонске 
песникиње Славице Гаџове Свидерске читаоци са нашег поднебља ће се ближе 
упознати са суштином песничког бића младе уметнице, њеним виђењем и 
доживљајем света и човека, али и актуелним књижевним токовима, географски 
блиске нам, Македоније. Евидентно је да наша два народа имају блискости и у 
књижевном стваралаштву, те се надамо новим преводима савремених 
македонских писаца. Размена књижевноуметничких дела између етнички, 
културолошки, верски и историјски блиских народа свакако доприноси 
поновном међусобном зближавању и рушењу наметнутих граница у 
савременом друштву, неговању читалачког укуса, као и богаћењу књижевног 
стваралаштва оба народа. 
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ЛОТРЕАМОН, 
МАЛДОРОРОВА ПЕВАЊА 

 

Ивана Кекић 
 
 

Читалац Малдорорових певања неће моћи 
једноставно и са сигурношћу да одреди природу 
Лотреамоновог дела; реч је о песнику који се не 
уклапа у неки познати духовни модел или 
књижевни правац. Готово је немогуће жанровски 
одредити његова Певања. То и није неопходно. 
Суровост исказа, пародијско поигравање, гротескне 
и морбидне слике – све то одликује његово дело. 

Лотреамонова кошмарна лирика 
обједињује у себи исповест, пародију, књижевне 
реминисценције. То је поезија неухватљива у 
појединим фрагментима, са романтичарским 
мотивима и надреалним сликама које ће утицати 
на будуће генерације песника. У Певању петом, 
песник се обраћа читаоцу са луцидним запажањем: „Тако и ти, читаоче, не 
обраћај пажњу на чудан начин на који певам сваку од ових строфа. Али буди 
уверен да основни закони поезије непобитно владају мојим разумом.”    И 
заиста, мноштво разнородних слика и мотива држи се на окупу унутрашњом 
снагом песникове фантазије. 

Све је у једном пакленом песничком котлу, и човек и човечанство, читав 
биљни и животињски свет, а све је дело Створитеља на кога се песник обрушио 
невиђеном снагом; песник, односно његов бунтовни јунак, Малдорор, слободан 
као олуја, биће натприродних моћи и застрашујуће немоћи да прихвати људску 
природу. Божанско је истргнуто из природе добра и смештено у застрашујућу 
визију, која је актуелна у сваком времену, надреална и узнемирујућа.  

Лотреамон је о пореклу и постојању зла писао на радикалан начин. 
Писао је да је читао Бодлера, Бајрона, Мисеа. Читао је Исидор Дикас и Бодлера 
и Поа, унео је у своја певања гротескне мрачне слике, чежњу за смрћу и 
нестајањем из окрутног света. Блиска му је естетика ружног. Отишао је даље, у 
правцу апокалиптичне, могли бисмо рећи и антиутопијске визије, у којој се 
укрштају песникова митологија и осећање безнађа, као и тежња о којој је Бодлер 
певао у својој песми у прози „Било куда изван света”. 

Песник се сурово и свирепо (са оштрицом ироније и цинизма) обрушио 
на све што је људско. Његов јунак Малдорор јединствено је песничко чудовиште 
у свету постромантичарске поезије, сам против човека и Бога, против 
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свеколиког поретка ствари, одметник, бунтовник, биће без наде, љубави, 
створење које не може и не уме да се смеје, ни да плаче. Отуђење је бесконачно. 
Одиста, имамо пред собом биће из кошмарног песничког хада, биће које 
уништава, наноси бол, које изазива гађење и које се гади, биће без утехе. 
Малдорор подсећа читаоца да смо на овом свету да бисмо патили. 

У сну, преображен у свињу, Малдорор осећа радост, краткотрајно 
избављење од људског обличја. Он је пркосни одметник сатанских намера, 
осветник и жртва, звер која напада човека, ту „дивљу звер” и „бедног црва”. И, 
наравно, његовог творца, коме се обраћа и упућује му своје мисли: „О, 
Створитељу, учинићеш ми велико задовољство ако ми дозволиш да искажем 
своја осећања. Управљаћу сигурном и окрутном руком својом убитачном 
иронијом, и уверавам те да ће је моје срце имати довољно да бих те могао 
нападати целог живота.”  

Због чега јунак Певања напада Створитеља? Овде је реч о бунту против 
Бога, који није човека учинио себи равним, који шаље болести и пожаре, 
уништење и беду на људски род: „Видео сам Створитеља како, подстрекавајући 
своју бескорисну окрутност, подмеће пожаре у којима гину старци и деца! 
Нисам ја започео ову чегрст; то ме је он натерао да га завртим као какву чигру 
шибану челичним бичем. Зар ме он сам не оружа оптужбама против себе?”   

Малдоророва лутања и обрачуни испуњени су злоделима, утварама, 
људским и животињским обличјима (као на Бошовим платнима), огромним 
инсектима и морским бићима. Човек наноси бол, Бог ствара бол, смрт и патњу. 
У фантастичном свету Певања испричана је осветничка прича о доласку (паду) 
Створитеља, који као античко божанство силази на земљу, у бордел додуше (не 
у наручје лепе смртнице); прича о паду испричана је из угла отпале власи 
његове косе. Невероватна, пародијска и субверзивна моћ Лотреамоновог 
писања чини га актуелним у дехуманизованом свету. 

Све је могуће у земаљском паклу који насељавају створења из страшних 
снова и бесаница, налик на бића из некакве мрачне песникове митологије. 
Лотреамон се у својим химнама обраћа кандилу, вашки величине слона, 
хермафродиту, џиновској власи, педерастима. И све је могуће описати из било 
ког угла. Певање четврто песник започиње овим речима: „Човек, или камен, 
или дрво отпочеће сада четврто певање.”   

Амбивалентне слике и амбивалентна осећања владају овим мрачним 
светом. Крик против Бога рађа нови крик, бунтовник је и жртва и злочинац. 
Малдорор се обрушава на човечанство и на Створитеља. Људи изазивају 
гађење, баш као и Створитељ опеван у једној бурлескној сцени, где налик на 
згаженог човека, пијан спава насред пута. А човек се, с друге стране, појављује 
као биће зарасло у корење и траву; јунак Певања у једном тренутку постаје пола 
човек – пола дрво. „Моја су стопала пустила корење у земљу и све до стомака 
претворен сам у неку врсту живог растиња што га изједају одвратни паразити, 
растиња које још није биљка, али више није ни тело. Па ипак, моје срце куца.” 
Под његовим левим пазухом је породица жаба крастача, под десним је 
камелеон, љута гуја претвара га у евнуха, у чмару је морски рак. Слика 
гротескна, опис истанчан, а у свему подругљиви црни хумор. И све се у 
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Певањима лако преображава, песничке слике се мењају, ништа није сасвим 
сигурно, опипљиво и јасно; и људи и предмети се преображавају у нешто друго, 
баш као у сновима. 

Мучнина, гађење на све што је људско обележје је Лотреамонове поезије. 
Код њега је ово осећање трајно и указује, по ко зна који пут, да поезија, уметност 
уопште, настаје свуда, и на ђубришту и на остацима људскости. У „Певању 
другом” постављено је кључно питање: „Одакле долази то дубоко гађење на све 
што је људско?” То је основно питање у мрачним призорима Малдорорових 
пустоловина. Гротескне слике, морбидне и застрашујуће појаве, ужасни 
призори повезани су са осећањима немоћи и беса, на махове стварајући 
трагикомичну визију нашег постојања. Ова визија је називана и 
апокалиптичном. Човек није узвишено биће, већ карикатура Створитеља, 
нерешена загонетка постојања у кошмарној стварности. У свету без плача, 
смеха, љубави и мржње преостаје само гађење. Или, можда, постоји и нешто 
друго? Уместо одговора, остају Певања, радикалан револт онога који је боравио 
ван граница познатог света, али сасвим уроњен у њега, преображен у дрво, у 
хоботницу, у свињу, само што даље од људског обличја, што даље од патње и 
понижења. Али, са руба хуманости, са литица зла, стиже се и до неког смисла. 
Са крилима или без њих. 

Малдорор узвикује: „Када би земља била прекривена вашима као 
морско жало зрнима песка, људска би раса била уништена, измучена страшним 
боловима. Какав призор! А ја, са крилима анђела, непомичан у ваздуху, 
посматрам све то.”   
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ЋИРА ИЗ НИШ 
 

Богдан Тиранић19 
 
  

Када је све ово почело, изненада сам 
престао да примам пошту: није  више било писама, 
обавештења о отварању изложби, часописа из 
иностранства, о позивима на коктеле да и не 
говорим; чак су и рачуне за струју престали да ми 
шаљу. 

Од тог правила постојао је један изузетак: 
добијао сам поштом књиге. Суштина тог феномена 
– јер је, збиља, феномен у питању – није у томе што 
су ми, кад им време није, стизале књиге као такве, 
неке са плавим корицама, танке илʼ дебеле. Нисам 
сигурно једини кога су, у стара времена, сазнавши 
у полицији моју адресу, неталентовани песници 
засипали својим самиздатима. Стекли су они када 
је ово почело много важније читаоце. 

Овог пута, и у томе је суштина приче, радило се о књигама само двојице 
аутора: Игора Мандића из Загреба и Зорана Ћирића из Ниш(а), познатог као 
Магични Ћира. Својевремено сам помало живео у Загребу, а у Нишу сам био 
само једном, но у време оног филмског фестивала, па се то не рачуна. Елем, 
књиге које ми је поштар достављао (чинио је то заобилазећи сандуче, у највећој 
конспиративности) биле су из једне Изгубљене земље и из једне Непознате 
земље. 

О Изгубљеној земљи неком другом приликом. Али, зашто би Ниш, све 
упркос чињеници да тамо нисам био, представљао за мене Непознату земљу? 
Мада нешто већи од других србијанских градова, он се не разликује много од 
Чачка, Ужица или Ивањице. Уосталом, о свим тим градовима имамо поуздана 
сазнања чак иако у њима никада нисмо боравили. 

То знање нам је у тинтару утувила тзв. завичајна проза, главни ток 
српске литературе у последњим деценијама. Провинција је вечна тема наше 
књижевности. Но, већина тих провинцијских романа те „завичајне прозе” 
написана је у Београду: каткада у мемљивој собици неког студентског дома, а 
каткада, богами, и по апартманима из најстрожег центра. Чим неко стигне у 
Београд, одмах се доʼвати звука родног краја. Провинција се у оваквим 
сочињенијима јавља као нешто изгубљено или као нешто превазиђено; у оба 
случаја, она више не постоји као реалитет. 

Отуда се, у корпусу српске литературе, провинција отелотворује само 
кроз два, условно речено „ментална топонима” – с једне стране, као само 

 
19 Политика, 4. 3. 2000. 



часопис исток 
књажевац 

година 2019 
број  20 - 21  

 
 

201 

оличење деветог  круга, кроз приче о запишаним клозетима, локалним 
пијанцима, удбашима и длакавим станичним курвама; с друге стране, 
провинција се појављује као изгубљени Еденски врт детињства (који су писцу, 
разуме се, украли комунисти) са све шљивама ранкама и крушкама 
караманкама, уз оде ракији – шљивки и чобану, који тера овчице преко једне 
речице. Када завичајни писац покуша да напише „београдски роман”, он хоће 
да каже како би се радо вратио на село. 

Зоран Ћирић – аутор неколико збирки песама (Рио Браво) и 
приповедака (Нишвил) и једног романа (Прислушкивање) – јесте особа која је 
ставила тачку на ове ресантимане – или шта ли су већ – у духу деветнаестог века. 
Он, како знамо, нити је дошао у Београд да ту стекне славу описивача нишких 
аутсајдера, провинцијских рокенролера и кафанских клуподера, нити има 
намеру да то учини. Је ли он, дакле, уместо да провинцију описује из Београда, 
изабрао да Ниш конфронтира метрополи (и свету), да га третира као 
противтежу прождрљивом центру тако што ће, седећи богу иза ногу, писати тзв. 
светску прозу (Буковски и компанија). Насупрот завичајној прози оних који су 
одбегли у Кнез-Михаилову да дрежде пред вратима САНУ? Не, то би био луд 
подухват, осим тога што би био типично српски. 

Када кажем да Магични пише светску прозу (овог пута без префикса 
тзв.), онда то може бити и вредносна категорија – мада нисам позван да се о 
таквим стварима изјашњавам – но, све то је још више опис његовог духовног 
упоришта: не Ниш контра центру, него Ниш као центар, као свет, као монада, 
као заокружени универзум, који није ни добар ни лош, него је само такав какав 
јесте, јер другог (света) и нема. Такав избор заштитио је Ћирића од оне 
уобичајене судбине српског писца са јужне пруге – или са северне пруге, сасвим 
свеједно – који, оставши у провинцији, бива омаловажаван и тиранисан све док 
не умре од туберкулозе. Магични је заправо недодирљив јер је, ставивши Ниш 
у центар, самим тим чином створио један митски предео са којим 
провинцијалци не би знали шта да почну чак и да се врати пракса утврђивања 
идејне штетности оне литературе која лоше утиче на младеж, одвлачећи је од 
учења у разблудни рокенрол и у канџе порнографије. Отуда је, код Ћире Ниш – 
Нишвил, као што је код Фокнера оно што је код Фокнера, дакле предео који није 
сликан камилицом или пеленом, већ је обухваћен у својој коначности, као 
планета изгубљена у свемиру. 

Све остало је само последица оваквог опредељења за Ниш као 
егзистенцијално упориште изван кога нема другог. Уместо имитације језика 
родног краја, где се „фрљање с падежи” и свакојаки пословични анахронизми – 
односно анахронизми у облику пословица – сматрају обновљеним изразом 
аутентичности, овде, у Ћирићевим списима, имамо посла са аутентичним 
језиком који тачно изражава оно што збиља постоји у нишвилској егзистенцији, 
у егзистенцији митског, дакле, стварног Нишвила: секс, дрога, алкохол, 
рокенрол, политика и каубојски филмови. Ово потоње је веома битно: без 
познавања усамљеничке етике филмова Хокса и Пекинпоа – омиљених 
Ћириних редитеља – у Нишу се остаје провинцијски писац. Отуда су код 
Магичног, који то није (наиме, није провинцијски писац), већ је усамљени 
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каубој који јаше пустом земљом не питајући куда то води, приметни и значајни 
жанровски доприноси или је, у најмању руку, приметан напор (мада Ћири 
писање иде лако, по чему је такође сумњив у Француској 7) да се неке жанровске 
дилеме српске књижевности разреше тиме што ће се ствари прогласити оним 
што јесу. На пример  – порнографија. Она је до сада за српске писце, чак и оне 
најбоље међу њима, била искушење са којим нису знали како да изађу на крај, 
или залудно естетизујући њене жанровске постулате, или их, пак, 
радикализујући до неподношљивог просташтва инфантилне еротске маште 
оног који заволе девојку из града. За Зорана Ћирића то је, међутим, само један 
људски однос, и није уопште обавезно да суштину тог односа чини еротика. Али, 
без бриге – има и еротике! 

Исто тако: ма колико било оних који се данас и овде из петних жила 
труде да напишу некакву „постмодернистичку прозу”, третирајући компјутер 
као машину за дрндање вуне што је, такође, провинцијска еманација, прва 
књига која с правом може да понесе епитет српског постмодернистичког 
романа јесте Ћирино Прислушкивање, књига о последњем рату. У 
Прислушкивању рат је оно што је збиља био: бембање. Можда је Ћира Магични 
донекле крив што је током бомбардовања Ниш највише страдао јер је, 
прочитавши његове књиге, Џејми Шеј помислио да је он (Ниш – Нишвил) сада 
главни град Србије. Али, и то му се мора опростити (Ћири, не Шеју): 
захваљујући Прислушкивању већина будућих књига о последњем рату – које се, 
слутим, пишу све у шесна(ј)ест – постаје унапред непотребна, па било да се ради 
о онима које ће породити провинцијски патриотизам или онима које су 
мондијалистички провинцијалне. 

После свега овога, ви се можда питате: ако је све онда тако како је речено, 
намерава ли господин Тирнанић да се пресели у Ниш? 

Море, не пада ми на памет! 
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ЗАТВОР И ПРЕЛАЗНИ 
ПЕРИОД 

(превод: Драган Буковички) 
 
 

Сергеј Фудељ20* 
 
 

У писму С. А. Ивановој, Достојевски 
пише: „Без страдања нећеш разумети ни срећу. 
Идеал прелази преко страдања као злато кроз 
огањ. Царство небеско се напором задобија.” 

У Дечку ходочасник Макар вели: „Са 
годинама, печал као да се у једно с радошћу 
меша, у воздиханије светло се преобрази. Тако 
је то у свету: свака душа је и искушавана, и 
утешена.” 

У ова два исказа Достојевског је читаво 
хришћанско схватање страдања. Пасху ми себи 
не представљамо без Страсне седмице, 
Васкрсење без Голготе, али нам је и Голгота 
несхватљива и неприхватљива без следујућег за 
њом Васкрса, већ сада, у овом нашем животу 
јасно предосећаног. Како писаше Паскал: 
„Стари Завет је у себи садржавао праслике; 
пасхални агњец се кушао са горким травама.” Страдање је велика духовна 
чињеница, „закон наше планете”, како је записао Достојевски у бележници уз 
Злочин и казну; или спасоносан за оне што иду кроз њега у смирењу, или 
погибељан за оне што га поричу. И то је чудновата ствар: што свет више пориче 
идеју страдања, што више протестује против њега с таквим, очигледно 
искреним, негодовањем („страдање је срамота света”, писаше Горки) – то све 
дубље, страшније и безнадежније тоне у то страдање. 

Достојевски је ухапшен 23. априла 1849. године и одвезен у 
Петропавловску тврђаву, где је, у Алексејевском равлену, одлежао осам месеци. 
Наравно, стварност тог затвора није сасвим одговарала мрачним представама о 
њему, на које су навели неки романописци. Из успомена које је сакупио О. Ф. 
Милер је познато: затвореници би се прва два месеца налазили у потпуној 
изолацији, али затим би почели да им издају књиге из затворске библиотеке, 
допуштају да пишу (Достојевски је тамо написао причу Мали јунак), 
дозвољавају преписку са рођацима, чак и добијање књига од куће, а од августа 
– шетње по врту, где је расло 17 дрвéтā. Исхрана је била довољна. Дозвољавани 

 
20 Четврто поглавље књиге Наслеђе Достојевског Сергеја Фудеља (1900–1977), која би ове 
године требало да буде објављена у преводу Драгана Буковичког. 
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су прехрамбени пакети. Главна тешкоћа била је у влажности и неосветљености 
казамата – и, наравно, усамљености. Према речима једног од затвореника-
петрашеваца – И. М. Дебуа – њихова самоћа је будила саучешће стражара у 
ходнику, војника из гарнизона, још не старог. Он је повремено из ходника 
отварао прозорчић, који се налазио на вратима казамата, и говорио: „Дотежало 
вам? Истрпите! И Христос је трпео. А због чега су вас затворили? Сви сте тако 
тихи, а овде је често неки обестан свет.” То бејаше права, тешка тамница, и не 
чуди што је већ у августу Достојевски писао брату Михаилу: „Пред ноћ се 
појачава осетљивост, ноћима дуги, ружни снови, а поврх тога ми се однедавно 
све чини да се пода мном љуља под, и ја у својој соби седим као у паробродској 
кабини. Из свега овога закључујем да ми се живци растројавају.” Ово не чуди, 
већ то што, без обзира на тежину седења у самици старог, мрачног, неудобног 
затвора, ми у младом писцу видимо не процес урушавања, него, напротив, 
опорављања. И душевног и телесног. 

„Не падам духом – пише он брату у јулу – наравно, досадно је и гадно, 
али шта да се ради! Уосталом, није увек ни досадно… Сад су ведри дани… и 
постало је малчице веселије… имам и посла. Нисам бадава потраћио време: 
смислио сам три приповести и два романа; један од њих сад пишем… Овде сам 
читао мало: два путописа по светим местима и дела Светога Димитрија 
Ростовскога. Ова последња су ме веома заокупила.” 

„Сада могу имати свећу с вечери… Хоћеш ми послати историјских дела. 
То ће бити сјајно. Али био би најбоље кад би ми послао Библију (оба Завета). 
Треба ми… Све то још није ништа; може се живети. Ваљда успем да се поправим” 
– ово је из његовог писма у августу. У септембру додаје: „Књиге (Шекспир, 
Библија, Отаџ. Записи)… сам добио… Засад је све добро што се тиче здравља. 
Очекивао сам кудикамо горе и сада видим да је у мени толико залиха 
животности да их се не може исцрпсти.” 

У разговору са Всеволодом Соловјевим 1874. Достојевски, указујући на 
некакву живчану болест свог саговорника, рекао му је: 

„Одлично разумем ваше стање, и сâм сам га преживео. То је она иста моја 
болест живаца, можда унеколико у другом облику, али у суштини једно те исто. 
Голубе, послушајте ме, учините нешто са собом, иначе се може лоше 
завршити… Та ја сам вам причао – мени је онда судбина помогла, мене је спасла 
робија… постао сам сасвим нови човек… И само што би решено, истог трена се 
и све моје муке окончаше, још за време истраге. Кад се обретох у тврђави, 
мишљах да ми је ту и крај, мишљах да три дана нећу издржати, и – наједном се 
сасвим умирих. Онда сам тамо радио шта?… писао Малог јунака – прочитајте, 
зар се у њему види озлојеђеност, муке? Снио сам тихе, лепе, добре снове, а потом 
– што даље, то боље. О! то за мене беше велика срећа: Сибир и робија! Веле: 
ужас, озлојеђеност, о оправданости неке озлојеђености говоре! најужаснија 
глупост! Једино тамо сам и живео здравим, срећним животом, себе сам тамо 
схватио, голубе… Христа схватих… руског човека сам схватио и осетио да сам и 
сâм Рус, да сам неко из руског народа. Све моје најбоље мисли тада су ми падале 
на памет, сад се оне само враћају, па и то не тако јасно. Ах, кад би Вас на робију!” 
„То је било речено у таквој мери ватрено и озбиљно”, примећује Вс. Соловјев, 
„да нисам могао да се не насмејем и загрлим га.” О добијању Библије у затвору 
Достојевски је тих истих 70-их година причао младој коректорки Грађанина – 
Починковској. 
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Најстрашније искуство га је очекивало у вези с објављивањем пресуде. 
Сви петрашевци беху осуђени на робијашке радове (Достојевски – на четири 
године) или на прогонство, али је у циљу застрашивања била инсценирана 
смртна казна стрељањем. 

То је било учињено 22. децембра 1849. године. Вративши се у затвор са 
Семјоновског вежбалишта, где је извођена инсценација, Достојевски истог дана 
пише брату Михаилу: „Не тужи, ради Бога, не тужи за мном!… За четири године 
судба ће донети олакшање… Та, данас сам био на самрти, три четврти часа 
проживео с том мишљу, имао последњи часак, а сада још једном живим! Ако ме 
ко по злу памти, и ако се с неким посвађах, ако на неког оставих непријатан 
утисак – реци им да забораве на то… Нема жучи и злобе у души мојој, тако сам 
желео волети и загрлити макар неког од пређашњих у том трену. То је утеха, 
искусио сам је данас, опраштајући се од мојих милих пред смрћу… Она глава 
која је стварала, живела вишим животом уметности… већ је одрубљена с рамена 
мојих. Остало је сећање и слике, створене и још неоваплоћене од мене. 
Израњавиће ме оне, истина је! Али у мени је остало срце и она иста плот и крв, 
која такође може волети, и патити, и желети, и памтити, а то је ипак живот! 

Па, праштај, брате! За мном не тужи!… Књиге (Библија је остала код 
мене) и неколико листова мог рукописа… одузети су ми и припашће, по свој 
прилици, теби… Никад још тако обилне и здраве залихе духовног живота нису 
кипеле у мени као сад. Но, да ли ће издржати тело: не знам… Кад се осврнем на 
прошлост те помислим колико је узалуд протраћеног времена, колико га је 
пропало у заблудама, у грешкама, у доконости, у неумењу да се живи; како га не 
штедех, колико пута греших против срца мог и духа – тако се крвљу облива срце 
моје. Живот је дар, живот је срећа, сваки минут је могао бити веком среће… Сад 
ми је живот несталан, препорађам се у нову форму… Казаматни живот је доста 
убио у мени телесне потребе, не сасвим чисте, слабо се чувах раније… Нећу 
изгубити наду и сачуваћу дух мој и срце у чистоти. Препородићу се набоље.” 

Причају да се за време читања смртне пресуде на Семјоновском 
вежбалишту промолило сунце. У опроштајном писму истог дана Достојевски 
пише: „On voit le soleil! (Видиш сунце!).” Тридесет година касније написаће у 
својој Кани Галилејској: „Видиш ли Сунце наше, видиш ли ти Њега?” Много 
сунца било је у том човеку, који у представама појединих носи у себи само таму. 
И зар му зарад проналажења сунца не беху доиста неопходна, па чак и лака 
страдања која су му послата? Но, пре свега било је неопходно покајање због 
прошлости, у свој њеној мрачности, покајање истинско, тамничко, и ми у овом 
потресном писму видимо сву његову искреност и дубину. „Кад се осврнем на 
прошлост.” Исто као код Пушкина: 

„И док с гнушањем читам своје житије 
ја дрхтим и проклињем 

и горко жалим, и горке сузе лијем…” 
једино с том суштинском разликом што је Пушкин, написав те ретке, можда 
почео да се спрема за бал, а Достојевског су почели спремати за оружану 
пратњу. 

Но, то је било покајање за сву наравствену нечистоту у прошлости. 
Покајање за грешке ума није одмах дошло. Требало му је четири године на 
душеми са робијашима да би увидео и њих. Године 1873. Достојевски пише: „Ја 
сам стари ̓нечајевацʼ, ја сам такође стајао на губилишту, осуђен на смртну казну. 
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(…) ʼНечајевимʼ ја, вероватно, никада не бих могао постати, али ʼнечајевцемʼ – 
не јемчим, и могао бих можда… у дане моје младости. (…) Били смо заражени 
идејама тадашњег теоретског социјализма (…) Већ 46. године био сам посвећен 
у сву истину тог будућег ʼобновљеног светаʼ. (…) Једном одбацивши Христа, ум 
људски може доћи до чудноватих резултата. (…) Ми, петрашевци, стајали смо 
на губилишту и слушали пресуду без трунке кајања… У тим последњим 
тренуцима неки од нас (знам сигурно)… може бити да су се и кајали за ина своја 
тешка дела… али оно дело за које су нас осудили, оне мисли, они појмови који 
су владали нашим духом – чињаше нам се не само нечим што не захтева кајање, 
него чак нечим што нас очишћује, мучеништвом за које ће нам се много шта 
опростити! И то је трајало дуго. Нису године прогонства, нису патње нас 
сломиле. Напротив, ништа нас није сломило… Нешто друго је изменило поглед 
наш, наша убеђења и срца наша… То нешто друго био је непосредан додир с 
народом, братско сједињавање с њим у заједничкој несрећи. (…) То се тако 
десило не брзо, већ постепено. (…) Тешко се напокон убедити у лажност и 
неправичност скоро свега онога што код куће сматрасмо светлошћу и истином. 
(…) Веома тешко би ми било да испричам причу о препорађању мојих убеђења.” 

О истој промени идејних убеђења он је писао још 1856. године Мајкову: 
„О прошлости није умесно говорити, а она и није била ништа више од 
случајности. Идеје се мењају, срце остаје једно.” О истом – и у писму Е. И. 
Тотлебену: „Дуго искуство, тешко и мучно, мене је отрезнило и умногоме 
променило моје мисли.”21 

На издржавање робије Достојевски је отпремљен у ноћи уочи Божића 
1849. године, односно три дана после читања пресуде. Сећајући се тога већ после 
изласка из тамнице, он је писао брату Михаилу: „Тачно у 12 сати, то јест тачно 
на Божић, први пут сам ставио негве. Имале су десетак фунти и ходати је било 
изузетно незгодно. Затим су нас сместили у отворене саонице, свакога посебно, 
са жандармом, и на четворе саонице, курир напред, кренусмо из Петрограда. 
Беше ми тешко на срцу… Али свеж ваздух ме оживљавао и… ја у суштини бејах 
врло спокојан и нетремице посматрах Петроград пролазећи мимо празнично 
осветљених зграда и опраштајући се са сваком зградом посебно.” 

Пријатељ Достојевског А. П. Миљуков овако памти свој опроштај с њим 
пре отпремања на издржавање казне: „Спроведоше нас у неку велику 
просторију у приземљу управне зграде. Одавно беше вече и била је осветљена 
једном лампом. Чекали смо прилично дуго, тако да су часовници с торња два 
пута успели да одзвоне четврт на својим разнотоним звончићима. Али ево, 
врата се отворише, за њима лупнуше кундаци пушака, и у пратњи официра 
уђоше Ф. М. Достојевски и С. Ф. Дуров… Без обзира на осмомесечно 
заточеништво у казаматима, они се скоро нису променили; она иста озбиљна 
смиреност на лицу једног, исти предусретљиви осмех код другог… Гледајући 
опраштање браће Достојевски, свако би приметио да од њих више пати онај који 
остаје… У очима старијег брата биле су сузе, усне су му подрхтавале, а Фјодор 

 
21 „Кунем Вам се – писаше он тада Тотлебену – није за мене било већег мучења од тога кад сам, 
схвативши своје заблуде, схватио истовремено да сам одсечен од друштва.” О томе истом 
Достојевски је децембра 1856. године писао и својој сестри В. М. Карепиној: „Ја сам досад још, 
па и вечито ћу да будем под надзором, под неповерљивошћу владе. Заслужио сам то мојим 
заблудама.” 
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Михајлович је био спокојан и тешио га је… ʼИ на робији нису звери, већ људи, 
можда и бољи од мене, можда и достојнији од мене… Ових месеци сам много 
проживео, у себи самом много проживео...ʼ Више од пола сата је трајало наше 
виђење… Последњи пут се загрлисмо и стиснусмо један другом руке. Ноћ 
бејаше блага и светла… Часовници одзвонише девет часова кад изађоше двоје 
поштанске саонице, и на сваким је седео затвореник са жандармом...” 

Присећамо се речи Миће Карамазова: „Толико је те снаге сада у мени, да 
ћу све обрвати, сва страдања, само да бих себи рекао и стално говорио: ја јесам! 
У тисући мука – ја јесам; у муци се грчим – али јесам!”22 

У сећањима петрашевца И. Л. Јастржембског, који је ишао у Сибир 
заједно са Достојевским, постоје живе подробности робијашког путовања: 
„Стигли смо у Тобољск… Поведоше нас у ћелију. Уска, мрачна, хладна, прљава 
соба… За вратима, под тремом, чули су се тешки кораци стражара, који се кретао 
напред-назад на мразу од минус четрдесет. Присели смо и згрчили се – Дуров 
на душеми, а ја поред Достојевског на поду. Иза танког зида, или радије 
преграде, где, како сазнадосмо касније, смештаху оптуженике, чуло се куцкање 
чокања и чашица, усклици играча карата и зврчка, и такве псовке, такве 
клетве… Дурову прсти на рукама и ногама беху промрзли, а ноге јако повређене 
од негава. Достојевском су се, осим тога, још у Алексејевском равлену отвориле 
на лицу и у устима шкрофулозне ране… Усред таквих непривлачних околности, 
сетих се мог живота у Петрограду међу младим, симпатичним и паметним 
друговима са два универзитета: кијевског и харковског… Мишљах да за мене 
нема спаса и одлучих да извршим самоубиство, зашта сам још у Алексејевском 
равлену направио успешне припреме… На ту тешку прошлост подсећам једино 
зато што ми је она дала могућност да ближе упознам личност Достојевског. 
Његова симпатична и мила беседа ме излечила од очајања и пробудила у мени 
наду. Савршено ненадано и неочекивано добисмо лојану свећу, шибице и врућ 
чај, који нам се учинио укуснијим од нектара… Код Достојевског су се нашле 
одличне цигаре, које је уважени Иван Гавриловић, на срећу, превидео. У 
пријатељском разговору проведосмо већи део ноћи. Симпатичан, мио глас 
Достојевског, његова нежност и благост осећања, чак и неколико његових 
хировитих наступа, савршено женских, деловали су на мене умирујуће. Одустао 
сам од сваког крајњег решења.”  

У Тобољску – пише сâм Достојевски у Пишчевом дневнику 1873. године 
– „Док у очекивању даље судбине сеђасмо у тврђави у кажњеничком дворишту, 
жене декабриста умолише надзорника тврђаве и удесише у његовом стану тајни 
сусрет с нама. Видели смо те страдалнице, које су добровољно пошле за својим 
мужевима у Сибир… Сусрет је трајао сат времена. Благословиле су нас пред нови 
пут, прекрстиле и сваког обдариле Јеванђељем – једином књигом дозвољеном 
у затвору. Четири године је она пролежала под мојим узглављем на робији. 
Читао сам је понекад и читао другима.” 

У Записима из Мртвог дома приповеда се о таквом читању Јеванђеља 
младом Дагестанцу: „Једном ја и он прочитасмо целу ʼБеседу на гориʼ… Упитах 
га свиђа ли му се то што је прочитао… ʼАх, да, да, Иса је свети пророк, Иса је 

 
22 Те ободрујуће силе духа опомињао се петрашевац Паљм у говору над гробом Достојевског у 
недељу, 1. фебруара 1881. године (в. Проводы тела Ф. М. Достоевского и погребение // 
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Приложения. стр. 92-93). 
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Божје речи говорио. Како је лепо!ʼʼШта се теби највише свиђа?ʼ ̓Па оно где вели: 
праштај, љуби, не вређај и непријатеље љуби. Ах, како лепо он говори!ʼ” 

И ево, почео је живот у Мртвом дому, у једној од најсуровијих 
робијашница тог доба – у Омску – живот с напола обријаном главом и у сиво-
црној ветровци са жутим ромбом на леђима. Почели су „његови универзитети”. 
Човек што је живео међу књигама и рукописима, бачен је у страшну гомилу 
туђих људи. Све те четири године Достојевски је, изгледа, јако мало читао23. Он 
се очигледно сав повукао у себе. 

„Сећам се да све то време, без обзира на стотине другова, бејах у страшној 
самоћи, и ја заволех најзад ту самоћу. Душевно усамљен, преиспитивао сам 
читав мој прошли живот… судио себи сâм неумољиво и строго, па чак у неком 
тренутку и благословио судбу зато што ми је послала ту самоћу, без које не би 
ни било тог суда над собом, ни тог строгог преиспитивања пређашњег живота” 
– речено је у Записима из Мртвог дома. 

„Видео сам наш народ – пише Достојевски у Пишчевом дневнику – и 
знам га, живео сам с њим довољно година, јео с њим, спавао с њим и сâм ʼби 
метнут међу злочинцеʼ24, радио са њим праве жуљевите послове у време кад су 
други што ʼмију руке у крвиʼ, либералишући и подсмевајући се народу, 
одлучили на предавању и у одељењу новинских фељтона да је народ наш ʼлика 
зверињег и жига његовогʼ. Не говорите мени да не познајем народ! Ја га знам: 
од њега сам изнова примио душу Христа, кога сам упознао у родитељском дому 
још дететом и кога умало изгубих кад се са своје стране преобразих у европског 
либералаʼ.” 

„Одавно не бејах у цркви. Великопосна служба, тако позната још од 
далеког детињства, тржаствене молитве, земни поклони – све то је 
распламсавало у души мојој далеку-далеку минулост… и, памтим, беше ми врло 
пријатно кад би нас јутром, по промрзлој за ноћ земљи, водили под стражом с 
напуњеним пушкама у Божји дом… Затвореници се мољаху врло усрдно, и 
свако од њих је сваки пут доносио у цркву своју убогу копјејку за свећу… ʼТа ја 
сам исто човек – можда је мислио он или осећао, подајући – пред Богом смо сви 
једнаки…ʼ Причешћивали смо се за раног јутрења. Кад је свештеник са чашом у 
рукама читао речи: ʼ...но јако разбојника ме прими – скоро сви се свалише на 
земљу звечећи негвама, изгледа узевши те речи буквално на свој рачунʼ.” 

Издржавши своју казну, Достојевски је из омског затвора изашао 23. 
јануара 1854. године. Сагласно пресуди, био је укључен као редов у Сибирски 
погранични батаљон, који се налазио у Сјемипалатинску. Још из Омска он 
пише брату Михаилу своје прво писмо „са слободе”: „Вечита усредоточеност у 
самом себи, у коју сам бежао од горке стварности, донела је своје плодове. Сад 
имам много потреба и нада о којима нисам ни мислио… Треба ми пара и 
књига… Треба ми (крајње неопходно) историчара старих (у француском 
преводу) и нових, економиста и отаца Цркве… У души ми је ведро. Сва 

 
23 П. К. Мартјанов у вези с тим пише: „Достојевски се одрицао чак и од читања… књига, и само 
двапут се заинтересовао Дејвидом Коперфилдом и Посмртним списима Пиквиковог клуба 
Дикенса у преводу Веденског, и узимао их је у болницу ради читања.” (Мартьянов П. К. Дела и 
люди века: отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. СПб., 1896, стр. 268) 
24 Ис. 53: 12. Ср.: „И испуни се Писмо које говори: И уврстише га међу безаконике“ (Мк. 15: 
28; Лк. 22: 37). 
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будућност моја и све што ћу да урадим као да ми је пред очима. Задовољан сам 
својим животом… Људи су свуда људи. И на робији међу разбојницима у четири 
године сам напокон распознао људе. Да ли ћеш поверовати: има карактера 
дубоких, јаких, дивних, и како је весело било под грубом кором налазити злато. 
И не један, не два, него неколико. Неки се морају поштовати, други су 
свеконачно лепи… Какав чудесан народ! Уопште, време за мене није изгубљено. 
Ако Русију нисам упознао, онда јесам добро руски народ, тако добро како га, 
можда, мало њих зна… Дозволиће ми да објављујем за неких шест година, а 
можда и раније… ја сад лудорију нећу написати… Не заборави ме с књигама, 
љубезни пријатељу. Главно је: историчаре, економисте, Отаџбинске записе, 
оце Цркве и историју Цркве.” У марту он опет моли брата: „…Замолићу од тебе 
књиге. Пошљи ми, брате… европске историчаре, економисте, свете оце.” 

Из Омска је средином фебруара 1854. године послао писмо Н. Д. 
Фонвизиној. Прималац овог ванредног писма, чији смисао он 1870. године 
понавља у Злим дусима и у бележници 1880. године, није случајан. Жена 
декабристе, Н. Д. Фонвизина, била је очигледно једна од оних изузетних руских 
жена XIX века које су умеле носити јарам Христов не повлачећи се из света. Свој 
пут „манастира у свету” она је почела још са четрнаест година вршећи разне 
тајне подвиге. Кад су је упорно почели просити женици, она се уз помоћ свог 
духовника, сеоског свештеника, пресвукла у мушку одећу и побегла у манастир. 
Прошавши шумом за два дана седамдесет врста, подеравши хаљине и 
разбивши до крви босе ноге, већ се приближивши обитељи, она беше 
сустигнута и враћена родитељима. Обећала је да ће остати с њима, уколико је не 
буду приморавали на брак. Удала се после неколико година за очевог брата од 
стрица М. А. Фонвизина, који је извукао њене родитеље из тешких 
материјалних неприлика. Његову просидбу она је примила као указивање воље 
Божје. Њен муж био је необично добар, љубећи и верујући човек. То је она скупа 
с Муравјевом и Анњенковом благословила у Тобољску петрашевце Јеванђељем. 
„Рећи ћу вам о себи – писаше јој Достојевски – да сам дете века, дете неверја и 
сумње до данас, па чак и (знам то) до гробне плоче. Каквих страшних мука ме 
стајала и сад ме стоји та жудња да верујем, која је тим силнија у души мојој, чим 
више је у мени противразлога. Па опет ми Бог понекад шаље тренутке у којима 
сам савршено спокојан; у тим тренуцима ја волим и налазим да сам од других 
вољен, и у таквим тренуцима сам склопио себи символ вере, у коме је за мене 
све јасно и свето. Тај символ је врло прост, ево га: веровати да нема ничег 
лепшег, дубљег, симпатичнијег, храбријег и савршенијег од Христа, и не само 
што нема, него с љубоморном љубављу говорим себи да не може ни бити. 
Штавише, кад би ми неко доказао да је Христос ван истине, и заиста било да је 
истина ван Христа, онда бих радије хтео да останем са Христом, неголи с 
истином.” 

Ово писмо, наизглед нарушавајући све традиције богословске 
писмености, изразило је најскупоценију за нас истину – о нераскидивости вере 
у Христа и љубави према Њему, као што је речено у једној молитви: „Ми 
верујемо срдачном љубављу”. И можда ће тек доћи време кад ће у потпуној 
побрканости добра и зла од човечанства, у свеконачној магли лажи, незнања и 
нових божанстава, утврђујућих истину ван Христа, когод с великом радошћу 
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поновити управо те неписмене речи: „Радије ћу да останем са Христом, неголи 
с истином.”25 

Достојевски је „говорио о Христу с усхићењем” – сећа се тог истог 
сибирског доба А. Ј. Врангел. Робија је почела доносити своје плодове, и то је 
било 25 година пре Карамазових. „Нешто је порасло, нешто сазрело, нешто 
увело, нешто се избацило ван, заједно с кукољом – пише Достојевски те исте 
1854. године брату – то се не изрази ни исприча на парчету хартије… Робија је 
много избацила из мене и много прицепила на мене. Не сумњај да сам онај исти 
меланхолик и онакав умишљени болник као што сам био у Петрограду 
последњих година. Све је потпуно прошло, као руком однето. Уосталом, све је 
од Бога и у Бога.” 

Као да је почињало ново, и велико доба његова живота. У писму 
Фонвизиној има оваква реченица: „ Ја сам у некаквом ишчекивању нечег… и 
чини ми се да се са мном у скором, врло скором времену мора десити нешто 
пресудно, да се ближим кризи читавог мог живота, да као да сам сазрео за 
нешто и да ће нешто бити, можда лагано и ведро, можда грозно, али у сваком 
случају неизбежно. Иначе ће мој живот бити промашен живот.” 

Ово је писано две-три недеље после изласка из затвора, приликом 
преласка у положај прогнаника. И заиста, ако се узму сва писма написана првих 
недеља и месеци после тамнице, ваљало би већ у то време од њега очекивати 
нешто пресудно, дубоко и снажно. Ипак, ми то не видимо: „у скором, врло 
скором времену” се ништа није десило како се он надао. 

У Сјемипалатинску је проживео од марта 1854. до јула 1859. године, 
више од пет година, најпре као војник, потом официр, и те године се не узимају 
као период духовног успона и стваралачке радости, него баш као, послужимо ли 
се његовим изразом, „промашени” период, који наоко ништа није дао. То, 
наравно, уопште није тако, и не зато што у Сјемипалатинску беху написани Село 

 
25 Занимљиво је да је скоро тих истих година свој „символ вере” написао и Толстој. Ево редова 
његовог Дневника: „14. новембра 1852. године. Јутром писао пристојно; јахао… Саставио кратку 
форму своје вере… ʼВерујем у Једног недокучивог, доброг Бога, у бесмртност душе и у вечну 
плату за дела наша. Не разумем тајне Тројице и рођења Сина Божија, но уважавам и не одбацујем 
веру отаца мојих.ʼ” (Дневник молодости Л. Н. Толстого, М., 1917, т. 1: 1847-1852, стр. 165). Већ 
тада за Толстоја, без обзира на све његово спољашње православље („веру отаца”), Христова 
личност била је „неразумљива”. У „символу вере” Достојевског, насупрот, све је у личности 
Христа, докученој и схваћеној као оно без чега се не може живети. Георгије, затворник Задонски, 
говораше да Христа не треба само волети, него бити и заљубљен у Њега. „Символ” Достојевског, 
према свом осећању Христа, подсећа на првохришћанску непосредност верских чувстава. Код 
Св. Игнатија Богоносца постоје овакве речи: „Једна радост, тј. Исус Христос, од Којег ничег 
милијег нема” (Послание к магнезийцам / прев. свешт. П. Флоренског // Столп и утверждение 
истины, М., 1914, стр. 670). О доживљају хришћанства управо кроз осећање Самог Христа – 
реалности Његове Богочовечанске појаве у свету – говори и ово писмо Достојевског из 1880. 
године: „Вама су разорили – обраћа се он слушатељки женског течаја – пишете, веру у Христа. 
Но, како Ви пре свега не постависте себи питање: ко су па ти људи који одричу Христа као 
Спаситеља? Односно, ја не говорим о томе јесу ли они добри или лоши, него знају ли они сами 
Христа у суштини? Верујте да не – јер, упознавши бар донекле, видиш изузетно, а не просто налик 
на све добре или најбоље људе биће.” Ово писмо уцело чува свој значај за нашу савременост. 
„Христа је наш заједнички пријатељ волео и обожавао више од свега на свету” – писаше С. Д. 
Јановски А. Г. Достојевској 22. фебруара 1884. године (Достоевский: Статьи и материалы / Под 
ред. А. С. Долинина, сб. 2, Л.; М., 1924, стр. 389). 
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Стјепанчиково и Ујкин сан – ствари за Достојевског случајне и другоразредне, 
већ зато што под узбуђењима искрсле тада хистеричне романсе с М. Д. 
Исајевом, његовом првом женом, са свим њеним обртима, заморним за читаоце 
његових писама, под узбуђењима борбе за васпостављање свог књижевног 
положаја, под узбуђењима постојане беспарице, под узбуђењима већ очигледно 
испољене падавице – текао је, наравно, стално исти духовни процес који је 
започео у затвору и који на крају свету даде оног Достојевског који му је тако био 
неопходан. Како је тврдио П. Н. Сакуљин, „читаво зрело стваралаштво 
Достојевског се кòрēни у годинама робије и прогонства”, но ти кȍрени тада још 
не даваху зелене изданке. Духовни живот Достојевског се пре може осетити у 
неколиким приватним појединостима из сећања на тај период, на пример, 
сећања А. Ј. Врангела: „Омиљено (његово) провођење времена било је кад смо 
се у топле вечери опружали на трави и, лежећи на леђима, гледали миријаде 
звезда треперећих из сиње дубине неба. Ти тренуци су га смиривали.” 

То је трајало заправо преко десет прелазних година, ако се рачуна од 
изласка из затвора 1854. године, па до почетка доба великих романа 1865. Само 
Записи из Мртвог дома, чији почетак писања спада у сибирски период, дају 
нам неко књижевно испољавање тог процеса. Толстој у писму Н. Н. Страхову 
рече о тој ствари: „Тачка гледишта изванредна, искрена, природна и 
хришћанска.” 

Достојевски 1865. године почиње писати Злочин и казну. Тек с том 
годином он је о Христу проговорио сасвим отворено, и управо с том годином се 
његов таленат расцветао најзад у својој пуној мери. Подударање у њему 
стваралачког процвата с отвореном хришћанском проповеди је чињеница 
запањујућа и очевидна, и у њеном светлу тим љутитије примамо тих десет 
прелазних година. 

У оном истом писму Фонвизиној, завршавајући свој „символ вере”, он 
пише: „Али о томе је боље престати говорити.” А даље додаје: „Уосталом, не 
знам због чега су неки предмети разговора потпуно изгнани из употребе у 
друштву, па ако се некако и проговори, то друге као да вређа? Али, о томе 
узгред...” Примедба „због чега?” – само је пригушено негодовање пред неким 
законом неверујућег или равнодушног друштва, за који он још не сматра да га 
је могуће нарушити, без обзира на своје негодовање: „Али, о томе узгред.” 
Сећајући се 1873. године, О. Починковска је писала: „Христос, хришћанство – о 
томе одавно више нису говорили у извесним слојевима нашега друштва.” „Боље 
престати говорити” – пише Достојевски у писму Фонвизиној и он је „престао 
говорити” до 1865. године, и ми видимо да је у његовој духовној и стваралачкој 
биографији наступила некаква задршка, спутаност срца и језика у области 
уметности26. 

 
26 У области личних односа те спутаности, по свој прилици, није било. Почетком 1865. године 
Достојевски је С. Коваљевској причао о свом сјемипалатинском периоду 1854–1859. године и о 
његовом спору с придошлим другом у Васкршњу ноћ. Коваљевска пише: „Друг је био атеиста, 
Достојевски – верник; обојица ватрено убеђени сваки у своје. ʼИма Бога, има!ʼ – повика најзад 
Достојевски, ван себе од узбуђења. У истом трену ударише звона суседне цркве за светло 
Христово јутрење. Ваздух се сав згуснуо и ускомешао. ʼИ ја сам осетио – причао је Фјодор 
Михајлович – да је небо сишло на земљу и прогутало ме. Ја сам реално доживео Бога и прожео 
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Његов друг по служби у сјемипалатинским војничким касарнама 1854. 
године Н. Ф. Кац прича да од књига Достојевски имађаше само Јеванђеље, које 
је чувао и, очигледно, до њега држао. Али Јеванђеље као да је лежало још 
скривено, под војничким јастуком. Можда се баш на тај прелазни период односе 
речи што их је изговорио старац Зосима о својој младости: „Читах ја тада и 
књиге, чак и са великим задовољством; само Библију скоро никад у то време не 
отварах, али се никад нисам ни одвајао од ње, вукао сам је посвуда са собом: 
ваистину чувах ту књигу, ни сâм то не знајући.” 

Маја 1859. године Достојевски је најзад получио дуго чекано ослобођење 
од принудне војне службе и дозволу за одлазак у Европску Русију. За 
пребивалиште му је одређена Твер. Другог јула је почело пресељење 
сопственим купљеним кочијама из Сјемипалатинска у Твер кроз многе градове, 
међу њима и Тројицку лавру. Сачувано је писмо Достојевског његовом четном 
командиру у Сјемипалатинску А. И. Гејбовићу с описом те велике селидбе. 

„Једне прелепе вечери, око пет поподне – пише он – потуцајући се по 
обронцима Урала, усред шуме, набасасмо најзад на границу Европе и Азије. 
Постављен је диван стуб, с натписима, а крај њега инвалид у изби. Изађосмо из 
тарантаса и ја се прекрстих што ме Господ најзад приведе да видим обећану 
земљу. Затим је извађена Ваша оплетена чутурица, напуњена горком 
поморанџовачом, па исписмо с инвалидом за опроштај с Азијом.”27 

У својим успоменама на Достојевског песник Мајков наводи следеће 
речи свог пријатеља: „Можда је тамо, на врху, тј. Највишем, било потребно да 
будем одведен на робију како бих тамо… сазнао најважније, без чега се не може 
живети, иначе ће људи појести једни друге с њиховим материјалним развојем, 
и да бих то најважније ја… другима саопштио, како би други (макар и не сви, 
макар врло малобројни) постали бољи макар за мрвицу, макар делић 
прихватили, макар схватили да у бездан срљају – и то је довољно. И то је већ 
много. И због тога је вредело поћи на робију.” 

У тој узрујаности за духовну судбину људи живућих ван Христа је све 
стваралаштво процвата Достојевског. Оставивши за собом „промашени” 
период, више ништа не прећуткујући и више се не бојећи како ће то неког 
вређати, он се занавек предао својој племенитој узрујаности кад је почео писати 
своју, како је волео да каже, „поему” о Соњи и Раскољникову. 
 

 
се Њим. Да, има Бога! – повиках – и више се ничег не сећам.ʼ” (Ковалевская С. В. Воспоминания 
детства, М., 1960, стр. 105) 
27 С. Д. Јановски, сећајући се повратка Достојевског из Сибира, пише: „Излагао ми је свој живот 
у Петропавловској тврђави и у Сибиру и више пута… понављао: ‚Да, драговићу, све се преживело 
и све радосно завршило, а зашто? Зато што је вера била јака, несаломива; покајање дубоко, 
искрено, а ни нада ме за све време није остављала!” (Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / 
Под ред. А. С. Долинина. М.: Мысль, 1924. [Сб. 2], стр. 379) 
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НАГРАДА РАДЕ ТОМИЋ 2019 
TEMPI PASSATI 

НАГРАЂЕНА КЊИГА 
 

Горан Лабудовић Шарло28 
 

 
TEMPI PASSATI 
 
Не краду се трешње као што су се крале, 
ни лубенице, ни дуње златне, 
већ изломе гране, кидају вреже, 
гуле кору и ватру пале. 
Њихова је корист 
на ивици кривичног дела. 
Ми смо крали себе ради, одрастања ради, 

 
28 ГОРАН ЛАБУДОВИЋ ШАРЛО 

Рођен 1970. године. Објавио је књиге песама: ''Размишљам'' (Матица српска, Нови Сад, 1996.), 
''Авионско писмо'' (Шумадијске метафоре, Младеновац – Београд, 1998.), ''АЛС'' (Будућност, Нови Сад, 
2005), ''Ако видиш'' (Будућност, Нови Сад, 2007), ''Небеска соа'' (''Данило Киш'', Врбас 2010.), 
''Тајнопис'' (''Данило киш'', Врбас, 2012), ''Поткровља'' (Граматик, Београд, 2015.), ''Сто песама'' 
(изабране песме, Граматик, Београд, 2016 и 2017. два издања), ''Tempi passati'' (НБ Данило Киш, 2018). 

Објавио је роман ''Како сам ухватио бидермајер'' (Граматик, Београд, 2017.) 
Поезију објављивао у ''Младим данима'', ''Покрету'', ''Студенту'', ''Овдје'', ''Стварању'', ''Кро-

вовима'', ''Пољима'', ''Лучи'', ''Дометима'', ''Улазници'', ''Летопису МС'', ''Трагу'', ''Данасу'', ''Савреме-
нику'', ''Књижевним новинама'', ''АКТ-у'' и другим. 

За свој поетски рад награђен је Првом наградом публике и Трећом наградом на ФЈПМ у Врбасу, 
Песничким крчагом у Београду, Првом и Трећом наградом Другог програма Радио Београда на 
Фестивалу Култура младих Србије у Књажевцу, Првом награда на Фестивалу ''Шумадијске метафоре'' 
у Младеновцу, Првом наградом часописа ''Улазница'' у Зрењањину, наградом Народне библиотеке 
''Његош'' из Књажевца... Добитник награде ''Печат вароши сремско-карловачке'' 2013. године и 
награде ''Ђурин шешир'' 2018. године. Добитник награде ''Златна сова'' Завода за уџбенике Источно 
Сарајево за рукопис романа ''Ветрушка у данима неба''. Добитник награде ''Раде Томић'' Уметничке 
академије ''Исток'' из Књажевца за 2019. годину. 

Заступљен је у Антологији ''Пелуд света'' Пере Зупца, Антологији ''365 љубавних'' Милоша Јан-
ковића, ''Винопев'' Радомира Андрића, Антологији српске поезије Ненада Грујичића, Антологији ''При-
зрене стари'' Леле Марковић и Радмиле Кнежевић, Антологији ''Гласници невиђеног'' Дејана Богојевића 
и Душана Стојковића, Антологији ''Најлепше љубавне песме српског језика'' Данила Јокановића, 
Антологији ''Прва књига Матице српске 1957-2007'', ''Знам да нас има'' Небојше Деветака, Антологији 
новије српске поезије Андрее Беате Бицок, Антологији ''Фигуре у тексту – градови у фокусу'' Миљурка 
Вукадиновића и Видака М. Масловарића. 

О стваралаштву Горана Лабудовића Шарла писали су: Радомир Мићуновић, Перо Зубац, Срба 
Игњатовић, Радомир Андрић, Ненад Грујичић, Милош Јанковић, Бранислав Зубовић, Душан Стојковић, 
Иван Лаловић, Зоран Ђерић, Чедомир Љубичић, Давид Кецман, Лела Марковић, Андреа Беата Бицок и 
други. 

Од 2009. Председник Савета Фестивала поезије младих у Врбасу. 
Песме су превођене на енглески, француски, руски, украјински, словеначки и русински језик. 

Члан Удружења књижевника Србије.   
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ради адреналина, ради топлих лета. 
Пилећи поглед упро се у ме 
и даље од погледа не уме да схвати 
одакле ми ови  tempi passati. 
 
Извукли смо чеп из чамца, 
вода је увирала однекуд од прамца,  
док смо у ставу мирно  
тонули на дно, а на дну нисмо били:  
зато нас ови доле не разумеју,  
не познају укус ваздуха, не верују. 
Време је да се на време врати 
један обичан tempi passati. 
 
Када ме гледа  
преко гарнираног сендвича 
ког као једе, а заправо вади  
краставчиће округле 
и одлучује о мојој судбини: 
води ме у стан, у шетњу, 
љуби или оставља  
да се у сузама помиримо  
дан – два пре Дана Републике. 
Ти ниси ти, нису сендвичи, 
све има цену, бесцење нарочито. 
Зато волим када сврати 
за двоје један tempi passati. 
 
Бубуљичаве фотографије, нови талас,  
авангардна улога радничке класе,  
нетелесна и телесна љубав,  
друштво без класа, раса и растојања. 
Први парфеми који се стављају  
на малом одмору између првог и другог часа, 
фотоси које воли наша мати: 
tempi passati, tempi passati. 
 
Силазиш са Петроварадина, 
свака степеница има свог пренумеранта. 
Реп Фрушке Горе мрдне дан, мрдне ноћ,  
закачи звезде и долива Дунав на ватру. 
Прошлост овде често сврати, 
али никако tempi passati. 
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Јелка престала да расте у висину, 
од јуче расте у дубину човечанства, 
прекида наше темеље 
и време је да се излије стопа  
на рубу домаћинства. 
На врху јелке гнездо, испод гнезда нас двоје 
скупљамо смолу, миришемо дланове. 
Живот се крати, живот се крати, 
осим када стигну брзом поштом 
препоручени tempi passati. 
 
Рекла си: филозофија себе 
објашњава собом. 
Рекла си још: не разумеш ти то, 
и подигла си ноге 
на седиште преко пута. 
Рекао сам: ја једино знам 
да ти немаш карту за овај воз, 
и да сам кондуктер који то 
са жаљењем констатује. 
Строг сам, али правичан и зато: скидај се! 
Рекла си: мом мужу у периоду забављања 
такво штогод није пало на памет.  
Будућим мужевима 
не пада више ни перут, само ивер. 
Рекла си: tempi passati су простор у времену 
када се онај купе по нас врати. 
 
Воз на релацији Опатија – Бује, 
сапутник мења наречја и теме: 
црно – жути су били држава, 
све ово после је зајебанција. 
Кажем да је монархија 
бранила употребу морске воде 
за кување ручка како би продала  
што више соли из Салцбурга. 
И монархија је зајебанција –  
предомишља се сапутник. 
Siamo una sola direzione in 
Questo universo che si muove – 
Ми смо само један правац 
У овом универзуму који се креће. 
Па сад, ухвати мисао и схвати, 
колико су слани истарски tempi passati. 
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Рекао си нешто, а заправо ништа. 
Речено је онда када су речи имале тежњу. 
Данас немају ни тежину. 
Пролазе лета ношена водом 
као перунике барске бродом, 
а са њима слобода никако да стигне:  
то ветар успомена лименог петла млати, 
све друго садашњи су tempi passati.  
 
РИНГИШПИЛ ОД ДВА ДИНАРА 
 
Двапут дневно смркне 
толико и раздањује, 
сунце некуда тркне 
повећава се и смањује. 
 
Чим нада ујутру никне 
до подне се хитро коси, 
стручно се онда проникне: 
сумњиви су ови наноси! 
 
До поднева све по старом, 
сунце у празно бије: 
пређашњи покрива гаром 
јутрошње илузије. 
 
Заврти се рингишпил 
уместо: коло од два динара, 
и поподневни промил 
патине са ормара.  
 
Онда се ужеже расвета 
на све стране сија негас, 
доле чамотна слика света 
а одгоре мислиш Лас Вегас. 
 
ОСТАНИ СМОКВА  
 
Биће дана када ћеш пожелети 
да осванеш као мочвара. 
Тада сврдлај земљу и пусти корен још дубље. 
Неће се догодити ништа црвеници под тобом, 
неће се расејати и растањити у глину. 
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И када је дан летњи сувише кратак, 
а треперење ваздуха бесконачно 
ти нађи воду испод темеља кућа. 
 
Под тобом полегла лаванда:  
тела миришу на њене цветове и твоје лишће 
у сваком кутку безвременог кишобрана. 
 
Када мраз узјаше удаљено сунце 
и стресе мандарине у слани снег, 
и твоје последње плодове сакрије 
од житких корака дивљих свиња 
знај: то је само за неко време. 
 
Остани смоква и када би огањ хтела бити, 
онај из ког жишке одскачу пут Венере ноћ сву. 
 
 

 

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА НАГРАДУ „РАДЕ ТОМИЋ“ 2019. 
 

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 прегледао је 19 песничких књига из продукције за претходну годину 
које су стигле на конкурс, обраћајући посебну пажњу на ауторе, односно 
остварења која би садржином и квалитетом била у духу поезије оног чије име 
награда носи, и која би по поетским вредностима била на нивоу досад 
награђиваних књига. 

Жири са задовољством констатује и, након ужег избора у који су ушле 
песничке књиге Горана Лабудовића Шарла („Тempi Passati ”), Ранка Павловића 
(„Измаглица“), Душана Мијајловића Адског („Очигледно“), Зорана Пешића 
Сигме („Биће све у реду“), Раше Перића („Знам Човечицу“), Валентине 
Новковић („Кап на суш“) и младог песника Мирослава Манасијевића („Вукови 
у нама“), 
Доноси 

О Д Л У К У 
 

да се Награда „Раде Томић” за 2019. годину додељује Горану Лабудовићу 
Шарлу за књигу поезије „Тempi Passati ”, у издању Народне библиотеке „Данило 
Киш“ Врбас. 

Насловљена као певање о „минулим временима“ (Tempi Passati) 
најновија песничка књига Горана Лабудовића Шарла у основи би се пре могла 
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схватити као бодри, разиграни, језички рафинирани и хуморним играма 
заоденути „обрачун“ но као каква једносмерна афирмација носталгичног 
сентимента. И када говори о јучерашњем, Лабудовић га самерава и 
оживотворује из угла непосредне садашњице, једног континуираног данас, а 
заправо из упоришног тренутка сад и овде у којем се лирски оглашава. И чини 
Лабудовић то као зрео, искуствени песник, поетски маг, мајстор језичких 
велеобрта. Убедљив и упечатљив, виртуозан у везаном, динамичан у слободном 
стиховном изразу. С неколико објављених књига песама (и једним романом) за 
собом, са четврт века стваралачког искуства и учешћа у књижевном животу, 
Горан Лабудовић Шарло један је од угаоника, или темељника савременог 
српског песништва, то јест истрајних подвижника што посведочују његова 
смисаоност и виталност. 

Горан Лабудовић Шарло, рођен 70. године прошлога века је већ 
афирмисани песник са десетак објављених песничких књига и једним романом, 
објављиван у периодици код нас и у иностранству, заступљен у више антологија 
српске поезије, награђиван... О његовом стваралаштву афирмативно су писали 
многи књижевни критичари. Члан је Удружења књижевника Србије и 
Председник Савета Фестивала поезије младих у Врбасу. 
 
У Књажевцу, јула 2019. 
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КАЛЕИДОСКОП МИНУЛИХ ВРЕМЕНА 
 

Перо Зубац 
 
 
        Преда мном је рукопис књиге Tempi 
passati  Горана Лабудовића Шарла.  Књига 
добра у целости без иједне песме која бледи 
пред оном испред или иза ње. Ваљана 
драматургија  књиге. Чита се на мах, а не на 
прескок. Као путовање у имагинарном возу 
у којем дужину заморног и монотоног пута 
скраћују, мењају, странице непостојеће 
књиге у рукама. Књиге од слика из сећања 
и слика иза окна. 
 
       Оно што је битно, самосвојно у поезији Горана Лабудовића Шарла јесте 
умеће, рекао бих алхемичарско, спајања слика из сећања и слика из збиље у 
нови облик, стакања златних зрна сећања на минула времена и горког 
зрневља и грумења свакодневља, опоре реалности коју песма не заобилази 
него је у ново обличје претвара. 
 
          Језик поезије као у ранијим Шарловим књигама, без замагљивања 
значења наума када се песма ствара, и шифроване песме дају се разумети ако 
се књига чита у целости. Напомињем и нудим експериментално читање 
неком од читалаца песме „Одузимање земље“ – игра ли је из сребрног 
заклона детињства или опора порука о зловремену? И још бих препоручио 
будућем читаоцу да проанализира наслове песама у овој књизи и њихов 
редослед. 
 
    А минула времена, где су лањски снегови: 
           „.... нови љубавници 
             разваљују наша стара места 
             продају наше клупе...“ 
 
и садашња времена: 
            „ шта нас то још држи будним ... 
       овде одавно не свиће и не руди...“ 
 
           Шифрована порука читаоцу је и у цитираним песницима на почетку 
сва три циклуса у књизи. Арсен Дедић, Ђорђо Сладоје, Перо Зубац – 
заточеници и затеченици сете! 
        Шта сам ја видео кроз прозор Шарлових песама: сету, бригу, одржавање 
наде у свет који јесмо, димњаке несталих фабрика, грлице, врх трешње која 
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има неко значење у калеидоскопу сећања, градове, села која се одмичу од 
погледа, девојке из младих година, и нескривену али и непретенциозну 
сатиричност у стиховима колико и родољубивост у неким песмама. 
 
         Већ дуго година пратим с радошћу литерарни раст неколико 
генерацијских песника (Бранислава Зубовића, Ивана Лаловића, Милоша 
Јанковића и Горана Лабудовића Шарла) и та се радост увек удвостручи када 
видим укоричену књигу. Ето ја се њој надам и поздрављам је речима: Браво 
мој Шарло, можда је ово твоја најбоља књига. 
 
Нови Сад, крај лета 2018.         
               

 
 

1990-6 (28.5 x 16.5 cm)
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ВРЕМЕНСКА КАПСУЛА 
Над рукописом поезије Tempi Passati Горана Лабудовића Шарла 

 

Милош Јанковић 
 
 
 Са празним кавезом под мишком, из 
облака који се близни са два  мраза, бануо је 
Шарло, Горан Лабудовић, бануо опет, и опет 
нов, непрочитан a за ишчитавање спреман, 
непечатан још увек, а већ на први поглед 
знано горак у изразу и сетан у тврдњама, сав 
од стиховане вишезначности, и опет више 
запитан него што је склон да одговара или 
некоме/нечему (пре)суди. 
 
 У својој новој збирци, у којој вешто, песнички сасвим профилисано, 
наново намерно не говори неке речи да га после не буде срамота, Шарло 
још једном потврђује да је овладао свим тајнама стихотворитељског заната и 
да то, што и даље пише, није у функцији провере сопствене вештине и умећа, 
него суштинска потреба, оно животодавно и животоспасно морање, оно лудо 
наизглед, ирационално по појавности, такмичење са самим собом, које 
нужно одликује праве песнике, оне који своју поезију живе и који зарад ње, 
поезије, живе. 
 
 Дајући нам себе на зајам, Лабудовић сведочи о снази прошлог, 
његовог лично прошлог (о чему говори најуниверзалнијим светским језиком 
– поезијом) о утицају које бивше има на будуће, о узрочно – последичној вези 
између онога што је било и оног што ће бити, а све у форми поднеска у три 
примерка предатог лично Богу, чија је истинитост непобитно утврђена 
обликом који лишава сваке сумње у тачност онога што се износи – песмом, 
стиховима. 
 
 Шарлове нове песме миришу (миришу заиста, док се читају, није реч 
о стилској фигури) мирисом знаним онима који су рођени у прошлом веку, у 
другој половини прошлог века тачније, чије одрастање није било обележено 
свеприсутношћу модерних технологија и чије се сазревање (не и старење, то 
никако) одвијало по законима који су још како-тако успевали да стварност, 
садашњост (тадашњост) учине људском (људскијом) у сваком смислу. 
 
 Бивше недоумице и дилеме, из којих су настали будући (ови 
садашњи) неспокоји, у Шарловим песмама доживљавају своје опетовање, 
своју другу, поновљену (и баш стога – другачију) младост, бивају истоветно 
различите, препознатљиве а нове, исто болне, па и непреболне, али без снаге 
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да ишта од датог, од достигнутог, промене. Накнадна памет не помаже, 
бивша одмаже, а будућа неће моћи ништа да промени. Мада, истине, ради, 
песник томе ни не тежи. Он је хроничар, евидентичар, пописничар, без 
намере да просуђује и пресуђује, па чак ни да памти, дуже него што је то 
потребно да чини. Њему, песнику, је довољно то што живи, што изнова 
живи, неко давно прошло пролеће, пролеће ослобођено пореза. Довољно, за 
песму. Песма је, уосталом, вечита. 
 
 Сем мириса, Лабудовићеву најновију поезију карактерише и звук, 
можда и наглашенији када није римом произведен, а нарочито гласан када 
је исписан на штављеној кожи поражених, јер он, песник, нажалост зна да 
је коначни резултат сваког певања – тишина, тај најгласнији производ 
сваког звука, ма био он и у стих преточен крик.  
 
 Нема тајни за Шарла, ни занатских ни икојих других; он се, својим 
песмама, винуо дотле да је постао свезнајући, иако му од тога неће бити ни 
лакше ни мање мучно, јер то, такво и толико знање подразумева и спознају 
да, без обзира на све и свачије (па и његове, песникове) напоре – глупост 
хита преко поља – глупост свеприсутна и вечна, неизлечива и 
непромењива. Али, зна такође – да је његова, песникова, дужност да се 
против тога бори све док може, па и касније, када ничега, сем његове поезије, 
не буде било у ововременом свету. 
 
 Стога, у временској капсули сачињеној од песама, он путује кроз 
време, кроз времена, мешајући их, спајајући их и свеједнако их растачући, 
одавно зрео за све своје заблуде (и бивше и будуће), одавно и одавно одлучан 
да истраје у свом заумном послу – писању, као једином начину да још 
понекоме (осим самом себи) докаже да је ту.  
 

Ту, у инат, из ината. Да верује у немогуће и да у тој вери истрајава, чак 
и у тренуцима када та његова вера ради против њега. 
 
у Београду, 
на Велику Госпојину 2018.                                                      
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УЗ ПРОЛАЗ НЕПРОЛАЗНОГ 
(ПОВОДОМ ЈЕДНЕ ГОДИШЊИЦЕ) 

 
 

 
 

Тихо, скоро наглуво, протиче једна велика годишњица наше историје. 
Ове године (2019) навршава се миленијум од када се у писаним 

документима спомиње Сврљиг. У Охридској повељи цара Василија II из 1019. 
године сместио се и Сврљиг29, као црквено средиште. Исти дародавац има и 
другу повељу. ,,Према поменутој повељи из 1020. године Нишка епископија 
је, поред градског подручја, обухватала и Мокро, Комплон, Топлицу и 
Сврљиг.”30  То значи да свет за Сврљиг, ако се он може подразумевати под 
именом Сфелигово, зна најмање хиљаду година, као и то да писану историју 
Сврљига добијамо преко података из црквене историје, а то би могло 
значити да пре настајања цркве, њене организације, устројства и објеката 
сигурно имамо неки облик демографске и привредне историје. Срећна 
околност јесте да су сачувани и одломци јеванђеља (пре)писани у ,,граду 
Сврљигу” 1279. године, дакле пре скоро 740 година (или: 160 година после 
првог спомена Сврљига), који, такође, спадају у српску црквену историју. 

Сматрамо ове чињенице врло значајним за културну историју не само 
Сврљига, већ српског народа. 

Такви се јубилеји нигде на свету не би заборавили. 
Са своје стране, локалној самоуправи и институцијама културе и 

просвете Сврљига, нудио сам помоћ и предлоге за достојно обележавање ове 
годишњице којом се ретко која средина може похвалити. 

Ништа није прихваћено.  
Нема тога ни у програму Сврљишког културног лета. 
А међу предлозима било је и публиковање књиге Палеографија 

Сврљишког јеванђеља, и Јеванђеља самог. И још понешто, скромно и 
узвишено. Али, без одјека. 

Остаје ми само да Сврљигу и Сврљижанима честитам јубилеј, хиљаду 
година историјског спомена, у нади да ће се бар у остатку године још 
неко томе придружити. 

На Дан цара Константина и царице Јелене, 2019. 
 

Др Недељко Богдановић, 
        Бучум 

 
 РЕДАКЦИЈА ИСТОКА придружује се овим честиткама. 

 
29 Википедија, ,,Svrljig”. 
30 Јованка Калић, „Ниш у средњем веку”, Историјски часопис XXXI, 1984, стр. 8. 
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ЗАВИЧАЈНОСТ 
БАШТИНА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 



 

 
 

1990-5 (36.5 x 22 cm)
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КРСТООБРАЗНЕ ФИБУЛЕ 
СА НАЛАЗИШТА TIMACUM MINUS У РАВНИ КОД 

КЊАЖЕВЦА 
 

Бојана М. Илијић 
 

 
Апстракт: Током археолошких истраживања налазишта Timacum Minus (I–V век) у 
Равни код Књажевца нађено је неколико крстообразних фибула израђених од разли-
читих материјала – бронзе, гвожђа и сребра, као и примерак позлаћене бронзане 
фибуле. Радом је обухваћено укупно пет примерака крстообразних фибула од којих 
је четири пронађено у гробовима а један примерак на простору утврђења Timacum 
Minus. Ова врста римских копчи за причвршћивање одеће имала је и декоративну 
улогу а у неким случајевима функцију статусног симбола. У периоду позног Римског 
царства крстообразне фибуле се најчешће повезују са опремом војних јединица. 
Фибуле као археолошки налаз важан су хронолошки показатељ, могу нам пружити 
податке о војно-историјским околностима, као и податке о променама етничке 
структуре становништва на одређеном археолошком налазишту. 

 
Кључне речи: Timacum Minus, Равна, антика, утврђење, некропола, 
крстообразне фибуле 

 

Археолошко налазиште Timacum Minus у Равни код Књажевца систе-
матски се истражује од 1975. године. Утврђење са насељем формирано је 
средином I века, континуитет насељавања прекинут је вероватно средином V 
века хунском најездом.  

 

Смештен у пло-
дној долини Белог Ти-
мока, утврђени град у 
Равни представљао је 
важан административ-
ни центар током анти-
ке. Привреда града је 
била везана за рудар-
ство и металургију. Број-
не руде Старе планине 
(злата, сребра, бакра, 
олова и гвожђа) омогу-
ћиле су да насеље у Рав-
ни постане центар гор-
њомезијске рудне об-
ласти Territoria metallorum. Налази крстообразних фибула уклапају се у ову 
слику, боравак римске војне елите која је организовала експлоатацију и даљу 
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дистрибуцију руда потврђен је и кроз ову врсту археолошког материјала. 
Западно од самог утврђења истражен је део двослојне некрополе „Слог” и 
северозападно од утврђења део биритуалне некрополе „Ропински поток”. 
Међу пронађеним предметима у гробовима некрополе су и крстообразне 
фибуле. 

 

 
 

Крстообразна бронзана фибула са три крупне луковице, лук троуга-
оног пресека украшен урезаним мотивом јелове гранчице. Дуга стопа укра-
шена са једним и два пара окаца.31  
 Фибула је пронађена као део инвентара гроба 44 на некрополи Слог. 
Осим фибуле у гробу је пронађена стаклена боца, бронзана појасна копча, 
копче сандала, стаклене перлице и два бронзана новчића који прецизно 
датирају гроб у период 360–380. године. Због лоше очуваности остеолошког 
материјала, није се са сигурношћу могло утврдити ко је похрањен у гробу. 
Ипак, на основу гробних налаза може се претпоставити да је у гробу 44 била 
похрањена одрасла мушка особа.32 Фибуле ове варијанте широко су распро-
страњене на простору Србије. Неколико сличних примерака пронађено је на 
локалитету Romuliana и углавном су датиране у последњу четвртину IV и 
прву половину V века. Поменути примерци евидентирани су на сектору Па-
лате I, Великог храма и на сектору Терми.33 У литератури познате као Zwie-
belknopffibel, крстообразне фибуле се најчешће повезују са војницима који су 
их користили за причвршћивање свог војног огртача paludamentum-a.  
 

 

 
31 Петровић П. и Јовановић С, 1997, 115; Petković S. et al, 2005, fig. 15, 82; Petković S, 
2010, sl. 93, 263. 
32 Petković S. et al, 2005, 32, pl. VI. 
33 Petković S, 2010, 128–131. 

Крстообразна фибула, инв. бр. 669/5,  
Завичајни музеј Књажевац 
тип: Petković S, тип 34/D 2 
350–380 год. 
бронза 
дим. 8,5 cm 
Timacum Minus, некропола Слог, гроб 44 

Крстообразна фибула, инв. бр. 724/1, 
Завичајни музеј Књажевац 
тип: Petković S, тип 34/Е 1 
350 – 380 год. 
бронза, гвожђе 
дим. 8 cm 
Timacum Minus, некропола Слог, гроб 69А 
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Крстообразна бронзана фибула са три крупне луковице, очуван део 

гвоздене игле, лук трапезоидног пресека украшен уздужном траком испу-
њеном косим зарезима. Дуга стопа по средини украшена истим мотивом, а 
уз ивице низом од 8 кружића.34 
 Фибула је пронађена као део инвентара гроба 69 на некрополи Слог. 
У овом гробу су сахрањене две особе, те је укоп обележен као гроб 69 и гроб 
69А.35 У гробу 69 сахрањена је женска особа без гробних прилога. У гробу 69А 
је, осим фибуле, пронађен и стаклени, конични пехар. Гроб припада фази I 
некрополе и датиран је у период 350–380. године. С обзиром на то да је гроб 
оштећен млађим укопом, није било могуће утврдити пол сахрањене особе. 
Бронзана фибула пронађена у гробу 69А припада типу 34/Е 1.36 Ова вари-
јанта је слична типу 34/D, осим што је лук масиван а стопа фибуле шира и 
дужа. Овај тип крстообразних фибула је најзаступљенији у Србији. Налажен 
је на мањим римским утврђењима – Diana, Timacum Minus, Castra Tricornia, 
али и у већим центрима Naissus, Viminacium, Singidunum.37 Широка упот-
реба у оквиру војних насеобина такође иде у прилог чињеници да се овај тип 
фибула најчешће користио као део војне униформе. 
 

 
Сребрна фибула хибридног типа – коленаста и крстообразна са шар-

нир механизмом на глави и две луковице на крацима греде и плочастим 
проширењем у виду палмете уместо средишње луковице, са вегетабилним 
украсом у виду врежа на луку израђеном у техници opus interrasile. Висок 
држач игле. Недостају игла и стопа, глава је оштећена.38 
 

Луксузна сребрна фибула пронађена је на некрополи Ропински поток 
северозападно од утврђења. Фибула је била инвентар гроба G I, у којем су 
похрањени остаци кремираног покојника. Унутар укопа пронађени су гвоз-

 
34 Петровић П. и Јовановић С, 1997, 118; Petković S. et al, 2005, fig. 16, pl. VIII; Petković 
S, 2010, sl. 97, 265. 
35 Petković S. et al, 2005, 37, pl. VIII. 
36 Petković S, 2010, 266–267. 
37 Petković S, 2010, 298–301. 
38 Petković S. et al, 2005, 45, pl. XIII/4, pl. 3/5; Petković S, 2010, sl. 108–109, 271; 
Илијић Б, 2015, кат. 33, 57.  

Крстообразна фибула, инв. бр. 682, 
Завичајни музеј Књажевац 
тип: Petković S, тип 34/G 
крај III – прва половина IV века 
сребро 
дим. 4,9 cm 
Timacum Minus, некропола Ропински поток, гроб G-I 
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дени клинови, уломци грнчарије, стопа бронзане фибуле и сребрна фи-
була.39 Сребрна фибула типа 34/G могла би се тумачити као врста изузетног 
одликовања заслужним војним официрима. Примерци фибула који су изра-
ђивани од племенитих метала указивали су на висок ранг војника или ци-
вила.40 Осим несвакидашњег облика ова фибула се истиче и украсом на луку 
израђеном у техници opus interrasile. Представљен је вегетабилни мотив – 
низ листова бршљана и спиралних врежа. Само на пар фибула, са територије 
Римског царства, јавља се 
ова техника на целом 
луку фибуле. Фибула се 
датира у крај III и 
почетак IV века.   

 
Крстообразна бронзана фибула са 

позлатом, лук трапезоидног пресека украшен 
урезаним мотивом јелове гранчице. Стопа 

украшена истим мотивом, ивице украшене са три пара пелти, на почетку и 
крају волутама. Урезани украс је испуњен црним емајлом (niello).41 

Фибула је пронађена у оштећеном гробу – цисти на некрополи Ро-
пински поток. С обзиром на то да потиче из слоја, а не из затворене архе-
олошке целине, датирање налаза се ослања на аналогије. Фибула припада 
типу 34/Е 2 и датира у крај III и прву половину IV века.42 Сличне позлаћене 
фибуле регистроване су на локалитетима Sirmium, Singidunum и Vimin-
acium.43 Већи број позлаћених, крстообразних фибула потиче са налазишта 
Viminacium. Укупно 10 примерака потиче из гробова а две су пронађене у 
слоју.44 Евидентиране у гробовима мушкараца, повезују се са војницима који 
су за заслуге, током своје службе, добијали ову врсту фибула у функцији од-
ликовања. У неколико гробова на основу елемената појасних гарнитура ут-
врђено је да је присутан варваризовани стил који се може повезати са гер-
манским војницима – федератима. Примерак из Равне нема прецизнији 
археолошки контекст, те не можемо са сигурношћу утврдити коме је фибула 
припадала али неоспорно је означавала виши статус у војној хијерархији 
посаде Timacum Minus-a. 

 
39 Petković S. et al, 2005, 45–46, pl. XIII. 
40 Hoxha G, 2015, 37–66. 
41 Петровић П. и Јовановић С, 1997, кат. 7, 88; Petković S. et al, 2005, pl. 3/6, 83; 
Petković S, 2010, sl. 101, 267; Илијић Б, 2015, кат. 34, 57. 
42 Petković S, 2010, 303. 
43 Petković S, 2010, kat. 1639, kat. 1641, kat. 1646; Спасић-Ђурић Д, 2008, 401–430. 
44 Спасић-Ђурић Д, 2008, 401–430. 

Крстообразна фибула, инв. бр. 159, 
Завичајни музеј Књажевац 
тип: Petković S, тип 34/Е 2 
крај III – прва половина IV века 
бронза, позлата 
дим. 8,2 cm 
Timacum Minus, некропола Ропински поток, из оштећеног 
гроба 
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Крстообразна бронзана фибула, лук трапезоидног пресека на прелазу 
у стопу украшен мањим задебљањем. Лук украшен мотивом јелове гранчице. 
Дуга стопа уздужно украшена са два жљеба, уз ивице по 6 троугаоних удуб-
љења.45 

Ова фибула пронађена је приликом истраживања сектора I (северо-
западна угаона кула) фортификације Timacum Minus. Фибуле овог типа еви-
дентиране су и на простору кастела Diana, Castrum Novae, Timacum Minus 
као и у већим центрима Viminacium и Naissus.46 Фибуле типа 34/D датирају 
се у период владавине Валентинијана I и Валенса до почетка владавине Тео-
досија I, 364–380. године.47 Једноставнији примерци, попут овог са простора 
угаоне куле утврђења, вероватно су израђивани у локалним занатским 
радионицама док луксузнији примерци потичу из радионица већих градских 
центара (Sirmium, Naissus).  
 Крстообразне фибуле из приказаних гробова са некрополе Слог – 
гроб 69А и гроб 44, потврђују да су у гробовима вероватно похрањени запо-
ведници римске војске који су били део посаде утврђења. Датирани у I фазу 
некрополе (350–380. год.) ови гробови сведоче о времену благостања раван-
ског града, времену када је представљао важан административни центар. 
Налази две луксузне фибуле, које су израђене од племенитих метала (сребро, 
позлата), илуструју присуство војне елите која је боравила у насељу Timacum 
Minus током III и почетком IV века. Након губитка Дакије и њених рудника 
племенитих метала крајем III века, извршена је нова административна по-
дела римских провинција. У новоформираној провинцији Прибрежној Да-
кији (Dacia Ripensis) налазила се област Тимока и Timacum Minus, којем је 
припала улога новог центра за прикупљање и даљу дистрибуцију руда. У 
оваквом окружењу можемо рачунати на присуство војних заповедника и ви-
соких административних радника укључених у организацију рударских 
активности који су се издвајали својим социјалним и економским статусом. 
Примерци војних инсигнија, крстообразних фибула са некрополе Ропински 
поток, израђених од скупоцених метала, илуструју управо овај друштвени 
слој и потврђују да је насеље у Равни током III и IV века био значајан мета-
луршки и трговински центар ширег региона. 

 
45 Петровић П. и Јовановић С, 1997, кат. 6, 88; Petković S, 2010, sl. 96, 265. 
46 Petković S, 2010, 296–297. 
47 Petković S, 2010, 265–266. 

Крстообразна фибула, инв. бр. 141,  
Завичајни музеј Књажевац 
тип: Petković S, тип 34/D 4 
друга половина IV века 
бронза 
дим. 7,5 cm 
Timacum Minus, утврђење, сектор I 
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ПОДРУЧЈЕ БУЏАКА КРОЗ 
ВРЕМЕ 

 

Милан Милосављевић 
 
 

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
 
Територија општине Књажевац заузима ју-

гоисточни део Тимочке Крајине. Простире се дуж 
целог слива Трговишког Тимока, у доњем сливу 
Сврљишког Тимока и у горњем сливу Белог Тимо-
ка. На истоку, према Бугарској ограничена је маси-
вом Старе планине. Југозападну границу општине 
чине брда и огранци планине Тресибаба и виса 
Јаловик. Са севера границу представљају планина 
Тупижница и висови Тумба и Здравац, а са запада 
границу представљају Слеме и Крстатац. 

Са површином од 1.202 км2 општина Кња-
жевац је једна од већих општина у Србији. Има 
укупно 86 насеља укључујући и градско насеље Књажевац. По попису 2011. 
године општина је имала 31.491 становника.  

Територију општине Књажевац чине три антропогеографске целине: 
Тимок, Заглавак и Буџак.  

Тимок или Тимочина, како се у народу назива, захвата већи део тери-
торије општине Књажевац. Пружа се од подножја Тресибабе код Књажевца, 
преко насеља Минићева до Вратарнице на северу и обухвата 49 насеља. У 
шири простор Тимока улази и неколико сокобањских и сврљишких насеља. 
Назив Тимок је изведен, како се претпоставља од Т-М- тама и вода. Трачким 
спајањем ове две речи наводно се добио назив Timahos, који су Римљани 
преобликовали у Timacum, а Словени најпре у Тимак, потом  у Тимок. 
(Станојевић, 1940) 

Заглавак је, као антропогеографску целину, почетком ХХ века, проу-
чио Маринко Станојевић користећи Цвијићева антрогеографска упутства. 
По Станојевићу, Заглавак се пружа на истоку до огранка Старе планине на 
граници Србије и Бугарске, на северу до Радичевачке и Јелашнишке реке, 
док јужну границу чини долина Трговишког Тимока, а западну подгорје 
западног планинског сплета (Станојевић, 1913). На овом подручју данас 
(2019) има 22 сеоска насеља и градско насеље Књажевац.  

Назив Заглавак није објашњен у научној историјској литератури, а 
објашњење по народном предању каже да је крај „заглављен” између Берчи-
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новачке косе, пограничног зида Старе планине и косе која прелази између 
соских насеља Алдинац и Репушница.  

 

 
 

Слика: Карта 1 – Антропогеографске области општине Књажевац48 
 
Буџак је трећа антропогеографска целина на територији општине 

Књажевац. Насеље Кална је дефинисано као центар ове преодеоне целине, 
која се простире у горњем току Трговишког Тимока. На истоку се протеже до 
административне границе са Бугарском, а на западу до огранка планине 
Тресисбабе. На овој територији смештено је 14 насеља.  

Назив Буџак, према претпоставкама, потиче од турске речи и озна-
чава угао или ћошак. (Велојић и Радовановић, 2003) Предео је у самом „ћош-
ку” општине Књажевац, посматрано по географском положају, и веома је 
неприступачан.  

 

 
48 Извор: Књажевац и околина, 1999. 
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ПОДРУЧЈЕ БУЏАКА 
 

Подручје Буџака обухвата 14 насеља. Природни рурални центар 
књажевачког краја и Буџака је насеље Кална. Ка Кални гравитирају остала 
села: Алдина Река, Балта Бериловац, Вртовац, Габровница, Иново, Јаловик 
Извор, Јања, Равно Бучје, Стањинац, Татрашница, Ћуштица, Црни Врх и 
Шести Габар.  

Многа насеља овог краја настала су још у праисторијска времена. О 
томе сведоче трајни остаци материјалне културе пронађени у археолошким 
налазиштима на територији садашње општине Књажевац. О старости 
многих села нема довољно поузданих података и може само да се нагађа, али 
је извесно да су она постојала и пре 1396. године, када су Турци покорили 
Тимочку Крајину. (Др Душанка Лукач, 1958)  

Село Кална припада групи насеља са вишевековним континуитетом 
постојања. Први пут у писаним изворима Кална се помиње 1624. године. 
Тада је у турском катастру евидентирана под данашњим називом као село са 
17 немуслиманских домаћинстава (Грозданова, 1989).  

Кална је природни и функционални центар Буџака. Налази се у 
долини Трговишког Тимока и његових притока (Изворска река, Иновска 
река, Вишовци и др.), на нижим западним падинама Старе планине, са обе 
стране региналног пута Књажевац–Пирот, где се одваја пут ка туристичком 
центру на Старој планини, 30 км југоисточно од Књажевца. Простире се у 
висинском појасу 350–380 м. Површина атара износи 1.355 ха.49  

Реконструкција порекла становништва указује на то да у Кални 
доминантан слој чини досељивачко становништво, док су староседелачке 
фамилије малобројне.  

Интензивно досељавање становништва у Калну догодило се након 
ослобођења од Турака, затим у већем обиму између два светска рата, када 
Кална добија статус варошице, а посебно у време отварања рудника урана 
шездесетих година ХХ века, када се, поред становника сеоских насеља 
Буџака, досељава становништво из ширег окружења.  

Од заузетих територија Видинског царства и заузете Тимочке Краји-
не, године 1396. Турска је организовала своју територијалну провинцију под 
називом Видински санџак. У овај санџак, поред осталих као нахија ушао је и 
Тимок. Подручје Буџака у то време територијално је припадало Софијском 
санџаку.  

Становништво овог краја за време вишевековног ропства у већини 
живело је у брдско-планинским насељима, која су била покривена густим 
шумама. Народ је у тим тешким временима шумама дуговао своју слободу и 
самосталност. У шумама се договарао о устанцима и борби за ослобођење. У 
њима је исповедао своју веру, градио домове и чувао своју чељад и све што 
му је било мило и драго. За становнике села шуме су биле све, дом, слобода, 
извор живота, опстанак, чувар породице.  

 
49 М. Сибиновић и др., Рурални простор општине Књажевац, 2016, 115. 
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У XV и XVI веку две трећине укупних површина Буџака била је под 
шумама.  

Исељавање становништва из Буџака, посебно из Калне, у турско 
време дешавало се у више наврата. После Првог српског устанка поједине 
породице исељавале су се у заглавачка села Алдинац и Видовац.  

На развој насеља у Буџаку током дугог периода турске владавине у 
великој мери је утицао географски положај. Становништво је више 
насељавало делове атара и бавило се претежно сточарством, а много мање 
ратарством. У сточарству је преовладавало ситно сточарство – овце, козе, а у 
ратарској  производњи производња житарица, ражи, јечма, оваса. 

Књажевац (Гургусовац) са околином (Заглавак и Тимок) ослобођен је 
17. маја 1833. године.  

Подручје Буџака са 14 насеља ослобођено је после готово пола века, у 
Српско-турском рату 1878. године. У другом делу Српско-турског рата српска 
војска је ослободила Ниш, Белу Паланку, Прокупље, Пирот, Алексинац и 
Врање. Тада је ослобођен и Буџак, који данас територијално припада 
општини Књажевац. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ 
БУЏАКА ОД КРАЈА XIX ВЕКА ДО ДАНАС 

 
За време ропства под Турцима, подручје Буџака са својих 14 насеља 

административно је припадало Софијском санџаку. Подручје Буџака је 
ослобођено у другом делу Српско-турског рата 1878. године.  

Од ослобођења 1878, па до 1946. године, подручје Буџака је 
територијално припадало Пироту. Између два светска рата, подручје Буџака 
преко Пирота административно се развијало унутар Моравске бановине, 
чије је седиште било у Нишу.  

Бановине, као облик локалне самоуправе, имале су двоструки 
карактер: биле су самоуправне једнице са једне стране и територијалне 
јединице државе са друге стране. Од органа управе у њима су били: бан, 
банско веће и бански одбор. Бан је био на челу бановине и истовремено 
представљао држану власт. У Југославији је постојало 9 бановина и посебно 
управно подручје Град Београд. Бановине су укинуте за време Другог 
светског рата 1942. године.50  

Године 1930. Кална добија статус варошице. Као варош Кална се 
убрзо развија и прераста у централни део насеља Буџака.  

Уочи Другог светског рата садашње подручје општине Књажевац 
територијално је било организовано у три подручја: Заглавски срез са 
седиштем у Књажевцу, Тимочки срез са седиштем у Андрејевцу (данас 
Минићево) и подручје Калне – Буџак, које је тада организационо-
територијално припадало Пироту.  

 
50 М. Милосављевић, Привреда општине Књажевац ХХ века – Први део 1900–1945, 
2012, 23). 
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По завршетку Другог светског рата извршене су административно-
територијалне промене у Југославији и Србији. На подручју садашње 
општине Књажевац формиран је срез Заглавски са седиштем у Књажевцу. У 
састав Заглавског среза ушли су раније срезови Заглавски и Тимочки и 
подручје Буџака са 14 насеља, које је раније припадало Пироту. У 
новоформираном срезу било је укупно 85 сеоских насеља и град Књажевац. 
Сеоска насеља била су обједињена у 52 народна одбора – општина.  

Године 1950. на територији садашње општине Књажевац долази до 
нових промена у организацији локалних власти. Укида се срез Заглавски и 
од 52 народна одбора – општина формира се се нови срез – Тимочки са 
седиште у Књажевцу.  

Године 1955. прелази се на развој комуналног система у земљи. На 
овом подручју укида се тадашњи срез Тимочки и, на подручју које је 
обухватао, формирано је седам општина: Књажевац, Кална, Минићево, 
Валевац, Вина, Жуковац и Подвис. Све наведене новоосноване општине 
ушле су у састав Зајечарског среза. Циљ ових промена био је приближавање 
локалне власти грађанима и подстицај бржег привредног и друштвеног 
развоја.  

Нова територијална промена у организацији локалних власти на 
територији садашње општине Књажевац спроведена је 1959. године, са 
основним циљем да се од бројно малих и недовољно развијених оформи 
мањи број економски јачих општина, које би биле носилац привредног и 
друштвеног развоја на свом подручју. У то време су на територији садашње 
општине Књажевац образоване три општине: Књажевац са 58 насеља, 
Минићево са 19 насеља (пет данас не припадају општини Књажевац) и Кална 
са 14 насеља.  

Последња територијална промена локалне власти на територији 
садашње општине Књажевац спроведена је 1965. године. Тада су укинуте 
општине Кална и Минићево. Том приликом је Кална са свим својим 
насељима прикључена општини Књажевац, а из састава општине Минићево 
је 14 насеља прикључено општини Књажевац, док је осталих пет насеља 
припало општини Зајечар. 

 
*** 

Локалне власти на територији садашње општине Књажевац биле су 
најразвијеније и најближе грађанима од краја XIX века па до педесетих 
година ХХ века.  

Између два светска рата на територији садашње општине Књажевац 
постојале је 60 општина – народних одбора: у Заглавку 41, Тимоку 11 и 
Буџаку 8.  

 
НАСЕЉА У КОЈИМА СУ ПОСТОЈАЛЕ ОПШТИНЕ 1939. ГОДИНЕ 

 
Заглавак: Алдинац, Балинац, Балановац, Бели Поток, Бучје, Були-

новац, Берчиновац, Валевац, Васиљ, Вина, Влашко Поље, Горње Зуниче, 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  20 - 21  

 
 

 242

Горња Каменица, Грезна, Дејановац, Доње Зуниче, Зоруновац, Крента, Лок-
ва, Орешац, Папратна, Понор, Равна, Радичевац, Рхоште, Скробница, Свр-
љишка Топла, Стогазовац, Трговиште, Срвеље, Шуман Топла, Штипина, 
Штрбац, Штитарац, Књажевац.  

Тимок: Андрејевац (Минићево), Витковац, Дебелица, Дреновац, Јела-
шница, Кожељ, Мањинац, Петруша, Трновац, Јаковац, Селачка.  

Буџак: Габровница, Равно Бучје, Шести Габар, Кална, Јаловик Извор, 
Балта Бериловац, Црни Врх, Ћуштица.  

Организација локалних власти увек је била од великог значаја за ус-
лове живота и рада и задовољења основних животних потреба становниш-
тва. Сеоске општине имале су председника, кмета, деловођу, писара. За пред-
седника одбора бирани су људи од угледа и поверења, добри домаћини. Опш-
тине су имале организовану самозаштиту села. Многа села имала су сталне 
ноћне патроле од три члана, које су штитиле села од непожељних појава, 
крађа, пожара и сличних ствари. 

У циљу заштите пољопривредних добара – усева и имовине многе 
општине имале су плаћене чуваре поља. Главни задатак чувара – пољака био 
је заштита од крађе пољопривредних добара и од штете на пољопривредним 
усевима, које су често чињене приликом испаше стоке.  

При општинама постојала су мировна већа, која су посредовала у ре-
шавању ситних спорова између грађана, као што су пољске штете, прео-
равање међа, сеча шума, свађе комшија, увреде и други мањи неспоразуми.  

 
*** 

После укидања сеоских општина (1959–1965), из области комуналног 
система, у селима су остале да постоје и раде две важне институције – месне 
заједнице и месне канцеларије.  

Данас (2019) на подручју Буџака (14 насеља) постоји једна Месна 
канцеларија са седиштем у Кални. Истовремено, на подручју Буџака постоји 
и ради 10 месних заједница: Месна заједница Кална, у чијем саставу је и 
Иново, Месна заједница Алдина Река, Равно Бучје и Јања, Месна заједница 
Габровница и Татрасница и месне заједнице у селима Црни Врх, Ћуштица, 
Стањинац, Балта Бериловац, Вртова, Јаловик Извор и Шести Габар.  

 
СТАНОВНИШТВО БУЏАКА 

 
О кретању становника на подручју Буџака немамо довољно поузданих 

података. Село Кална, које припада групи насеља са вишевековним 
континуитетом постојања, први пут се у писаним изворима помиње 1624. 
године. Тада је Кална имала 17 немуслиманских домаћинстава.  

После ослобођења Буџака (1878), први попис становништва извршен 
је 1890. године. По том попису у 14 насеља било је 1.278 домаћинства и 8.876 
становника.  
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Становништво 1890. године 
 

Насеље Број домаћинстава Број становника 
Алдина Река 40 320 
Балта Бериловац 57 342 
Вртовац 49 344 
Габровница 119 842 
Иново 28 226 
Јаловик Извор 213 1.315 
Јања 38 680 
Кална 120 816 
Равно Бучје 54 409 
Стањинац 71 425 
Татрасница 66 466 
Црни Врх 112 774 
Ћуштица 126 759 
Шести Габар 185 1.158 
УКУПНО: 1.278 8.876 

 
– Становника по насељу 634; 
– Чланова по домаћинству 7. 

 
Становништво 1900–1910.године 

 

Насеље 1900. 1910. 
Број 

домаћинстава
Број 

становника
Број 

домаћинстава
Број 

становника 
Алдина Река 56 365 50 412 
Балта 
Бериловац 

61 372 70 474 

Вртовац 72 481 76 571 
Габровница 140 843 162 1.035 
Иново 63 318 49 345 
Јаловик 
Извор 

236 1.568 270 1.913 

Јања 35 231 44 294 
Кална 393 2.620 177 1.220 
Равно Бучје 60 417 66 490 
Стањинац 102 510 80 554 
Татрасница 113 568 79 616 
Црни Врх 133 836 146 1.038 
Ћуштица 148 872 168 1.097 
Шести Габар 301 1.506 240 1.635 
УКУПНО: 1.913 11.507 1.677 11.694 

 
– Просечан број становника по насељу 835; 
– Просечан број чланова по домаћинству 7. 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  20 - 21  

 
 

 244

После ослобођења, у периоду од 1890. до 1910. године, број становника на 
подручју Буџака се повећао за 30%, односно за 2.818 житеља. 

 
Србија је ослобођење дочакала са оскудним занатством и трговином, 

без икакве индрустије, док је пољопривреда била запуштена и уназађена. У 
циљу обнове земље, пре свега унапређења пољопривреде и развоја села, 
Србија је донела низ мера, може се рећи револуционарних промена: 

– сељаци су стекли право власништва над земљом, којом су могли 
слободно располагати; 

– одузета земља од спахија, подељена је и дата сељацима на 
управљање и коришћење; 

– досељеници са стране на одређена подручја у Србији имали су 
посебне повластице у додељивању земље, крчењу шума, ослобађању 
пореских дажбина на одређено време итд.  

 
*** 

 
Становништво 1910, 1921 и 1931. године 

 

Насеље 1910. 1921. 1931. 

Број становника Број становника Број становника 
Алдина Река 616 380 420 
Балта Бериловац 474 1.101 1.312 
Вртовац 571 525 602 
Габровница 1.035 1.406 1.663 
Иново 345 328 380 
Јаловик Извор 1.913 2.361 2.713 
Јања 894 1.020 1.255 
Кална 1.220 1.449 1.785 
Равно Бучје 490 510 580 
Стањинац 554 523 586 
Татрасница 616 486 810 
Црни Врх 1.031 984 1.187 
Ћуштица 1.097 964 1.123 
Шести Габар 1.615 1.283 1.283 
УКУПНО: 11.667 13.322 15.769 
ДОМАЋИНСТВА 
УКУПНО: 

1.677 2.079 2.374 

Број становника  
по насељу 

833 648 1.126 

Број становника 
по домаћинству 

7,0 6,4 6,6 

 
Пораст становништва овог краја у првим деценијама после осло-

бођења од вишевековног ропства под Турцима дошао је као резултат дело-
вања и утицаја више фактора и чинилаца. Поред стимулационих мера држа-
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ве, позитивно су утицала на пораст становништва и одређена друштвено-
економска кретања: оснивање земљорадничких задруга, развој занатства и 
трговине, оснивање школа и културних институција... 

Просечан годишњи природни прираштај становништва (1890–1910) 
износио је 1%.  

 
Домаћинства и становништво Буџака 1900–1931. 

 
Након ослобођења од Турака (1878), у 14 насеља Буџака живело је 

6.875 становника.  
После ослобођења, услед великог природног прираштаја, дошло је до 

интензивнијег пораста укупне популације на овом подручју, па је 1910. го-
дине у сеоским насељима живело 11.694 становника. Пред Први светски рат 
популационо највећа села била су Јаловик Извор, Шести Габар, Кална, Ћуш-
тица, Црни Врх и Габровница, у којима је живело 70% укупног становни-
штва.  

 
Становништво Буџака 1953–1991. године 

 

НАСЕЉЕ 
1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 
Број 

становника 
Број 

становника 
Број 

становника 
Број 

становника 
Број 

становника 
Алдина Река 332 396 184 35 20 
Балта Бериловац 566 548 416 341 256 
Вртовац 767 748 555 447 300 
Габровница 706 618 201 57 27 
Иново 394 358 259 215 183 
Јаловик Извор 2.047 1.734 1.282 734 396 
Јања 236 287 153 83 52 
Кална 1.283 1.297 976 834 617 
Равно Бучје 436 350 218 85 40 
Стањинац 707 612 506 289 156 
Татрасница 566 434 102 45 21 
Црни Врх 1.303 1.234 805 383 222 
Ћуштица 1.296 1.173 952 647 405 
Шести Габар 1.270 1.103 774 295 306 
УКУПНО: 11.909 10.872 7.383 4.490 3.001 
ДОМАЋИНСТВА 
УКУПНО: 

2.462 2.453 1.911 1.516 1.173 

Број становника 
по насељу 

851 776 527 320 215 

Број становника 
по домаћинству 

4,5 4,4 3,8 3,0 2,6 

 
Природни прираштај наставио се и после Првог светског рата. У пери-

оду од 1921. до 1931. године број становника Буџака се повећао за чак 38%, 
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тако да је 1931. године у сеоским насељима живело 15.669 становника. У 
историји овог краја то је био највећи природни прираштај становништва.  

Уочи Другог светског рата готово сва села Буџака била су аграрно 
пренасељена. Радни и животни услови били су неповољни и тешки – мали 
пољопривредни поседи, уситњеност парцела, слаба обрада земље, ниски 
приноси, мали тржишни вишкови, никакве могућности за запошљавање.  

И поред великог сиромаштва и тешких услова живота и рада на селу, 
миграције становништва између два светска рата из овог краја биле су мале. 
Сељаци су, да би прехранили своје породице, радије надничарили код иму-
ћнијих сељака и одлазили на сезонске радове у Румунији и пиварама, уља-
рама, шећеранама у Србији и у јесен, пре зиме, враћали се својим поро-
дицама.  
 

 
Домаћинства и становништво Буџака 1953–2001. 

 
Због ратног стаља попис становништва 1941. године није вршен.  
После Другог светског рата први попис становништва извршен је 

1948. године. Тада је у 14 насеља Буџака живело 12.021 људи.  
Исељавање становништва из сеоских насеља Буџака почело је три-

десетих година ХХ века, а узроковано је, пре свега, економским разлозима 
(пренасељеност, сиромаштво). Крајем двадесетих и почетком тридесетих 
година забележено је да су се из Шестог Габра одређене породице одселиле 
у Француску, Београд и Зејачар. Поједини становници Вртовца су тридесетих 
година емигрирали у Америку, а непосредно пред Други светски рат неко-
лико домаћинстава из Стањинца се иселило у Француску и Немачку.  

Масовно исељавање становништва из села Буџака почело је шез-
десетих година ХХ века. Претежно је било усмерено ка општинском и ре-
гионалном центру – Књажевцу, и ка Зајечару. Значајна су била и унутар-
регионална пресељења ка Кални.  

Због исељавања у периду од 1961. до 1981. године број становника 
Буџака је преполовљен (1961 – 10.872 становника; 1981 – 4.490 становника). 

Миграција становништва из Буџака настављена је и у периоду од 1981. 
до 1991. године. У том периоду број становника је опао за 33% (1981 – 4.490 
становника; 1991 – 3.001 становник). 

До почетка осамдесетих година миграције становништва у укупном 
смањењу броја становника Буџака учествовале су знатно више него 
природни прираштај становништва. Последице исељавања претежно младе 
популације огледају се у процесу израженог демографског старења стано-
вништва са свим последицама по његову репродукцију и економске актив-
ности. Од деведесетих година негативан природни прираштај утиче више на 
укупно смањење популације од миграције становништва.  
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*** 
У условима интензивне миграције, депопулације и демографског 

старења укупно становништво Буџака у првој деценији XXI века се смањило 
за 866 становника. Према попису 2002. године било је 2.042 становника, а 
према попису 2011. године 1.176 становника. Са изузетком Калне, која има 
287 становника, и Ћуштице, Вртовца, Балта Бериловца и Јаловик Извора, 
која припадају групи сеоских насеља са 100–200 становника, сва остала села 
имају мање од 100 становника, а Алдина Река, Татрасница, Габровница и 
Равно Бучје имају мање од 20 становника и налазе се у фази расељавања.  

Изузетно неповољну демографску ситуацију додатно отежава 
чињеница да је просечна демографска старост у селима Буџака преко 60 
година. Стара популација је доминантна категорија у старосној структури 
становништва Буџака. Преко 50% старог становништва имају Алдина Река, 
Равно Бучје, Јаловик Извор, Стањинац, Татрасница, Габровница, Шести 
Габар, Вртовац и Ћуштића. Простор Буџака спада у групу најугроженијих 
депопулационих крајева Србије.51  

 
*** 

 
Пад популације у Србији 2011. у односу на 2002. годину износио је 5%. 

У општини Књажевац пад популације био је 15%, а на подручју Буџака чак 
51%.52  

 
Домаћинства и становништво Буџака 2002, 2011. 

 

Насеље 2002. 2011. 

Алдина Река 12 1 
Балта Бериловац 187 133 
Вртовац 218 143 
Габровница 10 3 
Иново 100 59 
Јаловик Извор 238 111 
Јања 37 23 
Кална 553 287 
Равно Бучје 28 15 
Стањинац 95 53 
Татрасница 5 3 
Црни Врх 133 91 
Ћуштица 253 166 
Шести Габар 173 88 
УКУПНО: 2.042 1.176 
Број становника  
по насељу 

146 84 

 
51 РЗС, подаци општине Књажевац. 
52 Исто. 
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Сеоска насеља Буџака – демографски показатељи53 

Насеље 
Број становника Просечна 

старост 
становника

(2011) 

Број 
нанасељених 

стамбених 
јединица 

(2011) 
1910. 1961. 2011. 

Алдина Река 412 396 1 82,5 12 
Балта Бериловац 474 548 133 60,3 22 
Вртовац 571 730 143 64,9 34 
Габровница 1.035 603 3 79,8 18 
Иново 345 365 59 62,1 12 
Јаловик Извор 1.913 1.734 111 70,3 173 
Јања 294 288 23 61,9 21 
Кална 1.220 1.292 287 56,1 116 
Равно Бучје 490 349 15 69,1 36 
Стањинац 555 614 53 69,7 41 
Татрасница 616 435 3 70,2 4 
Ћуштица 1.097 1.171 160 63,4 57 
Црни Врх 1.038 1.243 91 62,3 43 
Шести Габар 1.635 1.110 88 69,9 52 

 
По попису из 2011. године у 14 насеља живело је 1.176 људи. Од тога је 

у 5 насеља (Балта Бериловац, Вртовац, Јаловик Извор, Кална, Ћуштица) 
било 834 или 70% становника. Просечна старост у овим насељима је 60,3 
године. 

*** 
Исељавање становништва из сеоских насеља Буџака, узроковано 

економским разлозима, почело је између два светска рата. До масовног 
исељавања становништва са овог простора према Књажевцу и Зајечару 
дошло је шездесетих година ХХ века. У периоду од 1961, до 1981. године, број 
становника Буџака је преполовљен (1961 – 10.878, 1981 – 4.690 становника). 

Последице исељавања младе популације огледају се у израженом 
демографском старењу становништва, његовој репродукцији и економским 
активностима. Деведесетих година негативни природни прираштај утиче на  
укупно смањење популације Буџака више него миграција становништва. 

У условима интензивне емиграције, депопулације и демографског 
старења укупно становништво Буџака је, према резултатима пописа 
становништва 2011. године, смањено на 1.176 становника, што је овај простор 
сврстало у групу најизраженијих депопулационих ареала Србије. 

 
 

 
53 Извор: РЗС, попис становништва 1910. и 2011; одговарајуће књиге пописа. 
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Урош Тошковић, сликар 
(1932. - 2019.)  

Урош Тошковић је био 
југословенски и црногорски 
сликар и цртач. Рођен је 19. но-
вембра 1932. године у  “каменој 
пустињи” Братоножића на Пе-
левом Бријегу, а умро је 3. мар-
та 2019. године у Подгорици.  

Детињство Уроша Тош-
ковића било је поприлично 
сиромашно, јер је у то време владала оскудица свега. Одрастао је у време 
Другог светског рата. Сиромаштво и рат оставили су велике последице на 
овог уметника који се дан за даном борио са ратницима, војницима и оску-
дицом у изобиљу. У таквој опустошеној земљи није било лако да преживи 
многобројна породица Тошковић.  

Урош Тошковић од малих ногу је знао да ће бити уметник. Једном 
приликом у борби за опстанак отац Уроша је питао шта ће бити кад порасте, 
а Урош му је жустро одговорио ја ћу „да цртам“. Из свог родног краја одлази, 
те са собом носи слике ратних разарања које га прате током читавог живота. 
Пут га води у Цетиње где уписује Уметничку школу која се након неког 
времена премешта у Херцег Нови. Уметничку школу завршио је у класи про-
фесора и великог уметника Петра Лубарде и Миле Милуновића 1952. године.  

У Уметничкој школи Урошев талент је одмах запажен од стране про-
фесора. Надареност за линију, цртеж и боју долази до изражаја одмах на са-
мом почетку његовог школовања и уз помоћ професора, Тошковић формира 
свој ликовни изражај и рукопис који ће даљим радом само усавршавати. 
Талент, жеља и упорност гурају Тошковића за даљим усавршавањем, те он 
одлази у Београд на даље дошколовање. У Београду уписује Академију ли-
ковних уметности у класи професора Марка Челебоновића и завршава је 
1956. године.  

Алтернативну уметност социјалистичког реализма Тошковић тражи у 
Београду у кругу авангардних уметника, окупљених око уметничке групе 
„Медијала“ те се запажа његово присуство на светским страницама историје 
уметности.  

У том временском оквиру, Тошковић ради по целе дане и ноћи како 
би усавршио свој рукопис и посвећује се аскетском цртању. Постоје приче да 
је Тошковић 1956. године, када је из Београда отишао у Париз, оставио 
камион цртежа иза себе. Стипендију француске Владе Тошковић добија и 
уписује школу Лепих уметност у класи професора Мориса Бријасона. Урош 
Тошковић са највишом оценом је завршио и своју трећу Академију што је во-
лео сам да истиче.  
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 Каријера Уроша Тошковића у Паризу, није се кретала као код других 
југословенских сликара. Он углавном живи на улицама Париза, са слика-
рима на обали Сане, обичним светом, проституткама, моделима и просја-
цима. Пут га је одвео и до Њујорка, Калкуте и Трста, али увек је живео испос-
ничким животом. На Тошковићевим цртежима виде се обични људи, бескућ-
ници огољени и драматично приказани, који траже себи место на овом свету. 
Иако се о Тошковићевом животу јако мало зна, једино је сигуно познато “да 
га у Паризу прогања глад и неимаштина“.  

У једном интервјуу Тошковић је рекао: „у џепу када нијесам имао 
пребијене паре цртао сам богаташе.“ Међутим, Тошковић се дружио и сара-
ђивао са значајним именима светске уметности и популарним личностима 
као што су Де Сике, Пикасо, Белмонда, Дали, Јонеско и други…  

Иако се његова цртачка енергија расула по целом свету, овог великог 
мајстора запазила је париска уметничка ликовна критика, а његова јасна, 
жестока, чврста линија проузроковала је мишљење унутар сликарских кру-
гова да је Урош Тошковић један од најбољи цртач света. 1983. године Модер-
на галерија у Титограду организује самосталну изложбу слика и цртежа Уро-
ша Тошковића поводом Тринаестојулске награде која му је Влада Републике 
Црне Горе 1987. године доделила. Ова награда поново га је вратила у његов 
завичај, те вероватно пробудила емоције да га његова земља није забора-
вила. Тошковић се поново настањује у Подгорици, те пред крај XX века неу-
морно црта и слика. У временском периоду од 1997.-1998. године настаје се-
рија слика „Горски венац“. Серија слика развила се из портрета барјактара 
Пиме. Тошковић мајсторски наноси боју кистом слој преко слоја и упорно 
слика слику за сликом, те настају: Снаха Анђелија, Игуман Стефан, Мустај 
Кадија, Селим Везир. Тошковић слика осам месеци даноноћно. Како кажу те 
његове форме почеле су да трепере, вибрирају, светлуцају. Тошковић ради 
портрете споредних улога „Горског венца“ које је урадио као сваки велики 
познавалац светског модерног сликарства. Његови портрети су апстрактне, 
јаке и упечатљиве форме чије су композиције постављане под различитим 
угловима нарушавајући портретне монотоније. Тошковић на својим сликама 
ствара хармоничну целину црне боје и надреалну визију скривену у 
карактеру његових ликова. Фантастична вибрација црног тона ствара атмос-
феру мистичности, духовности, експресије истинског и метафизичког.  Ова 
изложба слика под називом „Горски венац“  коју је организовала галерија 
Мост изазвала је подељена мишљења критике.  

Урош Тошковић иако је стално мењао место боравка, одбацивао је све 
погодности живота због неспоразума са светом. Тошковић живи и ради неко 
време у Никшићу и Бару, а иако се за њега интересују неки појединци и 
колекционари, он једва успева да скупи нешто новца за преживљавање. У 
касним годинама живота, његово уморно лице увек се осмехивало пред фо-
тоапаратима изводећи перформансе. 2007., 2008. и 2009. године учествује 
на ликовној колонији „Град на Тари“ и проналази нову стваралачку инспи-
рацију у Колашину. Том приликом је изјавио:“ Нашао сам себе у Колашину, 
нашао сам свој изгубљени уметнички Его“. Колашин је само било једно од 
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успутних места овог уметника где је приказао креативну снагу и моћ, смисао 
за линију и боју на различитим облицима и димензијама од картона, платна 
и папира. Сликао је и цртао уљем, пастелима, оловком, лаком, песком.. Тамо 
су настали цртежи и слике под називима: “Глава ратника, Фигура, Акт, Глава 
девојке, Вампир, Маска, Композиција, Глава са два профила..“, који прика-
зују „стилски, тематски и мотивски део огромне стваралачке приче сликара 
Уроша Тошковића“.  

Цели животни и уметнички пут Уроша Тошковића кретао се између 
светла и таме, као да је имао вечиту драму која је трагала за савршенством. 
Камен, његово родно место несвесно је утицао на пут овог великог мајстора 
у развоју и формирању његовог „уметничког Ега“. У свом раду Тошковић још 
на самом почетку, па и касније одбацује устаљене уметничке форме, 
стварајући препознатљив стил комбинујући сликарски процес са пастелом, 
сувим пастелом, уљем, лаком на картону и папиру комбинујући са песком. 
„Асимилацијом цртежа у слику “ Тошковић проширује начин сликарског и 
цртачког деловања. „Ја цртам, ја не сликам“ увек је говорио Урош Тошковић. 
На његовим уљима, сликарска и цртачка техника се мешају, те не може се 
рећи са сигурности која цртачка или сликарска техника преовладавао и 
задржава интегритет. Тошковић своје време проводи са цртежима и сли-
кама, са којима успоставља комуникацију и дијалог. На његовим сликама ви-
ди се животна и ликовна драма, историјски мотиви, приче из детињства, хар-
монија боја плаве, црвене, жуте, црне и беле боје. На сликама из Колашина 
види се ванвременски ритуала који Тошковића прати у стопу током целог 
живота. Моделована лица на његовим сликама и цртежима које ради на свој 
лични начин, без дубине и перспективе подсећају лепоту цртежа палео-
литског човека.  

Јеном приликом, историчарка уметности др Анастазија Мирановић је 
записала: “Ако постоји у савременој црногорској уметности уметник који 
живи своју уметност, код којег је невидљива гранична линија одвајања 
уметника од човека, онда је то Урош Тошковић. Несхватљив, неприлагођен, 
запуштен, застрашујући је створитељ свог дела, а такво је и само његово дело. 
Урош се никоме не удвара, својим цртежима, сликама, скулптурама, инста-
лацијама…али, ни својим речима, погледима, понашањем. Он је такав какав 
јесте и то је његова слобода, стваралачка и људска…Она је његов избор ко-
лико и усуд…“  

Урош Тошковић умро је 3. марта 2019. у Подгорици, у осамдесет и сед-
мој години живота. Сматра се једним од највећих црногорских, па и европ-
ских уметника данас. Према оцени интернационалних критичара важи за 
једног од најбољих светских цртача XX века, а његови радови налазе се у мно-
гим колекцијама. Тошковић ће остати упамћен по контраверзним и неуо-
бичајеним наступима, по „одбацивању пожељних друштвених конвенција“, 
он је неприлагодљив и „позициониран као изгнаник“. Имао је отпор према 
галеријама и изложбама, тако када би се и организовала на неки начин ње-
гова изложба представљала би, ван сваке сумње, велики догађај. 2011. го-
дине, снимљен је документарни филм о Урошу Тошковићу под називом 



часопис исток
књажевац

година 2019 
број  20 - 21  

 

 254

„Стари Мајстор“ у режији младе редитељке Катарине Булајић, и освојио је 
неколико првих награда и похвала на фестивалима у Европи.  
 
Самосталне изложбе  
1957. Зграда Општине – Нови Сад, Србија   
1960. Маисон дес Артс – Париз, Француска  
1960. Уметнички павиљон – Титоград, Црна Гора  
1978. Студентски културни центар Студентског града – Београд, Србија  
1979. Кућа –НА – Загреб, Хрватска  
1980. Галерија културног центра – Котор, Црна Гора  
1980. Галерија културног центра – Херцег Нови, Црна Гора  
1982. Модерна галерија – Титоград, Црна Гора  
1990. Културни центар – Београд, Србија  
1994. Модерна галерија – Ваљево, Србија  
1995. Галерија Хаос – Београд, Србија  
1996. Културни центар – Ужице, Србија, Црна Гора  
2004. Центар савремене уметности – Подгорица  
2006. Галерија Велимир Лековић – Бар, Црна Гора  
2007. Центар савремене уметности – Подгорица, Црна Гора 
 
Извор: https://www.biografija.org/slikarstvo/uros-toskovic/ 
 
ПОПИС КОРИШЋЕНИХ РАДОВА УРОША ТОШКОВИЋА 
 
Страна 8: 1950-1 (40 x 28 cm) 
Страна 40: 1950-2 (36 x 22.5 cm) 
Страна 42: 1954 (38.5 x 27.5 cm)  
Страна 84: 1990-9 (39 x 20 cm) 
Страна 92: 1990-4 (29 x 17.5 cm) 
Страна 134: 1957-2 (24 x 44 cm) 
Страна 137: 1956-1 (39 x 26 cm) 
Страна 149: 1956-2 (39 x 26 cm) 
Страна 151: 2012 (39.5 x 20 cm) 
Страна 154: 2014 (53 x 26 cm) 
Страна 162: 1957-1 (60 x 42 cm) 
Страна 165: 1978 (63.5 x 45.5 cm) 
Страна 170: 1979-1 (68.5 x 44.5 cm) 
Страна 172: 1981-2 (17 x 22.5 cm) 
Страна 176: 1979-2 (60 x 32 cm) 
Страна 178: 1981-4 (39 x 24.5 cm) 
Страна 196: 1990-1 (81 x 60.5 cm) 
Страна 199: 1990-2 (28 x 38 cm) 
Страна 202: 1981-3 (17 x 22.5 cm) 
Страна 204: 1990-3 (45 x 37 cm) 
Страна 222: 1988 (38.5 x 27.5 cm) 
Страна 224: 1990-6 (28.5 x 16.5 cm) 
Страна 230: 1990-5 (36.5 x 22 cm) 
Страна 236: 1990-8 (37 x 21.5cm) 
Страна 250: 1990-7 (38.5 x 27.5 cm) 
Страна 255: 1991 (39.5 x 27.5 cm) 



 

 

 
 

1991 (39.5 x 27.5 cm)  



 

 

 
ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 

 
  
 
 
 

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРНУ БАШТИНУ 
 
ИСТОК излази 4 пута годишње у тромесечним свескама.  
Годишња претплата износи 2.000 динара, за иностранство 80 евра. 
Наручујем _________ примерака часописа ИСТОК 
Име и презиме, назив установе или предузећа: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Адреса: __________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Претплата се може извршити у свакој пошти или банци на текући рачун број:  
200-2703160101921-09 (Банка Поштанска штедионица), прималац: Уметничка 
академија Исток Књажевац, са назнаком „за Исток“. Оваквом уплатом обез-
беђујете да, чим уплатите и пошаљете ову наруџбеницу, читаве године добијате 
часопис на адресу коју наведете. 
 
Инструкција за уплату из иностранства:  
Preko posredničke banke/ INTERMEDIARY INSTITUTION: DEUTSCHE BANK AG 
FRANKFURT, SWIFT: DEUTDEFF. Na račun/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Banka 
Poštanska štedionica a.d. 11000 BEOGRAD, SWIFT: SBPORSBG. BENEFICIARY 
CUSTOMER – NAME & ADDRES: RS35200270316010100347, Istok Knjaževac, Kej Dimitrija 
Tucovića 8, 19350 Knjaževac 
 
 
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: Претплатник на часопис Исток стиче право на бес-
платан пријем свих издања едиције Исток у години за коју изврши претплату 
 

Контакт адреса: 
                              Уметничка академија Исток Књажевац,   

E-mail: istok.akademija@gmail.com 
19350 Књажевац, 

                                                                           Кеј ДимитријаТуцовића 8, 
  Пошт. фах 58  

Телефон: 064 864 33 75 
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