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СИМА ЖИКИЋ, СЛИКАР 
ЖИВОТА И ПОРТРЕТА 

(избор из прозе1)  
 
 

 
 

ИЗ „ЖИВОТОПИСА“ КЊАЖЕВАЧКОГ ПРОТЕ 
 
                    Писаћу слободно, беспристрасно… 
 
 Пред иконом Спаситеља гори кандило. Пламичак се тихо лелуја, 
поклекне, као да се спрема на неки подвиг, на неки вратоломни скок, да би 
осветлио целу ову одају у којој влада нема тишина. Тихо пуцкара он, као да 
нешто прича, а на позлаћеном раму иконе одсјајује златан блесак његове 
бледе светлости. Час по, па би утрнуо, као да у мисли тоне, па би опет плануо 
и радосно затрептао у свом највећем сјају и обасјао целу икону.  
 Стојим пред том иконом, гледам у кандило, а мисли су ми далеко, 
незнано где далеко. Зар мој живот, као живот сваког човека не личи на при-
служено кандило? Зар се живот мој не лелуја као овај пламичак, не трепери, 
не трне, да се опет распали у јасан пламен, бацивши светлост на околину до 
највеће своје могућности? Он се бори. Он се отима. Он прикупља и последњу 
своју снагу. Још који пут трепнуће и планути, да се после још дубље утопи у 
мрак који са свију страна на њега наваљује.  
 Стојим непомично пред овим догоревајућим жишком и мислим. 
 У човеку гори живот исто као и у овом кандилу. Он трепери несталном 
јачином остветљавајући околину. Он се лелуја, пуцкара, трне, плане, док 
сасвим не утрне, после чега се миомир разлије у околини у милим и немилим 

                                                        
1 Изабрани одломци преузети су из мемоара, приповедака и романа књажевачког проте Симе 
Жикића и распоређени тако да читалац стекне увид у најзначајније теме заступљене у 
Жикићевом књижевном опусу, са намером да се представи шароликост и обим протиног дела и 
да у избору из његове прозе, бар једним одломком, буду заступљене све публикације објављене 
у едицији „Завештање“ Народне библиотеке „Његош“. Уз одломке, осим наслова дела из којих 
су преузимани, дат је податак о години када је дело први пут штампано. Приповетке „Пре десет 
година распеће“, „Марта“, „Стари Израиљ“, „Заборављен“, „Залутао“, „Литија“, „Поп Видоје“, 
„Вампир“, „Једно опело“, које је Жикић објавио у периодици Српске православне цркве, 
штампане су и у збирци Парохијске слике и прилике 2012, ангажовани текст Живот свештеника 
на селу у збирци Пастирска реч 2014, а приповетке сачуване у његовој писаној заоставштини, 
„Осујећена забава“, „Залутала торбица“ и „Једна исповест“, први пут су штампане у збирци 
Тешка времена 2014.  
* Фотографије и цртежи, штампани у оквиру овог текста, из приватних су колекција потомака 
Симе Жикића. Уз сагласност власника коришћени су као илустрације публикација едиције 
„Завештање“.   
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успоменама, које најзад и потомство заборави. Зар баш тако? А, не! Ја хоћу 
да живим, ја хоћу да будем вечито саставни део васионе, да се вековима про-
влачим кроз неиспитане ходнике безграничног и вечног лавиринта, докле 
опет не избијем негде и некад и затреперим у неком кандилу живота.  
 Излажући свој животопис, ја осећам да ме у том послу руководи Неко. 
Ја се покоравам захтевима тога Неко. Писаћу слободно, беспристрасно, же-
лећи да на тај начин оставим после себе траг о своме животу на земљи, по 
чему би моји потомци знали да сам живео, мислио, радио, и по том раду дали 
свој суд о мени. 
 О, Ти који си ме овамо довео и живот дао! Помогни ми да бар унеко-
лико своје жеље остварим! Крепи ме и охрабри ме! Не дај да у борби 
малаксам, посрнем и паднем, већ очеличи срце моје, умножи осећаје моје! 
У име Твоје почињем!  
 
 
О прецима 
 
 У раним годинама нашег узраста остали смо без оца.2 А отац нам је, 
кажу, био веома добар човек и као бакалин био је пун поштења и жеље за 
праведном зарадом.  
 Као дечко од својих десет година, оставио је своје рођено место Се-
лачко и дошао у Зајечар да ту опроба срећу код каквог доброг газде. Одмах 
при уласку у варош, свратио је код првог дућанџије и бојаџије газда Петка, 
који беше чувен са својим бојаџилуком, да га упита зна ли некога газду коме 
је потребан шегрт. 
 Газда Петко беше прост и неписмен, човек родом из села Раковице у 
Бугарској, одакле је прешао у Гургусовац, данашњи Књажевац, са неким ки-
риџијама који су превозили јеспап из Видина. 
 Дошавши у Гургусовац, најми се код неког Тривуна болтаџије и боја-
џије родом из Калне, који је живео у Гургусовцу са својом јединицом Донком. 
Ту се код њега Петко задржа више година, усрдно помажући своме газди у 
његовом раду и изучи занат бојаџијски. Допадне се Петко томе Тривуну и да 
му своју кћер Донку, а пред смрт остави Петку целокупну своју имовину. Како 
је дућан – болта, био над самим Тимоком који кроз Гургусовац тече, то газда 
Петко прода све што му је од таста остало, па са Донком и децом дође у Заје-
чар, који је тек почео да се развија у варош. Ту, на крају Зајечара, од општине 
добије плац на друму што води за Књажевац, да буде његова својина на вечна 
времена. Петко подигне на том плацу дућанче у коме почне да ради свој 
стари занат болтаџијски. Са својим бојаџилуком брзо се истакао. Он када 
пређу офарба, то не бледи докле траје кончића.  

                                                        
2 Отац Симе Жикића, Живојин Жика Илић, преминуо је 1882, оставивши супругу Станију и 
тројицу синова – Михајла, Симу и Милоша. Станија је синове одгајала радећи као праља и 
надничарка. 
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 Газда Петко био је поштен човек и умешан да заради. Умео је купити 
али и продати, иако није био писмен. Код њега је сва роба била првокласна. 
У своје дућанче никад не би ушао докле се не прекрсти. Ушавши у дућан он 
пољуби тезгу, своме сину Милошу нареди да воду донесе, да земљани под 
попрска и лагано али лепо метлом почисти. Муштерију је дочекивао голо-
глав, са зачешљаном косом од потиљка према челу, са широким засуканим 
до лакта рукавима на чоханом гуњу, а празничких дана притегао би око паса 
широк црвен појас, испод кога би вирио крајичак белог пешкирића.  
 Ето каквог је газду Жика нашао у Зајечару. Код њега је остао петнаест 
година. За свој рад и поштење, Жика је стекао велико поверење код газде 
Петка. И да би имао сигурног помоћника у радњи, он уда своју кћер Станију 
за свог бившег шегрта Жику и њему предаде целокупну радњу. Према годи-
нама старости своје, он напусти бојаџилук, а зету своме предаде капитал у 
новцу и роби.  
 „Да без бриге умрем“, говораше он.  
 
 
Шегртовање3 
 
 „Ето, газда Милоше, довела сам мог сина, ако ти треба, да научи 
штампарски занат, јер жели да буде штампар“, рече мајка после обичног поз-
драва. 
 „Добро. Добро. Па нека остане годину-две дана код мене, па ћемо 
после видети. Опанке ми ћемо му куповати.“ 
 „Сада може и бос, газда Милоше. Него, тамо, с јесени.“ 
 „Донеси му ти једно поњавче и јастуче, а он нека остане.“ 
 „Е, па, нека је срећно!“, вели мати, па се обрати мени. „Љуби газду у 
руку!“ 
 „Жив био! Жив био! А сада узми онај крчаг онде, па донеси воду, па 
ћеш после однети ове пилиће мојој кући, па кажи газдарици да си ступио код 
мене као нов шегрт. Знаш ли где ми је кућа?“ […] 
 Више пута цео дан ми прође у трчању из дућана до куће и од куће до 
дућана, а увече на лампи, нарочито суботом, стојао сам до позне ноћи са 
тешким ваљком у рукама, да премазујем сложена слова на штампарској ма-
шини, док је један од слагача окретао точак на машини, а други дочекивао 
одштампан лист и на гомилу слагао. Посао беше тежак и напоран. Ненавик-
нут на дуго и непомично стојање, са тешким ваљком од осам килограма у 
рукама, ја сам се једном усудио замолити најстаријег слагача – типографа 
Виктора, да ми дозволи сести бар за часак да ноге одморим, али се он 
обрецну на мене, опсова ми божју мајку, дохвати некакву подебелу књигу 

                                                        
3 Након основне школе, Сима Жикић учио је штампарско-књиговезачки занат код чувеног 
зајечарског штампара и књижара Милоша Јовановића Леседренца. Након кратког времена, без 
мајчиног знања и против њене воље, а жељан учења и образовања, Жикић се 1892. уписао у 
гимназију у Зајечару.  
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која му беше при руци, па ме тако њоме клепнуо по глави да сам испустио 
ваљак и заиста сео. 
 „Устај, п... ти материна, па држи тај ваљак!”, викну он и шамар пуче. 
Писнуше ми оба ува. Брзо скочим, дохватим ваљак и посао се настави својим 
током, уз монотони шкрип машине и шуштање преврнутог листа новинар-
ског, али је мени било веома тешко и жао. Болело ме, не толико од ударца 
колико од псовки и злобног церекања господина Јовина, другог слагача и 
штампарског помоћника, који је увек налазио ману његовим кривим и изан-

ђалим ципелама што сам редовно 
обојици чистио. Суза сузу је стизала и 
капала на мермерну плочу и мешала се 
са тушем размазаним по њој. Радило се 
до позне ноћи, нарочито средом и 
суботом, јер лист „Тимочанин” морао је 
бити за сутра одштампан и до девет 
сати по вароши растурен. Сваке недеље 
долазио сам својој кући да се умијем и 
пресвучем, а у понедељак морао сам 
поранити на посао. Тај дан, недеља, 
био је дан мога одмора. Био је нај-
срећнији дан у недељи што сам га са 
нестрпљењем очекивао, јер ћу тај дан 
провести под кровом своје мамице. 
Мајка би ми тог дана спремила вече-
рицу, чисту, млаку водицу и преобуку. 
Радосно би ме на капији дочекала са 
речима: „Иде мој мамин штампар”.  
 
 

У царској Русији 
 
 „Најбоље је да ви, децо, идете у братску нам Русију“, говорио нам је 
владика Мелентије. „Тамо нећете бринути за своје издржавање, само ако има 
вакантних места у тој живописној школи, куда мислите да ступите. Колико 
сутра писаћу митрополиту о вама и вашим жељама. Није лоше да се ви као 
свршени живописци и мајстори у том погледу вратите у своју отаџбину и на-
китите наше цркве и манастире иконама. Руски народ је нама сродан, и по 
вери и по језику, богат је и добар. Тамо има доста и наших Срба, студената, 
семинариста, гимназиста, па сигурно и у тој живописној школи где ћете и ви 
учити. Тако да вам неће бити много тешко за Србијом, докле навикнете...“4 
[…] 

                                                        
4 На школовање у царску Русију, Сима Жикић кренуо је 1897, са школским другом Петром 
Савићем. Након повратка у Србију, Савић је примио свештенички чин. Од 1910. службовао је у 
Слатини, селу у околини Зајечара. Страдао је од Бугара 1915.   

Цртеж са маргина рукописа другог дела 
Мемоара 
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 У Светотројицкој Сергијевској лаври, као ђак иконописне и живопи-
сне школе, живео сам пуне две године, које прођоше брзо као два дана, јер 
нисам патио ни бринуо ни за одело, ни за храну, ни за стан, ни за какве 
књиге. На звук звона се устајало, доручковало, у школу одлазило, на ручак 
долазило, вечеравало и легало у постељу, а празником обавезно сви смо 
ишли у цркву Пјатњицкују изван манастира, на службу божију. 
 
*** 
18. априла 1900.  
 
 Међер ми је суђено да будем поп. Није џаба моја мајка говорила кад 
сам некад брао кукуруза и певао црквене песме: „Али ти мораш бити поп“, 
рече. „Једнако ти на устима Господи помилуj и Иже херувими!“ А ја сам се 
смејао, а и сам нисам могʼо веровати да заиста могу попом постати. Волео 
сам заиста црквено певање, али нисам мислио попом бити. Моје су мисли 
биле однешене другим предметима, другим идејама. Очи су моје биле 
устремљене на други, сасвим на други крај хоризонта. Ја нисам ниједног тре-
нутка помислио на богословију. Ја сам се спремао другом свету, у коме сам 
се надао срећи и слави, који би ме напајао лепотом и дивотом елемента. Ја 
сам се стремио к уметништву, уметник бити, наслађивати се својим радо-
вима, изражавати бојом на платну све оно што очи виде и што замислити 
могу. Али, нажалост, кад се упознадох са уметништвом, кад дознадох како 
уметници живе, кад видех како је стаза њихова усејана трњем и уметник це-
лог свог живота упорно се бори само за опстанак живота, само да би мого 
подмирити своје личне потребе, одби ми се од срца. Иако сам слао своје до-
кументе у Московску школу сликарства, вајарства и архитектуре, опет сам све 
то радио преко своје воље, више из љубави к граду и уметништву, него из 
жеље бити уметником и наде као такав прославити се.5 
 
*** 
 Живот мој у семинарији текао је према постојећим уредбама по ко-
јима су живеле толико генерација од оснивања овог училишта. И ма колико 
да су ове уредбе сухопарне и хладне, ипак су привлачне и сношљиве,  јер се 
ту даје правац живота младићима, пуним снаге и полета за духовно усаврша-
вање и рад на духовном пољу, на стицање богатства што га ни мемла не једе, 
ни црв не гризе, нити га лопови краду. 
 У првом разреду имали смо и млађих и старијих другова. Сви смо се 
хранили из једног казана, а становали под једним кровом, а све нас учили 
једни исти учитељи и професори, који су са својим породицама становали у 
једном школском дворишту, у становима за њих подигнутим. 
 Као у свима заводима, интернатима, звоно нас је будило за устајање у 
шест и по часова. Пошто се умијемо и обучемо, одлазимо у школску цркву на 

                                                        
5 Одломак из дневника који је Сима Жикић водио од 1900. до 1906, током школовања у Русији. 
Дневник је штампан у публикацији Моји мемоари (2015). 
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кратку јутарњу молитву са дежурним наставницима или надзорницима. 
Одатле, у реду и тишини, силазимо доле у трпезарију, где нас чека врела вода 
за чај. Ту је постављен дугачки сто прекривен белим чаршавом. Сваки седа 
на своје место, а служитељи доносе по парче црног ражаног хлеба и врелу 
воду и шећер и заварују чај у порцуланским чајницима. После пола сата, 
звоно нас опомиње да је са чајем свршено. Ми устајемо иза стола и одлазимо 
на спрат где су учионице. Пошто прошетамо ходником пет минута, на звук 
звона сваки улази у своју учионицу и седа на своје место, из своје фиоке вади 
потребне књиге и други прибор, а тај први час прелистава уџбеник, дошап-
тава се са другом до себе и чека улазак наставника. За то време, дежурни 
наставник шета по ходнику и кроз стаклена врата посматра шта се ради у 
сваком разреду. Треће звоно је за улазак наставника. Настава траје од осам, 
па до један после подне. После петог часа одлази се на ручак у исту трпеза-
рију где се и чај пије. Ту су столови опет прекривени белим чаршавима. У 
прочељу је икона Спаситеља, пред којом гори кандило. Испод иконе уза зид 
је сточић, празан, за који седају они ђаци који су кажњени без ручка или ве-
чере. 
 Ученици седају по разредима, а сваки ђак зна своје место. Пред сва-
ким је тањир, кашика и виљушка, нож и чаша за воду или квас. За свака 
четири ђака следује један чорбалук и један бокал воде или кваса. [...] Од јела, 
најчешће шчи и каша. Шчи је кисео купус резанац, са нешто пиринча, кром-
пира и говеђине кад је мрс, а кад је посно, износи се сиљотка [...] из саламуре, 
печурке из саламуре и шчи са рибицама, кромпиром, пасуљом, а напослетку 
каша, скувана ељда још топла, која се прелије са нешто мало зејтина. Од дру-
гих јела добијали смо котлете (шницле), млечну кашу (сутлијаш са кризом), 
пржена риба, винегрет (салата од сваког поврћа) и др. [...] Пошто се прочита 
молитва, сваки седа, примиче пред собе свој тањир и кутлачом сипа из чор-
балука донешено јело, а служитељи добављају и мењају јела и хлеб по 
потреби. За све време ручка, један ђак виших разреда стоји изван поставље-
ног стола према средини и наглас чита из књиге „житија свјатих“, полако, 
гласно и јасно, „с чувством, с толком и остановкој“ (са осећајем, разговетно и 
са наглашавањем). Дежурни наставник обично шета и посматра како деца 
једу и опомиње за гласни говор, за звеку ножа или кашика о тањир или за 
непрописно седење и неумесну употребу ножа, виљушке или кашике при 
јелу. Гласан разговор био је забрањен и служитељи су строго водили рачуна 
да на шапат, миг или покрет одмах донесу хлеб, доспу јела у чорбалук или 
кваса у бокал, тако да се читање чтеца јасно чује и пажљивије прати. [...] 
После ручка излази се у шетњу по манастирском парку, или до оближњег 
манастира на обали језера. Неки се возе на чамцу по језеру лети, а зими се 
клизају шљицугама по леду на језеру, али у четири часа по подне сви морају 
бити на окупу у трпезарији на чај. После чаја одлазимо сваки у своју учио-
ницу, сваки седа на своје место, вади књиге из своје фиоке, чита, подвлачи, 
пише и спрема се из предмета за сутрашњи дан. За то време дежурни настав-
ник или надзорник шета по ходнику и настојава да је у разреду мир и да 
сваки ради свој посао. У осам сати звоно нас позива на вечеру, а после вечере 
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одлазимо горе на спрат у капелу, цркву, на вечерњу молитву, а после се ра-
зилазимо по спаваћим собама и у девет часова сваки мора бити у своме 
кревету. [...] На сваком кревету обешена је била метална таблица са нумером 
кревета. Иста нумера била је и на вешу, чарапама, пешкиру, чаршаву, ћебету, 
марамицама оног ђака који је на том кревету спавао. 
 Уочи празника нису практикована вечерња занимања. То вече посве-
ћено је било на страну за одлазак у цркву, на бденије. Те вечери гардеробе су 
биле пуне и живе, ормани и шифоњери отворени и свако је узимао своје све-
чано одело и облачио се, док је берберин у једном ћошку шишао и бријао 
зарасле у браду и косу ђаке, који се нису шишали за протеклу недељу дана. 
Сваког петка увече ишли смо по разредима у парно купатило, подигнуто у 
дворишту семинарије. Ту смо остављали, на списак и под бројем, прљав веш, 
а примали чист према броју и по списку. Све је ишло тачно и прецизно, као 
сахат.  
 
*** 
 Када је воз кренуо из Москве и када су се изгубиле и последње 
фабрике, паркови и летњиковци московских богаташа, ја сам тек онда осетио 
да губим нешто велико, силно, моћно, драгоцено, нешто што ме одржавало 
у животу и снази, а што сам тако много волео, али ипак мало ценио. Сада сам 
тек осетио колико је та драгоценост била важна и велика и тако значајна за 
мој живот. Истина, враћам се у свој завичај, али ми је на срцу велика праз-
нина, коју ничим не могу попунити. 
Осам година проведених као ђак у царистичкој Русији је поезија мога жи-
вота. За то време упознао сам руски ђачки живот у најузвишенијој замисли, 
а има ли што лепше и пријатније него бити ђак добар, примеран, окружен 
негом и ласком од својих најближих лица, ђак без брига за хлеб насушни, ђак 
о коме се сви брину, а који има само да учи и да буде примеран. 
 Намучен немаштином и напаћен послуживањем, одстрањен од својих 
вршњака, који су могли смелије гледати у своју будућност, ја сам пао у сре-
дину европске Русије као у какво вилинско царство, у какав чаробни дворац 
препун светлости и славе и сваког задовољства, ту сам стресао са себе окове 
потиштености, зачмалости и несмелости, ту се пробудиле моје жеље, моја 
воља, моја надања. Моја воља за уздигнућем и за слободом почела је да се 
нагло развија у леп мирисан цвет, који ме свега обузео и разлио се по око-
лини из које је и долазио, и та околина ме неговала, поткресала, заливала, 
питомила и управљала моје мисли и моја осећања свему ономе што је узви-
шено, племенито, пуно љубави према Богу, вери и ближњима... 
 Сада, седећи у вагону, осећао сам да се околина мења, да је тај вилин-
ски стан све даље, да ти људи све даље и даље остају, да пролази и већ је 
прошло то ђачко безбрижно доба. Осећао сам да сам сада остављен самом 
себи, да у своме завичају морам повести лично ја борбу за свој опстанак. Нека 
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црна туга, као ледена змија, савила ми се око срца, па ме стеже и наноси ми 
отужан, тих, туп и нејасан бол.6 
 
 
У свештеничкој мантији 

 
 Трећег дана по венчању7, јавим се 
владици. Примио ме веома располо-
жено.  
 „Епа, нека ти је срећно! Чуо сам да 
је девојка из добре и честите трговачке 
куће. Мило ми је! Е сада гледај те покрој 
себи мантију горњу и доњу, па ћу те јед-
ног празничног дана зађаконити. 
Мислим да те пошаљем на праксу у Него-
тин, код проте Јове Станојевића, а 
препоручићу те директору тамошње гим-
назије да будеш хонорарни вероучитељ.” 
 Тако је и било. Мантија је била за 
петнаест дана готова и једног празника, 
чини ми се на Ваведење, пожурим у 
цркву на јутрењу. Нелагодно сам се осе-
ћао у дугачкој мантији од црног листера, 
која ми се увијала око ногу и подмукло 
шуштала, али сам ја храбро корачао спо-
редним улицама ка цркви.  

Тог дана црква беше пуна богомољаца. За време церемоније 
посвећивања, трудио сам се да будем молитвено настројен. 
 После посвећења сво свештенство пошло је владици на подворење, у 
част мог посвећења за ђакона. Том приликом владика је изразио наду да ћу 
бити добар ђакон, а као свештеник још бољи. 
 Кад сам се вратио кући, мајка ме сусрела са пуним рукама. Она је у тај 
мах преносила печен хлебац из рерне у собу за ручавање. Она брзо остави 
хлебац, приђе мени скромно као каквој светињи и пољуби ми полу од ман-
тије. 
 „Дај ми руку, сине, да је пољубим, јер сада ниси само мој син, сада си 
ми духовни отац. Не само мени већ и свакоме...” […] 
 Хонорарни вероучитељ у Неготину био сам само једну годину. Идуће, 
1910. године, био сам постављен у Духовном суду за писара II класе и ђакона 

                                                        
6 Као свршени богослов, Сима Жикић се 1905. вратио у Србију да одслужи војни рок, у нади да 
ће се вратити у Русију и започети студије права на Универзитету у Москви. Међутим, политичке 
прилике у Русији онемогућиле су његов повратак.   
7 Сима Жикић оженио се 1909. Косаром, девојком из угледне и имућне књажевачке трговачке 
породице Милошевић.  

Свештеник, цртеж оловком, 1960. 
 (у приватној колекцији) 
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при катедри зајечарској, а 1911. године био сам постављен на упражњену 
парохију планиничку. 
 Две године мога ђаковања прохујаше као два дана. За то време оста-
вио сам веома лепе успомене и код владике, коме сам целу библиотеку 
његову преписао и по азбучном реду средио и целу архиву Тимочког духов-
ног суда преуредио и фасцикулирао.  
 Ђакоњовање је поезијски период у животу једног свештеника.  
 
 
Дани Великог рата 
 
 Небом се ваљају црни тешки облаци. Хладан ветар пирка и разноси 
грмљавину топова од којих јече брда и долине. На истоку се бој бије. По њи-
вама и ливадама, докле оком догледати можеш, пусто, нигде живе душе. Све 
је опустело, све се некуд прибрало, све се сакрило пред олујом, ураганом људ-
ским, који се све више приближује. 
 Али у мојој души већ одавно бесни ураган. Одавно се борим сам са со-
бом – да ли да измичем са војском, или да останем код куће, међу својом 
децом, па шта нам бог да. Моји пријатељи саветују ми да оставим кућу, жену 
и децу нејаку, па да идем са војском, као многа моја у Христу браћа што учи-
нише. Није ми било лако решити се на овакав судбоносан корак. Како да 
оставим своју породицу на произвољ судбе и увиђавност непријатеља, који 
ће можда одмах иза мојих стопа доћи и господарити у мојој кући као у својој, 
који ће злостављати жену, уцвелити децу, а можда и најурити их из куће, да 
ми се деца потуцају од куће до куће као права сирочад код мене живог оца? 
О не! Никако! Остајем овде међу њима, међу својим парохијанима, међу де-
цом мојом, да невољу њину сносим и ја, да са њима делим и зло и добро... Па 
и да погинем, бар ћу од њих бити оплакан и ожаљен. Али шта би онда било? 
Зар би моја смрт донела коме какву корист? А шта би ова робиња куће моје 
са овим црвима, који тек што промилеше? Ради њих, и само ради њих, морам 
спасти главу своју. Ради њих морам живети, уздајући се у Бога и верујући да 
Он неће допустити да један слуга Његовог олтара невино пропадне у овом 
светском вртлогу. 
 И ја решим да се предам божијем провиђењу. Кад нисам слободан као 
што сам био јуче и прекјуче, онда морам бити роб, па ма чији био – немачки 
или бугарски. Кавез је кавез, па био он офарбан зеленом, белом, црвеном, 
или другом каквом бојом, то је свеједно, ја из њега умаћи већ не могу. За то 
је исувише доцкан. Овако, бићу у једном кавезу са својом породицом, па и то 
је боље. 
 Сетих се еванђелских речи: „Ја сам пастир добри. Пастир добри живот 
свој полаже на овце...“.8  

                                                        
8 Први светски рат затекао је Симу Жикића као свештеника у Кривом Виру. Спашавајући голи 
живот, ратне године проводи у бекству од бугарских окупационих власти. У фебруару 1917. 
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Породична срећа и несрећа 
 
 Живот је слика варљива, јер престоји велика борба у којој се стање 
једнако мења. Човек има идеју и жели да дође до извесног циља, улаже и 
напреже све своје силе, бори се противу сваке посилне и непосилне сметње, 
и докле му ври крв у жилама, докле је у снази умној и телесној, докле је здрав, 
крепак и вољан за рад и стварање, он ствара и напредује. Али се у животу 
често дешава крах, такав да промени циљеве једном већ постављене. Уза-
лудна је и илузорна онда борба и живчано напрезање. Дохвати те тако нека 
бујица, која непредвиђено наиђе однекуд, па те понесе низ матицу или те 
баци у неки вртлог, ти се обрћеш, вртиш, напрежеш све своје силе, али слаба 
фајда. Многи тако у вртлогу и заврше са животом, жељни да дођу до тихог 
пристаништа.  
 И ја већ долазим близу пристаништа, али је питање хоће ли бити тихо. 
 Са својом Косаром био сам срећан. Иако се нисмо ни познавали када 
сам за њу разабрао, ипак наша оданост и наше поверење расло је из дана у 
дан, и уколико смо се више упознавали, утолико је и наша узајамна оданост, 
поверење и љубав расла. Са тешким срцем одлазио сам од куће у суседна села 
у парохију, а при повратку још с капије вичем: „Ту ли си, попадија? Жива ли 
си?“ И она ме сретне са осмејком на лицу и радошћу у очима. Ах, то срећно 
време прође и више се никада вратити неће. Нашу слогу и љубав и Бог је бла-
гословио, јер се заволесмо, здружисмо и бејасмо једна душа а два тела. 
Колико лепих дана, топлих часова, искрене радости! Године су пролазиле, 
ми смо старели, али наши одношаји нису бледели. Али тај срећни живот није 
био дуга века. У нашој срећи као да нас је несрећа из прикрајка посматрала 
и спремала своје канџе да их зарије у душу нашу, да разори срећу нашу. […] 
 Тешка времена за мене настадоше, пуна борбе често непосилне, пуна 
патњи и несређености. Да ли сам ја мислио кадгод да ћу једног дана остати у 
свету сам са троје незбринуте деце? Под бременом тешких брига око васпи-
тавања и збрињавања деце, а нарочито око болесног и слабог Бошка, грцао 
сам и поклецао, али нисам падао, већ сам се Богу молио да ми подари 
здравља и моћи, да издржим све ове тешке ударце моје горке судбине. […] 
 
*** 
 Отпоче нов живот у мојој кући и борба са децом за срећу њихову. Ја 
сам вршио свој посао и у цркви и у школи и у парохији, деца су ишла у школу 
без бриге за кућу и Бошка у колицима. Задовољна и весела враћала се деца 
из школе. Задовољан и расположен враћао сам се из парохије. Дара ме је 
поштовала, весело је она вршила посао кућевни, као да је ту и одрасла. Сија-
јући од среће и задовољства, радила је у кући певајући, јер је збринула бригу 
своју, осигурала своју будућност. Боже хвала ти када си благословио да моја 
кућа опет пропева, да се у мојој кући види живот, задовољство, радост...9 

                                                        
постављен је за пароха у Винчи код Београда. После Никољдана 1918. враћа се у Криви Вир и 
наставља живот и рад у парохији.  
9 Жикићева супруга Косара преминула је 1924, оставивши попа Симу „самохраног са троје 
малолетне деце“ – ћерком Даницом и синовима Владимиром и Божидаром. Упркос забрани 
склапања другог свештеничког брака, Сима Жикић је неколико година после Косарине смрти 
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У тихом пристаништу  
 
 Вечита борба са децом, вечито недоразумевање и домаће непријатно-
сти утицале су на моје нерве, али ја сам се уздржавао и надао се и веровао сам 
да ће све добро бити, да ће време све излечити, и када код куће нема никога, 
нарочито летњих вечери, па у кући завлада тишина, ја дохватим флауту 
своју, који сам још као гимназијалац заволео, и одушевљен топлим поветар-
цем почнем изводити мелодије српских и руских песама. Онда ми се душа 
расплине у милини и ја се одморим и живахнем. И тај сам концерат често 
самом себи приређивао. А када настане летњи одмор ђачки и ослободим се 
обавеза хонорарног вероучитеља у школама варошким, често и платно затег-
нем, па кичицом на платну дајем одушке својој машти. По цео дан радим и 
не осетим ни глад, ни жеђ, нити какав умор. Просто и не приметим кад ми 
дан прође. Понекад се 
окупам у Тимоку, одем до 
цркве, или се прихватим 
посла у башти, па када се 
и ту задовољим, ја при-
бегнем опет флаути или 
пригрлим виолину. Сви-
рам и певам при отворе-
ним прозорима мог бал-
кона, гледајући румене 
облаке где се последњи 
зраци залазећег сунца 
играју. Више пута и деца 
ми се придруже, што ми 
је пружало особито задо-
вољство.   
 Још као ђак имао сам јаку вољу за цртање и био сам најбољи цртач у 
осморазредној гимназији у Зајечару. Цртање ме опремило у Русију, цртање 
ме уводило у више руске кругове, цртање ми давало могућности да се слобод-
није крећем, оно ме подизало на већу висину неголи што су се могли уздићи 
моји класни другови, с којима сам годинама зурио у дебеле богословске 
књиге. И тај дар што ми га Бог даде, нисам ни до данас закопао, већ сам га 
развијао и умножио тако да данас имам доста урађених слика, које би могле 
да се на равној висини упореде са сликама академских сликара. И данас радо 
седам према затегнутом платну и на њему стварам оно што ми душа диктује. 
Грађани Књажевчани и сви који ме познају често сврате код мене да би ви-
дели моје радове. Ја радо излазим на сусрет и њиховим жељама и израдим 
понекоме неку слику или икону. Више ради успомене. Хвала богу кад од тога 
не живим.  

                                                        
(вероватно 1926), у кућу довео другу жену, удовицу Даринку Манић из Пирота, са којом је живео 
у складној заједници све до смрти 1964. године. 

Цртеж са маргина рукописа другог дела Мемоара 
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 Осим цртања, у слободним часовима волем да пишем. Још као семи-
нариста у Русији истакао сам се својим писменим радовима и професори су 
били веома задовољни у том погледу, јер сам и тамо много писао о свему и 
ван писмених задатака. А када сам се вратио у отаџбину и постао свој човек, 
наставио сам са писањем. До данас имам много штампаних ствари, расправа, 
приповедака, чланака, проповеди, разбацани по нашим дружинским листо-
вима, а много имам нештампаних. Моје, а највише ратне прилике, нису ми 
дозвољавале да те своје написе средим у неколико књига, које би, уверен сам, 
биле радо читане и умножиле би број књига многих библиотека. 

(Моји мемоари, 2015) 
 
 

СЛИКЕ РАТНИХ СТРАДАЊА 
 
 Крваво сунце клонило се западу. Кроз продоре тешких оловних 
облака провирује само његова горња половина и осветљава крвавом хладном 
светлошћу ивице зупчастих врхова ове сурове планине Проклетије. Ветар 
дува и на обрисинама диже читаве облаке снега. Испрекидана поворка вој-
ника мили, увија се и нестаје је иза окука, да опет измили на видику, да се 
опет глава стоноге изгуби у честару. Војници су застајкивали у заклонима 
каквог камења или подебеле букве да би се одморили, али снег их и овде за-
сипао. 
 „Ево и мене! И ја идем са вама! Станите!“, чу се шиштав глас иза јед-
ног подебелог грма. 
 Тодорча стаде. Стадоше и остали. Између жила тог подебелог стабла 
измиле из снега потрбушке војник сав у снегу, посињио, поднадуо од хлад-
ноће и глади. На себи је имао подеран шињел, а на глави шајкачу натакнуту 
преко ушију побелелих од хладноће, а о врату му висила млитава, празна тор-
бица. Он измиле из снега и опет се немоћно зари у снег. Димитко приђе 
несрећнику да га подигне, али се спотаче о жилу тога грма. Не. То не беше 
жила, већ смрзнути леш неког другог војника који беше претрпан снегом. 
 „Хајде с нама!“, рече му Димитко.  
 Приђоше и остали другови, подухватише обамрлог човека, отресоше 
од снега и почеше да му трљају снегом лице, руке, врат, с намером да га 
поврате и на магаре натоваре, али све беше узалуд. Обамрли беше тако уко-
чен и смрзнут да се није могао ни подићи ни исправити. Он заустави свој 
стакласти укочени поглед негде горе к белом снежном небу и не затвори их 
више својим смрзнутим трепавицама. 
 „Како ти је име?“ 
 „Из које си чете?“, питају га, али смрзнуте, укочене вилице не отво-
рише се.  
 Самртник клону главом, а смрзнуте ноге и руке, као дрвени патрљци, 
разривале су снег, и докле су га другови вукли до магарета да га натоваре, он 
беше мртав. 
 „О, колико има смрзнутих до сада!“, уздише Димитко. 
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 „А колико ли ће их још бити докле прођемо ове муке и дођемо у Ска-
дар...“ 
 „И он има ваљда негде мајку, жену, децу који ће узалуд чекати његов 
повратак или бар глас да је негде жив...“ 
  „Хајдемо, другови!“, рече Димитко дружини. „Бог да га прости!“, па 
одреши магаре и пођоше даље не би ли нашли згоднији заклон. 
 „Бог да га прости!“, поновише ови и пођоше даље.  
 

(Говор срца, 2010) 
 
 
***  
 Мрачна, хладна јесења ноћ. Ситну измаглицу заменио је снег, који но-
шен ветром засипа јарке поред друмова, попуњује блатаве локве и лепи се на 
стабла оголелих дрвета. Ни пса да залаје, ни човека да се накашље. У вароши 
нигде осветљеног прозора. Као да је све изумрло после тешког дана, пуног 
горке неизвесности за сутрашњи дан. 
 Друмом из Ниша за Пирот креће се група људи, већина у мантијама. 
Не чује се ни говор ни шапат, само пригушени уздах отме се из измучених 
груди, и шљапање ногу по каљавом друму. Ћутећи корачају српски свеште-
ници, јер то беху они, и иду онамо у ову пусту мрачну ноћ, куда их терају ови 
још мрачнији људи.  
 Унаоколо се дижу валовита, снегом покривена брда која се губе на 
мутном хоризонту. 
 „Па куда ћемо сада?“, усуди се неко из колоне да полушапатом упита. […]  
 „На онај свет сигурно!“ […] 
 Транспорт сврну с пута и пође уз неки 
поток, козјом стазом, преко голих, снегом 
покривених њива, преко некаквог камењара, 
кроз џбуње и трње. 
 „Стој!“, чу се команда и спровод стаде. 
 Мученици се сабраше у гомилу као 
ради неког саветовања. Стражари их опко-
лише. Околна брда назираху се на мутном 
хоризонту у мутним једва схватљивим кон-
турама, ветар стаде као у недоумици. Кроз  
облаке провири бледи месец и баци своју 
бледу светлост на јаднике и за тренутак оба-
сја њихова бледа светитељска лица, па се 
брзо сакри у мутни, сребром оивичени об-
лак. Та он се нагледао сличних сцена, видео 
је доста крви, чуо је доста уздаха. 
 „Кажите нам напослетку отворено 
шта мислите чинити  

Цртеж са маргина рукописа другог 
дела Мемоара 
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с нама?“, осмели се један из гомиле да упита стражаре, који се издвојише и 
међу собом шапутаху. 
 „Сега че видиш!“, рече један од њих и кундаци тупо звекнуше, 
бајонети севнуше. 
 „Пустите нас ради деце наше!“ 
 „Ево новаца!“ 
 „Поклоните нам живот...“ 
 Гомила се ускомеша. Једни падају на колена пред наоружаним 
војницима да живот измоле, други се 
опраштају са породицом и децом сво-
јом, неки прете правдом божјом.  
 „Боже, буди милостив!“ 
 „Збогом, децо моја!“ 
 „Мирно!“, чу се команда и је-
дан несложан плотун одјекну у ноћној 
тишини, а јаук, запомагање и 
проклетства разлеже се по голој 
снежној клисури, одби се неколико 
пута од голог стења и замре. Још један 
јаук. Још један уздах. Још један убод 
бајонета и шкрип костију. Још један 
ропац и млаз вреле крви и све се 
умири. Мртва тишина разви своја 
крила над клисуром, а немирни поток 
што котлину дере похита одавде даље 
и даље, да ову тајну дошане Нишави, 
тајну коју крије ноћна помрчина, али 
која ће ипак бити забележена у исто-
рији, „за далека нека покољења“. 
 На месту погибије ових мученика изви се право небу црн облак дима, 
као праведна жртва пренешена на олтар српске вере и народности. 
 Бугари су спаљивали тела убијених српских свештеника. 

 
 

(Пре десет година распеће, 1926) 
 
  
*** 
 Кад свану пролеће и отпочеше пољски радови, Марта приону на посао 
заједно са деверовим укућанима, који су је сматрали за свога члана. Градина 
око куће њене беше узорана и засејана разним поврћем, тек да има за шта да 
сврати и кућу обиђе. Ниче усев по њивама и градинама, зазеленеше се поља, 
обуче се гора, замириса трава, милина је живети, али се ипак тешко живело. 
Војне власти издавале су наређења за наређењем, да се заостало жито сипа у 
општинске амбаре, а кукуруз у општинске кошеве, који су мерени и запеча-
ћени. Узимана је стока, живина, па су чак и јаја бројана, док се народу давало 

Цртеж са маргина рукописа другог дела 
Мемоара 
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једва толико да од глади не помре. Душевна и телесна страдања потлаченог 
српског народа беху велика. Све је то народ трпељиво сносио и подносио на-
дајући се да ће доћи тај дан када ће се мили и драги вратити својим 
домовима.   
 У таквим надама прође цела година па дође и друга, а од мира ни 
трага. Заробљеници у далеким лагерима велике аустријске царевине једнако 
пишу и поручују својим укућанима да им пошаљу нешто новаца, неки паке-
тић мрса. Ко има шаље, а ко нема потрчи, зајми, нађе и шаље. И Марта би 
своме Миливоју, али од њега одавно писма нема. Јако се забринула Марта за 
свог Миливоја. Ко зна шта је с њиме. Чује се да је тамо у Ашаху, где је отеран 
њен Миливоје, беснео тифус међу заробљеницима и да су многи пострадали. 
Некакав списак умрлих дошао је и у општинску судницу, али Миливоја нема 
на списку, о њему нико ништа није умео да каже.   
 Срце се матери у грудима стегло, па нити с киме говори ни ромори. 
Само гледа да се осами, онда јој је лакше кад се преда својим црним мислима, 
јер је сигурна да јој нико неће донети ту црну вест да Миливоја нема међу 
живима. 
 „А можда је заиста слаб те ми не пише. Можда немоћан међу туђин-
цима узалуд своју мајку дозива да му хладне воде пружи, да му лице освежи, 
језик расхлади, усне раскваси! Дете моје! Јадно дете моје! Далеко је мајка, 
сине, да ти помогне, да те негује! Боже, буди му ти у помоћи!“, шапуће забри-
нута мати, наслања се на држак од мотике и крсти се. „А можда је већ... О, 
Боже!“ 
 

(Марта, 1929) 
 

*** 
 Иза снежног прамена и снегом покривених врбових крошњи искрсну 
човек са задигнутом јаком изнад своје главе. Он приђе поп Васи и скиде му 
нагомилани снег с капута, зар да би га познао ко је. 
 „О, па то сте ви, драги мој куме Васо! Зар и ви остависте кућу? Ја се 
враћам кући, па шта ми бог да! Сутра је Божић! […] Ја више не могу издр-
жати. Ово је трећа ноћ како лурамо по музгавој и блатавој обали реке.“ 
 „Ама куда ћемо натраг? Зар не видиш како се румени снежно небо од 
пламена горућих кућа. Ја се не враћам!“ 
 „А и куда би? Не обали нигде чамца нема да би се могли превести на 
другу обалу, или да бар да плови каква греда, клада, врба... Па решисмо – 
боље да јуначки погинем на прагу свога дома, неголи да ме шибају снежни 
ветрови по врбацима, а ови бездушници да ме гоне као хајкачи звериње. Јер 
ће они поћи у потеру и обалама Тисе ако реше да нас хватају.“ […] 
 И та мала група честитих просветних раденика враћала се натраг у 
село, у хаос, у смрт, „јако овца на закољеније“ (Ис. XIII 5-10, прим. прир.). 
Они улазе у своје домове, падају на колена пред иконама. […] 
 „Не плачи, Славка!“, теши је поп Васа. „Ако нам је суђено да ноћас 
умремо, умрећемо и на обали Тисе и у снежним сметовима, па ипак је боље 
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код своје куће. Ми смо увек били у добрим односима са комшијама Маџа-
рима. Ја се надам и уверен сам да ће они казати коју добру реч за нас. Знаш 
ли ти да би' ја и вечерас погинуо на улици да не беше комшије Андрашија. 
Ти знаш колико смо ми њима чинили...“ 
 Међутим, у селу је хаос бивао све јачи уколико је мрак бивао гушћи. 
По улицама се разлегла вика и псовка, кукњава жена и врисак деце, тресак 
капија и звон стакала прозорских. Све је то зачињавано пуцњавом из револ-
вера, кратким рафалом из машингевера и јауком, што је казивало да су 
многи животи већ угашени. 
 […] Из свију улица допирао је јаук и запомагање, а крвави пламенови 
горућих српских кућа кроз снежно прамење ипак су осветљавали донекле 
широке улице и окрвављена дворишта. Разуздане хорде наоружаних усташа 
ишле су у групама, а са сваком групом по који Маџар или Мађарица као во-
дич да покаже које су куће српске. 
 „Боже и слатки наш Божићу!“, шапуће Славка стојећи пред иконом и 
усрдно се крсти. „Пресвета Мајко божја, заштити нас! Избави нас!“ […]  
Колико је српских живота угашено те злокобне ноћи у Чуругу, то ће историја 
најбоље рећи. А кажу да је угашено око осам хиљада.  

 
(На своме послу, 2011) 

 
 

СЛИКЕ ВАРОШКОГ ЖИВОТА 
 
 У нашој вароши, као и свуда у паланкама, постоје разне корпорације, 
друштвене установе и удружења, које на свој начин подржава и штити своју 
бранжу као: трговачко удружење, женско занатлијско удружење, или како га 
краће зову Женска подружина, Црвени крст, певачки хор, омладинско друш-
тво, занатлијско друштво и др., затим разни еснафи, као опанчарски, 
ловачки, столарски, ковачки и др. Ова су друштва била организована, тј. 
имала су своје чланове који су редовно улагали чланарину. Ти чланови 
имали су бирачка права, тј. да бирају из реда чланова свог председника, бла-
гајника, секретара. Имали су свој управни и надзорни одбор, а понеко 
удружење чак и своје домове и канцеларије, као трговачко друштво, ловачко 
друштво, Женска подружина и др. Да би друштва боље напредовала, то осим 
редовне чланарине што је сваки члан уплаћивао месечно, свако друштво 
имало је одређени празник, када би приредило своју забаву, бар једном у го-
дини, са програмом који су понекад били веома богати и интересантни, и о 
њима се често говорило преко целе године. Разуме се да се за такву једну за-
баву ваљало спремити и појавити се у свој својој лепоти и елеганцији.  
 Да се не би десило да два удружења приреде забаву истог дана, што се 
и дешавало, то је било решено на једној конференцији да свако удружење 
изабере дан – празник, када има да приреди своју забаву, да би се избегла 
подела посетилаца, негодовања појединих лица и разна преклапања. Тако, 
Женска подружина давала је своју забаву уочи Нове године, трговачко удру-
жење на дан Три јерарха, Црвени крст на дан Сретења, учитељи на дан Светог 
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Саве, професори другог дана Божића, ловачко друштво Првог маја и тако ре-
дом ређале се забаве преко целе године, зими по кафанама или у Народном 
дому, а лети би неко удружење приредило кермес у парку или општинској 
башти.  
 

(Осујећена забава, 2014) 
 
 
*** 
 Радо се сећам забава и кермеса приређених у корист Друштва Црвеног 
крста, када сам на челу поворке са својим члановима корачао варошким 
улицама, са барјаком Црвеног крста на челу и оркестром војне музике, а за 
нама све корпорације – Соколског друштва, скаута, Певачке дружине, Трго-
вачке омладине и др. збора. Када сам својим говорима отварао забаву или 
кермес, а публика аплаузом прекидала говор, када сам спремао комад, реци-
тације и хор ученица Женске занатске школе у Књажевцу, када су 
гимназијско и црквено певачко друштво састављали своје програме песама 
ради извођења на тим приредбама, када ме војна музика дочекивала и 
испраћала са тих забава, где се седело у веселом расположењу до дубоко у 
ноћ, па и освањивало за пуним столовима пива и ћевапчића, јагњећег печења 
и разних колача и других посластица.  

 
Морам признати да у свима тим подухватима и радњама помагао ми 

је много официрски кор, директор гимназије, управитељи основних и жен-
ских радничких школа, господин Фиошин са својим гимназијским хором, 
као и црквени хор под управом Крсте Љубеновића, затим вођа Соколског 
друштва, скаута, а једном приликом и једна позоришна дружина, која је чи-
нила турне по Тимочкој Крајини.  
 

(Моји мемоари, 2015) 

 
 

Црква Светог Ђорђа и Гиманзија у Књажевцу, акварел, 1956. (у приватној колекцији) 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 26

*** 
 Сваке године Женска подружина у вароши приређује своју забаву на 
тај дан [уочи Нове године], када се врши грозничаво и љубоморно спремање, 
да та забава буде најмаркантнија, најуспешнија и најинтересантнија од свију 
зимских забава што су је поједина удружења корпорације у вароши прире-
ђивале. […] Сваке године на тој забави љубитељи моде могли су видети 
најмодерније костиме за пролеће и лето, на живим манекенима подружин-
ских наставница и васпитачица. Том приликом могли се запазити фризуре, 
ципеле и разни кројеви хаљина где се изражава живот, љубав и чежња за не-
чим вишим инедостижним. Зато је ова подружинска забава увек привлачила 
не само младеж, омладину, већ и целокупну варошку елиту. 
 Али ове године, поред свега тога, на тој забави биће избор краљице 
забаве и мис лепоте за наступајућу годину за целу варош и околину. Зато је 
на ову забаву било позвато сво варошко грађанство, чиновништво и цео кор 
официрски. Још на целу недељу пре Сретења биле су разнешене плакате по 
вароши и налепљене по плотовима, оградама и дуваровима зграда и на 
угледним местима и ћошковима, у којима је описан програм забаве. Осим 
плаката растурених по варошким кафанама, још је сваки угледнији грађанин 
за кога се рачунало да ће доћи добио нарочиту позивницу у виду мале беле 
круте лиснице са два литића, која је била броширана танком свиленом тра-
ком. У тој лисници је био изложен детаљно цео програм забаве. 
Интересовање беше велико. Тог дана, од самог јутра, била је ужурбана 
спрема по домовима за ту забаву. Сваки, а нарочито млађи људи, жене и де-
војке, грозничаво су се спремали да се што боље истакну, да што боље покажу 
своју интелигенцију и разумевање како у одевању тако и у бонтону. […]  
 Сала у Народном дому беше луксузно декорисана. По зидовима, 
између прозора разапети пиротски ћилимови, а дупла велика огледала одго-
варала су на свако кретање гостију кроз салу до свога седишта. На каси при 
улазним вратима седеле су три наставнице у елегантним костимима. Једна 
је бројала примљени новац, друга бележила име дошавшег посетиоца, а 
трећа уручивала нумеру столице поређаних у редове у сали, на чијој зале-
ђини беху написане исте нумере, и указивала правац за улаз у салу и за 
гардеробу. Одређене ученице у гардероби прихватале су капуте, штапове, 
шешире и мантиле и давале гостима нумере, док су исто такве нумере при-
качивале чиодама на остављене ствари. Друге пак разводиле су госте у сали. 
На каси су звецкали сребрни динари, шуштале новчанице и чули поздрави, 
кратке примедбе, похвале и добацивања шаљива и уздржани смех, док је 
војна музика у сали, испред трибине, ређала своје маршеве. Са галерије се 
чуо жагор и клопарање столица и ципела. Дебела спуштена завеса на бини 
покад би се лако заталасала, да би се опет за кратко време смирила. Сала 
беше чиста, топла, проветрена и раскошно лустерима осветљена. Галерије су 
већ биле пуне и нестрпљиве, али су гости све још једнако пристизали. 
 Најзад се са галерије разлеже аплауз, као опомена да је време да се 
почне. То прихвати и партер. Иза завесе завони звонце. Одједном се жагор 
стиша. Завеса се нечујно расклопи и на осветљеној бини појави се госпођа 
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Драгица Божиновић, као председница Женске подружине. Она се појави у 
свој величанствености једне лепе и отмене жене. На њој беше кадифено ли-
баде затвореноплаве боје, извежено по крајевима златним крзорезом у 
разним гранама. На глави је имала тепелук од бисера, а са стране, испод ба-
реша у коси, дијамантске гране с обе стране у злату. У ушима златне минђуше 
са рубинима, а око врата златан ланац који је падао преко свилене мараме на 
грудима до малог златног сатића, заденутог о појасу. Зелен свилен фистан са 
златним преливима вукао се по поду у раскошним борама. На грудима је 
имала златан брош окићен дијамантима, смарагдима и рубинима. Једном 
речју, она беше величанствена појава једне лепе Српкиње у српској ношњи. 
Бираним речима госпођа Драгица поздрави госте, истакнувши значај ове за-
баве и циљ ове женске занатске школе. Њена лепа фигура, њен мек и звучан 
глас и говор, њено лепо држање и природни покрети бејаху очарали госте. 
Кад је завршила говор, она се лако поклони и завеса се склопи, а салом загр-
меше аплаузи и узвици: „Живела!“ После њеног предговора ређале су се 
рецитације према програму и српске севдалинке у хору, под вођством про-
фесора музике господина Фиошина. Све девојчице и дечаци који су 
учествовали у певању и рецитовању били су одевени у костиме народних 
ношњи Југославије. По завршетку рецитација, песама и игара – кола, следо-
вао је позорошни комад „Хасанагиница“. Сва извођења била су пропраћена 
дугим и френетичним аплаузима. Кад је и комад био завршен уз бурно одо-
бравање, завеса се расклопи и на бини се опет указа госпођа Драгица. 
 „Господо“, поче она, „пошто је први и други део програма завршен, 
сада настаје трећи део, а то је бирање краљице забаве и мис лепотице за нашу 
варош у току ове године.“ […] Десет девојака стојало је у један ред, лицем 
окренути публици, све у српским костимима. Све су биле утегнуте у свилене 
јелечиће, а широки свилом проткани рукави њихових белих кошуља били су 
превезани изнад лаката танком свиленом траком. Свака је била запрегнута 
вуницом веженом кецељом, а на ногама плитке ципелице. […] Прво коло, а 
то беше „Краљичино коло“, повела је краљица забаве са председницом 
подружине госпођом Драгицом. До ње се ухвати командант места пуковник 
Стекић са својом госпођом, па срески начелник са госпођом, па шефови раз-
них корпорација и надлештава са својим госпођама, па трговци, професори, 
учитељи и остали гости.  

 
(За указом, 2013) 

 
 
*** 
 У кући Савкиној иде празнична спрема. Кућа је окречена, прозори и 
врата префарбани, патос по собама орибан, прозори избрисани као и кре-
денци и друга дрвенарија. Астали, столице, огледала, шустикле, слике, све је 
то очишћено, испајано, пребрисано, дотерано и цела куће добила је сасвим 
други изглед. То сада није соба Радина већ скроман и симпатично намештен 
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салон, да би му и пуковниковица госпођа Кубеш позавидела и госпођа Дра-
гица Божиновић похвалила. Кроз ходник је било милина проћи. У великим 
саксијама по угловима сада су палме разврнуле своје дугачко зелено сабља-
сто лишће, а у једном ћошку смештена је била дрвена цента са лимуновим 
дрветом на коме су се поред цветова жутели зрели лимунови. Сво то биље и 
то цвеће расте зими у подрумчету испод куће, а лети пред кућом и поред 
кратких басамака, а сада је укусно размештено по свима одајама. На прозо-
рима у салону беле чипкане завесе. Оне су стидљиво провиривале испод 
тешких драперија од пиротских тканина, а на поду је распрострт раскошни 
пиротски ћилим. Повећи округли сто од ораховине на средини салона био је 
прекривен тешким ланеним чаршавом, преко њега је распрострта раскошно 
извежена шустикла, пуна ружа и каранфила, ишатирани свиленим памуч-
ним концима у разним бојама. У истом стилу извежени јастучићи били су 
поређани по бечким столицама које су биле распоређене око стола. Исто тако 
и софа дуж зида била је прекривена свиленим, плишаним јастучићима. На 
столу беше повећа вазна од керамике, јапанске израде, са позлаћеним иви-
цама и фигурама на њој и у њу стављен раскошан букет цвећа. У углу салона, 
према истоку, беше обешена слика Светог Николе, а пред њиме од олова кан-
дило. По зидовима развешане слике, фотографије, гоблени. И друге одаје те 
скромне куће биле су намештене, дотеране и украшене засторима, сликама, 
орманима, креденцма, а међу њима и један велики шифоњер од ораховине 
за смештај хаљина и веша.  
 

(За указом, 2013) 
 
 
*** 
 Дебелим слојем покрио је снег смрзнуту земљу као бео покров покој-
ника. Ветар звижди, фијуче и јауче као тешко болесни рањеник. Са варошке 
калдрме подижу се читави облаци смрзнутог оштрог снега. Снег засипа врата 
и широке излоге варошких радњи и прозоре ониских кућа. На ивицама кро-
вова, погдегде образују се читави планински сплетови од снега, који иду 
преко кровова. Пустим снежним улицама прође тек онај који мора проћи. Са 
подигнутом јаком од капута, трчи да што пре претрчи брисани простор. Згу-
рен повија се по ветру и хита да се што пре изгуби. На главној пијаци 
варошкој стоје неколико волујских кола са сандуцима и кошевима, који су 
покривени покровцима и асурама. У њима се шћућурили мали прасићи и пи-
лићи. Неколико сељанки из околних села и пиљарица, умотане у дебеле 
шалове, обигравају око своје робе што су изнеле ради продаје. Коме је што 
потребно за сутрашњи дан, нарочито печеница, излази и пазари. Прасићи 
циче, људи се цењкају, али брзо прекидају пазар и растају се. […] Домаћице 
хитају из радње у радњу са пакетима и пакетићима, и журе домовима својим 
да у топлој соби, у кругу својих домаћих дочекају Бадње вече, за пуном трпе-
зом разних ђаконија и посластица, у веселом разговору, шали и смеху, 
испуњујући традиционалне божићне обичаје. 
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 И последња пиљарица је савила и потрпала у котарице и корпе зао-
сталу непродату робу и изгубила се у облацима беличасте магле, а пијаца 
поста слободно игралиште снежних вихорова. Радње се једна по једна затва-
рале.  

 
(Заборављен, 1940) 

 
 
*** 
 У „Хотелу Крф“ грми џаз банд. Кафана је пуна гостију. На естради ка-
фанској грациозно се крећу чочеци у свиленим шалварама. Оне ломе и крше 
своје тело, дрхте и увијају се као да су та њихова тела од гуме или неке пла-
стичне материје источена. На њима сваки мишић игра, дрхти, увија се и 
преплиће. Међу њима је млада, лепа и витка Ајша, која је у своме турнеју по 
провинцији многе младе људе занела, оставивши у њиховим срцима утиске 
пуне бола и чежњиве жеље за тим витким њеним цнрпурастим телом, за тим 
њеним пламеним очима, за тим округлим руменим лицем, за тим рујним 
уснама и белим равним зубима који као да су од слонове кости источени. 
Њене шарене шалваре, убране у безброј бора, преливају се у изванредне ни-
јансе при сваком њеном покрету. Тесно, срмом извежено јелече пуца на 
пуначким плећима и упија се у њене обле груди које, кроз танку провидну 
кошуљу од беле свиле пркосно дрхте и провирују кроз боре, жељне светлости 
и миловања. На глави јој црвен фесић украшен бисером, а златна кићанка 
кокетно пада иза десног уха и ремети непокорне коврџице њене бујне косе. 
 Звече даире у рукама хитре играчице Ајше. Зурле и таламбаси цепају 
кафански ваздух пресићен дуванским димом, а тамбуре циче, јаучу и уздишу, 
као преварена девојка или остављена невеста.  
 На средини кафане, за округлим столом, развалио се на столици газда 
од кафане, Димитко. Он је угрејан и пијан, више од погледа ватрених очију 
лепе Ајше, неголи од пића. Оставио је он вечерас свој посао. Заборавио је он 
вечерас на госте. Уз келнерај стоји његов Теодосије, он точи пиће и кува каве, 
а Мата берберин као конобар лети по кафани и служи госте. А гостију је ка-
фана вечерас пуна.  
 Из кујне, кроз шубер, гледа мајка свога јединца сина Димитка. Гледа 
она како њен син расипа своју снагу, очев зној и материне осећаје. Гледа она 
и плаче, и не зна да ли себе да куне што је родила таквог сина, или тамбураше 
што жицама својих тамбура раздиру срца и изазивају сузе, или витку игра-
чицу која се са даирама у рукама увија као змија и извија севдалинке заносне, 
пуне страсти и љубавног сагоревања. Она брише сузе, уздише и кроз јецаје 
говори:  
 „Проклета да је та њена лепота и то пусто њено грло!“ 
 Димитко накривио астраган шубару на десну страну до саме обрве и 
не скида поглед са естраде. Из очи му севају варнице као од кресива у мрач-
ном буџаку. Он види само њу, Ајшу. 
 

(Говор срца, роман, 2010) 
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СЛИКЕ ИЗ НАРОДНОГ ЖИВОТА 
 
 Ко није путовао долином Тимока, па ма и пешке, тај не зна за лепоту 
и задовољство какву му пружа овај пут. По падинама с обе стране Тимока 
разбацане су у гомилама опретне куће. Поглед се отима на њиве и ливаде у 
равници, и шарене као ћилим градине и баште поред самог друма што их 
уређују вредне Тимочанке. Вредне сељанке освану у својим градинама, зали-
вају поврће, одвађују воду редом како је која дошла, и са песмом плеве и 
окопавају расаде паприке, купуса, краставаца, лука и другог поврћа. Са за-
дигнутим прегачама до изнад колена, газе бисту воду са извора Змијанца и 
Топлика и раде, па и једна другој помогне да се заједно врате у село, како су 
заједно и дошле у градине. Песма, шала, смех, меша се са ћурликањем дудука 
и то траје више пута до мркле ноћи.  
 

(Моји мемоари, 2015) 
 
 
*** 
 Све велике хришћанске празнике [газда Петко] дочекивао је свечано 
и са вољом испуњавао до танчина обичаје хришћанске. Ниједан Божић није 
дочекао без бадњака и печенице на ражњу испечене, нити Ускрс без црвених 
јаја, нити Ђурђевдан без дебелог јагњета. 
 Као и сваке, тако и ове године газда Петко беше за Божић набавио 
лепу печеницу, прасенце сисавче, пуначко, ћудљиво и размажено. Та пече-
ница беше предвече на Бадњи дан заклана, очишћена и на ражањ натакнута, 
спремна да се уз ватру припече чим бадњак буде унешен у кујну и положен 
на ватру, а слама се проспе по свима одајама. […] Прасе, домаћа печеница, 
већ је била печена и измакнут жар испод ражња да се поиздаље тишти. Још 
се није разданило добро, а старац Петко враћао се из цркве, весело располо-
жен, свечано настројен. 
 „Христос се роди!“, поздрави своју Дону када је ступио у одају где је на 
столу, прекривеном белим чаршавом, остављен бео, још врућ хлебац и сла-
ник са сољу, чаша вина и кадионица. […] 
 Баба Донка је са Леном пословала по кујни око огњишта и сарме у по-
већем лонцу који је кркљао. 
 „Хајде, бабо! Данас се рано руча“, чује се из собе. 
 „Сад, сад, Петко!“, одговара баба Донка. „Само гибаницуту да обр-
нем!“ 
 Најзад су се поређали сви по старешинству око стола, округле ниске 
софрице. Прекрстише се и старац окади постављену софру, читајући „Оче-
наш“.  

(Моји мемоари, 2015) 
 
 
*** 
 На прагу венцима окићених врата стојала је моја мајка. Под пазухом 
јој две погаче, а у рукама два литра вина. Свирачи засвираше „поломку“, а 
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моја мати поче да игра на прагу отворених кућних врата. […] А невеста, 
пошто је поправила свој бедуин, пође смело напред уз степенице, а и ја за 
њом. Девер је предаде мени, ја је прихватим за руку и приведем прагу. С ви-
сине прага бацим поглед на двориште наше и улицу пред кућом. Оне беху 
препуњене светом. […] Нечија рука ми затвори уста и ја осетим својствену 
сласт некаквог слатка. Тргох се моментално изненађен, али када угледах очи 
моје невесте упрте у теглицу слатка, одакле је прстима својим вадила слатко 
и трпала ми у уста, ја се умирих и добровољно зинух. Она са два прста захвати 
из теглице још једну дозу слатка и суну ми на језик. 
 „Сада ти њој дај слатко прстима из теглице”, рече ми мајка која није 
престајала играти. 
 Учиним јој по вољи, и невеста је добровољно примила слатко, што сам 
јој прстима на језик поставио. Није још ни слатко прогутала, а нека жена 
пружи јој сито ново, пуно жита, кукуруза, пасуља, бомбона, карамела, чоко-
ладе, ораја, лешника, урме, смокава, бисквита. Она прими сито, стаде из њега 
шаком вадити ону мешавину и сејати је преко глава сакупљеног света, па 
када сито беше празно, она се окрете и једним снажним замахом десне руке 
баци сито на кров од куће. Тек што се беше опростила сита, а у руке јој утра-
пише лепо мушко дете од годину дана, обучено у беле хаљинице, као да је од 
шећера било источено. Она прими детенце, па га трипут подиже високо 
изнад своје главе, пољуби га па га врати матери, која је стојала до ње. Када и 
та церемонија беше завршена, свирачи престадоше да свирају, мајка даде 
флаше и погаче неким женама, па дохвати накакав дугачак пешкир, обави га 
невести око струка, па је повуче кроз ходник у кујну, где је на огњишту горела 
ватра. Ту показаше невести два загорела угарка. Она узе те угарке, стаде уда-
рати и трљати њима један од другог и чаркати њима ватру. Ватра је све 
веселије пламсала, а искре су прскале немирно по целој кујни и трнуле о зи-
дове. Тек сада мајка остави пешкир, рашири руке према невести и ова јој 
полети у загрљај.  
 

(Моји мемоари, 2015) 
 
*** 
 У дворишту газда Ристином, под амбаром, људи су довршавали сан-
дук за покојницу. Комшија Јелен растворио црвену боју у ракију да њоме 
офарба капак и крстачу. На широм отвореним вратницама непрестано су 
улазиле жене, носећи у рукама цвеће, свеће, сухо воће, нешто вина, ракије и 
друге понуде за покој душе покојне Цвете. Свака је још с вратница брисала 
сузе, а понека би још с улице ударила у гласну запевку. Младица шљива, ис-
копана са нешто жилица, окићена разнобојним хартијама, беше прислоњена 
уз дувар, а до ње подугачак лесков прут, на коме је натакнута нова бела ша-
мија у виду барјака, који ће се са младицом шљивом носити на гробље. 
Двориште се све више пунило светом, девојке су виле венце од шимшира и 
бршљана, са по којим цветићем мирисног зумбула и лепе лале, ћућориле и 
брисале уплакане очи.  
 

(Залутала торбица, 2014) 
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*** 
 Бата Мија поведе литију преко њива засејаних стрмним житом, које 
се по ветру таласало. Скренуше уз забран и избише на косу звану Међа. Ту на 
висоравни стоје засебно неколико церића као кита босиљка, а у њиховој 
сенци укопан је повећи старински камени крст у част Светог Илије. Богомо-
љци окитише тај камен класјем, цвећем и гранчицама које су успут 
нашљамили. Поп Иван и ту окади, очита, помаза светим јелејем и окропи 
вином тај споменик, па седоше да се у хладу одморе. Ту их дочекаше дома-
ћини чија су имања у околини, понудише богомољце ракијом, куваним 
житом са млеком, сиром, белим луком и другим понудама што су понели, и 
богомољци уморни радо се прихватише. […] 
 Пред сеоском каваном, у хладу лиснатих липа, растављено је три-че-
тири астала око којих су поређане клупе и столице. Газда Јанаћко, запрегнут 
белом кецељом нарочито чуваном за данашњи дан, служи госте кавом и ра-
кијом. Ту седе неколико домаћина, странци из других села, „преметари“, који 
су дошли да купују коже. Преко пута каване је сеоска судница. У авлији, у 
хладу високих багренова, одупро се о свој штап председник општине чича 
Милен Шљивовица, ту су оба кмета, неколико одборника и други домаћини. 
Једни сели на троноге мале столичице, други на камење, а једни чучнули уз 
стабо багреново до плота. На свакоме је чиста пртена кошуља и нове чак-
шире, притегнуте око паса тканицама, на плећима прсник, који се не 
закопчава да се види вез на кошуљи и нове шарене тканице, на ногама лаки 
плитки опанци од пресне воловске коже, утегнути црним врпцама од кос-
трети. Само кмет Милија и одборник Блажа, као солунци, више воле да 
увијају листове камашнама и да трупкају тешким поткованим цокулама.  

 
(Литија, 1924) 

 
*** 
 Свако чудо за три дана, вели пословица и смрт Мике Стршљена тре-
бало је да се мало по мало да забораву. 
 Али није тако било. 
 Трећег јутра на гробу Стршљеновом, баш изнад главе, појавила се 
једна рупа која је ишла у дубину, а у ширину колико подебљи штап да прође. 
Ту рупу приметиле су жене када су тог трећег јутра дошле на гроб. О томе 
казале су поверљиво неким својим комшикама и пријатељицама, а ове опет 
својима, све са молбом и под условом да се то не рашчује по селу, али су убрзо 
сви знали па и деца да се Стршљен повампирио. Неки су ишли на гробље баш 
да се увере и својим очима лепо видели рупу коју својим тољагама мерише и 
по ширини и по дубини. Али Тала, иако није ишао на гробље, ипак се уверио, 
јер кад је једне вечери враћао волове с водопоја лепо је видео Стршљена – 
седи волу предводнику између рогова! 'Ча Маринко пак, враћајући се једне 
вечери из воденице, видео га на ћерепу где у букви вода са потмулим клоко-
тањем пропада, узјаши, вели, букву, ужагрио очима, а из онога прамена 
недобријене браде шикља вода танким млазима и прска чак у воденично 
прозорче. Алекса, бакалин сеоски, враћајући се с вашара, целе ноћи лутао је 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 33

и освануо на обали Мораве, у атару трећег села. Црквењак Тима видео је 
једне ноћи светлост, огањ на његовом гробу. Сија, плане, па утрне, па опет 
плане. Али општински ћата умал' главом није платио. 
 

(Вампир, 1922) 
 
 

СЛИКЕ ЦАРСКЕ РУСИЈЕ 
 

 Москва је велика варош. У то време имала је преко милион станов-
ника. То је чисто руска варош, варош руског человјека, који воли Русију, 
народ руски и православну хришћанску веру. Ту је центар, уточиште и извор 
православља. Москва није као Петроград подигнута према раније спремље-
ном плану, кућа до куће, палата до палате, са широким и правим и дугачким 
улицама званим проспекти. Москва је постала на старој вароши Москви, 
када су кнезови и бољари и властела подизали своје дворове како се коме 
свиђало. Поред дворова својих подизали су домове за послугу, за своју трго-
вину. Око својих дворова подизали се мали палисадници и паркови. Цркве 
су подизане већином на раскрсницама кривих и тесних улица, које се укрш-
тавале, допуњавале, губиле у парковима или одједном завршавале. Зато је 
Москва данас пуна паркова, садова са сеновитим дрвећем, мирисним цвећем, 
и заузима огромно пространство. По парковима и скверовима су размештене 
клупе, на раскршћима лепи водоскоци, славолуци и споменици знаменитих 
људи руске историје и књижевности. Једном речју, Москва је град радника, 
трговаца и индустријалаца, а Петроград је град аристократије, племства и 
чиновништва. Москву красе многобројне цркве, на свакој улици по две-три. 
Свака црква има своје оригиналне спољне украсе, али се све завршавају окру-
глим јабучастим кубетима, златом покривеним, које сунцу одговарају сјајем 
својим. […] 
 Сами Московци су веома доброћудни људи. Воле весело друштво, а 
воле и нешто више да попију, нарочито вотке са мезетом од рибе слане из 
саламуре, сиљодки, сарделе, сира или кавијара. Често се на московским ули-
цама догађају свађе и распре накресаних људи, које се већином завршавају 
плесом на улици и песмом, уз пратњу хармоника или балалајке, а понекад, 
али ретко и бојем. У таквој милионској вароши као што је Москва има много 
фабрика, много радника, али много и нерадника, скитница, коцкара, лупежа 
и варалица, који су навикли да на лак начин дођу до неке сумице новаца, што 
одмах дају за вотку. Овакви типови најчешће и увек се јављају на пијаци иза 
Кремља, која се зове Полкучка.  
 
 
*** 
 Бити у Русији не значи видети Русију ако не видиш Москву и не про-
ђеш кроз њене скупоцене лавиринте. Близу царских дворова уздиже се 
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монументални храм, Успенска саборна црква, подигнута у XV веку, под ру-
ководством знаменитог грађевинара тог времена по имену Фјоравaнти, 
родом Талијан. То је колосална зграда, са пет златом покривена кубета. Нај-
веће, средње кубе почива, углавном, на четири ваљкаста висока стуба, која 
имају по пет метара у пречнику, а која чине да је храм изнутра још величан-
ственији. Цела унутрашњост храма испуњена је живописом, па и стубови 
иконама руских светитеља из руске црквене историје, као и из Старог и Но-
вог завета. Мермерни иконостас сав је обложен сребром, а иконе на њему 
покривене скупоценим ризама, са златним рамовима и усипани драгим ка-
мењем разне боје. Кроз високе уске прозоре, затворене разнобојним стаклом, 
продире у храм разнобојна мистична светлост и тајанствено игра на златом 
испреплетаним огромним полелејима, који се спуштају са високог плафона. 
Певнице су од црног махагон дрвета, украшене рељефима урезаним у дрвету. 
Према десној певници уздижу се столови за цара, царицу и царску породицу, 
прекривени скупоценим ћилимовима, а над седиштима уздижу се балдахини 
овални, са крунама на свом врху, а позади њих је сто за патријарха, митропо-
лита и друга лица духовног достојанства. Пред царским дверима средњег 
олтара је раскошно небо, разапето на четири стуба од махагона, од кога се 
спуштају златне фронцле и кићанке. Унаоколо поред зидова поређани су сто-
лови непокретни, за изнемогле старце и старице, да би се у њима одморили, 
како би дочекали завршетак свечане и дуге службе када благоизволи слу-
жити службу митрополит московски, а цар са породицом буде присутан. 
Многобројни хорови и галерије испуњују паперту овог величанственог 
храма. 
 
 
***   
 Српско подворје у Москви је у ствари српски манастир. Оно се састоји 
из цркве, посвећене великомученику српском кнез Лазару, часовње према 
улици, где пролазници улазе, купују свеће од послушника Љубомира и пале 
их пред малим иконостасом на повећим свећњацима од сребра. На средини 
је сто са сребром окованим јеванђељем, а са стране ормарићи под стаклом са 
свећама. Осим тога, Подворју припадају две велике двоспратне зграде према 
улици Саљанка, једна на спрату је стан за настојника и собе за путнике, а у 
сутерену за послугу, кујну и стаје, а друга има на доњем спрату три велика 
дућана и кафана, трактир, са собама за преноћиште на горњем спрату. Зграде 
издаје Подворје закупцима, под закуп према уговору са настојником. Ово 
подворје даривао је Србији цар Александар II и оно је захватало онда већу 
просторију и састојало се из много више зграда и излазило на две улице – 
Саљанку и Варварку. Доцније, руске власти из непознатих разлога одузеле су 
Србији зграде на Варварки до женског института. Сваки Србин ђак или пут-
ник који дође у Москву има права да три дана станује у Подворју и да се ту 
храни бесплатно. У цркви се служило сваког дана – јутрења и вечерња слу-
жба, а недељних и празничних дана и света литурђија. О већим празницима 
служио је настојатељ Подворја, са ђаком и још неким свештеником, Русом, а 
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на хоровима певао је мешовити хор. Подворје је репрезентовало Србију и сви 
Срби имали су у њему слободу кретања као и у Србији. Ту су долазили, окуп-
љали се ђаци Срби, српска омладина из свију московских учебних завода, 
особито када су велики празници – Божић, Ускрс и др. Ту су се упознавали, 
зближавали и делили мишљења. Већ прве наредне недеље бејаху се у Под-
ворју искупили ђаци Срби из свију српских крајева – Србије, Маћедоније, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Далмације, Срема, Баната, Бачке, Славо-
није, па и из Лике. Сви су били размештени по разним школама, од основне 
па до духовне академије и универзитета. [...] Сви су се Срби овде у туђини 
осећали као браћа, јадали се и храбрили, хвалили се или тужили, или су ли-
ковали, један другог су тешили, поправљали и давали корисне савете, 
саосећали у недаћама и уливали наду на боља времена, али су сви подједнако 
жудели за својом отаџбином, иако су овде имали све што им треба за њихов 
опстанак и ђачки рад. Да је било такве слоге међу Србима у њиховој домо-
вини као што је у Русији и на Подворју, Србија би била пресрећна и 
пренапредна. 
 
 
*** 
 Дугачка и широка стаза, поплочана широким каменим плочама, води 
у средину манастира, где је храм Свете Тројице, у коме леже мошти Светог 
Преподобног Сергија Радоњежског и „всје России” чудотворца. С десне 
стране је огромна црква, Успенски сабор, са пет огромних кубета, покривена 
чистим сребром, а украшена расутим златним звездама. На кубетима су ве-
лики крстови од чистога злата, укропљени златним ланчићима да их ветар 
не обори и не сломи. Са западне стране уза зидове, подиже се гробница старе 
руске властелинске лозе Годунових. С леве стране је великољепна црква Тра-
пезнаја, са пространом трпезаријом, где су поређани столови у два реда. Ту 
обедују манастирски калуђери, којих има преко три стотине. Овај храм у 
форми лађе посвећен је Васкрсењу Христовом, украшен је споља разнобој-
ним, четворограним, пирамидалним плочицама, које се на сунцу преливају 
у свима дугиним бојама. […] 
 Осим храмова, у огради манастирској је и духовна академија. То је 
четвороспратна зграда, окружена лепим парком, са широким алејама и ста-
зицама, осенчаним високим, витким јелама и боровима. На многим местима 
намештене су клупе и леје са разноврсним цвећем, које се зими вади, преса-
ђује у саксије и уноси у цветне топле одаје, нарочито у одаје манастирског 
фотографа, доброг јеромонаха оца Антонија, који беше велики љубитељ 
цвећа. По томе парку шетали су студенти расправљајући питања на разне те-
мате, а и сами професори. Међу студентима било је доста Срба из свију 
српских крајева – Србије, Маћедоније, Далмације, Црне Горе, Босне и Хер-
цеговине, Баната, Бачке и Сријема. Ја сам се са свима упознао и често к њима 
долазио. До академијске зграде била је засебна пространа зграда – библио-
тека академска и манастирска. Осим тих зграда било је, нарочито у приземљу 
града, биле су разне радионице – столарска, резбарска, ковачка, иконописна, 
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коритарска, ткачка, обућарска, кројачка, свећарска, просфоро-пекарска, фо-
тографија, литографија, златарско-кујунџијска и штампарија. Све те 
радионице већином су биле у приземљу под сводовима градских зидова. Све 
су оне биле снабдевене вредним мајсторима вичним своме занату, који су 
управљали тим занатима. Сваки мајстор имао је поког ђака, послушника, ка-
луђера или искушеника. Све своје израђевине сваки ресор излагао је 
најлепше своје производе у света врата – у аузлуцима, на видик народу и про-
дају, и народ је гледао и куповао као успомену из лавре и приходи су текли 
са свију страна у главну манастирску касу, полако али сигурно, која је била 
смештена у углу главних манастирских зидова. Ту су била уређена неколико 
одељења, у којима су радили чиновници, рачуноиспитачи, благајници и 
друге рачуновође, све калуђери. Они су водили евиденцију прихода и рас-
хода манастирских, о свему што уђе у радионице и у манастир као сирова 
роба, готов новац, легат или обичан прилог, пазар од свећа, просфора, зау-
покојних служби, молитава и других чинодејстава, од продате робе из 
манастирског рибњака, од продатих млечних производа, крава музара, од 
воћа и поврћа. 
 
 
*** 
 Царски двор у Петрограду не разликује се много од осталих околних 
палата. На високосводној капији раширио је канџе огроман црни двоглави 
орао, са златним крунама на главама својим. У канџама му златан жезал и 
кугла, а испод крила блистају се у злату иницијали свију народа који спадају 
у протекторат руске царевине. С једне и с друге стране су шиљбокане и два 
стражара, Козака, са исуканим сабљама. [...] Уђосмо у велики пространи хол 
звани Помпејска галерија. [...] Ова огромност, величина и гломазност ове 
сале учини ме да нисам знао где да гледам, као да ме свега у себе просто 
апсорбовала, и ја сам се осећао као да ћу сада нестати. Нисам могао да се 
оријентишем у гледању, да нам водич није полугласно указивао на велике 
слике у тешким и масивним рамовима, које су повешане по зидовима између 
прозора и галерија, изнад огромних огледала у којима смо се огледали и 
изгледали тако мали, тако незнатни, окружени тим великим предметима. 
Слике су представљале поједине битке Руса са Турцима на Севастопољу и 
Плевни, са Швеђанима код Полтаве и на Балтику, са Наполеоном око Мос-
кве и на Березини. То су радови чувених уметника: Дмитријева-
Оренбургског, Кившенка и др. У томе холу подигнута је читава зимска башта, 
ту расту палме, орхидеје, кактуси, бамбуси, банани, поморанџе, лимунови и 
друго биље. Одатле се на све стране пружају дугачки и широки ходници, 
украшени сликама, огледалима, драперијама а застрвени меким теписима и 
зимзеленим биљем, а с високих сводова спуштале су се велике и тешке лус-
тре. 
 Царев стан је иза угла пространих ходника и велике дворане, где цар 
заседава са својим саветницима. У њега се улази кроз пространа, горунова 
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тешка врата, сакривена тешким драперијама, златом протканим, изнад ко-
јих се ширио огроман грб руски – двоглави црни орао са раширеним 
крилима и златним крунама на глави. У својим канџама држи златан скип-
тар, украшен драгим камењем и државу, а у крилима иницијале свију народа 
и држава које су под протекторатом руским. Ту даноноћно стоји телесна 
гарда царева. 
 
 
*** 
 У близини семинарије био је леп парк, назван Александровски сад. Ту 
је било летње позориште звано Ротонда. Ту је био биоскоп, а средину парка 
заузимао је дворац донског атамана, а недалеко одавде, на широкој пијаци, 
било је стално градско позориште. У Ротонди се давали лаки комади из жи-
вота малоруског. У биоскопу сам гледао разне филмове с боја на истоку, као 
бој на Мугдену, одбрана Порт Артура, уништавање и потапање убојних лађа. 
Ту сам видео најбоље крејсере, оклопњаче и торпедњаче руске, као „Асколд“, 
„Ратвизан“ и др., а видео и главнокомандујуће личности руских убојних снага 
као Кондратенка, Каулбарса, адмирала Макарова, Куропаткина и др. У ста-
лном позоришту, одакле се често летњих дана чули аплаузи кроз отворене 
прозоре, гледао сам разне сцене, драме и мелодраме, руске и стране. Од стра-
них „Фауста“, где је чувени певач руски Шаљапин играо улогу демона. Од 
руских комада гледао сам „Аскољдова могила“, „Борис Годунов“, „Живот за 
цара“, „Пожар Москве“ и др. Када се давао комад из историје руске, онда смо 
по разредима и са наставницима ишли у позориште, иначе смо се више пута 
прошверцовали из семинарије и попуњавали празна места на галерији у по-
зоришту. 
 Време од три године проведене у Новочеркаску било је време мога 
младићског пролећа, младићског живота, пуно веселости, проводње и задо-
вољења мојих амбиција. 

(Моји мемоари, 2015) 
 
 

СЛИКЕ ИЗ СЛУЖБЕ „У ВИНОГРАДУ ГОСПОДЊЕМ“ 
 
 Богословско образовање добио је у неком манастиру, тамо негде „у пи-
ротско“, чувајући манастирску стоку по безграничном манастирском 
забрану, у који нису смели залазити ни ловци а камоли Турци. И када је јед-
ном у том забрану на кори глатке букве бритвом исписао сва слова словенске 
азбуке од аз до ижице, и то тако чисто и читко да се отац игуман запрепастио 
кад је то видео, онда је млади искушеник Никола добио по туру онолико де-
генека колико је слова у словенској азбуци, јер је зјело оштетио високу букву. 
Од тог доба млади искушеник изгуби вољу за манастирским животом, улучи 
прилику те са неким трговцима овнова пређе у слободну Србију и у селу Ж. 
најми се код неког домаћина да му чува овце.  
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 Али његова писменост није остала тајна. Чувајући овце, он је са собом 
увек носио један стари умашћени псалтир са дрвеним корицама, што је из 
манастира са собом понео. Са том књигом у руци затекла га је и Стана, кћи 
газдина, када је једном, на Ђурђевдан, дошла да обиђе стоку. Може се зами-
слити какво беше изненађење Станино видећи Николу где седи у хладу и 
чита књигу, док су овце сите пландовале, преживајући сочну храну. Она се 
више смејала неголи чудила томе, а сутрадан знало је већ и цело село да је 
Тривунов слуга писмен, да може чак и поп да буде. Било како му драго, тек 
он једног дана беше венчан са Станом, не прођоше ни три месеца а владика 
тимочки даде му синђелију на парохију за сто гроша. Тако овчар Никола 
постаде поп Никола. Ту остаде да попује и преорује оно имање што му је по 
жени припало. […]  
 Последњи пут видео сам поп Николу пре две године. Жалио ми се да 
је остао удов и да је одавно добио капелана. Живи бедно, жалосно, код свога 
зета у селу В. где преживљује своје последње дане. Али ипак држи се право 
као бор, главу диже као јелен, на оно једно здраво око види као соко, а тан-
ким прутићем маше око себе и лупка се по овешталој мантији као фићфирић. 
За њиме торочу потковане цокуле, а испод појаса, шарених тканица, стид-
љиво вири грлић од шулета, зачепљен запушачем од кучине. 

 
(Стари Израиљ, 1926) 

 
*** 
 Никада отац Љубиша није био задовољан са оним што му је прови-
ђење доделило, па зато никада и није могао бити срећан. Сеоске парохије 
нису му се свиђале због сеоског блата и неотесаног сељака, иако беше оже-
њен девојком са села која му беше донела врло леп мираз у непокретној 
имовини. Са таквим богатством други на његовом месту сматрао би се срећ-
ним, али њега, поп Љубишу, то богатство није могло привезати за село које 
му је нуђено да у њему попује. Он се није могао помирити с тим да у кругу 
својих сељака парохијана попује и надгледа ту своју имовину, да попује и 
приорује, како су то радили његови преци свештеници, из чије је породице 
он био седми свештеник. Он је бежао од тог добра, бежао је од земљорадње, 
није желео да се осељачи, да прериљава утрине, да калеми лозје и подиже 
винограде, да бира врсте детелине, пшенице и кукуруза. Његово нежно тело 
није навикло на летњу жегу нити на зимску хладноћу. Он није хтео осетити 
милину летњег поветарца када знојно лице пребрише од зноја, нити при-
јатну топлину кожуха ђурђевског јагњета на плећима својим, кад се од мраза 
леде ноздрве и лепе трепавице. Његова душа тражила је нека виша задово-
љења. Он беше створен да господује, његове су жеље биле да има посла са 
варошком интелигенцијом, где ће живети „као човек“ и бити користан раз-
ним хуманим установама. Жудео је за великоварошким животом, где се 
приређују светковине, изложбе, утакмице, забаве, банкети, конференције, на 
које ће њега, поп Љубишу, позивати, љубазно дочекивати, чути, ценити, по-
част указивати и уступати му места која њему, као свештенику, и доликују. 
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Једном речју, желео је бити душа варошке елите. Ево зашто није био задово-
љан сеоском парохијом. Ево зашто је на своје сеоске колеге гледао с неке 
висине, сматрајући себе за нешто више неголи што је један обичан сеоски 
попа.  

Још више је поп Љубишу гризло што је његов опстанак у селу умно-
гоме зависео и од последњег његовог парохијана, јер је свештеничко стање 
још неуређено, јер је морао пружати руку за наплатом за учињену требу и 
онда, када је требало да као свештеник пружи помоћ и утеху, да мири и теши, 
да би и у тим случајевима био на висини свог свештеничког позива. Зато се 
често из парохије враћао са срцем пуним срџбе, уморан, гладан, хладан, без 
злехудне награде на коју је рачунао када је у парохију полазио, знајући да је 
никада и неће добити. 
 Али, иако није било празних варошких парохија, ипак се срећа поп 
Љубиши осмехнула, јер се указало једно место за члана епархијског духовног 
суда. Он похита с молбом која му беше усвојена и једног дана беше поп Љу-
биша уведен у дужност да као члан тога суда разматра предмете по делима 
црквених и манастирских економија. 
 Са новом вољом отац Љубиша је прионуо на свој посао, јер је сада био 
„господин судија“.  
 И све је лепо било, јер је у вароши почео нов живот. Ту је он почео 
долазити у додир са варошком елитом и своју попадију уводити у отмено 
друштво. Његова кућа брзо постаде збориште варошке елите. Начелници, 
виши официри, професори, адвокати, судије, учитељи, свештеници, поста-
доше присни пријатељи његовог дома и он беше задовољан. 
 

(Залутала торбица, 2014) 
 
 
*** 
 Кад је добио варошку парохију, поп Славољуб је био постављен готово 
истог дана и за болничког капелника. Он беше један од најбољих свештеника 
у целој Тимочкој епархији. Тако су га бар ценили и владика и цивилне власти 
и грађани наше вароши, па и његове колеге – његови сапароси. Своју дуж-
ност поп Славољуб вршио је предано, не само са великом вољом и 
одушевљењем, већ је сагоревао на својим свештеничким дужностима. Своје 
дужности вршио је увек на време и његови парохијани били су с њиме пот-
пуно задовољни. У цркви је редовно служио за време своје „среде“, па је и 
своје сапарохе, а њих је у вароши било још два, када је то било потребно за-
мењивао. Као болнички свештеник често је обилазио болеснике, нарочито за 
време обрачних празника. Онда би у пратњи економа болнице обилазио све 
собе где је било болесника, прилазио би сваком болеснику и са њима изме-
нио неколико утешних речи са изразом жеље за скоро оздрављење. Уочи 
Божића, Ускрса и Богојављења свештао би водицу у једној од болесничких 
соба и идући од кревета до кревета кропио болеснике китом мирисног боси-
љка. Ови су се побожно крстили и љубили ручни крст од жутог метала. Често 
би о великим празницима, пошто би се претходно обавестио о броју боле-
сника и узрасту, накуповао бисквите, чоколаде, бомбоне, разно воће према 
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сезони и цигарете за пушаче. Све би то наређао у корпу, његова попадија пре-
крила би то чистим пешкиром и у пратњи црквењака пошао би у посету 
болесницима. Ту би га дочекао економ болнице и он би са њима пролазио 
кроз све собе, прилазио сваком болеснику и делио поклоне уз пригодан раз-
говор и жеље на скоро оздрављење са честитањем празника. Код деце би се 
задржао понекад и нешто више.  
             Исто тако, посећивао је и дом стараца што је као задужбину своју по-
дигао Никола Спасић, трговац из Београда, јер је и тај дом био под 
протекторатом месне грађанске болнице. Ту би разговарао са изнемоглим 
старцима, доносио би им цигаре и књиге за читање, јер је међу њима било и 
писмених и интелигентних људи, које су животни крахови довели у овај дом 
да ту дочекају крај своме бедном и намученом животу. […] 
            Једног преподнева дође кући поп Славољубовој један од болничара и 
јави оцу Славољубу да један болесник у болници жели да се исповеди. Такав 
позив не би изненадио оца Славољуба да га зове који од стараца или старица 
из старачког дома, али овај позив болесника из болнице њега је изненадио. 
До сада није било таквог случаја, иако се дешавало да је понеки болесник и 
умро у болници. […] 
           Отац Слава смести у своју ташну потребне ствари за исповест и при-
чешће болесника и оде. У авлији болничкој срете га економ болнички 
Милисав. 
          „Шта је, Милисаве? Ко је тако болестан да тражи тако хитно да се испо-
веда? Ономад сам био овде...“ 
           „И болестан и шашав“, одговори економ некако резигнирано. „Овамо 
грди Бога и није желео да вас ни види кад сте последњи пут долазили, а од 
јутрос – попа па попа. Поп да дође! ‛Море, батали попа‘, кажем ја. ‛Није поп 
бадавџија па да си само по болнице иде. Има он и друга посла. Ономад је био 
овде. Све болеснике је посетио, а ти ниси хтео ни да га видиш.‘ Аја, тај ни да 
чује! ‛Поразбијаћу све прозоре, ако ми попа не доведете‘, вели он. Шта сам 
могао? Иначе је миран, послушан, говори паметно. Имаш од њега шта да чу-
јеш.“ 
          „У којој је соби?“ 
          „Превео сам га у заразно одељење још летос.“ 
          „Од чега болује?“ 
          „Од туберкулозе, последњи стадијум. […] Можда је већ и умро“, проша-
пута оцу Славољубу. „Све је пропао. Сама кожа и кости“, допуни он, па куцну 
и по трећи пут нешто јаче. 
 

(Једна исповест, 2014) 
 
 
*** 
 „Ех сирота жена!“, уздахну поп Света саучествујући своме парохија-
нину, који заиста беше за жаљење. „На путу да умре, а? И без свеће?“  
 „На пут, господин поп, само што изађосмо уз онај брег изнад варош. 
Одмах, знаш, запрем и испрегнем краве, трчим назад у варош, па купим и 
свећу и тамњан. Е, е! Добар беше баба!“, и чича Думитар ишмрка нос с два 
прста бришући руке о ногавице. 
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 „Ето, то не ваља код вас сељака“, поче поп Света. „Ви болесника ле-
чите бапским лековима и бајањем, па кад га накљукате разним набајаним 
ђубретом и видите да му је све горе, онда га возите код доктора, онда кад му 
нико, па ни доктор, не може помоћи. Ја сам уверен да би твоја баба данас 
била здрава и весела да јој баба Станка није бајала и давала разне набајане 
воде да пије, већ да си је одмах возио код доктора. Доктор је учио, он зна како 
постоји човек изнутра, како постоји свака кошчица, свака жилица, сваки 
зглоб, и према томе, кад некога где заболе он већ зна шта му фали, а баба 
Станка шта зна да ти каже?“ 
 „Нагазио, каже!“, одговори чича Думитар. 
 „Нагазила, ја! А доктор би казао – прозебла је јер је ишла боса по хлад-
ној киши, као сад ти што идеш, или је спавала на хладној земљи као што ви 
сељаци обично радите, или је ухватила промаја на коју ви сељаци никакву 
пажњу не обраћате, па би приписао неку маст да се истрља или неки лек да 
утиша бол, полежала би у болници три-четири дана и све би прошло.“ 
 „Е, па требао сам, ама сад шта да радим?“ 
 Ућуташе. 

(Залутао, 1914) 
 
 
***  
 „Ваше преосвештенство!“, поче отац Васа. „Да је више добре воље и 
саосећања код наших архијереја и виших духовних власти, ово питање било 
би решено још пре четрдесет година када је и покренуто било. Од тога вре-
мена колико и колико је свештеничке деце бачено на друштвено дно! И то 
само зато што су остала без своје мајке баш онда кад им је мајка била најпо-
требнија. Колико је добрих удових свештеника пропало и морално и 
материјално, у болници и лудници свој живот завршило, само зато што су се 
одали пијанству и нехату и дозволили да им се деца скитају, а несавесне слуге 
и слушкиње кућу разоре! А колико је тек добрих  
свештеника уназађено само зато што су  
остали удови, а уназађени не од грађанских закона, који се са временом ме-
њају и усавршавају, већ од канона црквених, ствараних пре толико векова на 
васељенским саборима, који су до данас застарели и изанђали и време их га-
зило и готово прегазило.“  

 
(На своме послу, 2011) 

 
 
*** 
 Беше млад, леп, стасит, пун живота и воље за рад кад је са попадијом 
дошао у ово село. Знатни људи у селу витлали се око њега као ноћни лептири 
око свеће. За кратко време, а његова реч сматрала се као меродавна.  
 Прва му брига беше да у селу подигне нову цркву место старе капеле 
изван села, до које се у извесно доба године није могло прићи ни с које 
стране. На посао је прионуо свом душом својом. Није жалио ни труда ни муке 
само да до циља дође. Парохијани његови појмише како је добро имати 
цркву у селу, па сви сложно прионуше на посао. Радило се живо, неуморно, 
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и једног лепог дана забрујаше звона са торња мале црквице која се умиљато 
беласала насред села, гордо издижући свој торањ са позлаћеним крстом на 
врху.  
 Тог дана владика је освештао цркву у 
присуству многих попова и грађана, који до-
ђоше из околних села да увећају ову свечаност. 
Од тога дана, сваког празника звук звона 
опомињао је парохијане да похитају цркви, јер је 
поп Видоје почео богослужење. И у њу хитају 
старци и старице, богати и сиромашни, одрасли 
и деца, у свечаном руху, да у молитви забораве 
свакодневне бриге своје, да се надишу мириса од 
тамњана, да се наслушају оног црквеног појања, 
да чују благе опомене свога свештеника и 
нагледају лепоте којима је црква украшена и на-
мештена.  
 Заиста црква беше лепа. Кад у њу уђеш – 
као да се одједном на небу нађеш. Са свију 
страна окруже те светитељи са дугачким белим 
брадама и без брада, са књигама и крстовима у 
руци. На све стране видиш анђеле са трубама и 
без труба. Светитељи те кротко гледају и благосиљају, а под кубетом као да 
још трепери последњи акорд анђелске песме „Свјат, свјат, свјат, Господ 
Саваот!“ Нека пријатна милина испуњује ти груди, срце необично закуца, а 
душу обузима жеља да се и твој глас придружи гласу анђела, сузе навиру, 
капа слеће с главе, а рука се пење за крсно знамење.  

 
(Поп Видоје, 1921) 

 
*** 

 Суморан јесењи дан. Киша 
ромори, или она густа изма-
глица која до сржи у костију до-
пире. Већ неколико дана како 
сунце скривају тешки, хладни 
облаци. Мени јављају да имам 
опело у другом селу моје паро-
хије, које је добар сахат удаљено, 
па још траже да на појату дођем, 
јер сељаци тога села већином 
живе по појатама које су расту-
рене по целом атару сеоском. По 
тако влажном дану, кад је и пса 
из сувоте грешно истерати, по 
сеоским каљавим и изривеним 
коловозима ја морам, оставив-
ши сав започети код куће посао, 
на позив ићи, па ма и пешке. 

Цртеж са маргина рукописа 
другог дела Мемоара 

Црква Светог вознесења Господњег у Чуругу, 
цртеж оловком, 1960. (у приватној колекцији) 
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Мокар, уморан стижем код појате, с муком силазим с коња. Око куће дебело, 
непроходно блато, на све стране баре и барице, прљаве од сточне балеге, која 
са блатом измешана чини да цело двориште има некакву чађаву боју. С 
муком пролазим кроз то језеро од блата и улазим у кућу да се што пре 
склоним у сувоту. Из куће излети која крмача или пас, који се због дима нису 
могли да примете. Код самог прага копања са усмрделом помијом; у једном 
углу риче теле, какоће кокошка; око ватре жене подстичу лонце, греју се, 
смеју се, а највише разговарају; у ниској собици, у којој мора погурено да се 
стоји, прави пакао; у једном крају мали од дасака креветић, на коме су 
наслагани хлебови, краваји, цвеће, воће; под креветом слама по којој 
баратају и циче прасићи. И овде дим, смрад, запара од свећа и тамњана. 
Покојник насред собе на поњави, око њега жене нешто чепркају и намештају, 
довикују, лармају, а неке углас кукају... Нигде да седнеш, али где и како кад 
се давим?! Кажем да отворе једно прозорче, па излазим напоље на воду и 
кишу, али је ипак боље него унутра. Под кровињаром људи тешу сандук, али 
и код њих није боље. У таквом загушљивом ваздуху ја морам да опојем 
покојника и једва чекам да изиђем из оног смрада и блата. Јест, али домаћин 
жели да му драгог покојника и до гробља испратим. Иако скупље кошта, 
ипак наваљује: ‘Шта кошта, платићу!‘, каже он. Мени се на ино не може, већ 
хајд' опет по киши и блату, спотичући се и клизајући поред сеоских плотова 
и јаруга, али је бар ваздух чистији. Ето нас и на гробљу. Покојник је сахрањен, 
и сада шта? Ни киша, ни блато, ни хлад, ни глад, ништа ми не пада тако 
тешко као овај моменат кад морам да пружим руку ожалошћеном родитељу 
да ми за опело плати, кад морам да се с њим на гробу јединца му сина ценкам 
и погађам и напослетку да одем без ичега.  
 Уочи Ускрса или славе водица треба да се пронесе. Свештеник пође из 
дворишта у двориште, једни га пси оставе а други га прихвате, узбуне цело 
село, он је принуђен да иде јер му је то дужност.  
 Ето, господине, како попују попови по селима. После сваког таквог 
похода у парохији свештеник долази кући уморан, изломљен, каљав, исце-
пан, јадан и жалостан, по мећави и лапавици, а више пута доцкан по ноћи. 
Јест. Горак је хлеб што га свештеник зарађује.  

 
(Живот свештеника на селу, 1912) 

 
 
*** 
 Године 1944. требало је, по обичају, да се на Богојављење освешта 
вода. Раније је то био најсвечанији дан, кад је војска, цео гарнизон књаже-
вачки излазио парадно на пијац са развијеном заставом. Уз пуцањ прангија 
и интонацију војне музике, водица би била освећена, народ би воду из 
постављених чаброва разграбио, војска би се вратила у касарну, а литија у 
цркву, уз весело звоњење, а крст од леда начињен најстарији свештеник би 
бацио у Тимок, да га неко од омладине извади из воде и покаже народу за 
добар бакшиш.  
 И овог пута је крст од леда био начињен и на пијаци намештен уочи 
Богојављења. Али ујутру, за време јутрења, нестаде леденог крста на пијаци, 
а место њега намештена ледена петокрака звезда. Као старешина цркве, ја 
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сам протестовао код надлежних у општини, који обећаше да ће ствар попра-
вити и крст наместити, али место тога, четири камиона изишли су на пијац 
да за време литије пробају јесу ли та возила исправна, па када наиђе литија 
из цркве да својом буком и хуком и кретањем напред, назад, укруг, разбију 
литију и онемогуће свештање водице. Ја сам то предвидео, па замолим неко-
лико људи те пренесоше чаброве у црквену порту, где ја водоосвећење 
обавим, а на пијаци се величанствено дизала на леденом педесталу ледена 
звезда. То се чудо чуло и до Америке, о чему је после изишао у нашем листу 
чланак у „Новостима“. Од тог времена водоосвећења на Богојављење врши 
се у црквеној порти.  

 
(Моји мемоари, 2015) 

 
 
*** 
 За опело све беше спремно и готово. Ето га и поп Вула са својим цркве-
њаком Јаковом.  
 Поп Вула беше чврст старац и тачан у својој дужности, али строг. Три-
десет година попује он у тој парохији. Сви су га поштовали, али се и 
прибојавали јер беше љут и пргав. Није он никоме дозвољавао да се који ше-
гачи са његовим звањем или службом. Што је за њега светиња, морало је 
бити светиња и за све парохијане. Парохијане своје учио је и саветовао као 
своју децу и сваку недаћу њихову примао је ближе срцу, док се у радости с 
њима радовао. А кад се деси да се неко у његовом присуству покаже несмо-
трен и неучтив, поп Вула би га на лицу места обличио, осрамотио и натерао 
да поцрвени и да се покаје. 
 Такав беше поп Вула. 
 „Бог да прости чика Тасу!“, рече он с коња и подиже читу. 
 „Бог да га прости!“, одговорише сви и устадоше. 
 „Ето шта ти је од човека“, поче поп Вула седајући на понуђену му сто-
лицу. „Данас јесте, сутра није. Данас једе и пије, смеје се и весели, а сутра га 
оплакују и спремају се да га испрате до вечне куће... Целог свог живота човек 
ради, трчи да задовољи своје потребе и све му је мало. Понеко не зна мере ни 
у раду ни у одмору, ни у весељу ни у гњеву. Колико пута се само Бог опсује, 
па слава, светац, Богородица, а мати и отац – на сваку трећу реч. Свађа се и 
парничи с људима, за џак кромпира иду на суд, а за једно јаје више пута крв 
легне. Понеко стекне милионе, али кад дође суђени час све остави. ’Ништа 
собом не понесе, већ скрштене беле руке и праведна дела своја.‘ Тело иде у 
земљу јер је од земље, а душа Богу јер је од Бога. А шта остаје од човека, добре 
или рђаве успомене...“ 

 
(Једно опело, 1922)  

 
 
Избор из прозе проте Симе Жикића сачинила Владана Стојадиновић 
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СИМА ЖИКИЋ, ХРОНИЧАР 
ЈЕДНОГ ДОБА 

 
 

Владана Стојадиновић 
 
 
 У другој половини 19. и на почетку 20. вијека поједини српски крајеви 
добили су своје мајсторе приповједаче. Као што је приповједач српског при-
морја из Паштровића био Стефан Митров Љубиша, као што је приповједач 
српске Војводине и Сентандреје био Јаков Игњатовић, а Мачве Јанко Весе-
линовић, као што је приповједач западне Србије био Милован Ђ. Глишић, а 
Шапца Лаза К. Лазаревић, као што је приповједач Срема био Павле Марковић 
Адамов, а приповједач Далмације, Боке Которске, Цетиња и Београда Симо 
Матавуљ, као што су писци Београда били Светолик Ранковић, Војислав Илић 
и Бранислав Нушић, као што је сликар Ниша и јужне Србије, а затим и родне 
Бачке, те Београда био Стеван Сремац, а Врања и Пчиње Бора Станковић, као 
што је Григорије Божовић био приповједач Ибарског Колашина, тако је и 
Симеон Сима Жикић у првој половини и средином 20. вијека постао 
аутентични сликар, писац и приповједач градова Књажевца и Зајечара, као и 
читавог тимочког поднебља југоисточне Србије.  
 

(Горан Максимовић, Сликар тимочког поднебља, 2013) 
 
 Сликар тимочког поднебља, свештеник, писац и ликовни уметник, 
вероучитељ и учитељ, Сима Жикић (1878–1964)10 оставио нам је у наслеђе 
                                                        
10 Сима Жикић рођен је 4. (16) јануара 1878. у Зајечару, у трговачкој породици. Захваљујући 
веома рано испољеном таленту за цртање и писање, из зајечарске гимназије, на препоруку 
наставника цртања сликара Николе Марковића, и са благословом епископа тимочког Мелентија, 
1897. одлази на школовање у Русију, најпре у живописачку и иконописачку школу при 
Светотројицкој Сергијевој лаври крај Москве, а затим од 1899. до 1905. стиче духовно 
образовање у Витанској богословији при Сергијевој лаври и у Донској богословији у 
Новочеркаску. По повратку у Србију 1905, пре него што се заувек определио за свештенички 
позив, Сима Жикић службује као учитељ у Облачини код Мерошине, па у Васиљу крај Књажевца. 
За ђакона је рукоположен 1909, а 1910. постављен за писара Духовног суда у Зајечару. 
Свештенички чин прима 1911. и добија парохију у Планиници крај Зајечара, а од 1913. службује 
у Кривом Виру код Бољевца. Бурне године Првог светског рата проводи у избеглиштву и као 
свештеник у Винчи крај Београда. Године 1920. постаје парох у Књажевцу, где служи до пензије 
1953. Поред свештеничког позива, Сима Жикић веома се успешно бавио и просветним радом – 
предавао је веронауку и цртање. Aктивно је учествовао у друштвеном и културном животу 
књажевачке вароши. Бавио се хуманитарним радом и био оснивач и дугогодишњи председник 
пододбора Црвеног крста у Књажевцу. Предани свештенички, уметнички, просветни и 
хуманитарни рад Симе Жикића није био незапажен. Црквене власти одликовале су га црвеним 
појасом и чином протојереја. Државне власти доделиле су му две златне медаље за учешће у 
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изузетно обимно и значајно дело. Мало познато стручној, а сасвим непознато 
широј јавности, Жикићево је стваралаштво „из таме тихог заборава“ изашло 
готово пола века после његове смрти, захваљујући књажевачким установама 
културе, „чуварима памћења завичаја“, Народној библиотеци „Његош“ и За-
вичајном музеју Књажевац, као и потомцима Симе Жикића, који су његову 
заоставштину уступили стручњацима ради обраде, тумачења, публиковања 
и презентовања. Завичајни музеј Књажевац приредио је изложбе „Сима Жи-
кић, хроничар свога времена“ (2013) и „Сима Жикић, сведок ратних стра-
дања“ (2015), представљајући Жикићево ликовно стваралаштво, и публи-
ковао рукопис његовог приручника за наставу цртања Конспективни прег-
лед историје уметности (2011). У едицији „Завештање“ Народна библио-
тека „Његош“ приредила је и објавила седам Жикићевих књига, насталих из 
његове писане, превасходно рукописне заоставштине – романе Говор срца 
(2010), На своме послу (2011) и За указом (2013), збирке приповедака 
Парохијске слике и прилике (2012) и Тешка времена (2014), збирку разно-
врсних списа Пастирска реч (2014) и обимну публикацију Моји мемоари 
(2015). Осма књига едиције „Завештање“ Сима Жикић, сведок времена 
(2017), зборник радова са библиографијом, настала је с намером тумачења 
књижевног опуса Симе Жикића и представљања писца као значајног хрони-
чара југоисточне Србије, па и ширег простора Србије, с краја 19. и прве 
половине 20. века. (Стојадиновић 2017а, 7) 
 
 

ЗАВЕШТАЊЕ СИМЕ ЖИКИЋА11 
 
 Вишеструки таленат, изузетан посматрачки дар, широко и свестрано 
образовање, сликарско и духовно, понето из царске Русије, богато искуство 
стечено служењем Богу и народу, необична судбина на коју су утицале раз-
личите животне околности и крупни историјски догађаји, уткани су у 
књижевно и ликовно дело књажевачког проте Симе Жикића, стварано го-
тово седамдесет година – од последње деценије 19. века све до протине смрти 
1964. године.  
 Од ђачких дана па до дубоке старости седао је прота Сима „према за-
тегнутом платну и на њему стварао што [му] душа диктује“. (Жикић 2015, 
469.) Тако је настало више од сто педесет тематски разноврсних уметничких 
дела (портрети, пејзажи, мртве природе, сцене из свакодневног живота, дела 
религиозне тематике), изведених у различитим техникама (цртежи, аква-
рели, уља на платну, скулптуре). (Милошевић Мицић 2013, 9) 

                                                        
ратовима 1912−1913, два Ордена Црвеног крста, Орден Југословенске круне 4. степена и Орден 
Светог Саве 5. реда. Протојереј Сима Жикић умро је 15. новембра 1964. Према сопственој жељи, 
а и према заслугама, сахрањен је у порти Цркве Светог Ђорђа у Књажевцу. 
11 Уз нужне допуне и корекције, део текста са поднасловом „Завештање Симе Жикића“ преузет 
је из прилога публикација едиције „Завештање“ (видети: Стојадиновић 2015, 681–688; 
Стојадиновић 2017б, 11–21). 
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Писана заоставштина Симе Жикића једнако је богата и разноврсна као и ње-
гов ликовни опус и садржи, према досадашњем истраживању, више од 
седамдесет наслова различитих врста текстова, написаних на око три хиљаде 
страница. Уз то, у Жикићевој заоставштини сачувана је и обимна и разно-
врсна преписка и друга документарна и визуелна грађа, која још није 
довољно истражена, обрађена и презентована.  
 О животу и делу Симе Жикића, а посебно о обиму и разноврсности 
његовог ликовног и књижевног опуса, до 2010. мало је ко знао, изузев нају-
жег круга сродника и пријатеља, малобројних стручњака који се баве исто-
ријом завичајне културе, те понеког старијег Књажевчанина, међуратног 
школарца, који га је упамтио као врсног педагога – вероучитеља и настав-
ника цртања. Деведесетих година 20. века, помињан је прота Жикић у зави-
чајним публикацијама, био заступљен на колективним изложбама слика, где 
му је посвећено мало простора, сразмерно дотадашњим сазнањима о 
његовом стваралаштву. Значајнија представљања његовог ликовног опуса 
организовали су најпре Завичајни музеј Књажевац 1992, а потом и Дом кул-
туре Књажевац у оквиру 14. Јесењег ликовног салона 2008, на изложби слика 
под називом „Деда и унук“, када су дела Симе Жикића била изложена уз 
ликовне радове његовог унука, академског сликара и рестауратора Влади-
мира Манића (1957–2013). (Милошевић Мицић 2013, 23, 37) Био је то 
почетак откривања савременој публици његовог уметничког бића – сликар-
ског. Књижевно стваралаштво остајало је и даље непознато.  
 Захваљујући честим контактима и присним односима са потомцима 
Симе Жикића, унуцима и праунуцима, власницима највећег дела протине за-
оставштине, од 2008. године, управо од изложбе „Деда и унук“, стручњацима 
Народне библиотеке „Његош“ и Завичајног музеја Књажевац отворило се 
ново поље за истраживање, тумачење и очување завичајне и националне 
културне баштине.  
 Већ на самом почетку проучавања, целокупна Жикићева заостав-
штина посматрана је као грађа од вишеструког значаја – уметничког, кул-
турног, документарног и историјског, те је као таква тумачена и презен-
тована. Као ликовни уметник, Сима Жикић сврстава се међу сликаре наивног 
реализма (Милошевић Мицић, 2014), као књижевник припада генерацији 
позних реалиста, који су почели да стварају почетком 20. века (Максимовић 
2014). Свеукупно његово дело својеврсно је сведочанство о животу у Србији 
и Тимочкој крајини последњих деценија 19. и прве половине 20. века. Паж-
љив посматрач, талентован сликар и вешт приповедач Сима Жикић зато се 
сматра значајним хроничарем поменутог времена и простора.  
 У листовима и часописима Српске православне цркве Пастирска реч, 
Весник, недељни црквено-политички лист, Весник српске цркве, Летопис 
Тимочке епархије, Гласник епархије Тимочке, у периоду од 1910. до 1940. 
Сима Жикић објавио је петнаест приповедака, шест превода са руског језика 
и седамнаест текстова различите тематике који се не сврставају у његове 
књижевне радове. У књажевачком недељнику Заглавак, 1935. у наставцима 
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је излазила приповетка „Кад срце говори“12, а у овом листу штампано је и не-
колико Жикићевих чланака о локалним темама. Као засебну публикацију, 
Жикић је објавио само приповетку Поп Видоје 1921. године.  
 Највећи број књижевних радова остао је необјављен. Рукописе су го-
тово пола века после Жикићеве смрти брижљиво чували његови потомци. 
Овај приватни фонд садржи рукописе три романа, четрнаест приповедака, 
два путописна записа, два кратка драмска текста, обимну аутобиографску 
грађу – мемоаре, дневник из Русије и две поетске збирке.13  
 Током вишегодишњег истраживања и прикупљања података о био-
графији и стваралаштву проте Жикића, постављало се питање о разлозима 
због којих је писац своје радове објављивао само до 1940. године, тј. до по-
четка Другог светског рата. Исто тако, постављало се питање о мотивима који 
су га покретали да и после ове године, готово до краја живота, вредно и 
упорно пише.  
 О поменутим разлозима и мотивима одговор је дао сам писац у својим 
„написима“. Већ зашао у године, Сима Жикић, прота у пензији, „изложио је 
свој животопис“ у рукопису „Моји мемоари“, желећи да остави неки траг о 
себи, по „чему би [његови] потомци знали да је живео, мислио, радио и како 
би по том раду дали свој суд о [њему]“ (Жикић 2015, 16). „Моје, а највише 
ратне прилике, нису ми дозвољавале да своје написе средим у неколико 
књига, које би, уверен сам, биле радо читане и умножиле би број књига мно-
гих библиотека“, забележио је Сима Жикић на последњим страницама 
мемоара, објаснивши тако и разлоге због којих његова дела нису штампана 
после 1940. године. У наставку, писац износи и мотиве који су га, упркос 
околностима, гонили да непрестано ствара: „Пишући ове редове осећам не 
само мирну савест већ и душевну радост, сазнавајући да испуњавам своју 
дужност и према Богу и према људима и према самом себи. Сазнајем да мој 
живот не пролази неопажен, ако не у ширим друштвеним, а оно бар у ужим 
круговима, у круговима мојих познаника, пријатеља и сродника и потомака, 
који, верујем, неће црвенити када моје име спомену“. (Жикић 2015, 470) 
 

РОМАНЕСКНА ПРОЗА СИМЕ ЖИКИЋА 
 
 У Жикићевој књижевној заоставштини нарочито значајно место зау-
зимају три романа, Говор срца, роман (2010), завршен после 1945, На своме 
послу, роман из свештеничког живота (2011) из 1945. и За указом, роман 
из чиновничког живота (2013), написан 1951. године. Како је основна њи-
хова тема развојни пут тројице главних јунака, сва три романа жанровски се 
могу сврстати у романе личности, са одликама друштвеног и историјског ро-
мана. 
                                                        
12 Радња недовршене приповетке „Кад срце говори“, која је 1935. излазила у књажевачком листу 
Заглавак, идентична је радњи Жикићевог романа Говор срца.  
13 У евиденцији коју је Жикић водио о својим радовима наведени су наслови још две приповетке, 
које нису сачуване или до сада нису пронађене („Једна воштаница“ или „Последња воштаница“ и 
„Голгота“). Од аутобиографске грађе, једини спис који није пронађен, а чије постојање потврђује 
Сима Жикић у својим мемоарима, јесте дневник који је водио током Првог светског рата (Жикић 
2015, 403).  
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 Како у поговору под насловом „У вртлогу историје“ пише историчар 
књижевности проф. др Горан Максимовић, роман Говор срца „тематски је 
везан за простор Ниша и јужне Србије, те за бројне друге балканске просторе 
[...] у судбоносним историјским годинама балканских ратова и поготово 
Првог свјетског рата. Кратак осврт на жанровску типологију овог дјела упу-
ћује нас на закључак да се ради о развојном типу романа или роману 
личности у којем је испричано породично поријекло, дјетињство, школо-
вање и одрастање, а затим и цјелокупна тегобна животна судбина, те 
изложена сложена карактеризација главног јунака Димитка Мунчића из 
Ниша, који је стицајем историјске судбине, иако је био обичан нишки кафе-
џија, постао учесник и свједок неких од најкрупнијих историјских догађаја 
за судбину српског народа из година балканских ратова и Првог свјетског 
рата. Говор срца у жанровском погледу представља веома захтјевну грађе-
вину, у којој развојни тип романа, иначе доминантан у уводним поглављима 
дјела, прераста у историјски роман или роман времена, у којем васкрсавају 
бројни аутентични догађаји [...], као и бројне конкретне појаве и личности 
[...]. У жанровском погледу роман Говор срца можемо читати и као роман 
простора или друштвени тип романа, у којем се сусрећемо са аутентичном 
сликом приватног и јавног живота у јужној Србији на размеђу 19. и у првим 
деценијама  20. вијека“. (Максимовић 2010, 272–273) 
 Романескну причу у роману На своме послу Сима Жикић гради на 
стварним догађајима и личностима и смешта их у одређени историјски кон-
текст, у период последњих деценија 19. века до година након завршетка 
Другог светског рата. То је, заправо, један животни век – од најранијег де-
тињства „под дединим кровом и опеком“ у Ђурђеву, преко школовања у 
новосадској гимназији и карловачкој богословији, женидбе, добијања паро-
хије у Чуругу, несрећног породичног живота, све до страдања главног јунака 
у фашистичкој рацији у јануару 1942. године.  
 Главни јунак романа, прота Василије Теофановић, истинита је лич-
ност.14 Животни пут оца Васе из романа делимично се подудара са његовом 
стварном биографијом. Овај роман издваја се од осталих књижевних дела 
Симе Жикића пре свега по томе што су аутобиографски елементи, вешто 
укомпоновани у романескну причу, у њему најбројнији. Оцу Васи, лику из 
романа, Сима Жикић доделио је приватни живот веома сличан сопственом, 
али знатно трагичнији. (Стојадиновић 2011, 329) 
 О типолошким својствима романа и његовој композицији у којој пре-
познаје две наративне равни, у поговору књиге, под насловом „У вртлогу 
живота“, тумачење даје Горан Максимовић: „Прва наративна раван пред-
ставља хронолошко казивање о развојном путу главног јунака дјела, српског 
                                                        
14 Василије Теофановић (Кула 1865–1945 Чуруг) завршио је гимназију у Новом Саду и 
богословију у Сремским Карловцима. Више од педесет година био је парох у Чуругу. На његов 
предлог и уз његово залагање, сазидан је и осликан иконостас цркве Светог вазнесења господњег 
у Чуругу. Као и Сима Жикић, писао је за црквене часописе, углавном о животу парохије, 
питањима која су тиштила свештенство и активностима Свештеничког удружења. (Стојадиновић 
2011, 328) 
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православног свештеника Василија Теофановића [...]. У тој наративној равни 
роман посједује препознатљива типолошка обиљежја романа личности или 
васпитног романа, у којем се у средишту приповиједања налази психолошка 
карактеризација и развојни животни пут главног јунака. [...] Са друге стране, 
Жикић са много успјеха приказује не само животни пут главног јунака, већ и 
друштвени амбијент и околности у којима се често морао да сналази на своме 
послу овај предани свештеник, тако да романескни текст посједује и значајна 
типолошка својства социјалног романа, на основу којих је могуће веома пре-
цизно реконструисати приватни и јавни живот у српском друштву између 
два свјетска рата. Са треће стране, посебно у завршним поглављима дјела, у 
тој првој и доминантној наративној равни долазе до изражаја и типолошка 
својства историјског романа, поготово онда када су са доста пажње прика-
зане околности настале након смрти краља Александра Карађорђевића у 
атентату у Марсеју 1934. године, затим конкордатска криза (1935–1937), те 
почетак Другог свјетског рата у Краљевини Југославији и поготово трагични 
живот Срба у окупираној Војводини у току тог рата. Посебну трагичку кул-
минацију тај наративни романескни план добија у погромима Срба и Јевреја 
у рацијама мађарских фашиста у току јануара 1942. године.“ (Максимовић 
2011, 321) 
 И у роману из чиновничког живота За указом Жикић прати животни 
пут главних јунака. У средишту његове стваралачке пажње овог пута је сен-
тиментално васпитање двоје главних ликова, Јована Крстановића и Радице 
Богдановић, њихово одрастање од раног детињства до зрелог доба. На суд-
бину ова два лика пресудно је утицао сплет животних околности и 
случајности, који их је спајао и раздвајао, водећи их кроз различита добра и 
лоша искуства до сазревања и стварања заједничке породице. Ово је једини 
роман Симе Жикића који има срећан крај. Од других Жикићевих романа ово 
дело се издваја и по томе што се његова радња добрим делом одвија у Кња-
жевцу, па аутор пружа низ драгоцених података о друштвеном животу 
књажевачке вароши у међуратном периоду. (Стојадиновић 2013, 288) 
 Горан Максимовић, аутор поговора под насловом „Истрајност живот-
них идеала“, о овом Жикићевом књижевном остварењу закључује: „У роману 
За указом Сима Жикић је са успјехом укрстио разнолике наративне перспек-
тиве, а самим тим на узбудљив начин обликовао и противурјечне животне 
судбине и развојни пут својих јунака. Увјерљиво је приказао јавни и при-
ватни живот српског друштва између два свјетска рата, са посебним освртом 
на живот Књажевца и Београда. У суштини је показао неприкосновену жи-
вотну истину да су сви људски циљеви безвриједни, ако нису оплемењени 
остварењем љубавног и породичног идеала. Отуда се овај његов роман, за 
разлику од претходних (Говор срца и На своме послу), који су обиљежени 
трагичким доживљајем свијета, завршава на срећан и идиличан начин, уз 
увјерење да се искрене животне намјере, хумани поступци и чистота душе, 
увијек на крају награђују добрим дјелима“. (Максимовић 2013, 287) 
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ПРИПОВЕДАЧКА ПРОЗА СИМЕ ЖИКИЋА 
 
 Према речима Горана Максимовића, Сима Жикић, заборављен и 
скрајнут писац позног српског реализма, бави се, као приповедач, етнограф-
ском сликом народног живота и окренут је ка етнографској карактеризацији 
јунака, простора, поднебља које описује. (Максимовић 2014) 
 Приповедачка проза Симе Жикића заступљена је у збирци Парохиј-
ске слике и прилике (2012), која садржи петнаест приповедака, објављиваних 
у црквеној периодици од 1914. до 1940, и приповетку „Поп Видоје“ из 1921, и 
у збирци Тешка времена (2014), са четрнаест приповедака сачуваних у руко-
писној грађи, писаних између 1907. и 1962. године.  
 Сима Жикић био је свештеник више од четрдесет година. Вишедеце-
нијско  искуство, стечено служењем „на њиви господњој“, Жикић, даровити 
посматрач и сликар живописног живота и обичаја народа и најразличитијих 
судбина појединаца, преносио је и у своје приповетке. Свештеник је у њима 
веома често главни или споредни лик. (Стојадиновић 2012, 265)  
 Књижевна остварења књажевачког проте из предратног периода, 
штампана у збирци Парохијске слике и прилике и „усмјерена на свакодневни 
живот у парохији“, Горан Максимовић назвао је причама из живота народа, 
а у поговору збирке пише: „Сима Жикић је као приповједач на аутентичан 
начин приказао слике и прилике, људе и обичаје са простора југоисточне 
Србије с краја 19. и из почетних деценија 20. вијека. Приказао је свагдашњу 
народну патњу и срећу, карактере и нарави, обичаје и вјеровања, те борбу са 
сиромаштвом, болестима и непросвијећеношћу, али и трагичну судбину и 
страдања у ратовима и окупацијама. Показао је постојаност тог народа који 
никад није заборавио свијест о српском имену и православној вјери. Све то 
исприповиједано је на занимљив начин, лијепим језиком и јасном речени-
цом, кроз вјешто вођене наративне заплете, кроз упечатљиве описе и пси-
холошке карактеризације.“ (Максимовић 2012, 264) 
У приповеткама збирке Тешка времена заступљене су теме које су у фокусу 
интересовања Симе Жикића и у другим његовим књижевним радовима – 
живот и страдања народа током балканских ратова, Првог и Другог светског 
рата, епизоде из свештеничке службе, те аутобиографске приповести које до-
пуњују слику пишчевог трновитог животног пута и доприносе тумачењу 
његовог несвакидашњег уметничког и књижевног дела. (Стојадиновић 
2014а, 267)  
 Према виђењу професора књижевности Бојана Ристића, проза Симе 
Жикића, као и проза српских лирских реалиста, Жикићевих савременика, 
попут Петра Кочића, Борисава Станковића, Ива Ћипика и других, одликује 
се „објективним сликањем стварности, идеја и фабуле, али и лирским слика-
њем пејзажа који су одраз личности, изванредном психолошком каракте-
ризацијом ликова, као и изузетном везаношћу за завичај. […] Жикић пише о 
ономе што је видео и доживео, уз описе људских карактера, али и слабости и 
изопачености друштва, које је израњавано и готово уништено бројним ра-
товима. Његове приповетке одликују се свежином, добром карактериза-
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цијом ликова и реалистичним описима живота различитих друштвених 
слојева у Књажевцу у минулим временима“. (Ристић 2017, 81, 91) 
 
 

ПАСТИРСКА РЕЧ СИМЕ ЖИКИЋА 
 
 Збирка Пастирска реч садржи Жикићевих шест превода са руског је-
зика и седамнаест чланака, штампаних од 1912. до 1939. у црквеној 
периодици, и четири необјављена текста – два путописна записа и два кратка 
драмска текста.  
 Сима Жикић је у међуратном периоду активно учествовао у раду 
Свештеничког удружења и ангажовао се, пером као оружјем, у настојањима 
да се реше поједини свештенички проблеми. Тематски се у својим писаним 
радовима фокусирао на три питања – нерешени социјални свештенички ста-
тус, забрану склапања другог свештеничког брака и страдање српског 
православног свештенства у време Првог светског рата. Уз поједина књи-
жевна дела у којима третира иста питања, ови Жикићеви „написи“ допри-
носе познавању живота српских православних свештеника у периоду пре 
Другог светског рата, а и познавању и тумачењу живота и дела самог аутора, 
јер је овим проблемима био и сам погођен – делио је судбину целокупног 
свештенства које је било „осуђено на просјачење“, био је свештеник удовац и 
доживео је горко искуство прогона свештеника током бугарске окупације у 
Првом светском рату. (Стојадиновић 2014б, 177) 
 „Ја сам светлост свету, ко иде за мном неће ходити у тами, него ће 
имати светлост живота“ (Јн VIII,12), речи су из Светог јеванђеља које као 
општу поруку ове збирке читаоцима упућује писац, а стаду своме „пастир 
добри“ Сима Жикић.  
 О величини и пожртвованости проте Жикића као човека и свеште-
ника, и о важности и актуелности мудрих мисли тог „проповедника Божје 
речи“, сабраних у овој збирци педесет година после његове смрти, у поговору 
збирке писао је протојереј Миодраг Павловић, приближавајући читаоцу и 
суштину свештеничког позива: 
 „Шта је свештеничка служба? Она није ништа друго него служење 
Богу и састрадално служење ближњем своме. Управо то можемо да видимо 
и осетимо у овим пастирским речима које је кроз своје перо забележио и 
нама оставио прота Сима. [...] Тако је он служећи, сведочећи Бога и пропове-
дајући Еванђеље тражио и од себе и од својих ближњих прави суд за оно што 
је чинио, радио и писао. [...] Чувајући успомену на њега као свештеника и 
пастира, остаје нам да се захвалимо Богу на богатом наслеђу које нам је овај 
свештенослужитељ, наоружан благодаћу Божијом, оставио и који се, борећи 
се са својим животним искушењима, није одрекао ни олтара ни Христа Бога 
коме је служио.“ (Павловић 2014б, 171–176) 
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АУТОБИОГРАФСКА ПРОЗА СИМЕ ЖИКИЋА 
 
 У књизи Моји мемоари обједињена је и за штампу приређена аутоби-
ографска рукописна грађа Симе Жикића, исписана на близу 1.300 страница. 
Књига садржи мемоаре и друге радове од значаја за изучавање Жикићевог 
живота, рада и дела – дневник из Русије под насловом „Дневник 1900. г. – 
1906. г.“, и две поетске збирке – [„Растанак и пут у Русију“] и „Успомене из 
школског живота у Васиљу, као учитељ од 1906–1910. год.“. 
 У предговору ове обимне публикације, Горан Максимовић оценио је 
да „не само по широком опсегу времена и разноврсности доживљених и опи-
саних историјских догађаја, људи и географских простора, већ и по аутен-
тичности казивачких поступака и снажној документарно-умјетничкој про-
јекцији, рукопис мемоарско-аутобиографске и дневничке прозе Симе Жи-
кића улази у ред најинтересантнијих књижевних свједочења о непосредним 
јавним и приватним животним приликама у неизвјесном и тешком раздобљу 
од краја 19. па све до средине српског 20. вијека“. (Максимовић 2015, 7) 
 Прецизне године писања мемоара Жикић није забележио. Ипак, на 
основу појединих података које у рукопису наводи, може се претпоставити 
да су они углавном настајали педесетих година 20. века. Већ времешни прота 
Жикић у мемоарима описује дуг временски период, од свог рођења 1878. до 
завршетка Другог светског рата 1945, али, дајући податке о својим прецима 
и потомцима, помиње период и пре и после овог времена – од половине 19. 
века до краја педесетих година 20. века. Описује и многа места у којима је 
живео, боравио или их посетио, многе значајне личности које је сусретао или 
се за њих интересовао, као и историјске догађаје, чији је био учесник или све-
док.  
 Прота Жикић „изложио је свој животопис“ у три дела мемоара. Руко-
пис првог дела мемоара обухвата период од пишчевог рођења до почетка 
Првог светског рата. Други део мемоара посвећен је годинама Првог светског 
рата, а изваја се од остала два дела по томе што га је аутор на маргинама 
илустровао са четрдесет и три цртежа. Трећи део односи се на међуратни пе-
риод све до завршетка Другог светског рата.  
 „Дневник 1900. г. – 1906. г.“ представља изузетан аутентичан доку-
мент из Жикићеве младости. У дневнику Жикић даје обиље података о свом 
приватном животу, а и о ђачком животу Срба у царској Русији на прелазу два 
века, што допуњује податке из мемоара и расветљава поједине догађаје ве-
зане за дане његове младости проведене у Русији. (Стојадиновић 2015, 284–
286)  
 Према тумачењу Горана Максимовића, „документарно-умјетничко 
свједочење Симе Жикића остварено је кроз три доминантна и узајамно ду-
боко прожета и сродна наративна поступка: аутобиографски, мемоарски и 
путописни. Аутобиографски поступак утемељен је на изразито личном 
плану, а обухвата субјективно виђење приватног и породичног живота, шко-
ловања, професионалне службе, личних опредјељења и емоција. […] Мемо-
арски поступак утемељен је на изразито објективном плану, а заснован је на 
покушају што реалнијег приказивања крупних историјских догађаја кроз 
које је пролазио српски народ на крају 19. и у првој половини 20. вијека, а 
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којима је Сима Жикић био непосредни учесник, свједок и опсерватор. На-
ведени поступак настоји да сагледа судбину појединаца, њихових породица, 
познаника и пријатеља, као и читавих народа и простора, у вртлогу великих 
историјских догађаја, који се одвијају без њихове воље, кривице или намјере, 
али који разоткривају управо дубоку патњу и страдање оних који су најневи-
нији. […] Потпуно у складу са основном исповиједном природом дневничког 
поступка, рукопис Жикићевог дневника из Русије садржи много наглаше-
није и неувијеније емоције него у мемоарском дијелу текста, као и свједочења 
о најдубљим интимним искуствима и доживљајима у овој великој и блиској 
земљи, међу сродним људима. Управо у тим сегментима казивања могуће је 
најдубље проникнути у психологију Жикићеве личности, у свијет његових 
емоција и идеја, у љубавне патње и недоумице које су карактеристичне за 
младе године, али и у његову чврсто утемељену етику човјекољубља и пош-
тења, која ће га руководити у каснијим годинама и непрестано му бити од 
помоћи да са много достојанства и постојаности савлада и оне најтеже жи-
вотне ситуације и тренутке. […]  Путописни поступак утемељен је на 
подједнаком дејству субјективних и објективних чинилаца у приказивању 
личних искустава са путовања и дужег или краћег боравка у другим земљама 
и међу другим народима. Непосредно приказивање слика са путовања уте-
мељено је на разноврсним догађајима, на покушају што објективнијег 
приказивања других народа, њихових обичаја, идентитета и културе, непоз-
натих географских простора и етнографских обиљежја. Са друге стране, 
доживљаји који се јављају из сусрета са другим и непознатим народима и 
просторима дубоко су утемељени на субјективним пројекцијама и емоци-
јама, које путописно приповиједање чине узбудљивим, непредвидивим и 
препуним нових и неочекиваних сазнања и искустава“. (Максимовић 2017, 
99–102) 
 
 

ЖИКИЋЕВА СВЕТЛА СТАЗА 
 
 Човек радозналог духа, књижевник сликарског ока Сима Жикић, 
описујући у својим књижевним делима сопствени трновит животни пут, бе-
лежећи своја промишљања и сазнања, посебно искуства из ратних и других 
бурних времена, исписао је својеврсну хронику једног доба, која, бар према 
речима Горана Максимовића на једној од промоција Жикићевих књига, сва-
како заслужује место у неком од поглавља историје српске књижевности.  
 Жикић је своја ликовна и књижевна дела стварао из најдубље уну-
трашње потребе, у нади да ће за собом оставити светли траг по коме ће га 
потомство памтити и ценити. Та му је нада, и као човеку и као свештенику и 
као уметнику, давала снагу у најтежим животним околностима и била пот-
пора до дубоке старости. Овоме у прилог говори мисао коју је Жикић 1952. 
графитном оловком дописао на крају рукописа аутобиографске приповетке 
„Први трн“ из 1907: „Преда мном је трња све више и више, али још не падам 
духом, јер када се окренем за мном је траг мој светла стаза, усејана мирисним 
цвећем, које ће и после мене цветати и мирисати“ (Жикић 2014а, 29). 
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ЛОВЋЕН 
 

 

Илија Лакушић 
 
 
ЛОВЋЕН 
 
Ловћен бјеше брдашце до Његошеве смрти, 
обичан камени вијенац, тек да се вјетар заврти. 
Но прст Господњи, који је отац свега,  
поведе оба Петра до Језерскога врха 
и ту забоде крст 
да споји Њега и Њега.  
 
Бог ми је свједок и свемогуће око 
да се планина вину испод неба високо.  
Па кад се обрадова изнад брда и села 
Господ отвори торбу 
и позва оба Петра  
да изаберу дјела.  
 
Један узе Законе и Посланице свете, 
други Горски вијенац јер бијаше дијете.  
Тада Господ заћута, осмјех преко лица Му мину,  
потом отвори небеса и рече: 
Нека буде во вјеки, 
Слава Оцу и Сину. 
 
ЛЕСЕНДРО 
 
Не треба мени Лесендро 
за двор и дворске свечаности,  
за ведре ноћи и балске разоноде; 
нисам ја зато грудоболан, 
Игумане. 
Но сам ти болан 
што ми кључеви од Језера 
чаме у Ћесаровом шпагу, 
што стискам зубе и умирујем жезло,  
што зао поглед крвника 
поднијети не могу.  
 
Ни копље, ни мач, ни крик,  
добри мој Игумане,  
до неба не досежу, па ево 
љуто перо забадам у ʼартију.

Не треба мени Лесендро 
да јашем барку на мјесечини 
и да топле звијезде у води  

пребројавам. 
Није мени да се зорим палатом 
и да ми слуге златне одоре  

придржавају; 
мени требају кључеви од Језера 
да не куцам на своја врата,  

Игумане.  
 
 
...КОЈИ СЕ ИГРАШЕ У 
ПИЈЕСКУ... 
 
Некада давно, 
када су живјеле бајке,  
спреми се Свети Петар 
да сиђе на Језеро.
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Светац кô светац, 
одгурну четири стране свијета 
и посвети се беспућу. 
 
Сасвим усамљен... брижан, 
изненада се затече у богатству: 
Под кућом – вода, 
у води – риба, 
над кућом – небо, 
у небу – звијезда.  
 
Остаци старог потопа бијаху се 
одавно стишали међу брдима. 
 
Само је дивља пчела 
понад земаљског мира 
зујала тајну далеког меда.  
 
Кад видје Светац да је светиња 
пружила руку, обузе га милина  
и радост подневног сунца 
обасја домовину. Па 
кад се осмјехну Бог, Светац  
познаде знак и погледа  
на малог Рада који се 
играше у пијеску: 
Види, синовац, рече, 
ево ти овај Горски вијенац, 
а ти мени – капелу на Ловћену.  
 
 
...ОТЕЖАО НА ЗЕМЉИ... 
 
Уморан од Божје воље, молитве и  

чекања,  
Свети Петар бијаше отежао на  

земљи. 
И стопала његова почеше да се  

лијепе 
по путевима Господњим 
и путевима брдским. 
 
Но, тек што минуше вјекови 
и забрину се Библиотека, 
а Свети синовац Раде 
написа књиге љековите 
и запали свјетлост у њима. 

Толико свјетлости  
да се провиђаше у гробу.  
 
И Свети Петар се обрадова у  

словима, 
и окријепи у мудростима,  
па у вјечности озарен 
напусти Своје тијело 
и придиже се у души. 
 
Гле: Сад радостан и чио 
свијетли 
као да му је хиљаду година.  
 
 
ШТАМПАРИЈА, ВАТРА И 
ПРЕГОВОРИ 
 
И тако Петар Петровић, 
творац књиге и реченице,  
претопи слова у куршуме, 
у ситне таблете и 
моћне антибиотике,  
љекове против терора 
и других болештина.  
 
Нека немам штампарију,  
нећу ни писати, ни говорити 
док не оздравим, 
док се туђина не ослободим... 
... лудо је мудровати, 
лудо паметан бити, 
са туђом шаком у перчину, 
говораше Петар Петровић 
стијешњен са свих страна.  
 
И даде налог ватри:  
Нека се слова претопе,  
нека се припреме за другу причу  
– за друге разговоре. 
 
Милина бијаше гледати 
како господа преговарачи  
из славне штампарије, 
из претопљених слова 
склопише вреле реченице.  
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Милина бијаше гледати 
како топлим рафалима, 
пуним витешког разумијевања, 
дочекаше непријатеља. 
 
Ах, то је сјај и слава 
незадрживих читалаца са 
љутим словима у цијевима 
који, бираним сугласницима  
и прецизним нишанима, 
зауставише силу и  
објаснише слободу. 
Њежне самогласнике, 
нарочито непостојано А,  
сачуваше за преговоре, 
за задњи метак уз кафу. 
 
Многи су борци, храбри штампари, 
тих година страдали од  

интерпункције. 
Ах, само ријетки знали су  
како се рукује акцентима. 
У великим биткама, 
у витешким пословним  

подухватима, 
у Црној Гори – у брдотеци,  
многима је краткосилазни  
просвирао кроз тјеме. 
Ах, данас славни је гроб 
већ подивљали грм  
– грм на коме расту  
изданци младе ћирилице.  
 
 
ДИОБА ИМЕНА  
(Пјесма о Светом Сави) 
 
Кад се оно дијелише браћа, 
Вукан узе градове и села, 
морне коње и војничке бриге, 
Стефан узе тврђаве и њиве, 
Растко гледа у небеса бела,  
па узима пернице и књиге.  
Вукан узе позлаћене ноже, 
Стефан тражи кубуре и метке,  
Вукан узе доламе и коже, 
Још узима шта се узетʼ може.

Растко узе тамјан и свијећу,  
на десницу стави сва три прста, 
анђели га путем надлијећу 
на дан Сунца и светога Крста.  
 
Градио је себе у Кареји 
све ћутећи три године дана, 
слала му је молитве и слова 
и патила стара мајка Ана.  
 
И прошло је многаја љета, 
баш клечаше једне хладне зиме,  
позваше га гласови олтара,  
дадоше му освештано име. 
 
Тамјан тиња, а свијеће пламте,  
скупило се мног светих глава, 
једна приђе и пред свима рече:  
,,Ваша светост, од сада сте Сава“. 
 
Одувијек има добрих школа,  
које трају јесени и зиме, 
али вјечност просвијетли онај  
коме свеци додијеле име.  
 
Па се плашим за она два брата 
што узеше градове и силу, 
да још чаме на дну свога злата 
гдје Бог слаже моћи на гомилу.  
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РАЗГОВОРИ УГОДНИ  
НАРОДА СЛОВИНСКОГА15 

 
 

Јанко Вујиновић 
 
 
Поруке 
 
 У тешкој, великога формата, обимној 
Књизи утисака, у старој цркви у диселдорфском 
Алтштату, наилазиш на многе језике. Потписи 
или поруке. Усклици. Жеље, молитве, наде. 
Исписане различитим језицима, писмима, руко-
писима.  
 Прелиставаш ту свеску-књигу даље.  
 Наилазиш и на записе на твом језику. За-
једничком језику Словена, и православних и 
католика и Словена мухамеданске вере који 
живе расути и измешани на просторима бивше Југославије.  
 На 385. страници Књиге рукописом некога ко ретко пише, записано 
је: Драга Мајко Небеска, усрдно Те молим да моју обитељ заговараш код 
свога сина Исуса Криста и Драгог Бога.  

Нека нам се бог смилује.  
 У потпису стоје само иницијали: В. Л. 
 Однекуда јасно видиш у црно забрађену старицу из динарских кршева 
какве си често, током годишњих одмора, виђао по приобаљу или по острвима 
Јадрана.  
 Настављаш листати Књигу утисака. 
 На једној од наредних страница испод текста: Мајчице Божја, поз-
драви моју Божицу, Хвала ти много Мајчице мила; потписао се Руди из 
Шентиља. 
 /У време Божићњега вашара 1993. током шетње по диселдорфском 
Старом граду./  
 
Мирославика, је лʼ то бугарско писмо? 
 
 Место радње: Копирница у једном граду на подручју Северне Рајне – 
Вестфалије. 
 Време радње: 17. мај 1997. година, субота, пола сата до поднева.  

                                                        
15 Разговори угодни народа словинскога (Из рукописа „Немачко-српска свеска“) 
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 Лица: Непознати доброћудник са Балкана који је учио ћирилицу, 
Маленкост која води овај измишљени дневник, те тако, нерадо, потписује 
овај запис, наочиглед незаинтересованог Немца, студента, пореклом са 
истока који суботом испомаже у копирници... 
   

Негде у подневу нареченог дана, у журби си. Требало је већ да будеш 
у Франкфурту, а још, као што видимо, ниси ни кренуо. Од престонице Се-
верне Рајне – Вестфалије до главног града Хесена треба возити мушки, 
оштро, да би се стигло за мање од два сата... 

У хитњи си паркирао кола на забрањеном месту, испред копирнице у 
коју си буквално улетео.  

Срећом, има ту доста копир-машина, па и није велика гужва. Није, 
само да ти немаш посебне захтеве, треба ти, на пример, документ са Б-5 пре-
творити, односно копирати на А-2 формату и то још на колор-папиру у две 
или три боје, дакле у форми плаката, а потом све то смањити и ксеровати 
неколико стотина примерака летака.  
 Поменути студент ти итекако помаже. Већ си при крају са свим својим 
захтевима. Наиме, по сточићу крај апарата број 7 постављаш оно што је већ 
копирано, обавештење, програм и летак. Ужурбано тражиш још неки папир 
који треба копирати. Ненамерно постављајући копиране стране тако, тако-
рећи отворене, са упадљивим текстом нагоре, ипак се на трен питаш да ли да 
их окренеш на полеђину. Одустајеш од тога због помисли да нема никаквога 
разлога да текстове одштампане ћириличним писмом, и копиране, превр-
ћеш, то јест кријеш! Да их, ипак, на неки начин скриваш.  
 Зашто би то чинио?  
 Коме ту, у сред Немачке, може сметати ћирилица? И зашто би икоме 
сметала? Кога то писмо може угрозити? Али, исто си тако помислио да ће ти 
копирани материјали за тај минут-два, док урадиш наредни, изазвати нечију 
пажњу. Јер, то није било неко стандардно, уобичајено писмо ћирилице, на 
пример, центури, болд или тајмс, или ахен ћирилица, већ су та обавештења 
била одштампана – мирославиком. Мирослављевим писмом, односно 
писмом насталим на основу једног од најстаријих српских писаних споме-
ника, Мирослављевог јеванђеља. Одштампана писмом које се на монитору 
угледа ако на компјутеру притиснеш Miroslav New Cyrillic; бар тако пише на 
рачунару којим су те опремили да би, кажу, у послу био ефикаснији. Они су 
те опремили, али ти још увек ниси у потпуности савладао отпор према тој 
машини. Но, расправа о твом односу према компјутеру нека сачека неку 
мање ужурбану прилику, а да се сада ипак вратимо на место радње, у копир-
ницу.  
 Дакле, субота, копирница. 
 На сточићу крај једне од десетак копир машина, стоји обавештење о 
Кочићевом збору одштампано мирославиком. 
 И ту сада долази до сусрета.  
 Таман што си помислио како је и то што чиниш – распростиреш по 
столу тако одштампане, односно копиране материјале – ипак нека врста 
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игре, ако не и потребе, а већ се у те твоје папире загледао један човек. Знати-
жељан. Очигледно је да су те копије изазвале његову пажњу или –позорност.  
 Доброћудан је то чова, педесетих година, средњега раста, отворено-
плавих очију, са уредном, подбријаном брадицом.  
 Гледа он, гледа и на језику на којем су написани позиви, плакати и 
леци почиње кратки разговор два брадата средовечника.  
 Не зна се ко се коме први обратио. Ипак, чини се да је онај који се 
загледа, доброћудан човек, ипак први упитао: 
 – Које је то писмо? 
 – То је старо писмо, мирославика.  
 Али, доброћудни саговорник није наиван. Одмах ће ти он знатижељно 
питати даље: 
 – Да ли је то писмо бугарско или македонско? 
 – Није ни бугарско ни македонско. Уосталом, у време када се писало 
овим писмом, језик Словена са подручја данашње Бугарске и оних са про-
стора Македоније се није разликовао. И данас се мало разликује. 
 А поменуто писмо је настало на основу једног јеванђеља писаног за 
српског кнеза Мирослава. 
 И ти већ везеш даље општепознате чињенице из историје језика. Оне 
са прве године студија... 
 У то време на Балкану употребљавала су се два писма, старије, сложе-
није –  глагољица и нешто млађе и поједностављеније – ћирилица. Сва три 
тада позната народа Балкана, ако изоставимо Грке, дакле и Срби и Бугари и 
Хрвати, употребљавали су оба писма. Додуше, глагољица се нешто дуже 
задржала на подручју данашње Хрватске, док је на истоку, па чак и у Русији 
и у Румунији ушла у употребу ћирилица.     
 А овим, Ћириловим писмом је иначе написан један од најлепших спо-
меника средњовековне писмености Мирослављево јеванђеље. 
  По том је рукопису Григорија дијака, по Јеванђељу писаном за захум-
ског кнеза Мирослава, брата Стефана Немање, ово писмо и добило име – 
Мирославика.  
 – Знам и ја понешто о томе.  
 – Па зашто онда питате да ли је ово бугарско или македонско писмо? 
 – Да се не помену Срби, које данас није популарно помињати. Бугаре 
и Македонце човјек може помињати на сваком кораку. Чак ће онај који их 
спомиње бити по нечему и симпатичан. Ако не егзотичан. Уосталом, сви смо 
ми са Балкана помало симпатични, понекад крволочни, у понечему наивни 
и – егзотични.  
 – А Ви, одакле Ви долазите са Балкана? 
 – Крај из којега сам ја, мислим, не спада у Балкан. Па чак и ако спада, 
моји сународници не воле то потврдити. Ја сам Вам из Славоније. Од Осјека. 
И у школи сам учио ћирилицу. 
 – Па без обзира на све, ево Вам овај позив да дођете на Кочићев збор, 
у Дортмунд. Бићете добродошли. Скупи се ту две-три хиљаде људи.  
 – Ево и Вама позив да се нађете у Диселдорфу, у цркви. Прослављамо 
десетегодишњицу постојања Хрватске културне заједнице. Нека сте добро-
дошли. 
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 – Довиђења! 
 – Збогом! 
    
Бошко, Купрешанин или – пресушили извори 
 
 На Купресу је, побро, било 306 извора. А данас их је стотинак мање. И 
то само за годину дана. Неће, побро мој, никоме ко је нас отуда оћерʼо бити 
добро. Ко се уселио у куће прогнаних, ко је запалио ватру на нашим огњиш-
тима. И не може му бити добро. Како, на прилику, побратиме, да му буде 
добро када он живи на туђем крвавом зноју и на туђем прагу.  
 На нашој крви.   
 Ето, то им и земља на Купресу показује.  
 Пресушују извори. 
 За две-три године, а можда и прије, побро мој, пресушиће цела Купре-
шка висораван. 
 Па нека се онда по њој шире колико год ʼоће.  
 И чувени водопад у Јајцу, који је одвајкада, од постанка свијета био 
исти, најлепши и најмоћнији у том крају, сада је отањио. Нема, побро, воде. 
 То више и није водопад, већ поточић. 
 Сачувај нас Боже!  
 И ја, све што стекʼо, сада, овом белосвјетском ујдурмом, изгубиʼ. Изгу-
био сам све што сам имʼо на Купресу.  
 Остала су нам тамо гробља и јаме. Јаме поклане родбине у оном, про-
шлом рату од ʼ41. до ʼ45. То су масовне јаме које нисмо смели обиљежавати. 
Порушене цркве које су нам комунистичке власти браниле да обнављамо. Од 
свију села на Купресу само у једном је, стицајем околности и домишљатошћу, 
сачувано звоно.  

Једно једино на цјелу Купрешку висораван.  
 Звоно смо, побро мој, подигли на један високи храст. И ту је оно зво-
нило. 
 Звоно о дубу. 
 И ово још да ти кажем 
 Купрес је био најчистији српски крај. 
 То је, побратиме, Богу плакати шта су свјетске силе отеле од нас.  

Што ли смо са Купреса протерани? 
 Ја и сада сањам Купрес. Слушам о Купресу.  
 Ето, пре неки дан од једног Хрвата управо чујем ово што и теби, побра-
тиме, приповиједам.  
 Жали се тај Хрват како су на Купресу пресушили многи извори. 
 Отекла и вода за народом који је отекао.  
 Помислио сам, побратиме, али му то нисам рекао: Живе ће воде по-
тећи опет по Купресу, када се прогнани православни народ врати. 
 Ако се више икада врати.  
 

(Бошко са Купреса, у порти СПЦ Св. Апостола Луке, Дортмунд, о Духовима 1996.) 
 
 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 66

Ој, Дрвару, трипут си горио 
 
 Имао сам ти ја проблема с њемачким законом, шћепало ме и држало 
ме три дана. Није то ништа озбиљно, наивно, најебʼо сам са фирмом, порез и 
тако то. 

Ако ћеш ми вјеровати, најебʼо сам ти због нашиʼ људи. Нико те и не 
може зајебати као твој.  
 Онда ме пусти. 

И ја, чим сам се докопао куће, узмем своје папире и кажем жени: Ама, 
идем ја доле, у Дрвар, да обиђем гроб мале, и кућу. Идем, па шта буде да буде. 
Јер, не знам, да ли ће ме ови Немци опет шћепати. А и када те шћепају, не 
знаш када ће те пустити. И када ћеш онда ићи доле. Морам ја поћи, велим.  
 Преко Мађарске, Суботице и Новог Сада, па на Бјељину. И онда доље, 
идем даље.  
 А шта ти је, Рајко, потребно да би ушао доље? Папири, виза. Како си 
уопште прешао границу? 
 Ма нема ти ту ништа. Нема границе. То ти је нешто смешно, што 
човјек уопште не може да замисли и разумије. У Кључ када сам улазио, јер 
туда морамо проћи, ја очекујем неку границу, а оно, брате, ништа. Јесте, у 
Кључу су муслимани. Дођемо тамо, а Срби прегледају неке аутобусе. Било је 
ту двадесет до тридесет аутобуса. Тај дан је Алија горе у Сарајʼву ваљда пра-
вио неку смотру, па су онда Муслимани ишли на ту смотру преко Републике 
Српске.  
 У Кључ уђем, а ниђе никог. 
 Ја све очекујем неку границу, а ниђе ништа. Питам ја Драгољуба: ,,Ђе 
им је граница, ђе су ти љиљани? А он ми каже како ни сам то не зна. Ушли 
смо у град. Кад смо били на самом Врбасу, Врбас туда тече, видим те љиљане, 
онај знак. Ама, то ти је кʼо мали знак, кʼо на некој преслици, тако тај мали 
знак стоји на неком кочићу. 

Ујутру смо ми туда прошли рано. Рано је – шест сати. Није ту било 
никога. Ниђе никог.  

Када смо излазили из Кључа, заустави нас милиција. 
– Добро јутро.  
– Добро јутро.  
– Куда то? – питају они.  
– Идете ли у то и то село? – питају за једно село код Петровца.  
– Имате ли немачке таблице? 
– Ма јок, стари ауто, старе таблице Дрвара.  
Био је то ауто једног мог пријатеља.  
Рекли смо ми тој контроли да смо кренули до Дрвара, ако будемо 

могли тамо ући.  
– Добро, момци – веле они нама. ̓ Ајте, ви, и чувајте се, лепо нас сјетују 

ти муслимани из контроле.  
И ту се пут одваја за Оштрељ, за Бихаћ, а овамо за град Петровац. 
Е онда ја избацим мигавац да крећем за Оштрељ, када ти пред мене 

искочи полицајац. Дигне ти он ону таблицу, а ја стадоʼ десно.  
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– Добро јутро.  
– Добро јутро 
– Куда то? 
– У Дрвар.  
– У Дрвар? 
– Је лʼ то још увјек Титин Дрвар? – пита он због наших таблица.  
– Па то су нам те старе таблице – кажемо ми. 
– Имаш ти сада и нове таблице. Можеш их узети у Хрвата. Имају они 

нове таблице. Није више то Титин Дрвар.  
Питају: ,,Имате ли оружја? Одговоримо им да немамо.  
Траже они нама документе. Не, нису тражили никакве пасоше. Какве 

пасоше, ама, све кʼо да то и није друга држава.  
– Која је сад то била патрола? 
– То су опет били муслимани.  
Питају они нас даље да ли ми знамо шта треба да радимо када дођемо 

у Дрвар. 
Кажемо им да не знамо. 
Опет нас љепо сјетују они да чим уђемо у град, да се морамо одмаʼ ја-

вити у станицу милиције. Одмаʼ, да вас неко не би јурио и ћапио. Да не 
заглавите хапс. Знате, незгодни су ʼРвати. Не мошʼ ти с њима.  

Опростимо се и од те муслиманске контроле и уђемо у град. 
Улазиш у град ђе си одрасто. А град опет пуст, ниђе никога. Ниђе живе 

душе. Додуше, јутро је, то петнесʼ до седам, али – опет, ниђе никога. Просто 
да не верујеш својим очима. Никада ја за свога живота нисам такав Дрвар 
видио, пуст и празан. А раније када си у том граду, а то све око тебе ври и 
живи. То је тако било, да те туга увати. 

Много жалосно изгледа Дрвар без Дрварчана.  
Нема људи, ваљда се још нису населили. Ма јок, населили су га они. 

Али је ваљда то још било рано. Или су ти људи по кућама, не излазе из кућа. 
Просто као да тај град није исти. Јесте исти, исто је то место, исте су зграде, 
али све остало је другачије.  

Тужно и пусто.  
 Улазимо ми одмаʼ, ондекаре, у станицу милиције. Отварамо врата, а 
они седе у оној великој просторији. Играју шаʼа. Поскочише кад ми банусмо. 
Онај један високи пита мене:  

– Каква је то сад делегација?  
– Српска – кажем ја.  
– Како српска? – брецну се он.  
– Па лепо, српска – велим, јашта друго и могу да му кажем. Дошли 

смо – велим му – да посетимо град. Да обиђемо куће.   
Одмах њима лакше буде. Није ни њима свеједно. Чак су између себе и 

причали: ,,Е, јеботе, људи, јесте ли видʼли како они упадоше, изненадише 
нас. Могли су и бомбу бацити“.  

Ми ћутимо.  
И одмаʼ они нама спремају мјесто где ћемо сјести, столице.  
Сједосмо ми.  
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И тад ти они рекоше – Документа!  
Пружисмо им документа.  
Поче ти онда испитивање – Ђе си био, шта си радио? Ђе си служио 

војску? Каде? Чију си војску служио? Колико си био у војсци? Ђе су вам си-
нови? Што их нисте повели са собом?... 

И тако то. Мале провокације. Али ништа.  
Ја сам њима показивао стару личну карту, изашлу још пре четири, пре 

пет година, али нису се они на то освртали. Е после, кад им рекоʼ да уопште 
нисам служио војску, затражише да им покажем и пасош. Нисам – рекоʼ им 
– јер сам још седамдесете године отишао у Њемачку. Траже и визу. И то сам 
им показʼо. 

Гледа он пасош, гледа у мене, па опет у пасош. А мој пасош, онај стари, 
који ми зовемо црвени, комунистички. Пита ти он мене: Зар овај пасош још 
постоји? Ја се насмијем. Кажем им да тај пасош још постоји, само је сада по 
Њемачкој, међу избјеглицама, добио друго име, зову га - хуманитарни.  

Мислим да нас због тиʼ докумената и нису дирали.  
Мене они нису више испитивали, али тог Алексу, Дрварчанина исто, 

јесу. Ама све су га живо испитали. Имʼо сам утисак да је један од тих мили-
ционера, који је Алексу пропитивʼо малтене и кад је прво млеко посисʼо, да 
је он смештен у његовој, у Алексиној кући. Јер, види се и по питањима да је 
све о Алексиној кући знао. И све ʼтео и даље да сазна о Алексиној фамилији...  

Погледаше они нешто један у другог. И оног трећег нестаде. Тај трећи 
што је изишʼо док је трајало испитивање Алексе о кући и о родбини, он се 
више није ни појављиво.  

– Да ли си по говору могао да осетиш одакле су ти Хрвати дошли у 
Дрвар? Из Славоније, Далмације? 

– Не, они су нама рекли одакле су. Из Травника. Прогнани су они из 
Травника.  

Путовʼо је с нама и један из Мркоњића. И он је био у свом родном 
граду. Обишʼо своју кућу, кʼо и ми што смо дошли у Дрвар да своје обиђемо. 
То смо и рекли, да смо дошли да обиђемо своје куће.  

И гробље.  
Да запалимо свеће... 
Устаде тад један младић између њиʼ. Високо, бокте, нисам ни слутио 

колико је висок док је седео. И тад ће тај штркљан нама: ,,Знате шта, сад ћу 
вам ја нешто рећи. И то што ћу вам рећи, то није службено. Алʼ морам да вам 
кажем. Молио биʼ вас – Немојте улазити у своје куће. Јер, не зна се ко је 
смештен у Вашој кући. Ко зна кога је тај изгубио у рату. Ко му је погинуо, ко 
му је нестао. Људи су помало и луди. У рату се лако полуди! Најбоље је да 
прођете аутом, да видите своје куће, а да се не заустављате“.  
 Е, сад ја мислим, како сам, ето, дошʼо из Њемачке у Дрвар, а да не 
уђем у своју кућу. У авлију ђе сам рођен и ђе сам одрастʼо. Јебига, шта да ра-
диш. Што би се рекло – или узми, илʼ остави. 

Додали су они, милицајци, нама папир, писмо, говорећи – Када бу-
дете излазили из Дрвара, горе, на оној највећој кривини, биће патрола 
милиције. Ово писмо предајте тој патроли. За обилазак свега што ʼоћете да 
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обиђете и видите, имате пуна четири сата. То вам је доста. И ви сада то ра-
споредите, шта ћете и где ћете, за та четири сата... 

Изађемо одатле. Ови моји одоше да обилазе куће издалека, а ја одем 
право на гробље. После ћу са вама – велим им. И правац горе. 

Прекрстим се, пољубим крст и споменик, запалим свећу.  
Одседим ту четврт илʼ можда и две четврти сата.  
Да ти не причам шта ми је све кроз главу пролазило док сам ту био. 

Онда се придружим оним мојим. Јер, ми смо, као, себи направили неки про-
грам – куда ћемо све ићи.  

Тужан нам програм, јадо моја!    
Одемо горе, а одозго ћемо од моста од болнице почети да обилазимо, 

да разгледамо Дрвар, град из којега смо сва нас четворица. Још у Њемачкој 
сам чуо како је кућа оног мог зета, ђе је била кафана, срушена. А оно, није 
срушита, само провалита, врата избијена. И једна кућа горе код болнице 
нема крова, сигурно је граната ударила. Кренемо ми ʼвамо, доље ђе је била 
она књижара. Она је сад отишла, нестала. Раднички дом је сав изгорио. И оне 
около, све мање, оних седам-осам кућа повише пијаце изгорило начисто. 
Друго је све читаво.  

На Целулози нема никаквиʼ оштећења, или ми то у пролазу нисмо 
добро видили. Јер, гледаш у Дрвар, али гледаш и на сат када град мораш на-
пустити. И то је за нас било у један сат да се изгубимо из града.  

Отишли смо ми скроз горе до изнад ,,Грмеча“, па се вратили скроз 
одозго поред Ћилимаре, и видили. Све то обишли. На Ћилимари се види да 
је било борби, пуцато, трагови метака, али, брате, није оштећено кʼо што при-
чају.  

После тога одемо на Сретенову Главицу. А тамо, брате, имаш шта ви-
дити. Гробље. Куће, бараке стамбене, све то порушито. То је све претворено у 
право гробље. Свугде околи крш, лом, смеће... Оʼкле толико смеће, није ми 
јасно. Гомиле и гомиле. Кʼо да су га ту одасвуд навукли. Олупине шпорета, 
фрижидера, све бацито.  

Наиђемо крај Економске школе. Ђаци се пустише. Ваљда 9 сати. Пуна 
школа ђака. Алʼ то су средњошколци.  

Наиђоше сад два човека. Драгољуб их гледа, отуд-одовуд, поздрави 
их, познају се. Од оне куће оне Маре, ту они буду, уселили се. Иначе су и они 
из Травника, ʼРвати. ʼТео сам ја питати ту двојицу ко је у мојој кући. Ко туде-
кар живи. Алʼ, нисам. Боље – велим себи – да ништа не знам.  

Ми сад смо имали један телефонски позив, ђе нас је увече звао један 
из Илијаша, Хрват, а он буде у куће Мирка Боснића. Он је ловац и судија за 
керове, како се зову ти суци што керове оцењује, не знам. Претходне вечери, 
док смо ми били у Прњавору, звао нас је. Е сад ми поседамо у ауто и одемо 
код њега, боље рећи, уђемо у Драгољубову кућу. Кад он, бокте, парализован. 
Једна му страна одузета. Кажемо ми њему: ,,Добро јутро“. Знамо ми њему сви 
име. И он ће сазнати наша имена. Почне прича, све изокола. Пита он Драго-
љуба за те неке ловце из Прњавора и Дрвара, пошто их позна од раније, док 
су ишли сви заједно и Срби, и ʼРвати и Турци, како ми велимо за муслимане, 
по лововима. Прича се и о другим стварима.  
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На крају, ипак ће тај ʼРват упитати Драгољуба.  
– Ко је овде сад газда, ти или ја?  
– Ти си се ту уселио. И док је овако стање, ти си газда. А кад се стање 

промени, ти ʼајд у своју, а ја ћу се вратити овђе, у своју кућу. 
 Ето, тако сам ти ја, пријатељу, посетио свој Дрвар.  
 Дрвар, који је, како каже пјесма, трипут горио. 
 
 
Пробуди се, Русијо 
 

На једној јавној приредби, што је други назив за играње са певањем и 
једењем роштиља или печења, понекад и са тучама, и ти си се нашао.  

А нашао се ту и Крајишник, Р. М. 
После неколико пива и он тражи микрофон. 
Излази на импровизовану бину и почиње да пева: 
Пробуди се, Русијо, Земљо велика, 
Зар не видиш шта нам раде Ватикан и Америка?... 
Пробуди се Русијо, земљо пространа, 
Па помози својој браћи, српски опстанак... 
Пева Крајишник, стихове сопствене, нада се... 
А чему?  

 И од кога? 
 
 
О, јадна ја, о, тужна ја 
 

Ој, јадна ја, ој, тужна ја! 
 О, јадна ја... то сваких пола сата говори сељанка са Баније у аутобусу 
који иде из Београда за Рајну – Вестфалију. 

Чак и када разговара са неким, она ту реченицу понавља у скоро пра-
вилним временским размацима.  

Ој, јадна ја, ој, тужна ја... 
А вожња опет траје тридесетак сати. 
Старица са Баније, избеглица у Београду, путује у Немачку на виђење 

са сином, Загрепчанином. 
Син јој је, наравно, одрастао на Банији.  
После средње школе, оде на студије у Загреб. 
Ту се и оженио и запослио. Добио и децу, бабине унучиће. 
Док је трајао рат, он није могао из Загреба на Банију, иако је то само 

стотинак километара. А она, сељанка, опет је још теже могла са Баније у 
главни град дичне државе Хрватске, чији је она, и сва њена родбина, чији су 
држављани. 

Срећом, син њен је тешком муком избегао мобилизацију у којој би, 
наравно, морао пуцати на своје, по Лици, Кордуну и његовој родној Банији. 

Али, пред крај међусобног рата, који су неки назвали и верским ратом, 
ипак јесте. 
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Према Немачкој, граду Бохуму, упутило се двоје путника. 
Мајка из избегличког кампа у Делиблатској пешчари, крај Београда. 
А син из Загреба. 
Ој, јадна ја, ој, тужна ја. 
Видеће се после шест пуних година. 
Старица се сваки час распитује како ће и када стићи до тог Бохума. 
И да ли ће син из Загреба стићи пре ње? Да ли ће је чекати? И где ће 

је чекати? Хладно је по станицама, да се не прехлади.  
Ако он дође пре ње, нема где спавати. Јер, кључ од стана је код ње. То 

је стан њене кћерке, сестре момка који се приближава Бохуму. 
Старица из Глине опет закука: 
Ој, јадна ја, ој, тужна ја... 
 
(Половином новембра 1995. Лета Господњег...) 
 
 

Тамо више птице не лете  
 

Официр у Сплиту, Вуковић, пореклом из Бања Луке. У порти дисел-
дорфске цркве Свети Сава, у недељу, пред Духове, војно лице, расељеник, без 
родбине, без жене, без деце, на пропутовању за Америку, у исељеништво, 
прича. 

Пореклом сам ја из једнога села код Бања Луке, Крајишник. 
Ја сам најстарији од браће и сестара, па су ме моји стари некако упи-

сали у војну школу, јер се тако лакше и брже долазило да свог парчета љеба. 
Тако је и било, чим сам почео да примам плату, помагао сам млађу браћу који 
су кренули на школе, и, касније, на факултете.  

После се активирам и миц по миц, тако кроз службу и рад завршим и 
факултет, оженим се, добијемо један, па други стан, па направимо кућу, ви-
кендицу на острву Хвару, на Јелси.  

Живио сам у Сплиту као официр. 
Почетком овога лома задржим се у том граду где сам, такорећи, свој 

радни век провео. Мислио сам све ће то брзо проћи. И да неће доћи до свог 
овога земљотреса, иако се све то дало наслутити из онога што се првих дана 
рата, да то назовемо ратом, догађало баш у Сплиту, мислим на оно дављење 
војника, протеривање, обиљежавање станова у којима станују Срби итд.  

Пошто сам био већ у пензији остао сам, као велим, како сам ван војног 
састава већ две-три године, шта ја коме ту могу сметати, са својом сам фами-
лијом... Али, почели су да малтретирају жену и синове мешане српско-
хрватске крви. Просто нисам знао шта да радим, како да их заштититим.  

А боље да вам не причам о свим тим малтретирањима. 
Да бих избегао сва та понижења, а и да би ми породицу оставили на 

миру, отишао сам.  
Жена са два млађа сина остала доле, а ја, ево, идем код старијег сина 

у Америку. 
Страшно је доле стање. 
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У крајевима где су некада у већини живели Срби, у Далмацији, у 
Лици, на Кордуни и Банији, све је то запустило.  

Прошʼо сам те области неколико пута.  
Ту, вјерујте ми, ни птица више нема.  
И ʼтице су те крајеве напустиле. 
Понека подивљала мачка или пас... 
Траве су прорасле путеве. Асфалт испуцао, почела пробијати трава, 

корење. 
Воћњаци у корову.  
Шљиве у трњу. По виноградима прорасли глогови, а тамо где су не-

када расле пшенице – травуљина. 
Нисам, вјеруј ми, видио да је нека њива, повртњак или виноград обра-

ђен. 
Ама, све је то запустило.  
Страшно богатство пропада.  
Пустош и нека тишина. 
Из кућа израсло дрвеће. По рушевинама шибље.  
Туга је и жалост велика... 
 
 

Бошко Имоћанин...  
 
 После вечери, са неколико прочитаних страница, и нечега што би тре-
бало да буде поздрав формирању СПО, односно Српске православне 
омладине, после свега што је, такорећи, трајало до јутра, у преподневу седиш 
у кафеу у центру Минхена, код познанице, песникиње, која је и уприличила 
тај сустрет, а која у том бифеу, понекад, замењује пријатељицу, власницу.  

Разговараш са Бошком од Имотскога који је, по речима, добре Д. Ч. 
кадгод може ту, једном или два пута недељно, и обично преко викенда. И те 
недеље, преподне је ту, уз ко зна које пиво, вероватно је пио целу ноћ. 

Ипак, разговараш са њиме. 
Сложи се он са тобом како су сви ти, као, народи, доле на Балкану, 

истог корена.   
Прича ти о Крагујевцу и о Београду. Посебно о Крагујевцу у којем је 

често боравио, јер је продавао по Далмацији Заставина возила, аута и ками-
оне. Ко зна колико је застава и југа продао на том подручју Хрватске. 

Памти и помиње да је све само добро доживљавао на тим својим пу-
тевима по Србији. 

Узмете по још једно пиво. 
Плаћате наизменично. Хтео си, али он теби и не дозвољава да пла-

ћаш! 
Говори сад Бошко о томе да је доле био мобилисан. Био је у рату, у 

хрватској војсци. Највише се задржавала та његова бојна по Босанској Кра-
јини и на Купресу.  

Наравно, не питаш га ништа више о том походу Туђманове војске на 
Купрес, гледајући му у руке, са одређеним помислима.  



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 73

Под униформом је остао скоро пола године. Онда се, како вели, некако 
извукао. И чим се скинуо, нашао је начина да из Хрватске изађе, да дође у 
Минхен, код брата.  

И захваљујући брату ту и да остане.  
Прво је радио све и свашта, углавном по грађевинама, а онда је почео 

да ради само са каменом. Јер, сви из далматинскога залеђа знају са каменом.  
Набраја Бошко врсте камена. Описује мермер. Боју, својства, чвр-

стину, лепоту... 
Ја камен погледам, и знам, препознајем му душу. 
Има седамдесет врста камена. 
Све од камена зна да направи. Да исклеше. Ипак, овде, углавном 

поставља степеништа, у патрицијским кућама, чесме, фасаде украсне итд... 
Али, ја сам Хрват, каже Бошко док му Д. точи још једно пиво, терајући 

га да нешто и поједе.  
И када Бошко учеста у том понављању како је Хрват, добра Д. му, као, 

претећи бејзбол палицом, говори да седи ту и да ћути. Јер, ту седе сви, и 
Немци, и Турци, и Грци, и Срби. И нико од њих не виче: ,,Ја сам Немац, 
знате, ја сам Турчин!... 

Бошко, на тренутак призна: ,,У праву си, сестро. И наредних пет-шест 
минута не понавља: Знате, ја сам Хрват!...“ 

А касније ми Д. Ч. каже да му она, када јој то досади, каже: ,,Па добро, 
човече, буди Хрват. Или, ако је још више наљути, онда му одбруси: Па ко ти 
је крив, што си Хрват.  

Бошко се на то наљути, шкрипне зубима, изађе, али се после пет-шест 
минута врати.  

И наставља причу тамо где је стао.  
На језику Срба и Хрвата. 
 
 

Скинут крст, пресечена црква 
 

Представио ти се свештеник П. С. 
Богословију сам завршио у манастиру Крка, у Далмацији. Службовао 

код Зенице, а последњих дванаест година у једном селу код Тузле.  
Имао сам добру парохију, богату. И добре парохијане. Лепо сам обав-

љао своју и божју службу. 
Али, избије рат. 
И траје рат, траје. 
Попадија ми у благословеном стању. Пред порођај одведем је у бол-

ницу. Ту сачекам дан-два, сретно ми попадија роди другог сина, треће дете. 
Почекам још два дана и са женом и сином кренем кући, у парохију.  

Улазим у село, и не могу очима веровати. На цркви – нема крста. Ни 
торња.  

Да ти не причам, како ми је било.  
Црква погођена и, такорећи, пресечена на пола. Парохијски дом бом-

бама полусрушен. Покућство и ствари уништени. 
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Истога трена сам донео одлуку.  
Покупио сам нешто преостали ствари, од онога што није изгорело, и 

разнето.  
Узео сам и две три службене књиге. 
Запутио сам се у Њемачку. 
Ваљда ће ме негде у средњоевропској епископији сместити. 
Али, пресечену цркву не могу да заборавим. 
 
Бохолт, уз Васкрс 1996. 
 
 

Са Мањаче 
 

Ја сам рођен на Мањачи. 
 Ту сам и одрастао. 

Мањача ти је крај изнад Бања Луке, планинска висораван са двадесе-
так села. 

Посан је то, и тежак крај. Дивљи и – леп. 
Насељен је православцима, Србима. 
Вјеруј ми да ја све док нисам пошао у школу нисам знао да на свјету 

има још неке друге вјере до – православне. И некога другога народа до ли – 
српскога. 

Тек у првоме разреду, када смо сишли са Мањаче рекли су ми да на 
свјету, и то већ ту, око Бања Луке има и Хрвата, који су друге вјере, али и 
муслимана, који се не крсте, већ клањају. 

Тада сам први пут и видео те муслимане. Исти, као и ми, никаке ту 
разлике нема.  

Једино су им дјевојчице носиле димије. 
После су та села са Мањаче расељена. Правили су некакве војне поли-

гоне.  
Сада је тај крај полузапустио.  
Остала је у сјећању још само она пјесма: Са Мањаче, кренули су вуци...   

 Ако је икоме више до пјевања. 
 
 (М. Д., у Дортмунду, с пролећа ʼ96.) 
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ЦРНИ РАТАР 
 
 

Андрија Радуловић 
 
 
ЦРНИ РАТАР 
 
Безноги дјечак 
На Калeмегдану 
Храни голубове 
Слијећу му 
На главу 
Руке 
Рамена 
Кô пшеницу да сије 
 
И кад покрене точкове 
Они лете 
За својим господаром 
Црним ратаром 
 
Код бунара 
Пробушен шешир 
 
 
ЛОВАЦ И КАРТА 
 
Сви његови пси 
Били су куси 
И носили  
Исто име 
 
Његови патуљци 
Ловци 
С Алпа 
Као његови  
Разуздани дани 
На њега што личе 
И Аш мача 
Који га никада 
Издао није 
Колико његов отац 
Старога Краља 

Кад се срео 
Очи у очи 
С курјаком господаром 
Пјесме и планине 
Дуго је потом завијао ноћу 
 
И даље се вјерује 
Да га карта издала није 
 
А Дама мача 
Сија му 
Изнад чела 
И изнад прага 
Његове обурдане куле 
Као јеленски рогови 
У златним шумама 
Његове пусте младости 
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БИЦИКЛО 
 
Мој отац је ишао 
У Гимназију 
На том њемачком 
Бициклу 
На којем је дојахало 
Толико 
Шлемова из Германије 
У наш крај 
Од којих је један 
Постао лустер 
У старој кући 
 
И кад год упалим свијетло 
Помислим 
Како би ваљало 
Отперјати на оном 
Старом велосипеду 
До Берлина 
На пиво 
 
 
ЛОВ 
 
Трчали смо преко моста 
Да ухватимо дугу 
 
Њен пас 
Ловац на јелене 
Њушио ми је крила 
И гледао у срце 
У извор 
 
Само да сам их пустио 
Да се напију кô људи 
Да окрилате 
Сад би ме тукли муњама 
 
 

СЕПТЕМБАР 
 
Остави границе вјетра 
Не помињи 
Жеђ 
Мрмор 
Тугу 
Дај ријечи које клијају 
Откључај сјенке 
Као септембар 
Пиши 
Онако како босе дјевојке 
Газе грожђе 
И жубори 
Под јесен 
Само жубори 
Као да ћеш  
Постати свјетлост 
 
 
ВУК 
 
Вук  
Који је 
По сопственом 
Дамару 
Јурио рибу 
По залеђеном језеру 
Јутрос је 
У зоолошком врту 
Нађен мртав 
 
Сликају га  
Као хероја 
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ЗАВРШНИЦА 
 

Дејан Симоновић 
 
 

Могло је да се заврши другачије. Могло 
је и да започне другачије.  

Није морало ни да почне. 
Почело је, ипак. А шта почне, мора и да 

се заврши. На неки начин.  
Сада сам овде, у завршници. Ако је ово 

завршница. Можда је средишњица. Можда тек 
отварање. 

То овде је соба у мотелу. Мотел је на 
Ибарској магистрали. Зове се Романса. Прет-
постављам да је то због љубавних парова који 
свраћају да удовоље својој страсти. Да из поро-
дичне или пословне рутине утекну у љубав-
ничку. Глуп назив, у сваком случају. Није ни битно. Мотел мора некако да се 
зове. Макар због заказивања састанака. 

Иако, има и оних које овде доводе друге намере. Назив Романса не 
погодује таквим намерама, али је немогуће удовољити целом свету. 

Број собе је четиристо четири. Један је и двадесет седам иза поноћи. 
Чекам.  
Не ишчекујем да се из купатила појави Она у заводљивој, изазовној, 

подстицајној ноћној одори. Или већ нага. Мирисна и мека, податна и распу-
сна, жељна уживања. 

Нисам у овом мотелу ни због Ње, ни са Њом. Довео ме је други разлог. 
Можда би било боље да нисмо овде, тај разлог и ја, али јесмо. Шта је 

– ту је, из ове се коже не може, тако кажу. Зашивен си у сопствену кожу као у 
некакву врећу и то ти је то. Ако је распараш, расућеш се. 

Можда би било горе, не боље. Или би било исто. Можда донекле дру-
гачије. Мада... И то другачије. 

Не знаш како је док се не оконча. А кад се оконча, ништа ти не вреди 
то што знаш. Неупотребљиво је. Изађе ти на исто као да не знаш. Иако ни 
тада није извесно да си знао. Не тек умишљао да знаш. 

Прозор гледа на магистралу. У ово доба, возила су ретка. Промине по-
неки аутомобил. Прође понеки камион, понека хладњача, понеки шлепер са 
премореним возачем. И онда, догоди се да пажња попусти, свест макар на 
трен утрне и – трааас! Одвраћам мисли од тог трааас, да не призовем 
несрећу. Стварност је неотпорна на мисли. 

Можда се и духови врзмају около, колико ли их је само изгинуло на 
овом путу. Посећују ли место свог страдања? Не знам, не умем да општим са 
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загробним, са оностраним. Волео бих да умем. Човек би свашта хтео да дозна 
од упокојених, мудрији су од живих. Зрелији, да тако кажем. Искусили су и 
оно што живи нису. Могао бих да их запитам и ово, и оно. Имао бих свакоја-
ких питања. Оно најважније, наравно – како је тамо? 

Али, ето, лишен сам тог дара, није једини који ми недостаје. Укопао 
сам се у овостраност. 

Можда је општење са загробним, са оностраним, вештина којој бих 
могао да се обучим. Кажу да је све вештина и да за сваку вештину постоји 
обука. Ако си спреман и у могућности да платиш. Не знам, можда је и тако. 

Стигао сам пре сумрака, да у зору будем ту. Не волим да возим ноћу, 
простор се преображава, прилике, предели и предмети изобличују, удаљено-
сти варају. 

Лето је, ноћ је топла. Комараца, ипак, нема. На прозоре су стављене 
заштитне мрежице. Необично ми је док гледам кроз те мрежице. Готово су 
невидљиве. А ипак ненаметљиво присутне. Деле простор на оно споља и оно 
унутра. Не могу да промолим главу кроз прозор, нема за тим ни потребе, али 
се осећам некако спутано. Као да ми је нешто одузето. Као да ми је закинуто 
неко право. 

Чекам.  
Не Њу, ма ко Она била. То сам већ рекао, али ипак да поновим. Увре-

жене представе су жилаве, тешко их је обеснажити. И отпорне, тешко их је 
растворити. Угнезде се у мозак. Запоседну га. 

Могао бих да укључим телевизор, екран је ту, поред њега даљинац, ту 
је и списак канала. Нећу то учинити. 

Могао бих да свратим до мотелског бара, ако још увек ради. 
Или да попричам са рецепционером, сигурно је пун свакојаких дого-

довштина. Вуче их са собом као џак који би радо да пред неким истресе. Да 
прекрати смену, да сам себи буде важнији. 

Рецепционери свашта виде, свашта чују, колико се само кључева тај 
надавао. Колико ли је, и каквих све судбина прошло кроз собе којима кљу-
чеви припадају. 

Можда би ми учинио извесне понуде, делује превејано, уз онај мушки, 
разумемо се нас двојица, миг. 

Ипак, није ми гушт да наручим неку девојку. Пословне су, као касирке 
у продавници, нема ту правог узбуђења, нема дрхтаја, нема предавања. Да је 
ту Она, било би свакако другачије. Овако би ми дошло отужно. 

Боље што је нема, завршница се игра у самоћи, тако правила налажу. 
Могао бих да изађем и прошетам магистралом. Шетати магистралом? 

У два по поноћи? Није ли то лудост? Па шта? Имам и ја право на лудост. 
Нећу учинити ништа од тога. 
Чекаћу. Нећу покушати да било чиме прекратим време. Време је ио-

нако прекратко. Има га премало, не превише. Радије би да га развучем него 
сабијем. 

Свануће рано, летње су ноћи кратке. Прво ће да засиви, а онда ће све-
тлост бивати пунија, топлија, јаркија. 
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Нема разлога да пожурујем јутро. Ни да збрзавам ноћ. Нека траје ко-
лико траје. Чека ме оно што ме чека. Дочекало ме пре или касније, у чему је 
разлика?  

Она свакако неће доћи. Кад кажем Она, мислим на Њу, да не буде за-
буне. Чекам неког другог и нешто друго. 

Кога? Шта? 
Хоће ли испасти на радост или на жалост? На весеље или на тугу? 
Поглед ми прелеће магистралом, као да га је привукао некакав наго-

вештај. И заплиће се у изненада искрслу колону. 
Војна возила?! Гле ти то! Откуд војна возила?! Да нису некакви мане-

ври? Или... Војни удар? Ово доба ноћи је право време за тако нешто. 
Рука ми посеже за даљинцем, да се обавестим. Узалуд пребирам по 

каналима. Наравно, прерано је. Сазнаћу шта је било тек када се заврши, ако 
је уопште започело. Ујутру ће се на свим екранима појавити какав четврта-
сти, очински строг и забринут генерал и обзнанити да је војска била 
принуђена да исправи брљотине цивилних политичара, њихове неподоп-
штине се више не дају трпети, и заведе ред у држави. Позваће на мир, 
сталоженост и сарадњу. Хапшења ће увелико бити у току.  

Увек је тако, сазнаш тек када се заврши. Мада би и војне ударе могли 
да изводе уз директан пренос. Да будеш у току збивања. 

Немам разлога ни за бригу, ни за наду. Тешко да би то ишта проме-
нило у мом животу. Нисам упућен у државне ствари, превелик је то залогај 
за мене. Тек сам појединац, неважан точкић у друштвеној машинерији. 

Били маневри или удар, нека војска ради свој посао, ја сам давно 
одслужио своје. Чекам нешто друго, оно што ће ми донети јутро. 

Да ли ми је било паметно, да ли ми је било нужно да се у ово упустим? 
Није ли било сигурније да се држим оног устаљеног, онога чега сам се увек 
држао? 

Излишно питање, одлуке се не доносе уназад. Када једном падну, го-
тово је, повратка нема. 

Колико пута помислиш: ех, да нисам ово; ех, да сам оно, и бесконачно 
– да јесам, да нисам, да јесам, да нисам – али ти то ништа не вреди. Не можеш 
поново да снимиш тај део свог живота и затим га намонтираш. То тако не 
бива. И боље је што не бива. Да можеш, ко зна колико би пута снимао и пре-
снимавао. Никад задовољан, стално са надом у боље. Овако, идеш неким 
путем, па где те одведе. Где си забасао, забасао си. 

Биће шта ће бити, преломио сам, иначе не бих био овде. И шта ту онда 
ваздан... 

Ако ишта буде. Ако ме не изневере очекивања. Не би било први пут. 
Накупио сам сијасет изневерних очекивања. 

Страхови ће ме теже преварити, поузданији су. Утемељенији су, шта 
ли? 

Можда сам погрешно протумачио извесне поруке. Олако се понадао 
преокрету. Ухватиш се за оно што би желео да буде, гураш у страну оно што 
јесте, да ти не смета. 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 80

Или то нису биле ни поруке, већ пре некакав миг? Можда наговештај? 
Или мање од наговештаја? Некаква жеља за коју сам се ухватио. 

Било би добро да то што пре сазнам, подухватило ме неко нестрп-
љење. Сада бих да отфикарим преостали део ноћи. 

На спавање, наређујем себи. Склопи очи да разбристриш мозак, пре-
напрегнут је, превише се тога у њему комеша. 

Остајем, ипак, да бдим. Као да од бдења има икакве користи. 
Поранио сам, предухитрио јутро. Свуда стижем пре него што би тре-

бало, то ми је манија. Да се сродим с околностима. Уочим неприлике, 
осмотрим опасности. Тако се осећам сигурнијим. Иако те увек нешто изне-
нади. Увек нешто превидиш. Често оно најважније. 

Могу и да одем. Да платим рачун, седнем у кола, нико ме неће задр-
жати. Ни зауставити. Једино ако војска није блокирала путеве. Мада мислим 
да се то не ради чак ни у случају војног удара. Бар не са свим путевима, ко би 
их све покрио. Или се ради? Не разумем се у војне ударе, боље да не нагађам. 

Нећу отићи. Личило би то на срамно бекство, имам превише одсту-
пања, повлачења, бекстава за собом. Навукао сам због тога довољно презира 
према себи. Није то терет који се лако носи. 

Одиграћу своју завршницу. Ако је то уопште завршница, а не, рецимо, 
средишњица. Или тек отварање. 

Можда не ни отварање. Чак ни први потез. А оно што није почело, не 
може ни да се заврши. 

Да ипак свратим до превејанца с рецепције? На партију шаха, ако 
ништа друго. Или да од њега наручим неку девојку? Макар и пословно чулну.  

Или скокнем до бара, ваљда ради за окаснеле намернике. Можда на-
иђем на неку усамљену, а приступачну мотелску гошћу. Или нечију 
напуштену наложницу, потребитој утехе? Насукала се на мотелску хрид, у 
покушају да утекне из породичне или пословне рутине. 

Има разних начина да се проведе остатак ноћи. Пригуши стрепња. 
И дочека... 
Шта се вас тиче ко, шта се вас тиче шта? 
Не наглите, нисам дошао да се отарасим живота. Зашто бих то чинио? 

Живот ће се ионако, у неком тренутку, отарасити мене. Када му досадим. 
Шта се вас тичу моји разлози? Питам ли ја за ваше? 
Важно је да сам овде. И да чекам да се све ово заврши. 
Да се одигра последњи потез: шах-мат.  
Или ће то бити први потез нове партије?  
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АНЂЕЛЕ  
СА ОСТРОШКЕ ГРЕДЕ 

 
 

Новица Ђурић 
 

АНЂЕЛЕ СА ОСТРОШКЕ 
ГРЕДЕ 
 
Острошки свеће, 
Молитвениће, 
теби се загнах 
трагом праха 
што светлуца  
стопама твојим. 
 
Видиш ли ме,   
видиш ли, чудотворће, 
како клећим 
повио све књиге и речи. 
 
Ја не кушам завјет 
не мораш ништа да кажеш 
молећи се тражим опрост. 
 
Он, горштак Тврдошки, 
зна да сам ту, 
ко сам и од кога сам. 
 
Свеће се пале 
крсти се светлост 
крсте се сјенке. 
 
Светкује ме, дарива,  
нада мном држи божји крст 
души мојој 
добру приклања  
радости његовим сјајем. 
 
Како си бео и леп, 
анђеле са Острошке Греде, 
ти што озариш лица невесела 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и дариваш лек,  
ти што нас посипаш  
 
прахом твојим чудотворним, 
свети оче,  
светости наша... 
 
 
ВИДОВДАНСКИ 
ПОКАЈНИЦИ, БОЖЕ МИ 
ОПРОСТИ 
 
Колико смо дочекали Видовдана 
подигнуте сабље уз високе пости, 
како бејасмо лепи и загонетно  

бели 
Анђели косовски, Боже ми  

опрости. 
 
Знали смо ко смо, где смо и  

бејасмо 
Лазарева реч, клетва, јуначке  

кости 
ницали су покрај сваког божура, 
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Браниоци косовски, Боже ми  
опрости. 

 
Бранили смо поља, ливаде и куће 
рукама голим уз понеке ости, 
и травчице пчелама и мравима, 
Невиним Путницима, Боже ми  

опрости. 
 
Љубили смо руке светлим  

ратницима, 
небеске мачеве и пресветле  

мошти 
не би ни то довољно, опет крсти 
Децу косовски, Боже ми опрости. 
 
Молитвама приносили, душу,  

кајање 
где нас опет не би проклета  

гордости 
но испод Лазареве светлости,  

сенчимо 
Видовдански Покајници, Боже ми  

опрости. 
 
 
ГОСПОДЕ, ОЧЕ НАШ 
 
Господе, Оче наш, 
свjетлости испред сваке сjенке, 
отвори очи, обриши грашке са  

чела, 
овдје твој син невесели, 
погурен од љутог кремена, 
моли да си жив, 
да живи, снива. 
 
Господе, Оче наш, 
цвијеће је без полена ледом  

скамењено, 
па цвјета глог онај с твога чела, 
мене твоје чедо, и сву дјецу  

свијета, 
убада право у срца невесела. 
 

Господе, Оче наш, 
с ожиљцима твојим и овде се  

крвари, 
што можеш – не оклијевај, 
анђеле пошаљи, подари 
загрљај тела и душе 
да и овако немоћни  
другима будемо нестварни. 
 
Кнегињо Милицe, није то без неке. 
 
Следиле се шуме, Вучје, 
поља, ливаде, извори, реке, 
све прекрило чудно иње. 
Кнегињо, није то без неке. 
 
Следило се подно капака, 
венама, у њиви семенке, 
добро верујем, премрзлицо,  
да није то без неке. 
 
Следило се помеђу слова, 
за нове речи немам теке, 
шкрипе зуби, ни зрнца соли, 
осећам, није то без неке. 
 
Следило се шумом звери, 
путељци обрасли у клеке, 
нигде трагова ловца и кера, 
поверујем, није то без неке. 
 
Следило се грло славују и срни, 
нигде зрна и травчице меке, 
лепи скамењени сведоче, 
десило се, није то без неке. 
 
Следило се гробље ребара,  
заробљене рибе, замрзле реке, 
па се из свеопште леди селимо 
у самоћу, није то без неке. 
 
Следило се, Милице, следило, 
ни дахом да провирим у сенке, 
нигде песме, момачког зова, 
надам се, књегињо, није то без  

неке. 
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КУДИЈЕ ЈЕ ЊЕГОШ 
КОРАЧАО, 
ТУДИЈЕ ЈЕ МОМИР 
МОРАЧАО 
 
Када оно у Вучјем катуну 
Ченгић главом на Цетиње бану 
Туга тиха ловћенских дистиха 
за живота, оплакани игуману. 
 
Ловћену се поклонише муње 
да изведре више Горе Црне 
са Ловћена сија само суза 
чиме да се зидница огрне. 
 
Моли Бога подно луча светога 
Мироносац Свети Петар  

Цетињски, 
када оно Лажицаре на Цетиње  

дође 
да га Господ пригли очински. 
 
Његош поче штапом да удара 
црне капе извори без тока 
Зидарица црква на Ловћену 
ублажује ујед од поскока. 
 
Из кивота мир вјећног живота 
кудије је Његош корачао, 
а враћао се Обилићу гувну, 
тудије је Момир Морачао. 
 
Неће пушка на живога свеца, 
па Русији креће са огњишта 
из Мораче Војводић Момире 
с двије фреске са златног  

кућишта. 
 
НЕ БИХ ТЕ ДАО, СРБИЈО 
 
Да сам стена, стао бих, Србијо, 
пред твоје потоке, бујице и реке, 
узнeо небу мајке и децу, 
зрна пшенице и погаче меке. 
 
Да сам Сахара подно планине, 
усисао бих капи, зауставио содом, 
не бих те дао, родиљо моја, 
да одлазиш у неповрат водом.

Да сам ветар, здухач страве, 
скренуо бих честице зла и пакла, 
не да те, ево, ни Црна Гора, 
и она ти се за корак примакла. 
  
Да сам сунце, спустио бих  
светлост, зраке, сву топлину, 
да расцветаш мученице моја 
из блата у златну долину. 
 
Да сам Бог, Боже ми опрости, 
радостио бих ти децу, пчеле, 
знам како је имати ништа 
гледати пустош, житнице свеле. 
                              
Подгорица, 
28. мај 2014. 
 
 
НЕКО ЈЕ ТАМО ДАЛЕКО 
 
Не сјећам се шта се то догоди 
док брасмо звезде оне ноћи, 
земљу измештасмо међу планете 
правећи савршен неред у немоћи. 
 
Неко је тамо далеко 
пјевушио пјесму кајања, туге, 
зрацима разасусту да додирне 
наша чула подно варљиве дуге. 
 
Пјевали смо и ми немо 
нико до нас да не чује 
песму безнађа што из срца  
јекне и у неповрат путује. 
 
Хтјели смо човјека за сва ђела, 
клесали га, мислили да је стена. 
Он као сламка подно терета 
паде у валове распуклих вена. 
 
Још увек тражим, хоћу да сазнам 
ко посла лађе и подера једра, 
јесу ли добре виле или сузе 
подигле валове у наша њедра.  
 
Земља, сине, увек тиња, 
док над њом вечно 
пчела и човек ромиња.
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АНЕСТЕЗИЈА 
 
 

Лидија Ћирић 
 
 

Живот се увек одиграва другачије и мимо 
вас. Можда ви тога нисте свесни. Ја јесам. Мене 
живот не заобилази. Код мене се дешава, како 
други неће, па макар и грешила. А сви знају да је 
Килица послата на планету Врачар да би била 
царска грешница, и да нико тако не ужива у гре-
ховима које изабере да учини. Није то наследно, 
није ни чубурски белег, никаква перверзна на-
вика. Јок, тај дар није са овог света. Тако ми се 
бар исповедио мој монах Илија.  

Планови не постоје. Ако то нисте знали, 
онда ви не знате ништа, или знате све. 

Дуго ме је ломила она шизофрена темпе-
ратура 37.2. Мислила сам да је то О.К. када је 
сподоба попут мене у питању, међутим, десило се 
нешто сасвим друго. 

Прошло је четрдесет дана од смрти његовог оца. Мени је на гробљу 
увек забавно, а знала сам и за забаву коју носим у себи.  

Мој Блесави и ја пописмо лозу. Мало сам ручкала, а он ме је немо 
посматрао. Још и једем на гробљу, незамисливо.  

Супруга покојника, мајка Блесавог, кука без суза, ждере пљеску од 
„Мартина“ и кроз оно мало напрслих старачких зуба, окрете се ка унуку, и кô 
гром из ведра неба проговори „по нишлијски“: „Боги сине, откуд ти те пан-
талоне, ко ти их купио?“. А све време гледа заједљиво у моје најновије 
брушене Lee, са масивним металним дугмадима на задњим џеповима. Огор-
чена и поред прождране пљескавице с урнебес-салатом, јер зна да ми их је 
купио њен давно одебегли син.  

Сетила сам се покојног ћалета и сличне сцене на сахрани његове 
мајке, мада тамо није било роштиља, његова екипа је волела течно послу-
жење. Док су му мајку спуштали у земљу, мој уредно урађени тата се згрануто 
обратио најстаријем унуку: „Сине Лазаре, одакле ти толика стопала, кô де-
чији гробови.“  

Почела сам да се кикоћем, праћена збланутим и саблажњивим погле-
дима. Не јебем ја ни место ни време кад смех дође по своје. Е, њему се 
предајем без устезања, хе-хе! Не будите тужни због тога, зар вам је мало што 
сте регистровани као моји обожаваоци? Ако већ дркате на мене, онда не 
смете да будете надркани. Смех је за мене светиња. Шири ведрину попут бли-
ставог и чистог неба.  
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Док сам препричавала сцену с бабине сахране Блесавом, он је испу-
стио чашу. Лоза се пролила по нама. То је био знак да ћу убити једно живо 
биће које је дрхтало у мени. Знакови су увек испред мене, али их не пратим.  
Тако је то кад људи не пију, а држе чаше као да наздрављају. 

Дошао је дан четрдесет први. Послеподне, време да уђем у тоталну 
анестезију. 

Блесави, љубав мог живота, како се то каже у неким годинама, стискао 
ми је руку тако снажно као да жели да га поведем негде. Тај грчевити стисак 
је јасно говорио: „Бежи одавде! То је најбоље што умеш. Ти си жена која жели 
искључиво да буде мајка, и да подјебава мушки род. Зар ти сад тај твој Бог не 
говори да си прекршила правила игре и да ово није фер, Медена?“  

Оћутали смо заједно све одговоре и сва питања. Он је ипак само 
мислио да ме заувек познаје. Али заувек није довољно.  

Пре него што се десила анестезија, пре него што сам се запитала да ли 
сам заиста спремна за то путовање, гледали смо заједно ултразвук са докто-
ром Пејчевим. Свакако не из разоноде, а још мање због утехе. Месарски 
корпулетни гинеколог нам прича о својој супер високој технологији. Толико 
су му модерни уређаји да можемо да ослушкујемо откуцаје бебиног срца. Из 
чекаонице се тихо чула песма коју је доктор најпре открио Блесавом, а онда 
је Блесави пренео њено зрачење на мене. Песма је имала апсолутно пригодан 
наслов. „It's not too late“. И мелодију која се савршено уклапала у та стања кад 
схватиш да никад није касно да буде прекасно. Нисам плакала. Нисам смела. 
Јер сам већ одлучила да се не усудим. Ето, и то сам признала. Ко ће Килицу 
боље да истрача од ње саме? Молим, има ли кандидата међу исплаженим је-
зицима који ме непрестано окружују, балаве и палацају? Можда и има, али 
је тај прегризʼо језик, па је неупотребљив за распредање легенди о сентимен-
талној кучки, како ме Блесави негде описао, мада тврди да је мислио на своју 
аљкаву мамицу. Ко да му поверује кад ми се његова биг-мама једном похва-
лила како је абортирала у четвртом месецу, и да је успела да надмудри 
најбољег гинеколога у том расплодном Нишу. Толико о узроцима и последи-
цама материнства у ери патријархалне јебачине. 

Ајде, бре, децо, да сад не патетишем, али ко још воли да буде ружан, 
трудан и дебео. Да му се појаве стрије и целулит. Да буде у заробљеништву 
дан и ноћ. А и та дечија љубав до последњег динара, језа да те уʼвати. 

Мој Месец у Водолији је ипак мантрао нешто друго. Увек ме ода, ради 
то на кварно, иако воли да изравнава рачуне. Не разбацује се он неком узви-
шеном правдом, не држи ми вакелу, али му некако успева да од мене направи 
осетљиву биљку. Тако је то кад се тртиш у космичкој вертикали. Виша Сила 
не дели са тобом Вишу Вољу. И тако ти останеш запетљан и чекаш да те неки 
нови бол распетља. 

Како Ован у мом Блесавом гура хитлеровски третман, тако мој  мате-
ријални Бик распоређује ствари на своје место. Борба се одигравала сурово, 
и у њему и у мени. Као кад Мате Парлов тренира са мојом мамом, која је и у 
пензији остала његов навијач-разбијач. Желео је да убеди и себе и мене да је 
време да се наше заједништво овековечи круном од крви и меса. 
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Е, па није Кили мутава, то вам је онај мушки фазон, кад жарко желе 
да задрже незадрживу жену.  

Водио ме је на сва света места његовог града, пили смо лековиту воду, 
обигравали цркве као кафане. Све оно што он никада не би ни помислио да 
уради, а ја радим нон-стоп. Је лʼ се то зове искушавање судбине? 

Блесави ниједног тренутка није крио да је свестан како је искључиво 
на мени та неопозива и неопростива одлука.  

Паметна цура попут мене зна да је најлакше родити дете. Мада је цар-
ски рез болан колико и ови болови које не умем да опишем, па се са њима 
зајебавам. Међутим, овог пута се моја памет скроз распаметила, и понудила 
ми је на тацни још једну зајебану тајну. Осећала сам, дубоко и још дубље од 
сваке анестезије и сваког буђења – ако оставим бебу, оставићу и Блесавог, 
само да свима покажем да све могу сама. А губитак Блесавог би био мој жи-
вотни пораз. Са поразима ја знам шта радим, али ову победу не дам. 

Пре уласка у салу, погледала сам га, сигурна у себе.  
„Блесави мој, Индијанци су ме научили да је прилагање жртве ритуал 

који доноси нешто друго за шта се људи цео живот шибају, а то је једино што 
тебе и мене спаја, љубав. Ако је не сачувамо, значи да је нисмо достојни, или 
она није достојна нас. Нема назад.“ 

Пољубио ме је као да покушава да се опрости са том малом недужном 
душицом у мени, која је спојена са њим. Никада се нису стварно опростили. 

Лагала сам. Себе. Њега. Васиону. Бога. Силе. Звевде и небо. Као да су 
се сви светови рушили на мене, а ја мирно стајала чекајући крај. 

Ушла сам у салу. Моја кабаница за сузе је увек спремна, али овде ме 
није заштитила...  

Легла сам на удобан кревет, у свеже исполираној соби приватне кли-
нике. Видела сам да се моје сузе претварају у ситне каменчиће и да из тог 
камења вришти бол. Анестезиолог је чуо њихов вапај.  

„Је лʼ имате деце?“ 
„Имам докторе, цео живот ми гамижу око ногу, од њих никада мира, 

ја да вам кажем“, за тренутак сам се вратила себи. 
„Онда сигурно знате, шта желите сад?“  
„Драги љубазни докторе, имате ли Ви деце?“, упитала сам га, као да 

сам желела да мисли исто што и ја. 
„Не, госпођо, нисам имао то задовољство.“ 
Е, то је тренутак када се ја будим из свих анестезија. Придигла сам се 

са све оном зеленом иглом захефтаном у мојој вени и рекла. 
„Знате шта, доцо, Ви сте, бре, срећан човек. Деца? То су монструми. 

ʼРани куче да те уједе, што би моја мајка рекла. Воле вас кад имате. Кад не-
мате, питају ко вас је ОВЛАСТИО да их рађате. Кад сте гладни, њима се 
обавезно каки, кад се туширате, морају баш тад да уђу у купатило. Ако певаш, 
што певаш, ако не певаш, ти си намћор. Према томе, господине докторе, ко 
их има да су му жива и здрава, а ко их нема, да их не пожели.“  Тешила сам 
га као да смо чекали да нас прозову у саветовалишту за борбу против беле 
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куге за црне дане. А онда сам га замолила да се вратимо у једину реалност 
којој верујем. 

„А сад ми дајте ону дрогу да мало пролазим кроз оне ходнике и лави-
ринте у којима редовно срећем све моје јунаке.“ 

Док трне кроз мене хемијетина која ме спушта да потонем у слатки 
лажни бездан, чујем увиђавног доцу како сестри саопштава значајну истину: 
„Ала је ово чудна жена, ваљда ће деловати прописана доза.“  

Била сам бржа од сваке дозе, те наставих доктору још брбљивије да 
објашњавам како стоје ствари у неабортираном, а врло јебеном свету. 

„Погледајте га, молим вас, докторе, док седи онако утучен у оној че-
каоници. Знате, не боји се он за мене. Он се за себе плаши. Тај ни цвеће не 
зна да залије, а камоли дете да гаји. Ја њега гајим кô кева, иако вам гаранту-
јем да није едипалац. Да се разумемо, Бог даје, Бог узима. Он вам је само за 
писање добар. И да ме воли. Делује утучено, драги докторе, али он воли те 
филмске срцепарајуће сцене, а са мном му је живот филм. Трагикомедија. А 
понекад и вестерн. Воли он и даље да се игра каубоја и Индијанаца. Револве-
раш на мене, ха-ха...“ 

Сањала сам неко цвеће. Цвеће не волим. Сањала сам неке куће. Кућу 
не волим. Сањала сам воду, и како ходам по њој. 

Видела сам једног плавог малог дечака, непознатог јунака, како га 
нека светина у униформи држи, не дају му да крене напред, а он, пркосни 
одметник, узраста две и по године. Окренула сам се, као да не желим да га 
спасем. Пљунуо ме је. Није имао снаге ни за шта друго. Само сам сагла главу 
и прошла. И још увек пролазим поред њега. Мислим да ово није срам, ово је 
више од тога. Не мораш да будеш дух да осудиш себе на вечно лутање око 
сопствене сенке.  

Пробудила сам се у нашем малом поткровљу на крају града. Блесави 
је целу ноћ био будан. Препричавао ми је све оне које сам покопавала у сну. 
Како сам их сахрањивала.  

„Они су, љубави, ионако лоши. А лоше друштво је као лоша навика. 
Треба је закопати, ако не у гроб, онда у стари живот који се брише. Спреми 
се, морамо на гробље.“ 

Враћам се одакле је све и почело. 
Чучнула сам поред гроба његовог оца, баш као оног дана када сам га 

сама испратила на онај свет. Тада сам му шапнула да сам ја „највећи Ћирић 
у нас“, и да иде с миром. 

А сада сам му наглас рекла: „Знаш, Микаш, нисам могла да родим ве-
ћег Ћирића од себе“. Као да сам њему остала нешто дужна, а не себи. 

Први пут у животу, још ово да признам, од себе нисам очекивала ова-
кав крај. 
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ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ВЕЧЕ 
 
 

Ђорђе Брујић  
 
 
*** 
 
Хладио се сутон, мајка је ћутала миришући  

ваздух: 
Благ, мек, бео ваздух; 
И само место и само време 
А онда се спустила низ дирке од степеница 
преко којих су ковитлале речи – Црне беле 
Ко путује, каже, сам је – Низ улицу као низ  

ветар  
А ја, ево, одобравам да ми се кости овде сасуше, 
и молим – реч по реч, иглу по иглу 
да се ова дугачка црта у безброј тачака распе 
Као по снази пре стварања 
из које је и круг ових точкова засенио 
Шкрипала је колона, под прозором је седела девојка, 
рашчешљавала косу, смејала се 
Између точкова провлачила се песма 
Био би то блуз о звездама и o одласку 
да није било девојке под прозором, 
да није било смеха, и дечјих окица  
испод најлонских надстрешница, које су путовала као велика огледала, 
и у њиховим пластичним животима одраз месечине, тек зачете, 
као розе пупољак или зрно орашчића у који је стао живот  
Око њега ће се, као око ока, скаменити љуска, 
и бићемо сигурни унутра затворени – смејала се девојка, 
онда нагнула према мајци: 
Кад већ нисмо отишли, време је да се вратимо 
 
 
***  
(ПОДРУМ) 
 
Живот у подруму мирише на прегрејана тела 
По зидовима се суше речи и остаци доскорашње свакодневице, 
прогорева светлост око које ово прибежиште постаје тешње 
 
Ноћ у подруму је свилени сан  
међу ситним дрхтајима који превиру у таласима   
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Ноћ у подруму је унизитељ, пред којим једнако чекамо –  
– излазак не значи избављење 
јер до подрума води небројено степеница 
 
И празан подрум је пуно склониште 
 
Стрепња улази рано, док се увијамо у себе, 
у добровољну тескобу 
 
Подрум је пун оних слика које сам хтео да заборавим од детињства, 
глас пред лавиринтом расцветаних праваца од којих ни један не води у 
слободу 
Заборављен у непрегледу, као одбачена земља у којој клија бесмислена 
страст, 
верујем да је свака искра предсказање нове звезде, 
као што ће и живот сваког сунца завршити у варници 
 
У том варљивом миру човек је бео и пресит 
 
Грумен сваког трена може да експлодира 
и отера у бездан све што му је претходило 
 
Слобода није само у подруму 
 
 
*** 
 
Ево нестају путеви и нестаје моје ја које их је следило 
Ја, које не зна куда, ја без цеста давно уцртаних 
у скицу што га је од једног до другог презрења водила, 
као од града до града, чији су темељи  
у давнашњу некрополу укопани, 
у давно изумрли свет под маском за нас предодређеном, 
уистину, међу белим остацима историје 
 
Пристали смо да путујемо ноћу 
Кад смо већ истерани из дворишта  
најправедније је да останемо на друму, 
далеко од кућа у којима су зачети градови 
 
Кућа је себична и гола, варљива пустош, 
обмана за чула, и безбрижност 
 
Како да се служимо путем – 
– било да је брз као стрела преко једнаких тратина, 
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кроз чију се росу стиже до мочваришта; 
Или – нем и једнолично кривудав, 
па онда преко уског превоја  
са кога цвета равнодушан поглед у празнину 
 
На крају крај пута, далеко од белих зидова 
на чијим смо неравнинама проналазили слике будућности, 
мрежасте слике пред којим моје ја нестаје 
као дуга линија у ноћи 
 
*** 
 
Пред нама је све пређашње и све несумњиво знано 
зато нисмо изненађени стазом која нас води кроз простор, 
размештајући нам тела по прикрајцима 
где ће нас разнобојна светла означити, 
као што се означава жртва по жртва, 
бира живот по живот, 
налик каменчићима нанизаним 
чији се смисао доказује једино украсом  
и слободом међу обешеним каменим главама 
 
Свитало је по педаљ док се није ужарило: 
Подне је нашу партију затворило између два брда 
Десно – две куће, лево – шума  
и јаз који ни ехо не може осветлити 
Пут гори под табанима 
Прођоше најпре три батерије зелених цеви 
(Неверица је севала из њихових црних плућа) 
У џеповима нам шака ражи, па зрно по зрно премећемо 
и засејавамо долове из којих ће једном поново, 
из земље на сунце зарана, пронићи наше зенице   
 
 
*** 
(ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ВЕЧЕ) 
 
Потребно ми је да продужим сећање 
Сав у садашњости, да се умножим, 
док дан не сконча над ливадама 
и не усахне као жућкасто светло у окну 
за којим нас чека звездасто око васионе 
 
Куд год да пођем, не види се: 
из честара пева кос...  
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Нараста чекање као средокрађа, 
или симболичко искушавање, 
игра у тупом једначењу 
пêва и тишине 
Човек је ионако дељив 
између црно-белог и сна у боји 
човек-самац, вук-човек 
прогрижен сумњом 
 
У иверу леда препознати кораци 
у иверу снова небо, круг описан белином, 
од трага до трага, од печата до печата 
Круг затворен од нигде до ништа, 
бели круг неверице насликан дахом остатка говора 
који нас одводи међу ситнице неиспричаног 
да од њега упредамо нит за тишину 

 
 

Лаза Костић 
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ПСИХИЈАТРИЈСКА 
ЧАВРЉАЊА 

 

Елизабета Георгиев 
 
 
КВРЦ 
 

Решила је да ћути. Лепо ће закључати све 
речи негде дубоко у ћошку гласних жица и неће 
им дозволити да дошетају до језика. Сваки пут 
када је прогледала кроз прсте безобразноупор-
ним речима и дозволила им да се ноншалантно 
прошетају алејицама језика, догодила би се ка-
тастрофа. Некад су то биле катастрофе свеоп-
штих размера, у којима су се укључивале све 
персоне из њене околине, а некад мале и си-
ћушне катастрофe, чија последица је била 
погибија само једне или две суседне душе, оша-
марене неком грубом или жгољавом речју. Никад јој није било јасно шта се 
то дешава с њом и шта то проузрокује страшан двобој разума и речи. „Не, не 
могу да кажем оно што не мислим, убеђивала је себе. Данас је баш леп дан и 
ја сам супер расположена. И очи ми цветају са јоргованом у дворишту. Чак 
осећам и шаренило својих зена! Максимално сам и сто посто расположена! 
Немам никавих проблема, проблемчића, брига...“ Онда – КВРЦ! Комшиница 
Мира са другог спрата неспретно се гега на штиклицама од десетак центиме-
тара. Крупно тело, окружено обручима сала, клати се лево-десно кʼо 
најнемирнија бабушка.  

– Па, драга комшинице, како смо данас?! 
 Оно КВРЦ постаје толико гласно, скоро болно, да га она зауздује и 

стишава једним:  
– Шта те брига, краво једна! 
 Мира стоји скамењена, набрекла кʼо квасац, а она у трку граби уз не-

равне степенице, још једном чврсто решена да ћути.  
„Обећање лудом радовање!“, рекла је себи и завукла се испод смрдљи-

вог ћебета. „Чучи у мраку, гуско, лудачо, кретену! Чучи у мраку вечно сама и 
језиком овим својим змијским палацај до бесвести... Још нештo је говорила... 

 
У среду је у моју ординацију дошла бледа, мршава и скоро прозрачнa 

девојка, која је константно говорила неке ружне речи, непрестано ме вре-
ђајући. Међутим, читајући између редова, схватио сам да она то ради 
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несвесно, подстакнута неким гласом који јој је наређивао да тако комуни-
цира са светом. Била јој је неопходна помоћ. Препоручио сам јој терапију 
константног вређања  и псовања сопствене личности. Клин се клином 
избија, рекао сам мудро и у себи сочно опсовао своју сељачку мудрост. 

Контрола за седам дана. 
 
ДЛАКАВО ДРУГО ЈА 
 
 Стара госпођа Ивић полако је ишла ознојеном улицом. Летње вече, 
после изненадне кише, лењо се развлачило изнад ушушканих платана и 
онако влажно и клизаво као да је спотицало сићушну бакицу. Она је ипак 
спретно савладавала клизаву стазу и као искусни смучар мимоилазила мутне 
барице и одломљене гране. Тишина је упорно клизила за њом. Неколико 
пута стара госпођа Ивић неспретно би се окренула, скоро сигурна да је неко 
прати. Малене ноге, обувене у црне плишане мокасинице, сигурно би зако-
чиле, тело старице би се полако окренуло на једну страну и она би погледала 
за собом. „Нема никога“, прошаптала би полугласно, свесно се трудећи да 
цепањем ове чудне тишине убеди себе да је све у реду. Помало мутне очи бо-
јажљиво би ухватиле слабашне зраке светлости. Светлост би се ту задржала 
неко време да би и она, онако војнички и мисионарски, убедила власника тих 
истих очију да је све у реду. Изненада, иза једног стабла, госпођа Ивић угледа 
неко бледуњаво бело клупко. Оно као да осети њен бојажљиво-знатижељан 
поглед и одговори јој једним полугласним „Мјау!“ Старица се радосно 
насмеја. Мрежица бора прекри јој жућкасто лице и тако неспретно раширена 
остаде скамењена на њему. „Еј, другарице, па јеси ли ти то дошла да ме чуваш 
од страха, а? Дођи, малена моја, мац!“ Искричавим окицама маче погледа 
старицу и крену за њом. Знојава улица је и даље тонула у мрак. Тишина се 
завукла свуда, па и у скамењену мрежу бора госпође Ивић. Понекад би тек, 
само влажни и тихи мрак, прошаптао гласићем ситних корака старице и ње-
ног длакавог сапутника. 
 Госпођа Ивић је тако, случајно, сасвим случајно усвојила маче, слатко 
длакаво и пуфнасто маче уплашено као и она, само као и она, несигурно као 
и она, радознало као... И маче и госпођа Ивић плашили су се тишине. У тим 
тренуцима потпуног мука госпођа Ивић је гласно говорила, а маче је па-
нично мјаукало. Старица је коначно срела своје мало длакаво Ја. Све је било 
савршено складно док... 
 
 Стара госпођа, од око осамдесет година, прекјуче је дошла у моју 
ординацију, све време лупкајући лакираним дрвеним штапом. Из мале ко-
тарице вирило је преплашено бело маче, које је као риба отварало уста, 
али није успевало да пусти глас. Госпођа ми је покретима, уз сталну лупу, 
дала до знања да је промукла и погледом очајнице ме замолила да јој по-
могнем. Гледао сам неколико тренутака час старицу, час маче, час 
немирни лакирани штап. Из средње фиоке радног стола извадио сам мале 
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звончиће које је моја жена узела нашој деци за неки црквени празник. Ма-
чету сам један звончић везао око врата, а стара госпођа Ивић је свој 
звончић узела у руку и с времена на време млатарила њиме.  
 Добра звучна терапија за усамљене душе које имају фобију од са-
моће и тишине. По изласку пацијенткиње, максимално сам појачао 
музику. Бетовенова „Девета“ ме је вратила у живот. 
 Контрола за две недеље. 
 
КУЛИРА, МАЛИ! 
 

Седим на кревету и млатарам ногама. Оне висе преко изгужваног чар-
шава, онако мршаве и беле, још поспане после ноћашњег конзумирања сна. 
Осећам како ми се крв из главе полако, па све брже, скоро у таласима слива 
све до табана. Прсти на ногама ми оживљавају. Ево га и мали прст, онај којег 
сам милион пута ненамерно опаучила, и он се заруменео, просто пуца од 
здравља, па се онако мален и жгољав бечи на мене. Гледам га, па ми просто 
жао њега. Последњи у колони прстића који се поређали мирно као пред стре-
љање. Така-така-така! Пљус! Храбра петорка је пала! Така-така-така! Пљус! 
Још једна храбра петорка је дала свој јуначки живот за... Табан! Машта ми 
баш џикља и буја после спавања! Кева се по обичају и овог јутра дерња. Пен-
зионисана наставница историје, још увек је убеђена да је у најнемирнијем 
разреду и да једино виком може да угуши галаму. На њену дреку, мали прст 
десне ноге, подиже главицу. Стоји тако неко време као да ослушкује околину 
и мирно се опет врати на место. Кулира мали! Његово лице је у облику малог 
згужваног нокта који ме подсећа на фацу једног светски познатог боксера са 
телевизије. Не чуди ме што је такав, милион пута сам га гужвала у патикама 
и тесним ципелама, милион пута је имао стравичне сударе са ногама сто-
лица, кревета и осталог намештаја, неколико пута су га путници у аутобусу, у 
блиском сусрету посебне врсте, поздрављали баш чврстим стиском. У том 
свом бурном живота, постао је мали боксер перо лаке категорије! 

 Па, мој драги мали друже, ред је да те обучем! У чарапама и пиџами 
излазим из собе – кева зове за доручак. Мој мали пријатељ се разбашкарио 
и не видим га више. Кулира мали! 

Док преврћем по устима блатњави залогај грозних маминих прже-
ница, за које силом прилика морам да кажем да су супер, јер би се моја екстра 
бучна кева разгоропадила, и даље размишљам о свом малом, малецком делу 
тела. Сигурно му је сад топло у термо-чарапама и не осећа одвратан укус 
прженица од којих ће се, ако их не повратим пре тога, и он нахранити. Си-
гурно, на себи својствен начин, комуницира са осталим згужваним 
прстићима. Али шта сад, баш сад ради? Неконтролисана знатижеља ме 
упорно чачка. Залогаји се успорили и безобразно се враћају назад. Док ме 
мама пренеражено гледа, изувам чарапу и стављам ногу на сто да видим свог 
малог друга, који као да ми намигује и наставља да кулира. 

– Боже, дете, па теби није добро! Слободане!!! 
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Јуче су изненада и без заказивања, помало безобразно и панично у 
моју ординацију упали једна госпођа и један господин са петнаестогодиш-
њом девојчицом. Мајка је нервозно понављала да јој је дете болесно и да 
нешто није у реду с њом. Отац је с друге стране само климао главом на 
сваку констатацију своје жене и пропраћивао то своје климање једним ду-
боким „Да, драга!“. Девојчица је пак мирно седела и посматрала ову сцену 
доста нормално, ако се може ова сцена назвати нормалном. „Замислите, 
замислите, докторе, она гледа своје прсте! Kонстантно гледа своје прсте 
на ногама и разговара с њима!“, викала је мајка, „Слободане, је л’ да дâ то 
ради?!“ Посматрао сам неко време девојчицу. Мајка је непрестано причала 
и млатарала рукама. Дете је и даље мирно седело и са благим осмехом на 
лицу посматрало мајку. „Госпођо, рекао сам, Ви морате да разговарате са 
својим дететом! Њој је потребна Ваша нормална прича и нешто људско 
у Вашем гласу! Сад можете да идете!“ Контрола за седам дана! 

Госпођа је бучно реаговала, вређајући мој професионализам, али је 
ипак изашла, изгуравши из ординације најпре млитавог мужа, па насме-
јану девојчицу. Чим су изашли, изуо сам ципеле и скинуо чарапу. Прсти на 
ногама су се весело разбашкарили. Снажно сам их стиснуо руком, и као 
случајно се поздравио са најмањим. „Здраво, малиша! Кулираш, а?!“ 
 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ – Познати психијатар, господин П. јутрос је прона-
ђен мртав у својој ординацији. Како сазнајемо, узрок смрти није познат, мада 
се незванично говори да је доктор П. умро од превелике дозе негативних 
вибрација. Према речима полиције, секретарица је затекла познатог психи-
јатра како седи у својој радној фотељи са босим ногама подигнутим на сто. 
Ординацијом је одзвањала гласна музика, Бетовенова „Девета“. Жена је 
више пута звала доктора, али овај јој није одговарао. Када је секретарица 
пришла свом послодавцу, могла је само да констатује да овај није жив. На 
столу је било писмо које је доктор П., како се испоставило, упутио на своју 
адресу. Како нам је рекла секретарица, оно мало колико је могла да прочита 
у шоку, биле су само речи погрде и псовке које је доктор написао себи. 
Сахрана доктора П. је сутра у 14 сати. Велико је интересовање пацијената који 
су изразили жељу да испрате свог доктора до вечне куће.   
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ЈЕЗИК 
 
 

Ранислав Ачковић 
 
 
БРДА, ПЛАНИНЕ 
 
Древни умор орлова човјек смјело пренесе међу  

људе и народе 
да им симбол буде. Дивне фигуре на заставама  

предводиле су 
ратнички поход, ниједном тиме не нарушивши  

сигуран лет 
у залету опруженом панорамом што хита да  

убије плијен, 
надносећи се том радњом изнад долина и  

висоравни 
што пониру према новонасталим предграђима. 
Брда, планине мјестимично покривене јестивим 
пашњацима, 
зеленим и мирисним, указују се оку на један посве обичан начин, 
способан да на својим леђима уприличи пород тишине из свргнутих свјетова. 
Брда и планине умију да памте витешке окршаје 
и оправдања за витешке окршаје, у духу историје 
за себе присвојивши упечатљива мјеста. 
Неочекивани налети вјетра, тешке кише приспјеле из нестабилних регија, 
посијани страх од убилачких удара грома 
или обрушавање голог крша, ти бројни природни ексцеси 
пропуштају прилику да буду исправно сабрани 
и потребну живост подаре историјским мапама. 
Брда и планине у мислима су као скулптуре, 
као фигуре стасале у један менталитет, 
који се све вријеме вртио око румене оштрице сабље 
или пресабирао око отвора пушчане цијеви. 
 
                                  
ЈЕЗИК 
 
Када усне испуцају и из њих потече топла крв, 
може бити да у том рањеном ткиву 
настаје језик, као нежељени поткожни ексцес, 
процес налик покрету лаве у тренутку пошто вулкан претрпи разорно 
отријежњење. 
И онда ријечи потеку, такође налик лави, према непознатим теренима  

насељеним 
којекаквим племенима. Или ненасељеним, премда ће се земаљске пустоши 
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дијалектички ионако у необична имена претворити, 
затворити у некакав јалови терен, од имена немајући нарочиту корист. 
И кад цокнемо уснама језик, може бити, први прискаче у помоћ 
појаву цоктања да објави свеобухватно, 
и лизне усне немирне од резонантног трептаја, 
усне жељне њежности из љубавних разговора. 
Када језик пређе преко бисерних зуба, 
путем бројећи све углачане крунице, сачуване од тешких оштећења, 
могло би се помислити да је језик и због тога настао. 
При отвореном сјећању на цвијеће крваво, 
само што су поље напустиле двије љуте војске, 
сјећање би да се правда са оним што настаје од језика, 
том чувару од заборава, што је каткад повјерено 
бреме тешког и несхватљивог ћутања. 
 
Језик, то је лице са церемоније часне сахране, 
уз чију комеморативну склоност су све честице прошлих времена 
у земљиној утроби упокојене, и посуте цвијећем 
још док су уста пратила оштрицу 
у правцу срца усмјерену. И тамо снажно заривену. 
 
 
ARBEIT IST FREI 
 

 
 
 

Изјутра, устаљеном кретњом отвара се гвоздена капија 
и нијемим изразом непријатељства усмјерава скупина  
радника, у утробу фабрика да их прими. 
Ходају прилично незаинтересовано, тако да је читалац приморан 
са маштом у сигуран савез да ступи – смисао опрезно да створи, 
а не да наметне. 
Са истанчаном пажњом се ослушкује акустика рада, 
мање убједљива од учинка исфорсираних цитата, 
гласних и поучних у данима јаких божићних мразева 
и подршке класном опстанку. 
Више је вјероватно да не разумијемо поредак 
у који су укључени сва наша хтјења и одлуке из лањске препирке; 
јер и поред двије опречне чињенице у разговору дугом 
није искључено да је неспоразум искрсао због превода 
из даљине усвојеног. 
И сви напори преусмјерени да се схвати појам рада, 
а на то нас је, не тако давно, мртва химна упутила, 
истовремено упозорила, да сви за неке работе нијесмо створени, 
јер то брижно искуство упозорења је имало лице сна, 
и љубави, 
и вјере, 
или све скупа, ако постоји такво име лица.                                                                                      
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КОЊ 
 
 

 
 

Лијепа животиња стоји привезана 
и би да јој некако приђеш, да је помилујеш. 
Нико не примјећује тако лијепу животињу. 
Шта се коњу даје? Шећер, коцка шећера. 
Би да му некако приђеш, јер заслужује пажњу: 
велику пажњу и коцку шећера. 
Замисли његову главу занесену трком; 
згодан витез га потјера у кас. 
Знају да смо загледани у њих, 
мада љепота исувише лијено допире до ока. 
Очигледне су ране, коњске ране; 
о њима се увијек зна док зарастају 
или ако никада не зарасту. 
 
 
НЕШТО О ОЦУ  
 

 
 
 

Не сјећам се када је отац умро, 
прије пола године, годину или двије. 
Вишкови потрошеног времена затрли су трагове 
мом сјећању досад већ прераслом у рутину, а можда и у страх 
јак као остварење нарочитог сна, 
и тако се може гледати на ствар. 
Не сјећам се када је тешки кишни облак намамио 
плијесниву топлоту у станове, у којима махом живе тужне 
породице, предвођене њиховим домаћинима, 
нервозним и одговорним, са међусобним манама, 
никад прећутаним. 
Није се лако присјетити прича о самотном лутању по страном 
свијету, које су одавно престале да подржавају чак и знатижељне 
комшије, ако овакво поређење не подразумијева 
сав бесмисао интимног увиђаја. 
Нијесам био рођен, па да се могу сјетити очевог повратка, 
а камоли бучне сирене што галебове бијесно растјера са палубе, 
и нечујног пристанка – појма заједничког за ствари и човјека. 
Не сјећам се када је отац посегао за поукама, 
синовима опрезно пришао, по старини им улоге намјењујући 
да се са њима кроз живот носе, а кћери чедност навео 
да би знамење под његовим кровом вриједније било. 
Не осјећам колико вријеђају воде и вјетрови у уништењу 
и узбуђују брда и долине заточене изненадном олујом, 
којој рушилачки термин тек треба да се обезбиједи. 
Сјећам се ноћи очеве смрти, 
и првог сата 
и минута, у којем смрт моћ његову осигура.
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ИНФОПУЛТ 
 

Младен Петковић 
 

 
 Глуво је доба ноћи, али главни трг није сав 
у мраку. Штавише, један излог блешти и при-
влачи пажњу ― из даљине подсећа на светионик, 
буди наду у овим мрачним временима. Налази се 
тачно између Беоизлога и кафића Плерома, а 
одмах прекопута фонтане. Простор је квадрат 
беле светлости, са голим зидовима, пултом на 
средини и службеником иза пулта. Изнад излога, 
словима која се наизменично пале и гасе, пише ― 
Турист Инфо. 
 „Ух, најзад смо вас нашли!“, улази зади-
хана дама са дететом. 
 „Добра Вам ноћ, мадам.“ 
 „И Вама, драги господине!“ 
 Службеник учтиво чека да жена мало дође 
до даха, па је онда пита: 
 „Како могу да Вам помогнем?“ 
 „О, па знате, мој мали и ја, ми смо на пропутовању, па смо хтели да се 
распитамо шта овде има занимљиво да се види.“  
 „На правом сте месту, мадам. Постоји ли нешто што Вас нарочито за-
нима?“ 
 „Хоћете да кажете да Вам је избор тако велики?“, жена ће помало под-
смешљиво. „Мислила сам да овде има највише две-три ствари и то је то.“ 
 „Грешите“, службеник расу на пулт десетак различитих свезака. „Из-
бор је толико велики да нам ни туце антиводича није довољно, ево, 
погледајте...“  
 Госпођа поче да разгледа, прво неповерљиво, а онда све више ширећи 
очи од изненађења: 
 „Стварно нисам очекивала... Да будем сасвим искрена, рекли су ми да 
је ово тешка провинција.“ 
 „А, не, мадам, никако! Београд Вам је озбиљна метропола, имамо по-
нешто за све укусе.“ 
 „Видим... Па ипак, не знам. Да ли бисте Ви могли нешто да нам пре-
поручите?“ 
 Службеник отвори један од антиводича и показа га жени и детету. 
Књижица је била богато илустрована прилозима из црне хронике.  
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 „Ништа лакше“, рече. „Хит сваке наше сезоне су породичне трагедије. 
То Вам је нешто као домаћи специјалитет, пошто су, знате, овде сви поро-
дични људи. Ту смо у складу са највишим стандардима одрживог развоја, не 
зависимо од туђих ресурса, све се узгаја на домаћој несрећи. И, наравно, 
пошто ове трагедије умеју да буду прилично ’разбарушене’, већина агенција 
туристима нуди гратис кецеље и кабанице.“  
 „Сјајно, то никако не би требало да пропустимо, је лʼ тако, душо?“ 
 Малишан је, уместо одговора, само климнуо главицом и наставио да 
лиже лилихип.  
 Госпођа је листала даље. 
 „А самоубиства немате?“ 
 „Како да не, само се она налазе у другој брошури, овој што се зове 
Отуђеност.“  
 Жена је с гуштом проучавала и Отуђеност, све док се није зауставила 
на мапи истачканој некаквим црвеним и жутим чиодама.  
 „А ово?“ 
 „Да видим... А, мислите на лампице! Ту смо за Вас обележили лока-
ције где људи умиру сами и очајни. Црвене лампице означавају места где се 
то већ догодило, а жуте она где се самртни ропац очекује сваког часа.“  
 „Каква ажурност! Свака част!“ 
 „Само радимо свој посао, мадам“, консијерж је скромно слегнуо раме-
нима.  „Можете чак и да се кладите за колико дана ће суседи открити тело, 
многи посетиоци у томе уживају! И, пазите, нису то све искључиво пензио-
нери... 
 „Нису?!“ 
 „Видећете, има ту и каријериста који немају ни кучеТА ни мачеТА...“ 
 „Врло шармантно, заиста“, рече дама, „а поменули сте и образовне 
садржаје?“ 
 „Ево, погледајте“, службеник отвори антиводич на коме је писало 
Друштвене трагедије. „И овде су Вам на карти обележене знаменитости, а 
овај диван град их има на претек ― позатваране фабрике, пропала предузећа, 
напуштене школе, неусловне болнице, шта год Вам душа пожели!“  
 „Препоручујете, дакле?“ 
 „Да ли препоручујем! Верујте ми, то не може да се преприча, може 
само да се доживи. Таква сласт... Додуше, у Београду се сласт безнађа осећа 
свуда, али посебно на овим местима...“ Службеник се одједном уозбиљио: 
„Ипак, дужан сам да Вас упозорим да је ово изузетно захтевна тура, слуша се 
прво историјат пропадања, па како се деконструише држава благостања, па 
дизајн корупције, где треба мислити о толико детаља, итд. За разгледање по-
пут овог одлучују се углавном интелектуалци, а богами, долазе нам и 
екскурзије са елитних колеџа, оних које у свом курикулуму имају и демијур-
шке предмете.“ Затим је рекао неколико имена, толико звучних да се жена 
запрепастила.  
 „Да, да, мадам, тако да ако имате амбицију да Вашег шврћу упишете 
у неку од тих школа, а ви ми делујете као баш фина породица, сад је прилика 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 101

да стекне прва предзнања из декаденције. Што раније, то боље. Ако хоће, 
свашта овде један млади демон може да научи.“ 
 „Свакако, свакако“, брзо ће дама. „Није да се хвалим, али мој мали је 
изузетно талентован, сви његови учитељи кажу да има блистав ум.“ 
 „Е, па, ако је тако, онда никако немојте да пропустите наше Друш-
твене трагедије!“  
 Док су се службеник и дама осмехивали једно другом, демончић се 
намрштио и повукао ручицом, оном у којој није држао лилихип, крај мајчине 
сукње.  
 „Шта је, душо?... Ах, да, сад сам се сетила!  Да ли можете да нам пока-
жете и антиводич са природним катастрофама?“ 
 „Природним катастрофама?! Нажалост, мадам, то је једино што још 
немамо у понуди!“ 
 „Не!“ 
 „Авај, чак смо и масовна убиства добили пре годину-две, али при-
родне катастрофе никако да нам стигну. Имамо неке поплавице, али није то 
то.“ 
„Тешко мени, шта сад да радимо?!“, дама се уплашила да ће се плач зачути 
сваког часа. „Знате колико деца воле спектакл, да пршти на све стране, да је 
много мртвих. А породичне трагедије јесу лепе, слажем се, али су можда 

више за девојчице...“ 
 „Не очајавајте, мадам, наћи ћемо већ нешто!“, тешио ју је услужни 
враг. „Па, да, то је решење! Мадам, поново Вас враћам на Друштвене тра-
гедије, само сада на поглавље Ратна разарања. Ова је изузетно 
авантуристичка тура, ту ће се један дечак сигурно пронаћи! Излети се праве 
по читавом региону, у сарадњи са агенцијама из околних земаља. И што је 
најбоље, у питању је интерактивна тура! Знате, ми на Балкану не желимо да 
наши гости буду само пасивни посматрачи, већ нагласак стављамо на најса-
временије стандарде партиципације и транспарентности. Тако да, ако Ваш 
малишан и сам пожели да потпали неки сукопчић, то свакако може да 
уради.“ 
 „Није ли то сјајно, мали мој! Мало ћеш, ето, да се поиграш са оним 
што чика нуди, а ја ти обећавам неки леп цунами у Азији, договорено?“ 
 Дечкић погледа у мајку црним очима без зеница које посташе још 
црње. Био је задовољан.  
 Остало је још само да се реши питање плаћања, али и ту су даму че-
кала само пријатна изненађења.  
 „Не могу да верујем да су ово цене. Заиста смешно!“ 
 „То је зато што је понуда огромна, мадам.“ 
 „Али да су баш оволико ниске...“ 
 „Зато ја посетиоцима и препоручујем Друштвене трагедије да би 
овдашњи бум схватили на прави начин. Одатле добрим делом произилази 
понуда  свих осталих антиводича, било да се ради о беспарици, издаји, очају, 
насиљу, заразама... Добра управа је, наравно, кључ. Када имате квалитетан 
кадар, када се вредно и одговорно ради, дугорочно и рационално планира, 
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када сви запну, друштво не може да не пропадне! Могу Вам рећи, од кад је 
предузеће Baal, Moloh & Cо. пре тридесетак година прузело ово тржиште, до-
живели смо прави процват. Врлина је у сталном паду, а незапосленост готово 
на нули.“  
 „Ма, немојте! Сјајно, морам да Вам кажем да сте ме баш орасполо-
жили! И свака част за овако добар Инфопулт, нешто слично сам видела само 
у Детроиту и Лос Анђелесу.“   
  „Хвала, мадам, трудимо се да држимо корак са најбољима. Београд 
крупним корацима граби ка томе да постане лидер у региону. А и шире.“ 
 „С правом, рекла бих! Па добро, с обзиром на то да тако стоје ствари и 
да су цене више него прихватљиве, мислим да нећемо пропустити ни једну 
туру!“, рече жена и гурну антиводиче у ташну. 
 „Браво, мадам, нећете зажалити! Уверавам Вас да овде ниједна прича 
нема срећан крај.“ 
 „Чујеш ли ти то, Азазеле Јуниору?  
  А Азазел на то извуче лилихип из уста, насмеши се од уха до уха и 
рече: 
 „Светски!“ 
 Уђе друга група туриста. 
 

 
 

Љ. Стојановић, Живот и рад В. С. Караџића, 1924. 



103 

МОМАЧКА ГРАНА 
 
 

Милица Краљ 
 
 
МОМАЧКА ГРАНА 
   
Пре негʼ се у буне кренуло застало хитро вретено 
Пре негʼ је божуре опрела у вршки брза стрела 
Момачке груди дотакла шајкачу с главе смакла 
Скинула навез с кожуха провукла смртна руха 
Подвлакна покрстице уткале зложељне жице 
Пламени преплет бисерја у модри облачак перја 
Узјечи стабло јадике пририје урез слике 
Гласка из песме рана – скршена Момачка грана 
Лазиним сновидцем и Принциповим хицем 
Јаукне Костур град— Лобања рукосад 
 
 
ЛОБАЊА МАСТИОНИЦА 
 
  Младобосанцима, Гаврилу Принципу и 
  Богдану Жерајићу од чије је лобање џелат 

издељао мастионицу 
 
дрхтав лелуј испод жиле у пределу месечине 
у белини самог гроба из чеоне кости – зглоба 
расте плаво крилце свица у поготку првог хица 
 
у запису да не труне пролистао век побуне 
Лазар, Богдан и Гаврило претворени у мастило 
А џелата стравна рука исписује слог јаука 
 

ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ 
 
Наум у слогу и словесу и кључић златни у поднебесју 
Откуде извире речца спаса изрекнув пламен у по гласа 
Зрак се мирисни разлелуја у преокрету хучног олуја 
У тмини гори жишка стида осветлив зену слепога вида 
А мисʼо сплете облак румен и венац светли закрива грумен 
Облака у коме бистри извор прометну свитак у чисти говор 
У вертикалу тајне увира сени сенкине коначног збира 
Снова изустив златни слог у чијој оси снатри Бог   
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СРЕБРЕНКА 
 
Нинај гором плач ђурђевка, кукурека, жуне црне, 
Нинај гором трк ланета; позлеђено сунце трне; 
 
Нинај гором за Тројана вечера се касна спрема: 
једногоци и двогоци; ни Сребренке сеје нема; 
 
Крштена се душа вије у двосеклом огледалу. 
Крилатица сестру буди изнемоглу и сусталу. 
 
Нинај гором низ Павлицу, Стдуденицу, Сопоћане, 
Брат Крилати у призиву скупљајући преостале 
 
све по реду у по части: руке, главе, кост костију 
што у тамној Нинај гори над сејином косом бдију. 
 
 
ЛАЗАРАЦ§§§§ 
 
на лице косо низ наличје право 
уздужне нити заплетене сеном 
завежи у чвор оивичи свилом 
(устукни сило и прогутај дах) 
под каменим искрзаним крилом 
силовитим нарушене треном 
 
заплети прутац и уметни крстац 
обликом душе покажи сну правац 
разбрајај потку – бирај вез по слову 
(венчић ковиља нек одагна страх) 
у чврсто ткање збијај ред по ред 
двограњцем плетен обележи след 
 
кроз невид-платно по пурпур основи 
док древни гласак скрушено прослови 
 
(О Вишњи Спасе Благослови Прах) 
 

                                                        
§§§§ Лазарац – врста народног веза. 
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ШУБАРА, ЊЕНА 
5-ИЦА ИЗ НАЈКРАЋЕ приче  

 
 

Миљурко Вукадиновић 
 
 
ПРИЧЕ ЋЕ СВИ ЧИТАТИ 
 
Било је то на смрдовитом Балкану кад је кратка 
прича још имала реп. 
Није било важно шта ко пише – реп је био ту да  

обрише, ометла, почисти... 
Данашњи читаоци на тзв. Балкану причи залуд  

траже реп.   
 
МИМО 
 
Ко си ти, бре, што пишеш уместо мене петком? 
Пожури да текст не оде... мимо маргине. 
 
ОНО МАДА 
 
Нажалост нема добре вести. 
Лек је може бити у забити ћутања. 
Оно нити пише, нити брише, а не зна за тачку 
 
ФРАНЦУСКА 7 
 
Шта да кријемо? 
Тело?!  
Скелет?! 
Сенку речи?! 
Шта крије писање, нико се из Францускe 7 не пита. 
 
ШУБАРА ЊЕНА 
 
Многи видови најкраће приче покидани су успут или су отишли дубље  у 
влажњикави шумарак. 
Баш тамо се, испод  шубаре, крије модра расеклина одакле све приче крећу. 
Аћин би рекао бије кључ, Вукадиновић – причке потичу из пичке! 
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ТЕ ЖЕНЕ 
 

 

Јелена Радовановић 
 

 
ТЕ ЖЕНЕ 
 
Те невидљиве жене  
које су гледале  
крваве патрљке своје утробе у болничким  

лаворима 
повијале мртве фетусе 
дојиле неживу децу 
те жене којима су испирали и чистили материце 
дезинфиковали сва жива ткива  
– срца нису могли 
оне које су гледале у ковчеге своје деце 
и молиле се смрти 
оне које лежу у гробове својих кревета сваке ноћи 
и покривају се несаницом 
те жене које устају сваког јутра 
обуку се слојевито 
љуштуру чауру капсулу па оклоп  
наместе свој крст као брош   
скину маску са чивилука и одваже се у гунгулу 
 
те жене  
додирују вас у трамвају овлаш 
молекулима свог парфема и страха  
симулирају живот имитирају срећу 
заливају цвеће простиру веш стављају руж 
возе се на посао 
тамо се смеју раде дуго до тупости  
лепе обичне вицкасте никакве бриљантне  
пресамите се од очаја на неком тоалету 
и изађу веселе и нове  
те жене  
ходају опрезне као мачке 
око кратера свог лудила 
неке и упадну 
те жене које бораве на психијатрији  
и кажу да су дуго имале грип 

те жене тару сваки дан 
своју сенку о вашу 
и моле се да свет чује 
и моле се да свет не чује 
крик који у њима зри 
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CARPE FUCKING DIEM 
 
Говоре мудраци 
смирени  
срећни 
они у равнотежи клатна 
кажу будисти  
и они који су проникли у тајну 
не живи у прошлости 
мани се будућности 
цео живот је у једном дану 
и тај дан је данас 
carpe зато тај diem 
carpe diem мајку му 
carpe fucking diem 
 
шчепај дакле данашњи дан 
за његова отечена потентна муда 
чак и ако си навукла жалузине 
и склупчала се у покривач као у покров 
храниш се својим мраком насушним 
и ваљаш се у маринади својих излучевина 
и цео живот немаш намере да устанеш 
док напољу муве врцају валцер 
у оргазму пролећа бубри ваздух 
људи жаморе под прозором и желе ти можда и добро 
и цео свет је као испао из рекламе за прашак за рубље 
чак и ако ти је данас у стомаку пукло неко грање 
срце ти је имплодирало 
и суштина ти је исцурила у постељину 
неће никад бити више оваквог дана 
баш никад више оваквог јединственог непоновљивог дана 
кад си скупљала срчу себе по соби 
устани зато драга и 
carpe diem 
carpe diem 
carpe fucking diem 
 
 
СТРАНО ТЕЛО 
 
бежала сам из обданишта 
од куване бораније са концима  
дебилних песмица  
корпица за осми март 
и новогодишњих капа од картона 
бежала сам из дневне собе од свих вас 
у ћоше испод кревета 
бежала сам од родитеља код прабабе 
из града у село 
бежала сам са слетских вежби 
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бежала сам од другарица кад дође на ред ластиш 
ema essesa пипи дуга чарапа 
кад крене балерина рококо диже ноге високо 
кад крену варјачкиње барјачкиње кога ћете сад 
кад крену жмурке бежала сам и тражили су ме данима 
нико није умео да се сакрије као ја 
бежала сам од споменара и симпатија 
из школе сам побегла кад је умро Тито 
обузео ме ужас од букета црних лала у холу 
бежала сам са дечјих рођендана кад почну фоте – 
љубите се чик ви у мрачном ве-цеу са оним ко вам је гадан 
бежала сам од зоо-вртова целог живота  
бежала сам са часова марксизма  
побегла сам од расклапања пушке на штоперицу 
на часу одбране 
са часа историје је професорка побегла од мене 
бежала сам са журки на којима су сви били кул 
на екскурзији у Грчкој сам побегла из аутобуса 
бежала сам са предавања о креативном писању 
бежала сам од бомби 
побегла сам из једног кревета 
пре него што је свануло 
побегла сам са свог венчања 
од судбоносног да 
у судбоносно не 
бежала сам из своје земље у туђе 
па из туђих опет у своју 
од странаца међу Србе 
од Срба у мишју рупу 
бежала сам из социјализма у капитализам 
па из капитализма назад у канибализам 
бежала сам од Балкана 
али он није побегао из мене 
бежала сам из бракова 
бежала сам са посла 
бежала сам по глобусу 
од хроничне чежње 
бежала сам од стварности у књиге 
бежала сам од књига у снове 
бежала сам од снова у несаницу 
бежала сам бежала 
и сад коначно ево  
за репом својим јурцам 
 
 
ТРЧИ, ЈЕЛЕНА, ТРЧИ 
 
Имали смо четрнаест година  
ишло се у Француску на ђачку размену 
све девојчице у бусу су имале минивал 
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двојица на седишту испред мене 
су бесомучно дркала два дана 
и две ноћи 
мислила сам отпашће им до Француске сигурно 
слушао се јебени Ђуран Ђуран 
а кад смо стигли цела Бургоња је мирисала 
на пралине и свеже багете 
и све Францускиње су се одмах 
смртно заљубиле у наше дечаке 
и све наше девојчице су се љубакале са Французима 
а ја сам хтела да се љубакам и да се смртно заљубим 
али у кога дођавола овако надркана 
па сам се претварала да ми је то испод части 
да мој дух лебди изнад људи, ствари и појава 
и таквих тривијалности 
као што је држање за руке 
жвалављење са протезом 
и мршење мини-вала у мирису кроасана 
па су нас онда домаћини одвели  
у огромни градски парк 
какав је то само парк био 
паркчина 
као пола нашег малог града 
трава зелена као чоја 
дрвеће као из сликовнице 
не као прашњави платани наше индустријске касабе 
и ту се онда правио неки пикник 
и сви су очијукали пуштали касете и феноменално се зезали 
а мени је дошло 
попела сам се на врх парка  
раширила руке и обрушила се на све њих 
летела сам изнад травњака колико ме руке носе 
и вриштала сам иха-иха-ихааа 
наши су викали шта ти је седи мајкети 
брукаш нас 
Французи су се кикотали 
„mais se que...“  
наставницима је било непријатно 
извињавали су се у моје име 
казали су да нормално нисам таква 
да сам нормално фино васпитана 
нормално ја 
јебено нисам таква 
зато и трчи 
трчи  
трчи 
трчи 
Јелена 
трчи 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 110

ОКСИМОРОНЧИНЕ 
 
Хумани луцифери дођоше на банкет 
очерупаше и вечерас великодушно 
богату отаџбину у дроњцима  
увучених канџи исполираних очњака 
длакав реп у скупа одела смотан 
папке сакрише у ципеле од дечје коже 
на рукама им висе асесоари од скупих курви 
мирољубиви варвари им се осмехнуше преко канапеа 
пошкропише пројекте својим слатким отровом 
све улепшаше гламурозне простакуше 
безбожни попови аминоваше 
родољубиве убице се преподобише 
академске будале климнуше главом 
зли добротвори значајно намигнуше 
сироте парајлије се загрцнуше меким костима 
све се згусну у пари парфимисаних гована 
 
 
ИЗАЂИ  
 
Изађи и понеси 
све те болове у долове 
чуму душе у шуму 
све што те коље баци у поље 
скочи у даљ у чкаљ 
страхове и море понеси у горе 
остави град и његов смрад 
из срца трн хитни у стрн 
у реку ствари које пеку 
завитлај очај у гај 
изађи из себе 
сљушти кожу која гребе 
баци свлак у мрак 
запали своју луч 
пљуни жуч 
док год око мрда 
у инат се вери 
уз квргава брда 
 
 
НЕ БЕРИ БРИГУ 
 
А се зарадујеш 
а се и мрвку понадаш 
а си малко перје рашушориш 
а се нешто рашћурликаш 
а крилима заклепећеш 
у страну се занесеш 

од земље се као кокош одигнеш 
пауново перо на друм си изгубиш 
кресту ко лепезу раствориш 
груди си раздрљиш 
ђинђуве неке натакариш 
шарен реп распирлиташ 
кроз авлију се распојасаш 
на притку си запеваш 
облаке зајашеш 
големо се замајеш 
нешто си умислиш 
у свет се дрзнеш 
и још све звиждућеш 
 
не бери си гајле 
нешто ће те већ звекне одостраг 
живот чвргу ће ти лупи 
е у инат 
да се спотакнеш 
да те спотапрчи 
широм да се прућиш 
да се не узохолиш 
да се не умислиш 
кој си ми па ти  
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ПОСЛЕ САХРАНЕ 
 
Овде су ти документа за суд.  
Треба само да потпишеш. 
Тамо су кутије са његовом гардеробом. 
Овде су ти папири за погребно.  
Треба само лична карта. 
Тамо ти је вечера.  
Треба ипак нешто да једеш. 
Овде на гомили су све његове књиге. 
Тамо ти је број телефона пекаре. 
Требаће за прву суботу. 
Овде су ти наочаре. 
Тамо су ти кључеви. 
Овде ти је лек. 
Тамо ти је даљински. 
Овде ти је телефон. 
Тамо ти је ћебе. 
Овде ти је чаша. 
Тамо су ти новине. 
Овде ти је кафа. 
Тамо ти је очај. 
Овде ти је бол.  
 
 
ИНСОМНИJА 
 
Дође сама ноћу чама. 
Падне њен плишани плашт.  
Кези се на зиду сен. Титра тама. 
Склупча се живот у трен.  
Заморан, ташт. 
Дођу грозе и море.  
Сати ждеру као рђа. 
Сурваваш се у казан до зоре.  
Празан. Свака ноћ грђа.  
 
Кад ти легнеш устану демони. Звони 
у соби само тихо страх.  
Кроз крти дах се чује – 
напољу шуме ужас зује. 
Под ињем грање стење. 
Веје. Мећава звижди јаук. 
На срце се паук пење. 
 
Кад ти паднеш таваница сиђе. 
На груди се простре као ћебе. 
Сан те њуши. Јава приђе.  
Звер из ћошка 
дахће у уши. Легне тик уз тебе. 
 

Кад се давиш чума изрони. 
Месец зид реже бритвом.  
Сенке беже. Ноћ се рони. 
Тражиш крњом молитвом  
тек крушну мрву милости 
за своје уморне кости. 
 
Светац на зиду ћути. Гледа 
те мртвим ликом. 
Замре сваки звук. 
Знаш крепаћеш једном тако 
са прекланим криком 
док из свемира и даље 
зјапи исти мук.  
 
 
РУПА 
 
устанем  
устане и рупа 
доручкујем  
хоће и рупа 
напуним је храном   
затрпавам је пословима до вечери 
запушујем је шетњама и умором 
новим ципелама и крпама 
бацам јој све људе које сретнем  
сипам у њу речи лопатом 
она зева  
убацујем јој књиге филозофе 
позоришта 
она се чачка од досаде 
шири саму себе 
сипам јој сећања  
онај бол  
ону срећу 
каже још је гладна 
 
отпутујемо рупа и ја 
пуним је морима и острвима  
сунцем на врху катедрала  
градовима међу наранџама  
она и даље зјапи 
угасим светло 
легнем 
легне и рупа 
упаднем у њу  
питам је: шта хоћеш? 
ха-ха смеје се рупа: 
зар ти стварно мислиш да ја 
имам дно
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НАЈБОЉИ ОД СВИХ 
СВЕТОВА 

 
 

Мићо Цвијетић 
 
 
НАЈБОЉИ ОД СВИХ СВЕТОВА 
 
Ако је ово најбољи од свих светова, 
По славном филозофу Лајбницу, 
Какви ли су тек други светови? 
Земљотреси и нуклеарне хаварије, 
Цунамији, разорни оркани, ратови, 
Дуге љуте зиме, воде и потопи, 
Заседа сотоне и подмукле болести, 
Болна сећања на милосне бомбе 
И свакојака трагична искушења; 
Одавно овде није удобно место. 
Да је ово најбољи од свих светова, 
Не бисмо о бољем свету сањали, 
Господу се за рајски врт молили. 
Ако овде нисмо пронашли своју душу, 
Сумњам да ћемо је и другде пронаћи. 
 
19. март 2011. 
 
 
ЗАЛУДНА ПРИЧА 
 
Стално преиспитујеш себе, 
Да ли си разумео добро 
О чему и шта они говоре, 
Разлучио од црног бело; 
Речи њихове залудне приче, 
Само малоумнима примерене. 
Слуђују васцели боговетни свет, 
Шире лажне, најцрње вести; 
Поричу ону јучерашњу причу, 
А данас распредају нешто друго. 
Како да поверујеш у њихове приче, 

Којим збуњују уморно  
човечанство; 

И није само од јуче, већ од  
памтивека. 

Све чешће се сетиш оних умних  
речи, 

Које је Андрић слушао  
седамдесетих, 

Од свог гимназијског друга у  
Вишеграду: 

Асли је овај свијет полудио. 
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ПОД МАСКАМА 
 
Од ових што под маскама јуришају на краља и двор, 
Којима од свега видимо само унезверене очи, 
Преузимамо, наслепо, бацаче пламена из руку, 
Као да смо неуки вазали бахатих сизерена. 
Не знамо да ли скривају образе праведника и светица 
Или окореле преваранте и развратне блуднице; 
Можда оне који ће већ сутра за себе узети све, 
А нама оставити само пусте мрвице пепела. 
Да не буде сувише касно кад скину маске, 
Које прикривају сотониних стотину лица, 
Па уместо златоустог, проговори нечастиви. 
Навикли на све, потајно ипак слутимо, 
Да нас истина неће сувише заболети. 
 
 
НОВИ СПАСИТЕЉИ 
 
Све су нам сумњивији нови спаситељи, 
На врховима прстију милостињу дају, 
А целом шаком за себе узимају; 
Преретка веселницима сита и решета, 
Да би се свеколики муљ задржао; 
Под јагњећим рунима скривене звери. 
Кад немају од кога, узајамно се гложе, 
Хватају за вратове, отимају за царство, 
Ваде лакоме очи, чупају за душе, 
У тела заривају црне нокте и зубе, 
Откидају парче по парче свога меса, 
Све док не оглођу и властите кости. 
Саклони, Господе, од таквих проповеди, 
Нека нове храмове за себе и своје подижу. 
 
 
СВОЈИМ ПУТЕМ 
 
Гледај преда се 
Или у страну склони, 
Не стој злу на путу. 
Не буди рђавом путнику, 
Савезник ни пратилац. 

Не призивај ни злу мисао. 
Пусти га нека по науму иде, 
Мирно настави својим путем. 
Не окрећи се, никако назад, 
Као Орфеј, јер можеш за трен, 
Остати и без наде, изгубити све. 
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ПО-ЕТИКА ИСТОКА 
 
 

Власта Младеновић 
 

 
СТАРИ ЈАТАК 
  Живку Николићу 
 
Одавно сам изван јата, 
Орфејевих звезданих певача, 
Дуго већ чамим сред неготинског  

блата, 
узалуд држећи се Вељковог мача. 
 
Мртвијем сном спава моје племе, 
мртав преврће се Његош у гробу; 
чему сјајне речи, песме, 
у овом мрачном добу? 
 
Прошло је време витешко, 
нема више критеријума, 
певам, мада ми је тешко, 
опште је лудило, народ је изван  

ума. 
 
Свака моја реч, злу отпор, 
осуђена је на пропаст, 
певам, али горак је укус, опор, 
ништа више не значи част. 
 
У таквом певам времену, 
кад нема више ни птица, 
ипак браним домовину у  

Шаркамену, 
то је чињеница. 
 
Препознатљив је мој песмопис, 
изван сваког зла, пролазног  

утицаја, 
јасан, певљив, чист, 
дрежди у забити, сред завичаја. 
 

На све што вреди општи је атак, 
зато битан је сваки податак,  
који верно бележи мој стари јатак, 
сачувати се – узајамни је и свети  

задатак. 
 
19. 2. 2014. 
 
ОДМЕРЕНОСТ РЕЧИ 
        Миодрагу Сибиновићу 
 
Нема случајности, 
мада сам случај 
који не разумем. 
Ја, једноставно, певам, 
између јаве и сна, 
шта сам хтео да кажем 
неко други можда зна. 
Не стварам ја поезију, 
него се поезија остварује 
кроз мене. 
Тече кроз моје вене. 
Зато ја певам од срца. 
И све је на свом месту: 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 115

камен и вода, 
прогон и слобода. 
Друкчије се не може, 
зато спокојно певам, Боже. 
Све што је од Бога, 
није мало. 
Да је друкчије – 
вели мој народ – 
не би ваљало. 
 
 
ПОШТА ЗА ТРЕШЕЊЕВИЦУ 
    Мирославу Тодоровићу 
 
Пишем ти из мог Шаркамена, 
на истоку Србије, 
где рађа се сунце, 
кроз прозор већ бије. 
 
Будим се, сав у кошмару, 
чекају ме послови, 
али шта да радим, 
шта ћу ја у празну кошару. 
 
Не блеје овце, не мучу краве, 
попушта, прокишњава кров, 
као луде расту дивље траве, 
жђика струга, коров. 
 
Стално косим, косим, 
носим се са невременом, 
тешко је бреме 
пало на ме. 
 
 
ПЛОДОТВОРНОСТ 
(биобиблиографска) 
 
Родио сам се, 
имало је рашта, 
али то се овде 
не прашта. 
 
 

НОВА ИСТОКИЈА 
Јовану Зивлаку 

 
Ништа се и даље не мења, 
сем заблуда, 
не идем никуда 
а све ми се окреће, 
око мене  
чудесне су опсене, 
светлости и сене 
бескрајне васељене. 
 
 
СОКОБАЊСКИ ПЕРЈАНИК 
 
Као што видим, 
моја мисија 
уродила је плодом, 
поезија сад сија 
изнад Озрена. 
 
Озарен, нове пределе походим, 
не могу више ноћи,  
не могу више таме 
да ме сколе,  
твој сам перјаник, 
мој соколе. 
 
 
СПУШТАЊЕ НИЗ ОЗРЕН 
 
Бесмислен је мој излет, 
иза мене су успомене, 
песнички полусвет 
заувек презрен. 
 
Мада рањен, 
спуштам се низ Озрен, 
враћам се на друм 
истинске поезије, 
следећи њен критеријум. 
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ТЕСКОБА 
                 Р. В. Равиду 
 
У мојој поезији 
све је очито, 
само слеп 
код очију 
не види еп 
лирског домета, 
згуснуту, ваистину, 
космичку ширину. 
 
 
ПОСЕТА 
 
Долазио код мене 
Сима Милутиновић Сарајлија, 
свратио из Видина, 
где је побегао 
код некаквога Турчина, 
траживши песме на увид, 
да ми совјетује 
шта је добро, 
а шта се не сме. 
 
Ствари су усмене, 
историја се узалуд пише, 
кажем ја, 
и ја имам своје корене, 
ништа од звања,  
ништа од знања, 
послушај како брда јече 
и долина одзвања. 
 
 
МОЛИТВА 

 (после беседе Љубомира 
Симовића у Неготину) 

 
Златоусти, пусти глас 
за спас Србије на истоку. 
Док звецкају Немањине  

златне кашике 
сред неготинске мочваре, 
око главе праште нам кашикаре. 
Праштај, Боже. 
 
 
РОВИНЕ 
 
Низ Замну, 
кроз мисао заумну, 
од крви покисао 
у воду се јунак загледао, 
на крају се и ш њом огледао. 
„Здие замче, краљ Марко“. 
 
Само је Шарац заплакао. 
 
 
СУНЦЕ СЕ ВРАЋА 
 
Промењен је ток ствари, 
сунце се враћа на исток, 
путем којим је дошло. 
Све што је прошло 
није тако далеко, 
све што ће се десити – 
дешаваће се дуго. 
Шта друго? 
 
 
НАСЕОБЕ ТИМОЧКЕ 
 
Поново ће пећине 
бити наше велике 
топле куће, 
заклон од кише, 
заклон од сунца, 
друкчије и није могуће 
по мери словенске душе. 
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ТАЈ ДРАГИ ШУМ СТВАРИ 
КОЈИ ПРОТИЧЕ 

 
 

Бошко Томашевић 
 
 
ТАЈ ДРАГИ ШУМ СТВАРИ КОЈИ 
ПРОТИЧЕ 
 
Тај драги шум ствари који протиче 
само је то живот 
час овог часа 
ове тишине предлог 
да се чује тишина 
да се са собом буде 
у часу 
који је тај једини час 
из којег се улази у други 
бесконачно 
и тишина још не престаје. 
И онда час лавине 
изнебуха дође 
и то је часа нови час 
са тишином 
заувек. 
 
Беч, 28. јануара 2016. 
 
ЗВЕЗДЕ НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ ПОШТЕНЕ  
МАЛЕ СВЕТЛОСТИ ЧОВЕКОВЕ 
 
Звезде на небу и на земљи поштене 
мале светлости човекове 
да 
и томе додати 
ванилу 
цимет 
,,мак и памћење“  
аденоцистични карцином 
зањихати гране брескве у цвету 
проклето постојање 
замутити хмељом и ракијом. 
Одакле започети излаз 

из ове среће 
из овог распадања 
ако не од одвраћања погледа 
од свега 
што светли 
и не светли 
од свега што нас води 
циљу 
,,запетога лука“. 
 
Беч, 1. фебруара 2016. 
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СВЕ БЕСМИСЛЕНЕ СТРАСТИ ОВОГ ОГЊИШТА 
 
О блага јутра врба и јоргована и ти наранџин цвете 
кога не видех никад – само једанпут та светлост 
миловања и жеље паде ми на лакат од сене моје. 
О пристајања са бодрошћу ткива на варку жаоке 
аметистне, воља је ваша нагла и сладост трена оданости 
ломна кʼо круна рунолиста. 
Сутра ће доћи други сати похарани сумњом изненада. 
И бесмислене страсти овог огњишта на једном месту 
ће се наћи. Зубате близине гњилости и магле – свега у 
изобиљу што на дом један пада – блистаће суро и светлост 
тамног једног склада у кратко хладно доба састаће се 
слепо и нежно, пре гроба. 
 
Беч, 27. фебруара 2016. 
 
 
БЕЗ СУВИШНОГ ОПЛАКИВАЊА ДАНА И НАДЕ У РАСПЕЋЕ 
 
Све је ту на столу и крчаг с млеком и здела и парче јутарњег 
сунца у углу са хлебом јарко осветљеним. Тек свануло је 
с танким мразем капало са стреха око поднева и с вечери замрло 
без отпора у смирену таму. И тако како бива беше стално. 
У старости се с пролажењем дана не види никаква мêна. 
Све стане спрам жеље и воље ,,као птица испред тајанства стакла“17. 
Ни са каквом бригом за сутра и даље. Тек то само како се види 
оно истинито и поуздано за биће јесте волети тлапњу 
без сувишног оплакивања дана и наде у распеће. 
 
Беч, 10. марта 2016. 
 
 
И КАО ЈАБУКА, ЗВУК САНКИ МРАЗАН ШКРИПИ 
 
И шапат на снег искочи и покрије њиме дрво. 
Сада оркестар зимски имамо и горе у крошњама, 
а дете у кући спава. По леду шкрипи протекли дан. 
И бело је све оног под јорганом. Чисто детињство 
о санкама сања. И спушта се с њима низ брег. Поподне 
тавно, на западу сунце црвено, хладноћа бриди. 
А дете се пење уз брег и спушта у безброј таквих 
поновљених радњи. И не зна да ускоро одрастао 

                                                        
17 Роберт Фрост ,,Често понављани сан“ 
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његов биће Бог и да ће на озбиљним стварима у животу 
радити. Родитеље сахранити. Жену у кући миловати. Децу 
гајити. Пуно земаљских ствари га чекају. А сада само као 
јабука звук санки мразем шкрипи и час бежи низ брег снежни 
и с невиношћу воћке под снегом одлази протекли дан. 
 
Беч, 25/26. фебруара 2017. 
 
 
ЗАТО ШТО ЈА КРВЉУ СВОЈОМ НИСАМ ВУЧЈИ 
 
Одавно препуштен сам одабраном путу као један 
с којим је рачунато. – Тај снег ће волети с луталачким 
ликом од Паноније до Алпа кушат' ће га зима и северни 
ветар кад туче у мрзла окна док ватра све тања трне. 
Тамо где тај је и студен је топла. Сањаритʼ ће и књиге читати 
иза саћа ледне мреже. И помало се разбациватʼ надом 
да се неће уморити од списа. Да ће исти од њега сада ка њему 
будућем само лик исписивати, а он веровати да невин снег и књига 
од исте су кострети сашивени и да писати живота је поље прећи  
– тек боравити у хучном вртлогу астрагански црне и нежноснене среће. 
 
Беч, 26. фебруара 2017. 
 
 
И ГРИЗЕ СНЕГ У ОКУ, КʼО ЧИСТИ ХЛЕБ, БЕЗГРЕШНИ 
 
Када је спора пахуља на трепавицу долетела и када се потом 
снег на очи наврзʼо и њих затворио, ту ми се, начас, привиђењу налик, 
и уз помоћ ветра, једна кућна капија отворила. – Двориште бело 
с равном плочом нетакнутог снега преда ме је нахрупило. 
То оно је било, исткано од мог прапочетка. Покривач детињства 
за којим жалим не од јуче. Јер, жал је тај без извора и сене. Ни 
да дигнем фењер испред тока туге ја да видим мало боље 
не бих могʼо. Бело је душе бели снег одражаво. И ништа више. 
Алʼ године моје пустошније од белине тог нестварног окружења 
открише ми пред оком сплетку Божју да жал нечији безгрешан и чист, 
уз то звездан, знак предсказни је одшкринутих ствари долазећег свршетка. 
 
Беч. 1. марта 2017. 



 

 
 

М. Ђ. Милићевић, Живот Срба Сељака, 1894. 
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БИВШИ РАЈ 
 

Виктор Лазић 
 

 
Ирак је земља у којој је немогуће пребро-

јати мртве. Земља у којој на сваку новорођену бе-
бу дође хиљаду нових бомби. Од почетка деведе-
сетих, број погинулих премашује милион људи, 
углавном цивила – пијачних продаваца, пролаз-
ника, деце… А милион душа однеле су и осам-
десете…  

Чини се да овде и Бог долази у панциру. Ја 
сам стигао – ладом нивом.  

Нисам прижељкивао летовање у Ираку. 
Превруће је. Сунце пржи с неба, а бомбаши само-
убице са земље, па се чини да су се и небо и земља 
спојили и да горе заједно у болу. Ватрени језици 
пустоше колевку цивилизације.  

Према слову Старог завета, баш се у овом 
делу планете налазио рај Адама и Еве. Ирак је 
отаџбина моћних Сумераца, земља дивних вавилонских башти, првог тачног 
календара, првих школа и првих мапа, Гилгамеша и Kуће мудрости, једне од 
највећих библиотека на свету из које потичу први научни записи. Некада је 
овај народ био најпросвећенији на планети!18 Овде се одвајкада веровало да 
је „мастило учењака светије од крви мученика“, па је чак једини пут у 
историји човечанства управо у Ираку услов за успостављање мира био – 
предаја једне књиге.19  

Неодољивом снагом вукла ме је духовност уништеног предела у који 
мало ко залази. Барем бисмо ми, који и сами долазимо из крајева што их, 
уместо орканских олуја, с времена на време пустоше ратови, морали да смог-
немо храбрости и вере, и да и у најцрњој тами пронађемо пут до других 
страдалника. Некада је највећа хуманитарна помоћ коју човек може пружити 
другоме заправо реч утехе, благ стисак руке и поглед који уверава да кад-тад 
мора доћи крај неправди, скривањима у склоништу, стрепњама, бучним си-
ренама које најављују наставак патње. На све се човек навикне осим на то да 
нема пријатеља и наде.  

Зато је моје срце одмах полетело, а зенице се рашириле у чуду када 
ми је стари Kурд у Турској тврдио да је могуће да уђем у Ирак; штавише – да 
то морам да учиним.  

                                                        
18 У Ираку је образовање вековима било на завидном нивоу, најбоље у арапском свету, све до Заливског 
рата 1991. године. Данас је писмено свега четрдесет одсто Ирачана.  
19 Реч је о рату између династије Абасида и Византије, а књига је Алмагест (у преводу Велика књига), 
математичко-астрономски трактат који је око 150. године саставио Клаудије Птоломеј. 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 124

Рекао ми је да се у Ираку налази „Kурдистан“, обећана земља Kурда и 
његова дедовина. Гарантује да ми ту неће фалити длака са главе и да ће се 
Kурди побринути да ме лепо дочекају, а као гаранцију даје своје име и образ. 
Док смо испијали редом турске чајеве, прихватио је да се фотографише. Мада 
је за фотоапарат чуо, никад га није видео, па је, док сам покушавао да га фо-
тографишем, он упорно настојао да вири у објектив, не би ли се докопао 
тајни које су ту скривене. 

Налазим се на само три стотине километара од границе. Да ли да 
наставим по плану путовања, или да кренем на југ уместо на север? 

Највећи проблем је прелазак границе. Речено ми је да спремим десе-
так копија пасоша и других докумената – да их као лифлете делим разним 
контролама и чекпоинтима. Од једног Американца, Тонија, маринца на 
одмору, којег сам случајно срео док је обилазио регион, добио сам детаљна 
упутства како да се понашам и куда да идем. 

На турској страни границе нипошто не смем да кажем да идем у „Kур-
дистан“. За њих је то Ирак, и ту нема разговора. Нека и Ирак и цео свет 
признају да је то Kурдистан, Турци ће ми грдно замерити ако тај назив поме-
нем. То сам већ осетио у Београду, када сам случајно пред турским 
званичником поменуо да желим да тамо идем. Реакција је била брутална, 
госпођа је скочила са столице као опарена, само што није преврнула сто. 
„Kурдистан не постоји, Турска, Турска!“ Ето како се бране национални ста-
вови, помислих, а како ми прећуткујемо Метохију… 

Пред граничним прелазом мува се хорда деце, бескућника, просјака и 
робијаша. Не смем да успорим, макар ми стајали на путу, јер ме иначе неће 
пустити докле год им не дам „бакшиш“. Kаткад се то заврши и отвореном 
крађом и черупањем свега што могу да дохвате из кола у моменту када возач 
несмотрено отвори прозор… 

Једно дете је стајало насред пута и није хтело да се склони, а ја сам се 
уплашио да га не ударим, па сам веома успорио. У том тренутку, други робу-
сни тинејџер изненада је наскочио на праг мојих врата и, држећи се за кров, 
захтевао да станем и дам бакшиш, док је ка колима трчала група малишана 
свих узраста. 

Нисам стао. После педесетак метара дечак је наизглед вешто поско-
чио, али се саплео и пао на главу. Уплашио сам се да не убих дете! Kако сам 
успорио, иза мене је дојурио комби аблендујући ми издалека и свирајући да 
прођем даље. У ретровизору сам видео да клинац устаје и, држећи се за главу, 
скаче како би избегао опасни комби.  Ух, овај би га згазио да не трепне! 

На самом прелазу одмах су ми пришли лажни граничари – није их 
било тешко препознати, јер су били у обичној одећи и веома неуредни. Тра-
жили су два и по евра, измисливши некакву таксу. Дао сам им један и 
наставио даље. 

Ако је овако на улазу у Ирак, шта ли ме тек чека с оне стране границе?! 
На северу Ирака створена је нова држава – „Регион Kурдистан“. То је 

„провинција“ која има сопственог председника и владу, војску и полицију, 
поштанске марке, граничну контролу и међународна представништва. Kада 
сам позвао њихово представништво у Шпанији, највише ме је изненадило то 
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да издају сопствене визе које не важе за остатак Ирака, али и да визе за Ирак 
не важе за „Регион Kурдистан“!  

Маринац Тони каже да поуздано зна да је за стварање курдске „ауто-
номије“ коришћен модел Kосова. Ирак је 2005. године нагло претворен у 
федерацију и то такву да један део државе, отприлике величине Србије, са 
огромним залихама нафте20, зачас може да се претвори у нову државу.  

Стара курдска пословица, с обзиром на то да живе углавном раштр-
кани по планинским врховима, каже да „немају пријатеља осим планина“. 
Богме, и Американаца…  

Овде су Американци добродошли и слављени као хероји. Уништени 
Садамови тенкови стоје по трговима као споменици болне прошлости. Kурди 
су за своју независност ратовали још од стицања независности Ирака, али је 
до кулминације дошло у време Садама Хусеина. Ирачко-ирански рат се 
завршио тако што се Садам усредсредио на Kурде. У тим борбама је убијено, 
према неким изворима, око сто осамдесет две хиљаде курдских цивила. Само 
марта 1988, када је Садам наредио напад хемијским оружјем на град 
Халабџа, убијено је пет хиљада људи. Тада је америчка дипломатија извела 
двоструки слалом: оштро је осудила геноцид, истовремено подржавши 
тадашњег савезника, Садама. Због ових злочина он је касније осуђен на смрт 
и погубљен.  

Kада су Американци заузели 
Ирак знали су на кога могу да се 
ослоне и ко ће им најлакше постати 
пријатељ. Остварили су курдске сно-
ве – на згражавање арапске већине. 
Заузврат, Kурди су у свом малом рају 
увели стриктна правила и безбед-
ност је на неупоредиво већем нивоу 
него у остатку Ирака. „Толико је без-
бедно да ми, амерички маринци, од-
лазимо тамо на одмор. Kурди нас 
увек лепо дочекају“, каже Тони. 
Према званичним извештајима, на 
овој територији од 2003. није поги-
нуо нити био киднапован ниједан 
странац. Па ипак, шта је права ис-
тина?  

Реч је о два сасвим супротна 
света Ирака. Али линија безбед-
ности је танка. Чувају је курдска вој-
ска и полиција која интервенише на 
сваком кораку – за неколико дана 

                                                        
20 Приходе од нафте извађене у Ирачком Курдистану користе органи аутономије. Залихе су процењене 
на око четрдесет пет милијарди барела (шесте на свету). После ужасног рата, једина нафтна 
инфраструктура која је уопште радила налазила се у овом делу Ирака. 

Трагови рата се виде на сваком кораку. 
Понегде, трагедију је људска душа надишла 
хумором. У једном градићу, на трг је пос-
тављена макета Садамовог тенка са полом-
љеном цеви – нада студентарије да је са рато-
вима завршено. На тенку је нацртана нека-
дашња застава Ирака, истоветна тадашњој 
застави Сирије, која је била симбол уједиње-
ња арапског света у једну државу, пре свега 
Египта, Сирије и Ирака (три звездице на заста-
ви). Од Уједињене арапске републике није 
остало ни трага, а опстанак самог Ирака као 
јединствене државе под знаком је питања.
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више десетина пута су проверавали моја документа и разлоге боравка. Сви 
војници и полицајци су, без изузетка, били љубазни и предусретљиви. Ретко 
виђају странце, посебно оне који нису Американци.  

Граница безбедности је општепозната, а неки од главних путева и зна-
менитости су, нажалост, са „оне“ стране. Наиме, границе „Ирачког Kурдис-
тана“ још нису до краја дефинисане, око њих се воде борбе. Kада у вербалном 
сукобу не победи реч, посеже се и за бомбама. Убеђивали су ме да само још у 
оним местима која су готово искључиво насељена Kурдима путник може 
добро проћи. Зато сам добио мапу са детаљним упутствима куда смем да се 
крећем, а куда чак ни поглед не смем да бацим…  

У Ираку се међусобно убијају муслимани, шиити и сунити; Ирачани 
убијају Американце и све оне које сматрају окупаторима; убијају и Амери, а 
кад крену са пуцњавом, све живо може да постане „колатерална штета“. Има 
и оних који убијају из забаве или из лудила. Убојита средства се сервирају на 
разне начине (на пример бомба у турбану). Најопасније су такозване рајске 
птице, деца од дванаест до четрнаест година која су прошла обуку за самоу-
бице; користе их за све врсте опасних и крвавих послова.  

У једном од места која морам да обиђем околним путем живи, како 
сам чуо, и један старац који по цео дан седи испред џамије и чека Американце 
да их ликвидира! Али, док се утврди ко је које нације, можеш да завршиш на 
оном свету чак и ако ниси Американац. Најзанимљивије је то да је старац био 
професор енглеског језика, школован у Бостону, али кад му је америчка 
бомба разнела кућу и убила шесторицу синова и три ћерке, професију је за-
менио радикалнијим занимањем. Мештани околних села га знају и сажа-
љевају, али за сваки случај његово село заобилазе у широком луку.  

Зауставио сам се у претходном селу, готово у предграђу Мосула, и за-
почео, уз шољу чаја, разговор са мештанима. На питање да ли можемо да 
одемо код „Старца Убице“, одговорили су потврдно, под условом да му прво 
однесу мој пасош. За Србију мало ко зна, али Југославија и Београд ваде 
ствар.  

Неколико пута сам чак срео Ирачане који знају српски! Студирали су 
у Београду или радили за југословенске компаније.  

Мојим јатацима је требало мање од пола сата да са копијом мог па-
соша одјуре до старца и врате се; прихватио је да ме упозна, али ако га лажем, 
неће ми глава из његове џамије изаћи истовремено са телом. Баш леп начин 
добродошлице – помислих.  

Џамија је била ниска, са минијатурним минаретом, који је, нов и сја-
јан, одударао од здања саграђеног од камена и блата. Старац је држао у 
рукама пушку и одмах ју је уперио у мене. Осећао сам се као на стрељању. 
Гурнули су ме пред њега, а он ми је бајонет поставио под браду и питао на 
енглеском: „Југославија, је ли?“. „Јесте“ – рекох. „Амери су нас учинили бра-
ћом по бомбама“ – покушах да га орасположим.  

Успео сам некако да одобровољим Старца Убицу; зна за бомбардо-
вање, мада Kосово ипак признаје за државу. Није баш био моменат да дока-
зујем патриотизам и да му противречим. Допала му се и лада, каже да деце-
нијама такву није видео.  

Пита како је у Београду, има ли Американаца, да ли их ловимо… По-
нудио ми је чај и пушку – ако желим да дежурамо заједно, мада каже да већ 
неколико година слабо ко долази…  
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Наједном, старац опази Милеву. Уплаших се да не помисли шта 
погрешно, па почех да му објашњавам, али није било потребе: каже, кори-
стио је и он једну док је живео усамљеничким животом у Бостону! Бла-
гословене су, каже, јер се уз њих, проверено, лакше придржава Божјих запо-
вести…  

Хтедох да му упутим какав-такав комплимент, па му похвалих оружје. 
Инсистирао је да пушку понесем као сувенир, а може да ми поклони и неко-
лико кашикара, да ми се нађу на путу… Ипак је Србија далеко, а ваљда нисам 
толики баксуз да ни на једног Американца не налетим!  

Једва сам га убедио да ми не даје оружје, мада сам једну бомбу из 
чисте пристојности морао узети; чим смо изашли, поклонио сам је Ирача-
нину са којим сам дошао. Њему је то било забавно: објаснио ми је да, према 
ирачком обичају, када гост нешто похвали у кући, домаћин је дужан да му то 
одмах поклони! Тако се смањује завист, исказује поштовање и спречава пре-
терана везаност за материјалне ствари. Зато се, са друге стране, сматра 
непристојним упућивати превише таквих комплимената. Па зар од свега у 
Ираку да похвалим пушку?!  

Старац Убица није желео да се фотографише, него је навалио да се ја 
сликам са пушком. Расположење му је бивало променљиво, па се нисам осе-
ћао безбедно, иако је познато да Ирачани не убијају госте.  

Сусрет је, заправо, трајао веома кратко, јер сам морао да наставим пу-
товање. Није било лако гледати у очи убици који је и сам, заправо, одавно 
убијен. Уместо зеница, зјапе две мрачне рупе, као две најцрње провалије. Из 
њих избија тама, која би да у свом болу све прогута.  

Испоставило се да посета Старцу Убици није била ни изблиза опасна 
колико свакодневна вожња ирачким путевима! Не каже се без разлога да је 
у Ираку, заправо, сваки возач – потенцијални самоубица. Вози се веома не-
марно, брзо, сулудо; са свих страна се јури и претиче, неретко и у супротном 
смеру!  

Док возе, Ирачани често једу, телефонирају или обављају друге 
послове. Страшно су нестрпљиви и свирају уколико претходник није јурнуо 
у последњим тренуцима црвеног светла, а украј пута се често могу видети 
олупине смрсканих аутомобила и камиона.  

Ограничења брзине на путевима су невероватна – тамо где једва може 
да се вози педесет, по путу пуном рупа и без означених трака, дозвољена 
брзина је сто километара на сат, а Ирачани тим путевима каткад возе и више 
од двеста… Ирачка полиција не воли да кажњава, радије само упозорава или 
узима бакшиш.  

Поједини путеви су већ деценијама минирани, па сам на једном делу 
упозорен да се са обе стране пута налазе минска поља и да ни случајно, на-
редних пет километара, не скрећем ни милиметар са макадама.  

Иако Ирачани живе у страшној беди и сиромаштву – процењује се да 
и до тридесет одсто деце гладује – ипак возе скупе аутомобиле. Многима је 
управо аутомобил симбол престижа. Ту се могу наћи модели (украдени) из 
целе Европе и света. Мештани су се чудили лади, често најгорем у низу ирач-
ких возила.  

Вруће као у паклу – то је опис августовског дана у Ираку, а сунце и 
песак делују још врелије када се човек упозна са тешком муком и страдањима 
Ирачана.  
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Ненавикнут на тако високе температуре, нисам престајао да се зно-
јим, па сам дневно испијао више литара течности како бих спречио 
дехидратацију. Међутим, пошто је управо почео свети муслимански месец 
поста, Рамазан, када је током дана забрањено свако јело и пиће (а лети дан 
траје поприлично), повремено пијуцкање воде и чалабрцкање морао сам да 
скривам од пролазника. Неколико пута сам због тога упадао у проблеме, па 
су у граду Дахук сељаци на пијаци претили да ће ме, због покушаја да усред 
бела дана купим флашу воде, пријавити полицији. Једном сам се чак дрзнуо 
не само да тражим воду, већ и да је са полице случајно дохватим левом руком 
(а они сматрају да лева рука служи за брисање позадине и сматра се светогр-
ђем да се користи за јело и пиће), па су ми, грубо ме избацујући из 
продавнице, запретили да ћу, ако наставим да инсистирам на води, можда 
попити и батине… Ирачани су, заправо, дивни, кад ниси жедан и гладан…  

Уз двоножне, вребале су и друге опасности – рецимо пустињске олује, 
које, како сам упозорен, лако могу да однесу и мене и ладу. Једна ми је сатима 
дувала за вратом, једва сам јој умакао.  

Ноћу сам морао да пазим на змије, које масовно излазе на врућ ас-
фалт. Овде живи најопаснија отровница на свету, чији ујед годишње однесе 
више живота него уједи свих других змија заједно! Мада је тешко поверо-
вати, тврдили су ми да та напасница прогони људе и радо напада чак и кад је 
нико не дира.  

Топле пустињске ноћи не дозвољавају ми да заспим, а и лада све теже 
подноси врућину. Прво је попустио вентилатор, и то баш док сам био код 
Старца Убице. Од два – један ни да макне, а преостали није довољан да рас-
хлади узаврели мотор. Засукао сам рукаве, спустио се испод моје изнурене 
ладе и зачепркао по кабловима, док је Старац, не испуштајући пушку ни на 
трен, знатижељно завиривао шта то радим. Негде је избио кратак спој: про-
наћи где – то је ђаволски посао… Срећом, убрзо сам успео све да поправим.  

Таман што сам се поздравио са Старцем и наставио вожњу, кад нешто 
са доње стране кола поче да запиње за пут. Није ваљда опет ауспух? – поми-
слих.  

Држачи од, наводно, непробојне гуме, истопили су се на врућини и 
метални држач је кроз њих прорезао отвор као кроз сир… Марфијев закон – 
зашто ми ауспух не отпадне док се возим по Србији, већ искључиво у Монго-
лији, Kазахстану или Ираку?  

Одједном се у задњем делу аутомобила зачуло злослутно шиштање. 
Стао сам, загледао, ослушкивао, покушавао да схватим – али никако нисам 
успевао да откријем одакле допире тај звук. Позвао сам пријатеља из Бео-
града, стручњака за аутомобиле. Рекао ми је да проверим резервоар. Kако 
сам га отворио, гориво је почело да шикља, иако је било мање од пола резер-
воара! На високој температури бензин је буквално прокључао, а гасови нису 
имали где да изађу… Да нисам стао, и без бомбаша самоубица, вероватно бих 
одлетео у ваздух… Морао сам често да стајем и ветрим резервоар, како би 
опасни гасови изашли напоље.  

Ту није био крај ладиним мукама. Док је мој ауто поскакивао по ру-
пама, у сусрет су ми лудачком брзином долазили ирачки аутомобили и 
камиони. У неколико наврата гомила прашине и камења, које је подигло во-
зило из супротне траке, засула је ауто. Испрва сам се чудио откуд толико 
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аутомобила са разбијеном шофершајбном… Чуђењу је дошао крај када је 
једна, па затим и друга напрслина почела да се шири и по мом стаклу.  

Изненада, зачуо се тресак, као пуцањ – отишао ми фар! Да ли је у пи-
тању био само камен или је неко из кућа крај пута решио да пуца на моју 
ладу, никада нећу сазнати.  

Недуго после мог боравка, Мосул и цео тај регион освојили су екстре-
мисти, ученици Старца Убице. Пријатељи су ми јавили да је он постао један 
од вођа новопрокламоване државе Исламског Ирака и Сирије. Својом инте-
лигенцијом и западњачким образовањем успева да преко млађих генера-
ција, за своје циљеве, придобије мноштво младих муслимана у европским 
земљама. Kомуницирају преко интернета, обучавају се у тзв. Молитвеним 
кућама, приватним кућама претвореним у праве ратне штабове у којима се 
истовремено моле Алаху и планирају терористичке акције. У војсци ове 
државе нашло се и више десетина, можда и више стотина Албанаца са Kосо-
ва. Најпознатији је свакако Лавдрим Мухаџери, који је на свом Фејсбук 
профилу поставио слику сиријског деветнаестогодишњег младића пре и 
пошто му је одсекао главу21.  

Kада сам боравио код Старца Убице, Ирак је био релативно миран и 
чинило се да се ипак стабилизује. Нисам помишљао да тај остарели и усам-
љени чикица и њему слични могу да покрену лавину убистава, не само 
Американаца, већ свих оних које сматрају противницима ислама. О томе све-
доче бесомучна убијања хришћана управо у Мосулу и околини. А Мосул – то 
је древни град Нинава, престоница Асирије, познате по Асурбанипаловој 
библиотеци са двадесет и две хиљаде глинених плочица и сто хиљада станов-
ника 700 г. п. н. е. Судбина и људи и градова може да буде крајње окрутна: 
данас се овде годишње догоди више сурових убистава него што је некада 
било глинених плочица. Хришћанска заједница ту постоји скоро две хиљаде 
година – након последње вечере Христови апостоли упутили су се на исток, 
доносећи са собом хришћанство у ове пределе. Од када је Христос ходао зем-
љом, на територији Ирака никада хришћанима, а ни јазидима, није било 
теже него сада. Хришћани морају да пређу у ислам, или да плаћају стравичне 
таксе, док овај други избор није пружен следбеницима осталих религија. 
Дакле, преобраћење у ислам – или смрт. У време Садама Хусеина у околини 
Мосула живело је више од шездесет хиљада хришћана. Сада се могу пребро-
јати на прсте стегнуте у молитву очајних.  

 
Следбеници Светог пауна 
 
Светилиште Лалиш, главно место ходочашћа верске секте језида, на-

лази се уз саму границу линије безбедности. На свега километар и по је 
чекпоинт који означава улазак у зону смрти. Зато сам, возећи се ка Лалишу, 

                                                        
21 Нарочита пошаст Ирака су бомбаши убице и самоубице. То су углавном момци и девојке испраних 
мозгова, којима се гарантује рајско насеље ако заузврат поубијају своје сународнике на земљи. Посебно 
момци лако наседају на обећање да ће после успешне експлозије добити „седамдесет и две девице на 
небу“. Но, нису сви подједнако успешни. Горко ме је насмејао чланак у курдским новинама о бомбашу 
који је поштом послао бомбу једном политичару. Међутим, није написао добро његову адресу, али 
јесте своју, па му се бомба вратила. Знатижељан да види шта није у реду, отворио је своје писмо и 
страдао.  
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страховао да не одлутам који километар… На срећу, када сам већ помислио 
да сам погрешио на неком од многобројних необележених скретања, ука-
заше се кровови великог светилишта.  

Веровања језида22 су старија од четири хиљаде година. Њихове зајед-
нице данас укупно броје око седамсто хиљада верника, од којих највећи део 
живи у Ираку. Верују у једног Бога и седам анђела, које предводи Мелек Таус, 
предиван плави паун са раширеним раскошним репом, који је створио свет 
из праисторијског јајета!  

По легенди, када је Бог овог пауна прогласио владарем анђела, ви-
девши сав бол и несреће на свету, Мелек Таус је непрекидно плакао седам 
хиљада година. Његове сузе напунише седам огромних ћупова, из којих се 
просуше по паклу, заувек угасивши уклете ватре. Дакле, код језида ни пакао 
ни сатана не постоје – верују да је целокупно зло створено међу људима, и 
живот зависи од њиховог избора.  

Муслимани у Ираку језиде сматрају следбеницима палог анђела, Шеј-
тана, с обзиром на велику сличност легенде о палом анђелу. Због тога су 
више пута покушавали да их истребе.23 Језидима је најстроже забрањено по-
мињање (иначе арапске) речи шејтан, али и сваке друге која јој по звуку 
наликује или пак почиње на „ша“. Тако су овде сасвим непожељне речи Шан-
гај, Шопен, шеик итд., а не бих гласно смео изустити ни сатен, Шакира!  

У својим веровањима језиди су нашли место и реинкарнацији, а Сунце 
представља највише отелотворење Бога. Зато се моле окренути ка Сунцу, а у 
подне ка Лалишу, месту у које сам управо стигао. То је читав комплекс обје-
ката, кућица, пећина и гробова. Сваки језид треба барем једном у животу 
овде да дође на шестодневно ходочашће, док они који живе у близини то раде 
барем једанпут годишње.  

Верују да су директни потомци Адама, док су сви остали људи меша-
вина Адама и Еве. По легенди, још пре него што је Бог одредио улоге полова, 
Адам и Ева су се посвађали око тога ко од њих носи главни елемент за ства-
рање деце. Да би то утврдили, своје семе су затворили у огромне ћупове. Kада 
су после неког времена отворили Евин ћуп, беше пун инсеката; у Адамовом 
пронађоше предивно дете. Од тог детета потичу језиди. Да би сачували 
чистоту своје крви и порекла, вековима су најстроже забрањивали венчања 
изван своје заједнице, па чак ни превише дружења са странцима није пожељ-
но, јер може да упрља исконску чистоту Адамовог колена.  

У новије време то се променило, па брак са хришћанином може бити 
толерисан, али са муслиманом – никако. То је на својој кожи пре неколико 
година осетила седамнаестогодишња девојка Дуал Kалил Асвад, која се за-
љубила у муслимана сунита. За тај „страшан злочин“ каменована је до смрти, 
што је неко и снимио мобилним телефоном. Тај снимак је обишао цео свет, а 

                                                        
22 Име језиди потиче од персијске речи езди, анђео. Језиди живе у Ираку (око 500000), Сирији и 
Турској, али данас значајних заједница има и у Грузији, Јерменији, Русији и Немачкој. 
23 Када је Бог наредио свим арханђелима да се поклоне Адаму, Малек Таус је то одбио рекавши да се 
не може покорити бићу насталом од прашине, када је сам од Божјих честица. То подсећа на библијску 
причу која постоји и у Курану; али код језида Бог награђује пауна због оваквог одговора и поставља га 
за свог представника на земљи, на коју он силази сваког априла, када језиди прослављају Нову годину 
(по њиховом календару, 2011. година је 6761). Постоји више верзија и тумачења исте легенде, а овде 
износим легенду према причању језида које сам упознао у светилишту Лалиш. 
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одговор муслимана био је стравичан – низ терористичких напада у којима је 
погинуло осамсто људи, а рањено хиљаду петсто шездесет двоје. Цео Ирак 
као да је био у пламену – аутомобили су летели у ваздух, прштало је стакло, 
језиди су извлачени из аутобуса и убијани. То је клетва северног Ирака – све 
је тихо и мирно, али никада се не зна када ће избити нови низ напада, или 
чак читав грађански рат. Дружење са језидима зато је посебно опасно, јер су 
управо њихове заједнице веома честе мете напада – око годину дана пре мог 
доласка убијено је двадесетак језида који су се окупили на молитви.  

У Лалишу, који је под да-
ноноћном заштитом војске, нала-
зи се гроб најважнијег светитеља 
језида, шеика Ади ибн Мусафира 
(1070–1162). У мрачној пећини, 
гроб је умотан у стотине разно-
бојних тканина, баш као и околни 
стубови. За овог свеца верују да је 
био човечије отелотворење, пос-
ледња реинкарнација божанског 
пауна.24 Поред пауна, и остали 
анђели доживљавају своје реин-
карнације на земљи, које називају 
ʼкоасасаʼ.  

Светим местом се може хо-
дати искључиво босоног, јер из-
међу благословене земље и тела 
не сме бити препрека. На плус педесет степени није лако пронаћи бетон или 
камен који неће испећи стопала.  

Мој долазак су прихватили природно и одмах ме уврстили међу своје, 
повели у пећине, тунеле и храмове. Верују да Свети паун ка Лалишу упућује 
путнике и мудраце, па је, ваљда, и мене са неким разлогом у тој старој крн-
тији довео до њих.  

Током ходочашћа верници одседају у малим пећинама без прозора и 
намештаја. Спавају на простиркама на поду; ту и кувају, и друже се ,,седећи 
по турски“. Живе скромно, а опет њихове трпезе изгледају богато. Све се дели 
и нико ни у чему не оскудева.  

У једној дугачкој црној просторији налазе се стотине ћупова разних 
величина, који су некада служили за паљење свећа.  

Окушавам срећу у бацању мараме на врх неког камена, за испуњење 
жеље…  

Поклонио сам се њиховим свецима, али и направио огромну грешку 
– табанима сам стао на праг! То је строго забрањено, праг се љуби! Ту се 
постављају свеће и новац као дар оностраном… Kудʼ сви Турци, ту и мали 
Мујо! Пољубих и ја праг и прихватих позив на ручак.  

                                                        
24 Иако муслиман, његово учење се сматра једним од основа језидизма, чији су корени стари више од 
четири хиљаде година. Језидизам у својим доктринама има елементе Заратустриног учења, које је у 
овом региону било изузетно јако, затим јеврејске религије, паганства и несторијанског хришћанства. 

У Лалишу бака показује свом унуку како да заг-
ризе комад светог дрвета, што би дечаку требало 
да обезбеди чврсте зубе и добро здравље. Изда-
лека посматрана сцена делује нестварно: људи у 
реду чекају да загризу парче дрвета. 
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У Лалиш посебно хрле неудате девојке верујући да ће им ходочашће 
знатно помоћи у проналажењу животног партнера. То је у већини случајева 
и тачно, јер девојке, накинђурене, под дебелим слојем пудера, у шљаштећој 
одећи, и те како привлаче пажњу младића који ту долазе „у лов“.  

Породица која ме је позвала на ручак и чај имала је спремну ћерку за 
мене. Сијала је као светлећа кугла у дискотеци. Звездице по одећи блескале 
су на сунцу толико да се у њу није могло гледати без заштитних наочара, и то 
оних за заваривање!  

Одвели су ме да се упознам са свештеницима, а затим и на највећу 
част – сусрет са поглаваром њихове заједнице. Старешина је, као и сви други, 
седео на поду, наслоњен леђима на зид, са нешто меких јастука око себе. Го-
дине су оставиле трага на његовом телу и седој бради. Био је крупан, али 
нижи од осталих. Добродушног погледа, није био превише заинтересован за 
мој случај; поздравио ме је уљудним речима добродошлице.  

Помисао на овог човека буди најнепријатнија сећања из Ирака, која 
су снагом глупости довде стигла из Србије. Наиме, дневне новине „Прес“, за 
које сам написао ексклузивни текст о Ираку док сам још путовао, грешком су 
објавиле фотографију овог доброћудног старца који мирно седи на мадрацу 
и благосиља вернике – на насловној страни, уз натпис да је то Старац Убица 
који у џамији чека Американце!  

Старца Убицу иначе нисам смео да фотографишем, што сам написао 
чак и у тексту објављеном у тим истим новинама! Тако сам људима који су ме 
изузетно лепо примили и угос-
тили невољно учинио велику 
неправду. Веома ме је ража-
лостило када сам за то сазнао 
по повратку у Београд.  

Kада сам хтео да напус-
тим Лалиш, језиди су ме на-
говарали да останем и да им се 
придружим у традиционалној 
игри и плесу, који су њима од 
велике важности. У међувре-
мену, неколико деце и баба по-
чело је да гризе остатке неког 
стабла; објаснили су ми да то 
помаже онима који имају 
проблема са спавањем.  

Kада је плес налик колу – симболу Сунца – започео, ставили су ме у 
средину, тако да сам био у центру догађаја. Док се коло вртело око мене, 
фотографисао сам галерију необичних ликова, жена у традиционалној одећи 
и доброћудних мушкараца. У плесу учествују само мушкарци и удате жене: 
са стране се поређао читав низ девица које су, као на избору за мис, истицале 
своје адуте и посматрале игру.  

Нечије руке су ме наједном повукле и нашао сам се усред кола на је-
зиди начин. На лицима потпуних странаца оцртавала се доброта. Осмеси 
испод верских капа и бркова говорили су ми да је и ова религија само још 
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једна варијација људскости и веровања у правду. Играли су свом душом, пре-
дајући се колу и људима око себе. Дедици који је свирао фрулу цаклиле су се 
очи, у трансу су му поигравали таласи беле брадице. Свирао је не нама, већ 
Богу – увис дигнуте фруле, задовољно и смело, згрчених обрва, као да сваког 
тренутка очекује одговор, или, барем, нови талас уметничког заноса, оне 
благе језе коју изазивају музе док дрмусају уметника. Из његових бора текла 
је младост, а његова музика се одбијала о грађевине са округлом основом и 
куполастим врховима, које су биле свуда око нас, спокојно носећи своју по-
руку даље ка небу.  

Ови драги људи су дозволили да странац, из државе за коју никад нису 
чули, ушета у њихове домове и, штавише, у најсветији храм, те да им се при-
дружи у најважнијој игри. То су урадили од срца, без зазорног погледа.  

Да бих безбедно стигао до главног града, Ербила, један језид је кренуо 
на пут са мном, пустињом у којој је Александар Македонски заувек победио 
персијског цара Дарија III. За срећан повратак кући поклонише ми благо-
слов и гомилу књига, да у колевци ратова никад не заборавим да је то уједно 
и колевка цивилизације.  

Непосредно пред припрему књиге за штампу, управо у пределу Ирака 
у којем живе јазиди, настао је хаос. У телефонским разговорима са мојим 

пријатељима Kурдима који живе у 
близини борбене линије са тзв. Ислам-
ском државом Сирије и Ирака, пошто 
екстремисти упорно покушавају да 
заузму град у којем живе, сазнао сам и 
за трагедију заједнице јазида у којој сам 
гостовао и био примљен са толико 
срдачности и доброте. Исламисти су ви-
ше десетина хиљада јазида опколили на 
једном брду, убијајући их постепено 
или их приморавајући да прихвате ис-
лам и придруже се џихаду. Поред тога, 
у једном тренутку завладао је очај и у 
остатку северног Ирака, чинило се да ће 
се одбрамбена линија Kурда у потпу-
ности распасти, а са њом и последња 
нада да ће макар и делић ове напаћене 
земље остати колико-толико нормалан. 
Kурди су и тада остали прибрани; ухва-
ћене екстремсте су молили да им што 
више причају о својим веровањима ка-
ко би боље упознали непријатеља, и 
можда пронашли начин да му се успеш-
није супротставе. Екстремисти су радо 
причали, надајући се да ће убедити Kур-
де да пређу на њихову страну. У тим 
разговорима Kурди су сазнали да су 
екстремисти убеђени у то да прави 

Ербил је главни град курдског Ирака, 
триста педесет километара северно од 
Багдага, на пространој плодној равници 
између две реке. Стари део града нала-
зи се на узвишењу и обликом подсећа 
на насукану Нојеву барку. Уништаван је 
у многим ратовима, али су зидине ста-
рог града углавном реконструисане. Ту 
су живели Сумери, Вавилонци, у прола-
зу се заустављали Турци Селџуци и Аме-
риканци... Током новог грађанског рата 
Ербил је, за сада, једно од ретких без-
бедних места, а у његовом окружењу, 
јужно, западно и источно, воде се тешке 
борбе. 
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муслиман не може отићи у рај уколико га убије жена. У одлучујућем тренутку 
Kурди су формирали читаву армију жена које су напале екстремисте. Не-
пријатељска војска, иако много боље наоружана и са драстично већим рат-
ним искуством, пред армијом жена није имала никакве шансе! Чак и 
најтврдокорнији терориста убија зато што верује да ће тиме задужити Бога и 
отићи у рај, али овакав обрт ситуације на фронту ремети му цео животни 
план! Војска исламске државе се у првом налету жена, у чуду и у страху, 
разбежала! Тако је у најтежем тренутку север курдског Ирака остао сачуван.  

 
 
Четири бога  
           
Престоница „Ирачког Kурдистана“ је град Ербил, који се налази шез-

десетак километара од Мосула. То је велики културни и трговачки центар на 
главном путу од Мосула ка Багдаду.  

До границе са Турском има сто седамдесет километара најкраћим пу-
тем, али да бих заобишао минска поља и најопасније деонице, морао сам да 
пређем сто десет километара више! Дошао сам са западне стране, прошавши 
поред рудника из којих се, између осталог, црпе угаљ, злато, гвожђе, цинк, 
али и где се налазе највеће залихе сумпора на свету.  

Ербил је, са својих милион и триста хиљада становника, четврти град 
по величини у Ираку, а био је насељен још пре осам хиљада година. Памти 
Сумере, Асирце, Персијанце и читаву енциклопедију ратова и сукоба. Поје-
дини историчари тврде да је то најдуже (без прекида) насељени град на 
планети.  

Издалека, панорамом града доминира тврђава. Изграђена је на врху 
невеликог брда, па делује као насукана Нојева барка, а град се око ње шири 
у концентричним круговима, као бисер упао у свету воду постојања.  

Грађевина изгледа магично, у духу старих времена. Али, величан-
ствена споља, када човек у њу ступи, изненади га пустош. Унутар зидина 
бедно чами стотинак разрушених кућа, међу којима тумара неколико аме-
ричких туриста. Ту је и Музеј курдског текстила, у којем ме је кустос, чувши 
одакле сам, дочекао на чистом српском – радио је у Тузли и у Суботици! 
Распитивао се, каже, покушавајући да нађе посао у српским фирмама у 
Ираку; чуди се зашто их сад нигде нема…  

У прадавна времена, у доба Вавилона и Асирије, град је био центар 
клањања богињи Иштар, владарки плодности и љубави, рата и секса25. Само 
име Ербил потиче од асирске речи и значи „четири бога“.  

Овде су од блата стваране империје: бедеми најпознатијих градова 
цивилизације настајали су од цигала начињених од блата. Чак су и прва 
слова на планети, и прва записана прича, она о Гилгамешу, од блата – од 
којег су прављене плоче клинастог писма26. 

                                                        
25 Позната је легенда о спуштању богиње Иштар у подземни свет и њеном поновном изласку на земљу. 
По веровању, током њеног боравка у Хаду, сва страст на земљи је нестала.  
26 Најстарији познати систем писма на свету настао је у Ираку око 3200. године пре н. е. Користио је 
око шест стотина знакова, од којих је сваки представљао реч или слог. 
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Велико богатство у утроби земље није гаранција благостања. Са сто 
дванаест милијарди барела нафте под земљом (а претпоставља се да се може 
наћи још барем две стотине милијарди), Ирак је други у свету по резервама 
црног злата. Упркос томе, Ирачани су донедавно чамили у редовима за бен-
зин, зато што су све рафинерије биле разрушене, па је сирова нафта 
прерађивана у иностранству…  

Центар града је мешавина нових здања и типичног средњоисточног 
хаоса, са једноставним зградама исте, жућкасте боје, попут бескрајне пус-
тиње, са минималним отворима за врата и прозоре. Гужва на прометним 
булеварима је несношљива због мноштва аутомобила, али је централни трг 
са фонтанама прилично празан: свако гледа свој посао и труди се да што 
краће буде на отвореном. Посебно током поста, прави живот метрополе от-
почиње тек са вечерњим молитвама и допуштењем да се коначно нешто 
стави у уста.  

Оштар је контраст између прастаре тврђаве издигнуте на брду до неба 
и старих рушевина у њеном подножју, у којима Ирачани живе и раде, те но-
вог дела града, изгра- ђеног од армираног бетона, угланцаног стакла и 
плексигласа. Ту је и нови 
парк, на седам хектара, са 
баштама, статуама курдских 
јунака и спомеником настра-
далима у бомбашким напади-
ма, са натписом „Слобода није 
бесплатна“. 

Пре десетак година, на 
том месту се налазио затвор-
ско-казнени центар, мучили-
ште Садама Хусеина. У овом 
граду је приређено највеће 
славље када је пао диктатор-
ски режим – и данас се тај дан 
слави као Дан ослобођења.  

У Ираку се изненада, 
без жеље и потребе, човек може наћи у – продавници телевизора! Напросто, 
недостаје јој зид ка улици! Ту је набацано безброј уређаја и само је питање 
тренутка када ће се неки скршити и пасти пролазнику на ноге. На склепаним 
полицама стоји мноштво делова и разлупаних екрана, а један једини читави, 
најновији модел – стар је неких десетак година. Продавци-мајстори раде 
седећи на столовима, чачкајући зубе и пљуцкајући семенке на плочник. 
Убеђују ме да је добро што Садама више нема, и ја им верујем, јер се, барем 
њима, живот враћа у нормалу за коју не знају ни како изгледа, али некако 
осећају да долази, да је мирнија и стабилнија од сталних збегова и убистава. 
Но, лудака и диктатора, и без Садама, ни свету ни Ираку не мањка. 

Двојица продаваца цене Американце, мада им није јасно како је мо-
гуће да Буш није знао све до пред сам почетак инвазије да се Ирачани деле 
на шиите и суните…  
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Питају ме, не без поноса, да ли знам да је баш у Ираку сат први пут 
подељен на шездесет минута, а минут на шездесет секунди…  

Некада је био прави подвиг изградити пут кроз неприступачне пла-
нине и кањоне. Такво чудо грађевинарства, које се протеже кроз дивљу 
природу пуну дубоких провалија и брзих река, изградио је Новозеланђанин 
Арчибалд Хамилтон 1928. године, наравно у корист колонијалних сила, како 
би се путем повезали градови на Медитерану са Персијом, Kаспијским морем 
и Индијом.  

Златни дух уткан је у ове пределе: много снаге, љубави и лепоте про-
жима ова брда. Природа када поклања, не штеди. У срцу ових планинских 
венаца – Хамилтонов пут их пресеца бар пет – налази се водопад Гали Али 
Бег. Иако је пустиња у непосредној близини, у овој оази вода извире са свих 
страна и напаја жедне звуком и лепотом. Стене се стрмо дижу са обала реке, 
свакодневно правећи сенке, играјући се са светлом све док их сасвим не про-
гута мрак.  

У кањону, крај реке, поређан је низ шатора које могу да користе 
путници намерници. Вода из језерцета које ствара водопад прелива се и тече 

по поду оближњег 
ресторана; ту сам се-
део са ногама до чла-
нака у зеленој, хлад-
ној, кристално чистој 
води.  

Плаћам пиће 
и примећујем да се и 
на новчаници налази 
ово чудо природе, 
једна од највећих ту-
ристичких атракција 
Ирака. Разговарам са 
туристима из Багда-
да и Мосула, Ирача-
нима из Немачке и 
Холандије27. Заиста, 
величанствено место 
за одмор!  
 Примам поруке 
од уредника новина 
за које пишем: забри-
нуо се шта је са мном. 
Позивам и њега да 
дође овде, у Ирак, на 
одмор. 

                                                        
27 Гастарбајтерске заједнице Ирачана су велике; тек ретки успевају да повремено посете породицу у 
Ираку. Према извештају УНХЦР-а из 2010, Ирачани су били други народ у свету по броју избеглица: 
1,8 милиона Ирачана расуто је по суседним земљама. 

Продавница телевизора у Ербилу. Kао и већина других про-
давница, потпуно је отворена ка улици, а на полицама је 
набацано на стотине телевизора, као да се ради о плишаним 
играчкама и којекаквих делова, док на тезги продавци – седе. 
Економија Ирачког Kурдистана је за више од тридесет одсто 
успешнија од остатка Ирака, и ниво сиромаштва овде је 
најнижи. Зато је и пре новог грађанског рата више од двадесет 
хиљада Ирачана из других делова Ирака прешло да ради у 
Ербилу и околини; иако сразмерно мали део Ирака, овде је, 
због веће безбедности, завршавало више од педесет и пет 
одсто страних инвестиција. Производња нафте значајно 
доприноси економском напретку и наглом повећању броја 
богаташа, као и нови нафтовод који преко Турске нафту 
пребацује до танкера у Средоземном мору. 
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Још ми није одговорио.  
Kао да је саграђено међу облацима, ово насеље на крајњем северу 

Ирака налази се на једном платоу планине на хиљаду двеста метара надмор-
ске висине. Некада давно, у ово место се могло ући једино уским 
степеништем које вијуга дуж стрмих литица. Управо туда спустила су се из 
града три мудраца у потрази за новим краљем Јевреја, пратећи звезду која је 
на небу неумитно сведочила о рођењу Исуса Христа.  

У Ираку, домовини првог писма на свету, колевци цивилизације, 
Амадија је најлепши преостали град из древних времена. Врата тврђаве која 
воде у свет прошлости стоје постојано, иако од зидина које опасују град није 
много остало. У центру насеља, у четиристо година старој џамији, одмарају 
се верници. Заспали по зеленим теписима под облим сводовима здања, ужи-
вају у дремежу док напољу сунце пржи из све снаге, баш као и пре више 
миленијума.  

Kолевка цивилизације је разбијена, али и њени трагови довољно су 
величанствени да заувек остану у сећању.  

Ирачани ми се пожалише да је турска војска свуда око града; има већ 
неколико недеља како су упали у Ирак и заузели цело погранично подручје, 
укључујући и овај град. Показаше ми на колону од неколико војних возила у 
даљини, тврдећи да су то Турци. Нисам поверовао. Све је изгледало мирно и 
спокојно, далеко од било каквих војних сукоба. Уосталом, да је то истина, зар 
је могуће да нико у свету о томе не би ништа знао? Зато сам ту информацију 
прећутао у новинским репортажама. Тек после месец дана цео свет је брујао 
о турској војној акцији у Ираку! Био сам први новинар у свету који је сазнао 
за тај мали рат, био сам на самом терену у правом тренутку, али нисам знао 
да војни сукоб може да буде и тих, неприметан, да могу да будем у његовом 
средишту, а да га не осетим. Тако сам се уверио у речи Амадијаца да прави 
рат понекад може бити мирнији и безбеднији од мира…  

Знао сам да неће бити лако поново прећи границу. За слалом обила-
зак десетак канцеларија и бирократску процедуру била су ми потребна свега 
три сата, али је највећа опасност била оставити аутомобил на паркингу док 
све то посвршавам.  

У Ираку су многе ствари драстично јефтиније него у Турској, па се 
шверц подразумева. Зато ми је без зазора пришла група мушкараца са же-
љом да им прошверцујем неколико паковања цигарета. На моје изричито 
одбијање, постајали су све агресивнији; најзад сам морао да се закључам у 
кола и игноришем их све док не оду и прођу границу пре мене.  

Пошто сам обавио све своје граничне послиће, на паркингу угледах 
једног муш- карца како лежи испод ладе. Сигурно није ту да би ми поправио 
ауспух, помислих, и почех да вичем из свег гласа. Придигао се и сасвим 
мирно рекао: „Sorry“, као да је најнормалнија ствар на свету да се у туђи ауто 
подмећу ствари…  

Kада сам, убрзо, наишао на хорду деце, дао сам гас до даске готово 
затворивши очи. Разбежали су се чим су видели да возим брзо, па се може 
рећи да сам се у Турску вратио као вихор.  
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„Живот је лудило“, рекао ми је један Ирачанин. Богме, барем у Ираку, 
заиста је тако, размишљао сам посматрајући како река Тигар мирно тече но-
сећи у себи, између Ирака и Турске, бреме векова. 

 
 

Дружио сам се са курдским девојкама које су дошле у Лалиш на прославу националног 
празника у нади да ће игром и песмом освојити мушка срца и пронаћи будућег мужа. И мени, 
као егзотичном незнанцу, стигле су занимљиве понуде, које сам одбио. Веома затворена 
заједница не дозвољава венчања са верницима других вера, али временом постају све 
отворенији према хришћанима.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗЛОГ
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РАДЕ ТОМИЋ 
 
ЛИВЕЊЕ ЗВОНА 
 
Походисмо многе градове и крајеве 
Тражимо ливца у мртвим вировима 
Без тела, без имена, ливца звона 
Да измери простор у грудима, руком да га сажме 
И излије у облину 
Ливца који ће попунити звучну празнину глађу 
Што је рађала глад 
Док имасмо свој живот у руци и своју смрт 
И лутасмо светом с оком и ухом над земљом 
Ослушкивасмо како кости звоне 
Како минерални пастир дише у високу луку дуге 
Живи песак скупљасмо крај дрвећа 
Језиком вода служисмо се 
Тигрови бесмо на жарким гребенима 
На које се ослањало небо 
са усана ишчилише све молитве 
Земља је порицала да би гнездо  

птичје 
Стргните своју одећу, своју кожу,  

говорише нам 
Пођите онде где вас нико неће наћи 
Пред стену станите, слушајте глас њен 
Слушајте рибу у води 
Звук који се не оплоди са звуком  

земним спојте 
А глас деце са гласом мудраца 
Сводак на грани птица буде 
Весељеном у безмерје брујаће глас  

нови, брујаће звоно 
Ал ми не стадосмо, путеви света беху  

отворени 
У биљним храмовима грлице цртасмо 
Цртасмо гуштере на кожи  

ослушкујући ехо понорница 
Не, не и не, тај глас је тамо, у шпиљи  

сна 
Сједињен с пенушавом водом, под  

зеленом маском мртваца 
Њим се служе пустиње под ветром 

Тело у загрљају сунца 
Он буди талас нетакнути 
Тамо где болест крочи кедрове  

развија 
дели гласове страве од гласова светла 
Одсечен је од наше тишине 
Ослобођен коби, ослобођен дигнуте  

руке 
Огољен као лето, као ласта у очима 
Замршен у водену биљу, растурен у  

праху нашег гласа 
Ко га не би чуо! 
Кʼо зрневље ражи зрије, стрпите  

само 
За столеће, за милениј који 
Бруј звона покуљаће небесима, звона  

нашег 
Изливеног у заптивеној магли душе 
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ОТКРИВЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА  
ПЕСНИКУ РАДЕТУ ТОМИЋУ  

 
 

 
 

 
На Св. Јеремију,  дана 14. маја 

2017. године, у селу Папратна код Кња-
жевца, откривена је спомен-плоча на 
родној кући песника Радета Томића28 
(Папратна, 1934 – Нови Сад, 1985). 

Овај свечани чин, у присуству многобројних мештана и гостију, као и 
рођака песника Радета Томића, обавили су, у име мештана села – г. Драган 

                                                        
28 Раде Томић (1934–1985), југословенски песник, живео је у Папратни, Новом Саду, Београду и 
Паризу. Својим делом оставио је неизбрисив траг иако окружен малограђанским приземљем и низом 
прикривених манипулација и добро познатих игара прећуткивања ондашње књижевне врхушке. 
Објавио је четири књиге поезије: За сутра увече (1966), Треће око (1969), Чари Новог Сада (1972) и 
Вулкан, мој брат (1976). За свагда остаје податак да је Раде Томић основао и уређивао наш први 
специјализован часопис за песништво – Поезију. 
 Овако је о Томићу писао књижевник Вујица Решин Туцић: „Раде Томић освајао је, међу 
првим, за све нас, поновно право на игру. Његове језичке игре, парадокси, куљање свакодневнице у 
песми, мрвили су у прах линеарност традиционалне поезије – једноставним подизањем слова и 
погледом на предмете које свакодневно додирујемо. Та је поезија била ведри подсмех касарнској 
дисциплини традиционализма, она га је у једном замаху оповргла и исмејала, најављујући поетику 
конкретизма и нешто каснију, раскошну експлозију визуелног песништва. За Радета Томића кажу да је 
ишао најтежом књижевном стазом. Био је песник и само и једино – песник“. Хрватски књижевник 
Звонимир Голоб је на вест о Томићевој смрти, јануара 1990. године написао: „Послије неколико 
мјесеци прочитао сам у новинама да је пјесник Раде Томић умро. Каже се да млад умире онај кога 
богови воле, не знам, не вјерујем, ако су га вољели нису му то за живота показали. Раде је умро млад. 
Сазрију ли раније они које ће смрт сачекати на пола пута, распоређују ли вријеме које им је преостало 
друкчије него они који га, узалуд, имају довољно? Сада, док размишљам о њему мртвоме, сигуран сам 
да смо живоме пјеснику могли и морали чвршће стегнути руку. И са много више топлине.“ 
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Виденовић из Земуна и у име Уметничке академије Исток и Књижевног 
клуба Бранко Миљковић – Обрен Ристић, песник из Књажевца. 

У пригодној беседи Обрен Ристић је присутнима честитао славу и ука-
зао на симболику самога чина на данашњи дан и имена Св. Јеремије пророка 
и песника Радета Томића, песничког посвећеника, песника европских 
размера и оријентације, песника који је живео своју поезију и који је тврдио 
да поезију треба писати срцем, свим срцем. Он спада међу оне песнике који 
су поезији прилазили крајње посвећено верујући да је писање песме једнако 
уметничкој креацији и мајсторству ливења звона. 

Уметничка академија Исток се задњих година одужује свом земљаку 
тако што организује конкурс и додељује традиционалну награду са његовим 
именом и лауреату награђени рукопис штампа у свом издању, а уручује на 
манифестацији Дани Радета Томића. 
  

 
 

С. Пандуровић, Посмртне почасти, 1908. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

МОСТОВИ
 



 

 
 

И. Секулић, Ђакон Богородичине цркве, 1919. 
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ЦИЈЕНА ЗЛАТА 
(одломак из романа) 

 

(превод: Жарко Миленић) 
 
 

Генчо Стоев 
 
 
 Шта може да се купи за хиљаду кило-
грама чистог злата? А шта за двије хиљаде? 
Велика ђевђирана29 кућа у центру села? Уз 
много казана сусама и уља, са хектарима вино-
града и буради вина? 
 Хаџиврањеви из Перушчице су то 
имали. Потекли из раје, они су хтјели да стекну 
новац и достојанство. Нађе се мало посла, буде 
здравља и среће, кренуло им. Чак им и Исмаил-
ага Сулејманоглу, виђен човјек из турског села 
Устина, долази у посјету. Он је праунук великог 
спахије Сулејманоглуа, познатог султанског велможе који је учествовао у 
освајању Будимпеште, у потурчивању у Родопима и добио је на поклон 
читлук у том крају.  

 За већу част од те Хаџиврањеви нису могли ни помислити. Али таман 
што су добили жељено прије априла синови су Аги отказали гостопримство, 
бавећи се устанком...  

 Учитељ Петар Бонев их заведе. Није имао своје имање ни злата, како 
је говорио Хаџи Врањо, само је имао дуг језик и стару јектику и зато му је 
било лако да говори о „општем добру“, „слободи и смрти“. Шта ће изгубити? 
Газда Рангел Гичев који се оженио високом Учитељевом сестром, који се тру-
дио и пред богом и пред људима, да поучи свог паметног и слабашног шуру, 
жалио је што му је давао хљеба, а не отрова.  

 Све због Учитеља је стало. И зашто је урадио то, јер је (говорили су) и 
сам оклијевао?  

 Било је то пред Велику Суботу – задњи мирни дан. Рано, пред зору, у 
планину су пошли коњаници. Отишао Учитељ с десетарима да испита ро-
допске пећине – да ли би биле добре за склониште.  

 Тамо су остали до јутра. Сами у сумраку планинских обриса, усред 
ноћне тишине, тамо су застали, те чули како пјева хиљаде пијетлова из села 

                                                        
29 Ђевђир – метална кухињска посуда са рупама за цијеђење. 
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и видјели златне православне крстове на новој цркви да сјаје изнад једва по-
румењеле даљине. Сунце је било и даље скривено, само су крстови искрили 
– као да су слали њежна ружичаста свјетла, као да су сами рађали јутро.  

– Слушајте и гледајте! – рекао је Учитељ кад је зауставио свог коња и 
укочио се. – Наслушајте се, нагледајте се! Зашто је црква названа „Арханђел 
Михаил“, а не „Свети Рогло“?  

 Рогло није био светац. У вријеме када се вршило потурчивање окол-
них села, ковач Рогло постао је хајдук, напустио Перушчицу, те и послије био 
хајдук. Није било прикладно прогласити га свецем.  

 Учитељ је рекао још нешто чудно, затим је стао код Борун-чесме да 
напоји коња. Десетари су наставили ићи полако до пећине. Путем су се одмо-
рили, очекивали су некога ту и тамо, али он није долазио. Када су се вратили, 
послије једног сата, пронашли су Учитеља да још стоји пред коритом. Коњ га 
је гледао изненађено и он му је чак звиждао занесен и из очију су му капале 
сузе.  

 Знало се већ да је дошло до издаје, да се многа села нису прикључила 
устанку и да су се још претходне ноћи на сјеверу, у планинама изнад Фили-
бејског поља30, засвијетлили пожари. Они су се видјели као оближње 
овчарске ватре: да испружиш руке – огријаћеш се. Сигурно су села и паланке 
били захваћени том ватром чим се видјела из толике даљине и Перушчани 
не памте такво нешто од Крџалијских времена31.  

 Тако је стајао Учитељ. Погледали су се десетари и Павло Хаџиврањев 
је рекао:  

– Па, Учитељу, јеси ли сигуран?  
– Сигуран сам – одговори Учитељ. – И то сасвим!  
– А они пожари тамо?  
 – Турска села горе, Павло, зар их жалиш?  
 Те су се ноћи из Родопа спустили три Бугарина муслиманана на челу 

са старим скитницом, Дели Хасаном Бајманоглуом. Прошли су Власовицу, 
задње и крајње махале, када су прегледали све што им је засвијетлило у 
мраку. Стигли су до Тилевове механе на тргу. Ту су зауставили устаничку 
патролу. Освијетлили су им фењером лица и препознали их. Питали су Дели 
Хасана зашто је дошао – да ли да буде пољар у селу. Због тога је често долазио 
у Перушчицу: Ја сам вама сада пољар! – рекао је, одредио је каква ће му бити 
плата, гдје ће му носити печено пиле за ручак, остао седмицу-двије и отишао. 
Прије тог времена и с људима се тукао и на удате жене кидисао и стоку одво-
дио...  

– Неее! – одговорио је весељак из патроле пред Тилевовом механом. – 
Ха-ха-ха! Добри су ваши пилићи, али та времена су готова, Бугарин се ми-
јења, зар не? – рече весело, спусти лијено руке на пиштоље и реденик, и 
осврну се својом великом главом – да види ко му стоји у мраку иза леђа.  
                                                        
30 Филибе је турски назив за Пловдив, други град по величини у Бугарској. 
31 Крџалије су разбојници који су обично дјеловали у групи у  Османској империји. Крџалијство је дио 
феудалних размирица у Империји крајем XVIII и почетком XIX вијека, због чега је тај период тако 
назван. 
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–Волим Перушчицу, иако ме ви нисте хтјели... Али незгодно ће вам 
бити без Дели Хасана, хеј! Ко ће вам правити онакве мајсторије, а?  

 Питали су га поново зашто је дошао. Тада је он затражио три муле, 
ракије и духана за Мехмедагу Тамрашлију32, предводника потурчених ро-
допских села. Тамрашлија им је поручио да иду у Средњогорје – да гоне 
бунтовнике. Перушчани би да се чувају и од својих људи и од околних Турака 
– само да буду мирни.  

 Док су разговарали с њим около се скупио народ. Стари су се враћали 
сa богослужења, а младима се није спавало. Те ноћи ће и Бугарска да васкр-
сне, како је обећао Учитељ. Неко сa радошћу, неко са страхом – сви су 
очекивали чудо. Управо тада су видјели пред Тилевовом механом патролу с 
фењером, а изнад њих огромна освијетљена рамена Дели Хасана и његову 
огромну, освијетљену медвјеђу главу. Помислили су да је заробљен и доведен 
ту да се искупи за своје гријехе, али када су се приближили чули су да је рекао 
шта тражи... Као да је васкрсење отказано.  

 Неки су предлагали гдје да га чекају у повратку, а Хаџи Врањо се про-
био до њега, руковао се с њим и повикао да га сви чују:  

– Ракија ће бити од мене, Дели Хасане, згубидане. Пијте да знате да 
Перушчани нису злопамтила... Анисовача! Кажи тако Мехмедаги из 
Тамраша: Дедо Хаџија, кажи, шаље три товара анисоваче, Дедо Хаџи 
Врањо...  

– Ха-ха-ха – насмијао се Дели Хасан. – Ти, Дедо Хаџи, раније ми ниси 
давао ништа...  

– Ти си сам узимао, готоване – одговори му шаљиво и болно Хаџија. Он 
је први пут разговарао с тим скитницом.  

 Било је видљиво са стране како су се у свијетлом кругу фењера њих 
двојица међусобно тапшали по раменима и како су престали када се на свје-
тлу појавио испијени Исусов лик Учитеља. – Дедо Хаџи – рече кратко 
Учитељ – иди на спавање! А овога – показа на Дели Хасана својим људима – 
вежите!  

 Скитничини пиштољи блеснули су у трену из појаса. Његови јарани 
су такође стајали с пиштољима у рукама.  

– Учитељу – промрмља Дели Хасан – Мехмедага нас чека с хиљаду 
људи иза Власовице. Ако се не вратим...  

 Власовица, једно од брда између села и Родопија, није се видјело у 
тами без мјесечине, али сви су се у трену окренули тамо гдје је требало да се 
уздиже њен каменити облик. Загледали су се.  

– Има времена да се вратите – рече Хаџи Врањо, још увијек при фе-
њеру, миран и благ. – Учитељ мисли да си дошао да крадеш... Такво је 
вријеме, чувамо село ... Дели Хасане, хајде кући, буди ми гост...  

– Ха-ха-ха – насмија се Дели Хасан. – Од мене да чува!  
– Павло! – окрену се у мраку Учитељ. На свјетлу се појавио Павло Ха-

џиврањев.  

                                                        
32 Тамраш је село у општини Родопи, област Пловдив. 
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– Тата – рекао је послушно и бојажљиво – ако не одеш одмах, и тебе ћу 
да вежем... На исти начин...  

– Хајде, вежите ноћне госте! – поновило је заповијед исусовско и не 
сасвим исусовско Учитељево лице.  

– Да видим ко ће то! - промрмља Дели Хасан и тамни сјај његових пиш-
тоља се окрену улијево, удесно.  

 Патрола није журила.  
– Ја ћу то – рече Учитељ, приђе му и стави руке на врх зглобова. – Ко-

лико људи си убио до сада, Дели Хасане?  
– Ниједног – одговори скитница. Његови пиштољи су се опирали о 

слабе груди Учитеља, био је довољно само да га удари њима, а камоли да 
пуца. – Да убијем нисам стигао, Учитељу, то је рекла-казала.  

 – Убио је! – повикали су гласови из мрака.  
– Кога је убио? – упита и он и сви они с пиштољима Учитеља, а да га 

нису ударили ни пуцали. – Само ми се име помињало. Учитељу, пусти ме. Не 
узимај гријех на себе!  

– Нећу гријешити, Дели Хасане – муслиман се помакну мало улијево, 
удесно од Учитеља, а није га чак ни додирнуо, те се то и није сматрало отпо-
ром.  

– Па шта ако ме и свежеш? – рече он. – Послије ћеш да ме одвежеш!  
 Нико то није очекивао од познатог, непобијеђеног скитнице – поста-

вио се Дели Хасан да га вежу! И то да је чак треснуо, са псовком, својим 
пиштољима о земљу.  

 Сада је фењер освијетлио близу његове руке – заиста су биле везане. 
И празне. Затим се фењер помакнуо доле, уз пепео,заиста је сјао плавкасти 
челик и над њим, као барутни дим након задњег пуцња, дигла се ситна пра-
шина од пада. Благ и златаст је био тај дим.  

– Учитељу – рече Дели Хасан. – Чуо сам од старих људи да смо некад 
имали једну те исту вјеру... Као и језик... Мене још увијек вуче у бугарска 
села... Љепше ми је било у њима... Да ли ме је крв вукла, Учитељу?  

 Повели су три муслимана у њиве. Осим патроле и окупљених код Ти-
левове механе Учитељ је послао да позову и друге људе и да има од сваке куће 
по један.  

 Дели Хасан је корачао тешко у мраку, огроман, нејасан и послушан 
као во. Затражио је два пута да се заустави поред пута, уз трњине, и да му 
олабаве чакшире. Његови јарани су чучнули до њега – шта је радио он, то су 
и они.  

– Овдје! – рече Учитељ када су стигли до манастирских ораха. Свима се 
пушило, посједали су и говорили о сувом прољећу, о слабом житу. Онда се 
чуо глас Дели Хасана – звучао је као дјечији, пун страхова и надања:  

– Када сам чинио зулуме, све сам викао: ако ме не убију ти људи, значи 
тако им се хтјело... А сада видим – гријешио сам... Зато желим да вам оставим 
своје злато...  

– Е, браћо – усправи се Учитељ – ускоро ће зора... Једном када су Алтан-
спахал и муле потурчивали села, пред Перушчицом су запели... Рогло је био 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 149

жигосао људе крстовима по рукама – ужареним гвожђем... Цијело село... 
Саме муле тражиле су да се такви људе не обраћају у Алахову вјеру. Убијали 
су их... Који су умрли онда – умрли су часно, који су пак остали –издали су 
нас... И ја желим сада да вас обиљежим једним знаком...  

– Послаћу хабер за злато – рече Дели Хасан. – Док не сване, људи да су 
у планинама...  

– Учитељу, шта кажеш? – упита Павло Хаџиврањев.  
– Прво желим да вас обиљежим – одговори Учитељ. – С једним таквим 

знаком ћу вас обиљежити, браћо – подигао је глас, али скитница се подиже:  
– Мехмедага ће да вам тражи злато, Учитељу! Јуче је рекао да се много 

злата скупило у Перушчици... Ускоро, Учитељу...  
– Таквим знаком – повика још јаче Учитељ – који се водом опере и пре-

носи се на дјецу и унуке... Крвљу. Крвљу, браћо...  
 Сви задрхташе и прије него што су упути према муслиманима, прије 

него што рече: „Њиховом“ – Дели Хасан заурла и појури завезан на четири 
уда између насада. Његови јарани – исто.  

 Али нису стигли далеко и, како је то казао на повратку Учитељ, велики 
обред се извршио те ноћи на три различита мјеста, у орашју, под истом капом 
бугарског неба.  
 Недјеља је дошла тиха и радосна. Наоколо није било ни спомена о 
Тамрашлији – ко зна је ли их Дели Хасан само плашио тим именом.  

 Млади ожењени људи и младићи су ушли на сеоски трг на коњима. 
Разјурили су се по утабаном тлу и својим двориштима, па излазили тако кроз 
отворену капију. На сеоском тргу је црквени хор пјевао „Устани, устани, ју-
наче горштачки“. Учитељ је кратко махао рукама и пјевао. Шпијуни, послати 
издалека, из поља и планина, нису узбуђивали никаквим вијестима.  

 Само је један друге вјере био виђен да галопира кроз село – галопирао 
је отворено, без пушке, цијели у срми и шпијуни су га препознали: Исмаил-
ага Сулејманоглу, власник читлука из Устине. Досјетили су се да иде, по оби-
чају, на прославу празника свом пријатељу Хаџи Врањи. Ништа лоше тај не 
би учинио никоме у Перушчици.  

 Склонили су се, раскрчили му пут и Ага је стигао до великих хаџијских 
врата. Тамо га млади нису поздравили с поштовањем као прије. Ни синови, 
ни снахе нису дошли да узму узде његовог ата. Као да га нису ни видјели.  

 Само су му се старији обрадовали, питали га љубазно каква срећа га 
доноси, шта је ново у благословљеном селу Устина, да ли су живи и здрави 
сви у сарају33, поставили га да сједне на веранди и даље мрмљали и само 
ослушкивали. Уз уобичајене мирне сеоске шумове долијетали су и звукови 
десетине копита и некаква дрска пјесма, звиждање и пуцање из пиштоља...  

 Гост није рекао ништа, чекао је старије да започну, а стари су викали 
одозго да донесу печену јагњетину и вино. Од два вина – бијело и црно. Али 
он више није говорио. Наступила је тишина у веранди и узнемирујући зву-
кови су сада долијетали јасније. Коначно Хаџија уздахну:  

                                                        
33 Сарај – велика и богата кућа. 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 150

–  Остаћу сам, Исмаил-ага, не знам како да то уредим...  
–  Реци, Дедо Хаџи.  
–  Млади – рече Хаџија.  
–  И?  
 Али није продужио по напутку старијих.  
– И? – понови ага.  
– Одјељују се...  
– Како одјељују? Од кога?  
– Од кога? – замисли се стари. – Од мене...  
– Од тебе? Зашто?  
– Увртјели у главу да хоће без старих, свако жели сам да тргује и сам да 

броји златнике...  
 Учитеља није споменуо. Нити Дели Хасана. Појели су још двије пор-

ције печене јагњетине, још разговарали о којечему и Исмаил-ага је отишао. 
Био је као потресен.  

 А село је наставило славити слободу цијелу ноћ. Чак до јутра када је 
свануло и било окружено домаћим муслиманима и Турцима.  

 На сваком брду око њега се виjорио један црвени барјак с полумјесе-
цом. Исмаил-ага није имао умијешане прсте у томе, очекивало се да ће се то 
догодити. Више од поноћи осматрачи на пољу и планини узели суда шаљу 
алармантне вијести Учитељу и он им је наредио да се врате на своје утврђене 
положаје и да не нарушавају радост села која би без тога била кратка.  

 Послије, када су сви мушкарци способни за борбу послати у мјеста у 
близини села, улице и трг су одједном опустјели. Чак и марљиви Гуџо, грбави 
закупник Тилевове механе, није је отворио ујутро, није попрскао ситним ка-
пима плочу пред механом, није је помео. Тек када је Хаџи Врањо дошао да 
попије јутарњу кафу и љутито покуцао на прозор својим штапом, он је иза-
шао и појавио му се пред очима.  

 Хаџи Врањо га је чекао да заврши, а у том тренутку су дошли један по 
један и друге опћинске старјешине које нису биле отишле у Филибе. Као да 
су се били договорили...  

– Христос васкрсе – поздравили су га.  
– Ваистину васкрсе – отпоздрави им Хаџија. – Да може и Дели Хасан 

са својим готованима... Тројство су хтјели да буду – као у Светом Писму... Да 
пошаљемо злато Тамрашлији... Сједите де, морамо некако спасити село!  

 Нико им није сметао док су разговарали о томе. Сви мушкарци су 
били на положајима. Нашла се тројица стогодишњака, већ сити живота, 
спремни да иду Тамрашлији. Требало је да му кажу, ако стигну живи до њега 
– да су Дели Хасан и његови јарани силовали једну дјевојку, да су се зато 
млади огорчили... И да га још питају колико злата тражи, хоће ли да опрости 
селу и да га сачува од других. Поручили им да обећају прво хиљаду лира, али 
да стигну и до три хиљаде ако Тамрашлија не пристане на толико. Вјетар је 
дувао у његов шатор на Власовици. Ставили су по једну бијелу крпу на својим 
тољагама и условили: када напусте шатор да подигну тољаге у селу толико 
пута колико су хиљада обећали.  
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 На изласку из села стогодишњаци су слагали стражи да их Учитељ 
шаље Тамрашлији и запутили се каменитом стазом у шатор. Из села се 
видјело како се бијеле крпе њишу на њиховим тољагама, над ријетком зеле-
ном травом, како им се сивкасте мрље на одјећи од абе приближавају 
црвеном барјаку и жутом шатору.  

 Нико их није пустио тамо. Пресрели су их, зауставили их и видјело се 
како се тољаге стараца указују сад према селу, сад према шатору. Један од 
потурчених их је повео горе и убрзо им је дао знак да наставе.  

 Од јутра до ручка Хаџи Врањо и старији су сједили за столовима 
испред Тилевове механе, одакле се видјела цијела Власовица, сркали шутке 
и гледали непрекидно горе. Чекали да стогодишњаци изађу из шатора. У ме-
ђувремену су све више долазили и долазили Турци из пољских насеља, све 
се спуштале и спуштале с планине гладне групе потурчењака. И поља подјед-
нако и гола брда около – и Власовица и Валковишће – били су пуни густих, 
шутљивих фигура башибозука34.  

 Учитељ и десетари чекали су с борцима на положајима. Старији су 
сркали горку кафу под попрсканим и пометеним сјенкама механе, гледали 
жути шатор и нагађали шта се дешава унутра – да ли ће двије хиљаде морати 
бројати или три? Хаџи Врањо је већ предлагао старјешинству села да позајми 
те златнике од њих, чорбаџија35 – да их дају Тамрашлији и онда да се врати 
дуг од свих кућа; по два, три, пет златника од имовине и да се врати њиховим 
власницима. Старјешинство је – то су били старци – одмах прихватило 
приједлог. Само да се изврше преговори, да се појаве једном гласници...  

 Коначно су погрбљене, сиве фигуре изашле из шатора. Али нису 
одмах подигли тољаге као што је било договорено. А кад су почели – нису се 
зауставили на три... Седам пута су их дигли до неба и спустили на земљу то-
љаге с бијелим знаковима.  

 Погледали су се старци и извадили крпе да обришу чела. Тешко и гла-
сно је уздахнуо Хаџи Врањо. Седам хиљада златника ће да скупе међусобно, 
али како ће их вратити село? Када? Ни за двадесет година неће моћи... Исто 
ће бити сутра с другим Перушчанима. Фукаре. Спашени, али и затрти зауви-
јек.  

– Ја не дам! – одједном је повикао Хаџи Врањо и усходао се. – Ко хоће 
нека даје, ја не дам!  

– Чекај, Врањо, чекај да размислимо – простењали су други који нису 
скидали поглед с уздрхталих брда. Старци су се вукли полако надоле. –  Чекај 
да чујемо шта ће они да кажу... Како се оно каже: три пута мјери, једном 
режи... 

– Седам хиљада ће да кажу, шта друго? – узврати Хаџи Врањо. –  Не 
дам!  

                                                        
34 Припадници нерегуларне војске у Османској империји, којима је била особина непотчињеност и 
неорганизованост. 
35 Газде, власници имања. 
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– Чорбаџије – помоли се стидљиво грбави Гуџо, који се стално вртио 
око старјешина – ко ће други помоћи, ако не први људи из села? У тебе и у 
Бога се уздамо...  

– Дакле – узврати Хаџи Врањо – у нас се уздате... А послије тога ћеш ме 
звати „чорбаџи“? Уочи Васкрса ћеш да ми метеш пред механом? Да ми кухаш 
танку кафу?  

– Док си жив, Дедо Хаџија.  
– А мојим синовима?  
– А? – није разумио кафеџија.  
–Хоћеш ли мојим синовима да кухаш кафу, питам? Хоћеш ли их чекати 

да изађу из цркве у недјељу, да их чекаш овдје на попрскано и пометено?  
– Као што сам и тебе чекао, чорбаџи...  
– А шта ако немају пара?  
– И да немају...  
– Лажеш, безобразниче! – повика Хаџи Врањо и замахну као да ће га 

ударити. – Лажеш!  
 Гуџи се сакрио у механи. По стазама Власовице стогодишњаци су 

наставили да миле према селу. Башибозуци су им чували пут.  
– Врањо – рекоше друге старјешине. – Свима ће остати по нешто. Ти 

ћеш имати лозу, коње и бачве...  
– А за сусам како ћу да платим? А копачима како ћу дати? Престаће да 

се врте точкови, кажем вам, и моји и ваши... И онда тако неки, као овај 
грбави, видите, извадиће педесет лира, јер се сви праве да су сиромашни, 
нису спашавали село... Хеј, извадиће, кажем вам, купиће нас имовином и 
крпама заједно... Старјешинство ће од њих највише пет да тражи за дуг, а они 
и педесет и сто могу имати.  

– Гуџо нема – рекоше старјешине.  
– Он можда и нема, али сви се намире некако, ничије злато није поз-

нато као наше... зашто се не иде по средини – нити су сиромашни 
сиромашни, нити су богати богати...  

– Тако је, нема сумње.  
– Знате ли ко су они? Ако не знате, знаћете, јер ће њих служити ваша 

дјеца!  
 Старјешине заћуташе, а Гуџо се одважи, очито је све био чуо, јер је 

рекао:  
– Не бој се, Дедо Хаџи! Са четири голе руке сте једном почели – ти и 

Баба Хаџиница. Сада имате пуно – ви ћете добити још више. Сви ће молити 
за вас – цијело село...  

– Шути, псето! – одбруси му Хаџија, те видјевши му леђа, одмах га зау-
стави. – Чекај... Чекај... Ја ћу вам дати пет стотина, нећу их тражити натраг, 
ако ти даш својих педесет...  

– Дао бих, али немам – довуче се назад Гуџо.  
– Закуни ми се својим дјететом да немаш!  
 Само једно дијете је било остало кафеџији – друга су му била умрла 

чим су напунила десет. ОНО живо му је имало осам година. Гуџо поблиједи.  
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– Закуни ми се – инсистирао је Хаџија.  
– Јеси ли ти Бог или поп да ти се кунем – подиже први пут глас Гуџо на 

једног чорбаџију, повуче се и више није излазио.  
– Јесте ли видјели? – рече Хаџија. – Неки од нас ће да му служе!... Ни 

кафану не можемо да отворимо – двије ће бити много за једно село.  
– Хајде, Врањо – рекоше други. – Сви треба да одлучимо нешто.  
– Одлучите – узврати Хаџија. – Ја сам одлучио. Не дам.  
– Дакле, хоћеш да умреш? И ти, и твоји синови, и унуци?...  
 Није Хаџија одмах узвратио. Гледао је како се полако приближавају 

гласници кривудавим путем, како поскакују тољаге с бијелим знацима, како 
се скраћује пут попут пијеска у пјешчаном сахату цркве. Поскакујући надоље 
бијели знаци су били зрнца пута и времена, која су сипила, сипила.  

– Не знам какав рок је дао Тамрашлија – рече на крају он. – И шта је 
учинио чорбаџи Рангел Гичев у Филибу, не знам... Шта ако Азиз-паша по-
шаље царске аскере? Паша може одједном и од Учитеља и Тамрашлије да 
нас спаси... И откупнину неће тражити... само да се једна захвала пошаље 
султану, од цијелог села потписана...  

 И он заћути. И сви су поново уперили погледе на бијеле знаке, који су 
сипили, сипили. Нико није вјеровао да ће се Азиз-паша или Решид-паша или 
неко други од паша заузети да их спаси, јер су те дане имали пуно посла у 
вилајету36 и на много мјеста је требало довести аскере, али нико није знао 
шта је пожељније: изравнати се с другима у смрти или се изравнати у би-
једи...  

 Када су гледали, прво су уочили неке бијеле димове иза једне стијене 
покрај пута. Затим се истовремено чуо плотун и видјела двојица гласника 
како су се заљуљали напријед и како падају на посну траву. Трећи је замахнуо 
тољагом у знак, пошао на горе до жутог шатора. Сам Мехмедага Тамрашлија 
се показао вани – огроман, узнемирен – и полетјели су његови људи надоље. 
Али плотун се понови, трећи изасланик поче бјежати у село, спотакао се, пао, 
није устао више и Хаџи Врањо уздахну гласно као да ће заурлати.  

 Чудно је било то убиство изасланика. Тамрашлија није могао одбити 
седам хиљада златника, побуњеници то нису могли урадити – пуцало се од 
саме Власовице. Необјашњив је био ужас троструке смрти.  

– Господари су се разгњевили – рече најстарији међу старјешинама. – 
Није тако прије бивало...  

– Шта сада? – упиташе остали.  
 Тихо, меки звук се просуо на пометене плочице под столовима, жута 

ћилибарна зрна су појурила даље. Нечија скупа бројаница се покидала, али 
нико није скочио да скупља зрна. 

- Тааако... – Хаџи Врањо уздахну, устаде и пође.  
 Имао је још једну наду – у Исмаил-агу, првог у Устини. Али нејасна и 

несигурна је била та нада зато што је прошло вријеме кад је требало показати 
му своју преданост и затражити заштиту. Сада није било начина да стигне до 

                                                        
36 Велика административно-територијална јединица у Османској империји на челу с валијом. 
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њега – тајно да оде, неко ће пуцати – или устаник или башибозук. С бијелом 
крпом да пође – синове ће обрукати. И ко зна да ли ће га наћи. Исмаил-ага 
није волио војне ствари и сигурно је био негдје даље. И да Ага некоме нареди 
да се побрине за старог пријатеља, на кога ће да набаса човјек када хиљаде 
бијесних људи похрле у село и започне клање?  

 Тако је била нејасна та нада да није дуго ни занимала Хаџи Врању. 
Главно је остало друго: он још увијек није могао одлучити шта је боље – смрт 
или сиромаштво; шта ће учинити ако се опет неко чудо не појави пред 
таквим избором...  

 А брда около су костријешила гриве све више и више. Њихове изра-
слине су се трзале као мишићи – велика длакава тијела чинило се да су 
добијала по стомак напријед, према селу – шутљива гомила се већ спуштала.  

 У задњим сатима битке, када су се пуцњи разрјеђивали, била се про-
риједила и бројна Хаџиврањина чељад. Али без обзира на све недаће, његово 
богатство је постојало... 
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УМЈЕСТО БРАТА  

(превод: Жарко Миленић) 
 
 

Олександр Денисенко 
 

 
У осам ујутро већ је раскршће било пуно 

возила. Колона се вукла на све четири стране,  ки-
лометар или више. Прије њега је Олег увијек 
излазио из минибуса и одлазио на посао пјешке. 
И данас је изашао. Није знао шта да ради. Вира је 
управо назвала и рекла да је његов брат умро 
прије неколико минута у Штутгарту, у болници 
средње класе. Управо на мамин рођендан.  

Импровизована сједишта, због што веће 
зараде препуног минибуса, била су закуцана кли-
новима неспретним ударцем чекића. Олег је 
устао. Сједиште је било причвршћено широком, укрштеном жутом траком и 
на њега се одмах спустила старија жена која је мислила да јој је то мјесто 
уступљено. Вриснула је и љутито погледала Олега.  

– Нисам стигао да вас упозорим, а Ви већ сјели – рекао је.  
– Треба бити савјестан, младићу! – одбрусила је жена и стала у бли-

зини Олега, окренувши на страну своје лице, нашминкано у разним 
тоновима. Из њеног тијела је допро мирис прљавштине и јефтиног парфема. 
Њено лице, с густим црним обрвама, било је као портрет покојника.  

Олег није дочекао станицу и искочио је из минибуса. Нешто му је 
одбојно довикнуо возач. 

„Зашто сви ти детаљи?“, помисли Олег. – „Зашто примјећујем неке 
глупе ствари кад ми је умро брат? Требало би да назовем предузеће како бих 
их обавестио да не долазим? Казаће ми: Може седмични допуст? А ја ћу да 
кажем: Мој брат је умро у Њемачкој. Назваћу мајку...“ 

Прије раскршћа окренуо се велики камион. Заглавио је при окретању. 
Његова дуга сива приколица је прешла на сусједну траку пута. Хладни ваздух 
су пробијале сирене аутомобила. Из накривљених уста људи излазила је пара 
и мијешала се с паром CО2 која се из бијелих цијеви дизала на хладном ваз-
духу. Камион се није могао помакнути, Олег је стајао и једноставно се није 
помакнуо. Погледао је камион који се окренуо сивим боком и мислило како 
се тако објављује смрт. На смрзнутом слоју прљавштине што је била пре-
крила камион изнад стражњих точкова, било је написано великим словима 
на енглеском језику: TRANSIT. 

„Не, ја не могу назвати своју маму... Данас не могу...“, Олег је махнито 
тражио неку конструктивну мисао и није је пронашао. Назвао је на мобителу 
Вирин број.  
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– Хоћеш мами да кажеш за Васиља? – упитао ју је када је чуо тешко 
дисање у слушалици.  

Након дуге станке чуо је:  
– Не. Реци сам.  
– Не знам како.  
– Бојим се... Сједила сам поред њега цијелу ноћ – зачуле су се ријечи. 

Оне су тонуле у промуклости уморног гласа, у безнадности и покорности.  
– Разумијем.  
И Олег се упутио. Обишао је раширени камион. Прешао је колону во-

зила која су беспомоћно трубила. Пред њим су хаотично ницала празна лица 
људи која су журила, измучена дугом, устајалом зимом без снијега. Одједном 
је схватио да не зна гдје да иде и шта да ради. Поред њега је немилосрдно 
затрубио црни џип и својим дугим фаровима га ослијепио. На тренутак, као 
да је нешто избацило Олега из сиве гужве људи и аутомобила и он је заронио 
у прошлост. Видио је свога брата као тинејџера. Стајао је у купаћим гаћама у 
води и пружао му руке. Он га је дозивао. Дозивао га је у дјетињству, када је 
Олег учио да плива и оставио одјећу далеко од обале. Олег се тада страховито 
уплашио. Вода му је била у устима, он ју је држао и није могао да одговори. 
До брата је било можда метар и по, и он, старији и виши од њега, стајао је на 
дну, ближе обали, и смијао се. Олег је тада помислио да му се брат подсмје-
хује. Мрзио га је због тог смијеха. Чак му је тада рекао да је желио да га утопи. 
Али сада је јасно видио у својим сјећањима да на лицу његовог брата није 
било злобног осмијеха. Он га је само потицао и, испруживши руке, хтио да 
Олег почне пливати сам. Да се извуче из муља. И на крају се уплашени Олег 
устремио из воде, гурнуо ногом и пропливао свој први метар сам до братових 
руку. 

„Зашто сам га мрзио цијелог живота? Зашто?... Можда зато што га је 
мама више вољела?“ 

Он није био свјестан како се нашао у близини мајчине куће. Огромна 
црна врата, попут нијеме пећине, дозивала су га. Али он је стајао пред праш-
њавом капијом, и није улазио у двориште. Ту је још у дворишту на другом 
спрату, у кући насупрот њега био мајчин прозор. Како јој рећи?...  

Црна каљужа у асфалтној рупи је била замрзла и по рубовима се био 
ухватио бијели лед. 

Олег је извадио мобител и назвао број мајчиног стана. На тренутак је 
зазвучало познато: „Ало!“ Те ријечи су одјекнуле иза прашњаве капије и 
одјекнуле Олегу у ушима, у глави, у срцу. Пулсирало је у његовим венама. 
Подигао је мобител ближе до уха. Затим га је изненада прекрио крајем ру-
кава јакне и рекао, изломљеним гласом:   

– Ало, мама... Ех... То сам ја!  
– Олег, ти си?  
– Не, мама... Овдје, Васиљ... Само сам мало... промукао...  
– Васиљка, сине... Мени је Вира рекла да си болестан. У болници.  
– Не, већ сам код куће... Честитам ти рођендан! Ја те јако волим и јако 

чезнем за тобом... И, ако бог да, ускоро ћу доћи...  
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ОЛЕКСАНДАР ДЕНИСЕНКО (Кијев, 5. 9. 1958) је украјински писац, режисер, глумац, сценариста, 
драматичар, те телевизијски и радио-спикер. Године 1981. је дипломирао на одјељењу глуме на Факул-
тету кинематографије у Москви. Касније је дипломирао режију на факултету И. Карпенко-Карим у 
Кијеву. Снимио је филмове: Шта је записано у књизи живота (побједник Међународног филмског 
фестивала Мајка у Хаифи 1989, и совјетског фестивала Деби – Москва, 1989), Дува вјетар сичовски, 
...И почела револуција, Пета година: буђење, Умјесто Бога и други. Као глумац је играо улоге у фил-
мовима: Високи превој (Grand Prix међународног фестивала Младост, 1982), Легенда о кнегињи Олги, 
Смилуј се и опрости, Савјест, Приче из Старог Арбата, Затвореници духа, Украјинска крвна освета, 
Сузе су капале и други.  

Од 1988. године пише прозу и објављује у украјинском листовима и часописима, те књижевним 
зборницима. Аутор је више романа, новела, кратких прича, филмских сценарија и драма.  У драми 
Оксана ријеч је о задњих неколико година и тајанственој смрти Тараса Шевченка. Постављена је у 
Националном академском позоришту Иван Франко 2003. године под насловом Божанска самоћа.  

Године 2008. објавио је књигу прозе Душа ријеке. Године 2009. је објавио књигу Срчани рај или 
Оксана.  Њоме је освојио друго мјесто на међународном конкурсу у Москви.  За филмски сценарио 
Оксана добио је другу награду на украјинском књижевном конкурсу Крунидба ријечи. Члан је Савеза 
филмских радника Украјине, Заједнице украјинских драматичара и Украјинског удружења писаца. Го-
динe 2004. је стекао статус Заслужног умјетника Украјине.   
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БЕОГРАД, ГРАД ЗА 
САМОСПОЗНАЈУ 

 
 

Драган Јовановић Данилов 
 

 
...нађох најлепше место, од давнина превелики 
град Београд, случајно разрушен и запустео, 
саздах га и посветих пресветој Богоматери. 
 
   Деспот Стефан Лазаревић 
   (Повеља граду Београду) 

 
 

 Бацимо ли један свеобухватни, дуги поглед 
уназад, лако ћемо приметити да је још од Библије, 
преко Хомера и исландских сага, па све до књи-
жевности наших дана, градоомраза и анатема 
бацана на градове била изузетно честа појава. И 
Београд (град кога су благонаклоне виле обилато даровале милостима) више 
десетина пута био је паљен и сравњиван са земљом, како од оних дивљих, 
азијатских варвара, тако и од софистицираних варвара, глобалних лидера 
света. Исто толико пута Београд се поново рађао из пепела, као птица 
феникс. Не знам мит који је дубљи од мита о Фениксу. Појам и спомен 
Феникса губи се у далекој давнини класичног Мисира, у жарким пустињама 
Арабије, под врелим небом Африке. Ова бесмртна птица гнезди се од тог 
времена древних Мисираца у уобразиљи човека. Дакле, подсетимо се – кад 
се Фениксу, тој птици златног перја и неупоредиве лепоте, приближи час 
смрти, он свије гнездо од мирисних гранчица и у њему изгори од властите 
топлине, да би потом васкрсао из свога пепела у пламену који прочишћава. 
Чудаствена птица Феникс сагорева у пламену, али из свог рођеног пепела 
поново излеће и васкрсава млађа и лепша него што је била, јер пламену не 
може подлећи. Симболизам је савршено јасан – умирање и циклично 
рађање, васкрснуће и бесмртност. Или, у алхемијској симболици 
поништавање и Ново формирање променљиве Materiae primae на путу до 
Камена мудрости. Београд је град са крилима Фениксовим, Феникс 
европског Истока. Када га је пламен рушења и несреће описивао, из 
згаришта се овај град изнова уздизао. Показало се, како то рече песник да „у 
утврђење ће ући, али не и у утврђено, варвари“.  
 Београдска тврђава на вратима Балкана носи у себи келтске, римске, 
византијске, српске, турске и аустријске слојеве. Београд је место сусрета 
Истока и Запада, град европски и великоисторијски, сабиралиште неизмер-
ног духовног и биолошког богатства. На путу из Рима за Цариград, кардинал 
Никола Кузански на месту Београда открива центар света. Леонид Шејка је, 
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присетимо се, говорио о Београду као могућем „средишту света“, верујући у 
сасвим посебну, светску мисију Београда, заснивајући је на историјском при-
меру Назарета, који на крају римске империје постаје средиште, почетак 
нове историје. Као и Лењинград, Амстердам, Стокхолм и Венеција, и Београд 
има ту милост да је град над водом, тврђава над лавиринтима шума, воде и 
ада. Прва помисао на Београд буди у мени слику града над великом, искон-
ском, живом водом која као хипостаза свепролазности и као каква неумитна 
клепсидра, спира са света меланхолију, умор и грехопад. Тај мистични загр-
љај Саве и Дунава („Ове реке спајају се звучно, као два метала“ – вели Иван 
В. Лалић у песми „Калемегдан“) отеловљује и својеврсно хаотично прастање 
из кога увек изнова букне живот. Вековима се на том највећем ушћу у Европи 
на тој капији времена, прикупљају најважније космичке информације. У 
таквом граду где све протиче као та београдска вода, човек дубље и висце-
ралније него другде осећа како заправо не пролази време (јер време стоји као 
океан у коме се растапамо) већ пролазимо ми сами. Шта су Дунав и Сава до 
два оријашка булевара? А вода и град придобијају и преосвештавају једно 
друге. И што се више Београд спушта на воду, то он постаје умивенији и све-
тлозарнији. Делим Пекићево жаљење што Београд није поморска лука. Јер, 
најлепше је када се град и вода предају без остатка једно другом. Београд је 
сликар и писац Пеђа Милосављевић видео као „град на мору“. И доиста, у 
Београду се осећа нешто морско. Да ли је случајно то што над водама Саве и 
Дунава има галебова, и то не само оних речних већ и правих, морских гале-
бова, који овамо пристижу са Црног мора? 
 Иако не живим у Београду већ двадесет година, моји чести боравци 
омогућили су ми да дубоко поимам размере овог града и његове тајне симе-
трије. Београду дефинитивно не достаје пророчанско планирање. Сићи на 
воду и градити поред воде је пагански и византијско-библијски принцип. Бе-
оград би требало да у много већој мери буде водени град. Не допада ми се 
што се Београд није присније спустио према води и ефикасно решио прио-
баље. Нема кејева и булевара поред воде, нема паркова на води. (Узгред, 
један од наших најлепших градова на води био је Призрен у коме је некада 
вода протицала свуда – испод кућа, кроз дворишта и сокаке. Није немогуће 
да је чувени архитекта Френк Лојд Рајт идеју за своју чувену кућу над водом 
пронашао управо у Призрену, где је долазио са својом другом женом Олгом, 
која је била родом за Цетиња.) Тек када би се спустио на своје моћне воде и 
када би се одупро нормирању и показивању среће на амерички начин, Бео-
град би добио један нови сјај и шарм. Да, сплавови су бренд Београда и 
главна атракција за туристе (годишње, Београд посети око триста хиљада ту-
риста – највише Немаца и Словенаца), али зашто на сплавовима не би биле 
књижаре и галерије?  
 Не обликује само Београд људе који у њему живе, већ и људи који га 
насељавају одређују и обликују град дајући му једну душевну супстанцу и ат-
мосферу. Отуда можемо говорити о души Београда. Волим што Београд није 
напарфимисан и прециозан, грозно упакован и угланцан као, рецимо, Ци-
рих. Што није град истанчане куртоазности као суперчистунски и стерилни 
велеградови европски и светски. Волим Београд зато што није монохроман, 
већ отворен за читав свет. Београд није ни кокетан, ни хладан, он има једну 
природност и неусиљеност која мени конвенира. Београдске шарене и бучне 
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пијаце, кинематичне, живе, разбокорене, пуне електрицитета, као рецимо 
Бајлонијева или Каленићева, засигурно не можете срести у, рецимо, зем-
љама Западне Европе. Кнез Михаилова улица са читавим тим Вавилоном 
језика, заправо, мање је улица, а више својеврсна дојиља и једна особена ци-
вилизацијска реплика. У овом времену вратоломне брзине, та је улица успе-
ла да очува променадни дух опуштене шетње и да остане место топлог, 
људског сусрета. Права је штета што је Кнез Михаилова поплочана црно-си-
вим гранитом, тако да када њоме шетате, нарочито после кише, имате депре-
сиван утисак да ходате по тами морског дна. Било би много природније да је 
та медитеранска променада прекривена белим, или црвеним мермером, јер 
Београд је више медитерански него средњоевропски град. Тек са таквом под-
логом би Кнез Михаилова улица добила један топлији шарм. Било како било, 
лепо је видети, с пролећа, младо женско море како се, озарено неком реском, 
вермеровском светлошћу стане таласати најлепшом улицом на свету, прет-
варајући је у огледало. Београд је поверљив град испуњен махнитом радошћу 
за животом. Од Исланда, па све до Босфора, нема толико лепих лица као у 
Кнез Михаиловој улици. Одувек ми се допадала теорија београдског естете и 
профајлера Александра Лончара о изузетности и космополитском богатству 
лепоте београдских девојака. Господин Лончар тврди да се у Рио де Жанеиру 
могу срести углавном кариоке, а у Стокхолму само брунхилде. У Београду 
скоро на сваком углу срећете и брунхилде и кариоке и паришке гамен 
девојчице. За људе оплемењеног погледа на свет, та лепеза београдске лепо-
те је лековита. Београд, очигледно, уме да заведе оне који се не могу одупрети 
његовим чинима.  
 Волим посебно београдску архитектуру из тридесетих година про-
шлог века, која је доиста красна, а посебно сецесију београдских фасада које 
су на изузетно високом, европском нивоу. А опет, подсетићу да су Београд 
градили руски и чешки архитекти, али и наши људи који су студирали у Бечу 
и Паризу, па стога у вољеном граду проналазимо више модернистичких иде-
ја него аутентичног и веродостојног духа српског психо–космо–логоса. Во-
лим београдске сликаре, књижаре, посебно „Цептерову“ заумно лепу ан-
тикварницу „Академија“, у коју се често склањам од досаде и суровости живо-
та, галерије, Кинотеку, посластичарнице са бозом, купама кестен пиреа и 
шампитама високим седамнаест центиметара и посебно београдски октобар-
ски Сајам књига, то огледало за сваког писца и читаоца дубоко интегрисано 
у историју овог града. Београду недостаје још више антикварница и галерија 
које ће бити отворене до касно у ноћ и још више префињених антиквара. 
Београду недостају харизматичне грађевине, опере, позоришта која ће још 
више афирмисати достојанство града. Не волим Нови Београд који је тек 
негативни контрапункт једног урушеног света грађанске идиле.  
 Мислим да ниједан град на свету нема тако лепе топониме као Бео-
град: Кошутњак, Топчидер, Неимар, Чубура, Калемегдан, Врачар, Сењак… 
Мене у Београду привлачи и провинцијски аспект његових квартова у којима 
тече неки повучен и независан живот изван средишта. Београдски засењени 
вртови иза предострожно замандаљених капија и зидова од цигле, представ-
љају тајанствену изнутрицу града, посвећени простор интимности, у коме се 
кристалише рајско стање човеково. Увек се са нежношћу сетим једног врта 
са питорескном вегетацијом подивљалом од хлорофила и влаге, који је за 
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мене, студента историје уметности из провинције представљао један тајни 
међупростор, архетипски резерват где сам могао бити сам и усредоточен на 
себе. Било је ту такве тишине, какве више нема. У јесен, неко би ми дошапнуо 
стихове Ивана В. Лалића: „Преобиље твари чини да трулеж буде залог зре-
ња“.  
 Не волим заборавност Београда. Примера ради, на месту где се некад 
налазио знаменити Музеј кнеза Павла (чији верни сапутник бејаше Милан 
Кашанин, један од најдуховнијих и најгосподственијих Срба) данас нема ни 
спомен-плоче! Један од највећих колекционара и српских добротвора чика 
Јоца Вујић у Београду нема своју улицу! Прву Гимназију у Београду основали 
су језуити, а то се данас заборавило. А затим, крајем петнаестог века један 
католички светац на челу своје војске одбраниће Београд од Турака. Био је то 
Свети Иван Капистран, кога ће прекрити потпуни заборав. А Београд би тре-
бало да га памти. Не волим што широка, моћна и веродостојна грађанска 
класа, на жалост, никада није успела да се укорени у Београду, већ само не-
какво принудно грађанство, негде на средокраћи између руралне прошлости 
и урбане будућности. Са носталгичним осмехом присећам се осамдесетих го-
дина двадесетог века у Београду и златног доба београдске опуштености. 
Тужно је што у Београду више не постоји озбиљан часопис за ликовну умет-
ност какав је некада био врхунски часопис „Уметност“.  
 Вашарско шаренило билборда, неукусних рекламних паноа и застора 
који застиру фасаде појединих београдских зграда, добрано ружи слику гра-
да. А београдске девастиране „архитектонске“ надградње свемоћне маније 
надграђивања и накарадне реализације, једном речју сва та параархитектура 
су брука Београда и ја их доживљавам као личну увреду, као кршење нечег 
светог. Доминација шопинг-културе и суперлуксузних тржних центара које 
Београд, а нарочито Нови Београд присваја са Запада, те губитак идентитета 
малих, топлих радњи и продавница, бескрајно ме растужује. Београд би 
требало да странцу понуди оно своје веродостојно београдско, и ако већ хоће-
те српско, оно што носи код духовне и етничке особености Београда и нашег 
тла, а не оно што тај странац већ има. Нажалост, ми немамо Музеј нацио-
налне уметности у коме би један странац који би се задесио у Београду могао 
да се упозна са најбољим делима највећих српских уметника.  
 Не волим непробојну, казаматску природу многих београдских згра-
да. Не волим малигно, галопирајуће бујање београдског новог градитељства. 
Не допада ми се онај контаминирани део града око Старог сајмишта. Руж-
ноћа тог места нарочито долази до изражаја када се са Бранковог моста упу-
ћујем у само средиште града. Пре него изградимо оперу, најпре је потребно 
умити и реанимирати поједина неуралгична и оболела места у овом ипак 
харизматичном граду и правом конгломерату људских судбина. Реаними-
рати урбану матрицу Београда, одбранити највише стандарде урбаног жив-
љења и дигнитет велеграда од безукуса тајкуна и медиокритета – ето велике 
обавезе за све оне којима је Београд на срцу. Ходајући Београдом, ја са воље-
ним градом непрекидно водим један дијалектички и еманципаторски дија-
лог. Београду недостају велики, харизматични архитектонски објекти јасног, 
препознатљивог физиса у облику музеја, опере, супермодерна галерија, који 
ће граду донети упућеност на једну ширу темпоралност и смисао. Музеј сав-
ремене уметности, чудесна архитектонска креација Ивана Антића и Иванке 
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Распоповић, несумњив је егземплар харизматичне грађевине. Опери је место 
у самом срцу града, ту поред Народног позоришта и Народног музеја. Од-
вратне су ми надмене рационалисте које би да од Београда начине оно што 
он није – стерилни град попут, рецимо, схоластички строгог и стрмог Базела. 
Београду је, хоћу заправо да кажем, потребно једно интелигентно рушење и 
још интелигентније надграђивање. Али, ми живимо, нажалост, у једном тур-
булентном капитализму. Да би се тако нешто десило, Београд треба отети од 
оних турбо богаташа који Београд меркантилизују јер га не воле и предати га 
у руке креативних архитеката, које ћемо сви који Београду желимо добро, 
подржати.  
 Хтео бих да на овом месту подсетим заборавне да још од 1965. године, 
дакле у периоду од пуних четрдесет година, у Београду није саграђен ни један 
нови музеј и ни једна нова озбиљна галерија. Волео бих да у Београду видим 
још најмање десетак мањих, приватних, камерних галерија типа галерија 
„Звоно“, „Хаос“, „Дар-мар“, које би радиле до дубоко у ноћ и које би биле спе-
цијализоване за одређене домене уметности. И нека одговорни фактори 
Београда не брину – заумно је и помислити да би се приватни галеристи мог-
ли намлатити пара. А затим, запитајмо се када смо последњи пут у Београду 
видели репрезентативну изложбу неког великог светског уметника. Зар је 
Београд постао наглува провинција? Београду недостаје још образованих 
букиниста. Да се ја питам, по ободу парка на Студентском тргу поставио бих 
стотинак букинистичких шкриња и од тог простора начинио место књиге и 
топлог људског сусрета.  
 Волим да видим како се испред Коларчевог народног универзитета, 
пред концерт, скупља онај префињени сој отменог, грађанског Београда оде-
веног у елегантна, тамна одела и вечерње хаљине. Волим последњу само-
сталну бомбонџинску радњу „Босиљчић“, отворену још 1936. године у улици 
Гаврила Принципа број 14, у непосредној близини Манакове куће. За мене је 
то битна тачка на мапи Београда. Осим карамела и шећерлема, њихов спе-
цијалитет су свежи ратлуци без конзерванса, прављени по посебној ре-
цептури. Има их десетак врста, од ратлука са кикирикијем, сусамом и пис-
таћима до оних старинских, традиционалних са аромом руже или бергамо. 
Ови ратлуци (а сам реч ратлук на турском језику значи радост непаца) су тако 
квалитетни и мајсторски зготовљени да их наручују чак из Либије, Турске и 
Марока.  
 Осим што је митско раскршће, Београд је један од ретких великих 
светских градова који имају свој сопствени архипелаг – дабоме, мислим на 
скупину београдских острава и ада: Велико и Мало острво, Ратно острво, Ада 
Циганлија, Ада Хуја, Ада Кожара, Великоселска Ада, Ада Међица... У Бео-
граду су ми нарочито прирасле срцу поједине фасадне скулптуре на поје-
диним зградама (кажу да оваквих скулптура у Београду има око 460). Неке 
од њих дела су вајара Петра Убавкића, Сретена Стојановића, Риста Стијови-
ћа, Петра Палавичинија и Лојзе Долинара, а има и дела Ивана Мештровића 
и Томе Росандића. Поменућу тек здање Мише Анастасијевића из 1864. годи-
не са скулптурама Минерве и Аполона, или задужбину Николе Спасића у 
Кнез Михаиловој улици број 33 са две фигуре „Земљорадња“ и „Жена с вен-
цем“. Нажалост, после Другог светског рата, са увођењем савремених грађе-
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винских материјала (армирани бетон, стакло, алуминијум), скулптуре ишче-
завају са београдских зграда и тек понегде, врло ретко, замењују их мозаици 
и зграфито.  
 Драги су ми у Београду неки мали простори, тихи амбијенти, такозва-
не пјацете, мирна места велеграда, простори контемплације у којима се чо-
век може изузетно пријатно осећати – такав је, рецимо, освештен простор 
Андрићевог венца. Волим београдске старе кафане, те аутентичне, нацио-
налне Ареопаге. Љубим Калемегдан са својим лагумима и фортификација-
ма. Како оно неко рече – „а на Калемегдан сам дошао да се сетим себе“. Под-
ржавам вековна права ластавица што под београдским стрехама свијају своја 
гнезда.  
 Док ходам Теразијама, слутим на њима постоље за једне невидљиве 
теразије, клатно које се њише између својих супротности – конкретне, зле, 
ђавоље силе и еванђеоског духа.  
 У Београду највише волим улицу Ђуре Јакшића. То је она кратка ули-
ца, која спаја Кнез Михаилову са малим парком на Топличином венцу, тик 
близу хотела „Палас“. Ту је лепо с пролећа седети и на миру прочитати нови-
не. Улица Ђуре Јакшића која нема више од сто педесет метара, чини ми се 
најмање крутом, претенциозном и званичном у Београду. А затим, у њој се 
налазе антикварнице у којима се, вођени страшћу за старином, окупљамо ми 
опседнути необичним и заборављеним, и где проводим и дане претурајући 
по старим књигама. Читаво расуло једне епохе доспело је у те антикварнице 
у којима сам доживео тренутке озарења и интензивне радости. Читава једна 
давно посрнула грађанска отменост нашла је ту своје последње уточиште. За 
разлику од неколико великих београдских књижара које подсећају на какве 
блештаве супермаркете, антикварнице у улици Ђуре Јакшића нуде топлину 
додира са књигом и прохујалим временом. На сву срећу, ту се налази ћеваб-
џиница са аутентичним сарајевским и бањалучким ћевапима и суџукама, а 
на неких двадесетак метара је одлично снабдевена продавница здраве хране 
и кафе „Витраж“, тако да нема потребе излазити из улице Ђуре Јакшића. У 
ћевабџиницу обавезно водим моје иностране пријатеље, који су, као рецимо 
Украјинка Ала Татаренко, увек одушевљени тим местом и ћевапима који се-
ћају на једно давно Сарајево.  
 Не волим што Београд није своје букинисте усредсредио на једно 
место. Уместо да књиге продају на плочнику испред Филолошког факултета, 
и у улици 1300 каплара трговцима половним и старим књигама било би иде-
ално поставити букинистичке сандуке дуж унутрашње ограде оближњег 
Студентског парка и тако од тог прелепог места направити најлепши парк 
књиге на Балкану.  
 Београд има тако мало видиковаца који би омогућавали укрштање ви-
зура, те визуелну повезаност и комуникацију појединих делова града. То 
онемогућава да у потпуности доживимо град и сродимо се с њим у једној 
естетској свечаности која је изван сваке клаустрофобичности. Јер гледање у 
даљину, у друго и отварање хоризоната према другом требало би да буде суш-
тина једног града, поготово Београда који је и својеврсна осматрачница (у 
старинском значењу те речи) из које би требало да се шири поглед на хори-
зонте и видике свих страна света. Уосталом, вредност градске архитектуре 
јесте у отворености хоризоната и видика. Београд такву отвореност има само 
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на Калемегдану. Како би само било лепо када, рецимо, тако неумољиво не би 
био зазидан прозор који је требало да од Студентског парка гледа на Дунав.  
 Не чине само Калемегдан, Скадарлија, сплавови и врхунски ресто-
рани од Београда европску метрополу и пожељно место за забаву, већ сама 
прошлост овог града, његов положај, његова метагеографска и метаисториј-
ска природа и његова ауричност. Од 1888. године, па све до шездесетих го-
дина двадесетог века (када је укинут због нерентабилности) знаменити 
„Оријент-експрес“ који је повезивао Париз и Истанбул, саобраћао је преко 
Београда и Ниша. Краљеви, војводе и великодостојници, а касније и обични 
смртници, путовали су на поменутој релацији читава шездесет два часа. Хер-
берт Вивијен, дописник лондонског „Дејли експреса“ овако је крајем девет-
наестог века видео Београд: „Знам да Београд међу ужурбаним туристима 
има репутацију досадног града. По мом мишљењу, ништа што је веома лепо 
не може бити досадно. Али да је било друкчије, свакако је неправедно судити 
о једном граду, исто као и о некој особи према првим летимичним утисцима. 
Да бисмо донели суд о добрим или рђавим особинама једног места или особе, 
потребно је присно их познавати. Свако ко присно познаје Београд мора 
страсно да га воли.“ Почетком двадесетог века Феликс Филип Каниц, нема-
чки историчар, оставио је прелепо сведочанство о животу Београда: „После 
подне и увече, у главним улицама које воде на Калемегдан, настаје дотле не-
позната живост. Госпе блистају у најмодернијој одећи, поред које лепа на-
родна ношња утолико пријатније делује што се ређе виђа. У овој веселој 
вреви видећете углавном елегантно одевене мушкарце, који испитивачки 
посматрају пролазнике, официре у веома укусним униформама и младе дип-
ломате, који долазе од Карла Перола, Форниторе де ла Реале Каса де Сербиа, 
из „Гранд“ хотела или „Империјала“, гласно разговарајући на свим јези-
цима“.  
 Апартне и самобитне личности од Иве Андрића и Милоша Црњанског 
преко Пеђе Милосављевића, Леонида Шејке и Милорада Павића до умет-
ника и писаца данашњих дана – све су то легитимације аутентичности Беог-
рада. А затим, „Медијала“, која је била једна спиритуална катедрала, скуп 
правих људи у право време на правом месту, духовни покрет који се тих 
шездесетих година могао по свему мерити са свим великим европским ду-
ховним покретима – рецимо са бечком школом фантастике на челу са 
Ернстом Фуксом. Поменимо овде и легендарну групу „Екатерину Велику“, 
аутентични белег Београда, предвођен генијалним музичарем Миланом 
Младеновићем, који је, као и готово сви чланови ове групе, прерано отишао 
са овог света, али нам је оставио музику која нас и данас једнако узбуђује сво-
јом експресијом и отменошћу.  
 Ипак, Београд је град који у књижевности још увек није уметнички 
снажно и веродостојно имагинизиран. Ми у нашој литератури немамо роман 
у коме је Београд позорница на којој ће неки нови Нафта и Сетембрини по-
лемисати као инкарнације великог раскола европског урбаног човека. 
Надаље, проблемски хоризонт савременог српског романа је безнадежно си-
ромашан и скучен. Сем неколицине романа (овде ћемо, свакако, споменути 
„Теразије“ Бошка Токина, „Лагум“ Светлане Велмар Јанковић и неке романе 
Моме Капора), ми више немамо београдски роман у коме јунаци теже вишим 
спознајама живота.  
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 Непотребно је посебно истицати геополитички и геопоетички значај 
Београда. Београдски genius loci зрачи универзалним и надисторијским иде-
јама. То је зато што су безбројни културно-цивилизацијски кругови и слојеви 
клесали профил Београда – од хеленског и келтског, преко римског и визан-
тијског, до угарског, османлијског, германског и словенског. Зато Београд 
можемо разумети као тачку пресека најчудноватијих логаритама историје и 
хетерогених, светскоисторијских сила.  
 Мислим да још увек нисмо нарасли до самосвести о Београду. Лепо 
једном приликом рече Душко Радовић – волите Београд, јер је он и већи и 
скупљи него што сте ви за њега платили. Београд, свеобујмљујући град са 
свим својим ерогенитетом, у пуном опсегу своје сексуалности, несумњиво, 
највећи је бренд Србије, незаменљиво место на мапи европске културе, један 
је од најтајанственијих градова Европе. Снажан магнет између Истока и За-
пада, средиште око кога се све гиба. То је историјско-судбинско сабира-
лиште, метропола комплексног идентитета, Помпеја коју још никакав вул-
кан није успео да затрпа. Београд је освећени простор на коме се појам сло-
венског стапа са европским и ко то није осетио, тај ништа није осетио. Центар 
књижевне и уметничке гравитације Балкана и жижна тачка једног судбо-
носног поднебља. Космополитско средиште за пречишћавање уметности и 
књижевности Балкана. То је највеће балканско сабиралиште идеја, сочиво 
које увеличава јединство разноликости и разноликост јединства. Као такав, 
нема сумње да ће Београд у блиској будућности постати упориште једне нове 
културно-цивилизацијске обнове. Само ретки градови имају такву славу. 
Магнетизам Београда, дакле, неоспорива је константа. О том граду могу да 
говорим на начин на који су људи из античког света говорили о отоцима 
среће. Београд за мене није нешто материјално, већ пре животна снага која 
напаја. То није тек неко пуко место на географској карти, већ квинтесенци-
јални град, нешто живо, жива рана из које зрачи нешто дубоко, здраво и топ-
линско. Будући да је Београд живо биће, он зна да буде здрав, крепак, бо-
лестан, меланхоличан. Београд интимно доживљавам као вољено биће, као 
освештен, магијски град за најдубљу самоспознају. Град у коме се, упркос 
свему, још увек може имати снова.  
 Ја сам овде, дакле, говорио о мом, интимном Београду, о једном све-
временом Београду, пригрљеном, митском граду, балканској престоници 
сећања. О граду у чије тајне симетрије је немогуће ући (овде рецимо нисам 
говорио о подземном Београду испод Београда, о криминалу, о триста хи-
љада пацова који су у приобаљу, поред велике воде, пронашли примамљив 
амбијент за себе, легитимишући се као веродостојни суграђани два милиона 
Београђана).  
 Београд је романескни и песнички град, волшебно складиште прича 
и песама. Алтлантида која је изронила из мора. Велики песници Београда су 
његови весници. Велики је ово град – у њему има довољно простора за све 
завршетке и за толико много почетака. Ето, у Београду минуо је још један 
дан и још се могу чути само скривени звуци града. Идемо на спавање, 
спремни за још један излазак сунца. 
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ФЈОДОР СОЛОГУБ 
 

ДВЕ ПРИЧЕ 
 

 
БАЈKА ГРОБАРЕВЕ ЋЕРKE 
        
 Није било чудно што се млади чиновник Ле-
онтиј Васиљевич Јељњицки заљубио у дјевојку, 
овдашњу Зоју Иљину. Она је уз то била образована 
и васпитана, завршила је гимназију, знала енгле-
ски језик, читала књиге и давала часове. И, уз то, 
била заносна. У крајњој мјери, за Јељњицког.  
      Он ју је жељно посјећивао, и ускоро се при-
викао на оно што га је испрва нервирало. Ускоро се 
пак утјешио закључком да је Гаврил Kирилович 
Иљин, Зојин отац, био први у том граду мајстор 
свог посла.  
      Гаврил Kирилович је говорио:  
      — Мој посао није без значаја. То вам није 
поезија са географијом. Мене не може нити један човјек заобићи. И уз то је 
мој посао савршено чист. Мртвачки ковчег не смрди, а ваздух из њега у стану 
је свјеж и здрав.  

 Зоја је често сједила у складишту, гдје се налазила опрема за све врсте 
гробова. Обучена шаролико и гиздаво — у њеног оца је много остајало атласа 
и броката — и чак с укусом, Зоја је често звала тамо и свог пријатеља.  
       — Пођимо у складиште, Леонтије Васиљевичу — говорила би она —  
тамо је топло и суво, и тамо хоћу да вам причам бајке. Тамо свака даска ми-
рише маштом.  

 Ишли су у складиште. Тамо би Зоја причала Леонтију Васиљевичу 
одломке из књига прича и бајки, врло измијењене и допуњене својим рече-
ницама. Јељњицки ју је испочетка неспретно слиједио и намрштено 
посматрао ствари, врпољећи се, а потом стао ка Зоји да усмјерује свој поглед.  
        Понекад би Зојин отац долазио тамо послом или тек тако да чује њи-
хове разговоре. Ради посла су Зоја и Јељњицки улазили у друге собе или 
продужавали разговор, а он их је слушао, гладећи своје дуге сиједе бркове и 
весело жмиркао модрим, као у ћерке, још увијек младоликим очима. Ономе 
ко би пажљиво осмотрио те очи, било би му јасно да су оне много тога 
видјеле, и много навикле да опажају.  
        Старац је и сам рекао једном Јељницком, када су сво троје сједили у 
складишту:  
        — Ја све видим, све знам. Наравно, мојој маленкости није стало до по-
пуларности, мене не занимају приходи, но што се тиче поштених становника 
нашег града, ја знам свакоме термин и размјер. Само што умру, имам све го-
тово. Наравно, да виде, тобоже одредим мјеру, но само, кажем то само вама, 
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могао бих и да не узнемиривам покојника. Само да поставим опрему по жељи 
родбине.  
       Леонтиј Васиљевич се неповјерљиво насмијешио, а старац је проду-
жио:  
       — Видите, овдје су посложени сандуци разних величина; дужина, ши-
рина, све је то некоме намијењено. Очи су ми извјежбане, а моја мјера жива.  
       Зоја је мало поцрвењела и насмијешила се, а Леонтиј Васиљевич 
упита:  
       — Kаква мјера?  
       Старац је радо објаснио:  
       — Моју Зоју водим у цркву, у шетњу, у позориште. Kад стане уз некога, 
ја већ знам каква је разлика у висини, у ширини. Погодим у центиметар. На-
равно, много је људи у граду, дође и до поклапања у размјерима и на исти 
сандук имам по неколико кандидата. Водим пописе.  
        Леонтиј Васиљевич се сјетио, како је недавно Зоја пришла и стала 
близу њега, и старац их је пажљиво погледао. Дрхтавица му проструји кроз 
леђа. Он је прекорно погледао Зоју. Она се окренула и лаким покретом гипке 
руке показала на један сандук.  
       — Ово је моја мјера — рекла је равнодушно.  
       — Није вам то страшно? — упитао ју је Јељњицки.  
       — Овдје сам одрасла — мирно је одговорила.  
 Kада је Јељњицки дошао те вечери кући, помислио је како никада 
више неће прећи прага складишта. Но већ другог дана Зоја га је опет повела 
тамо, и он је послушно пошао за њом. Невеселим очима он је обухватио 
погледом сандуке, и упитао, настојећи да то звучи као шала:  
       — Kоји је овдје по мојој мјери?  
       И с неугодом је зачуо како му је задрхтао глас.  
      Зоја се мирно насмијешила и рекла:  
       — То неће бити скоро.  
       Рекла је то тако увјерљиво као да је знала. И звук њених ријечи унио 
је задивљујућу спокојност у младог човјека. А Зоја је њежно погладила крај 
свога сандука и рекла:  
       — У њему ће лежати неко други, нећу ја. Готово да ми је жао — приви-
кла сам на њега и запамтила узорак његових дасака.  
       Све очитије је сваким даном схватао Јељњицки да воли Зоју. Био је 
увјерен да и она њега воли. Њихови су сусрети били чести и радосни, њихови 
разговори — повјерљиви и јасни. Они су понекад говорили једно другом „ти“, 
а да то не би ни примијетили. Но о својој љубави су и даље ћутали.  
      Нешто је задржавало Јељницког. А Зоја је спокојно чекала, стрпљива 
и увјерена, заиста знајући све термине.  
      Једном је Јељњицки упитао:  
      — Зоја, ти си сањалица. Но у том мрачном окружењу је ли могуће са-
њати о љубави?  
      Зоја га је погледала пажљиво и њежно, и глас јој је био сладак и зво-
нак када је говорила:  
      — На гробовима цвјетају руже, на пробама настаје љубав. Наша 
хладна мајка земља нас воли и онда када ничемо и онда када венемо. Она се 
радује и слави Бога сваки пут када се рађа човјек.  
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      Средином децембра је Јељњицки дошао Зоји увече. Гориле су свјети-
љке, било је тихо. Ушао је у складиште. Зоју тамо није видио.  

  Пролазио је крај сандука, да би сјео уз пећ, угријао се, и причекао — у 
предсобљу су му рекли да је Зоја код куће. Његов поглед, до тада непажљив, 
наједном се зауставио на једном сандуку, постављеном на клупи: тамо је спа-
зио Зоју, задрхтао и застао.  

 Дјевојка је спавала, лежала на даскама; њена глава је мирно почи-
вала; усне су јој биле њежно насмијешене, а дисање јој је било равномјерно.  
       Јељњицки ју је тихо позвао:  
       — Зоја!  
       Дјевојка је отворила очи.  
       — Ах, то си ти — узвратила је она, придигнувши се. — Данас сам се 
врло уморила. Што се више умориш, тим је слађе одморити се на голим 
даскама.  
       — Изађи — рекао јој је намрштено.  
       Узео ју је за рамена и повукао себи. Она је лако и вјешто скочила на 
под.  
      — Умало нисам упала — рекла је. — Тако си ме снажно повукао. Или 
си увијек тако окрутан?  
       — Окрутан? Зашто? — зачуђено ју је питао Јељњицки.  
       — Kод људи је тако — рекла је Зоја — да се код свих јавља окрутност, 
из више разних разлога, више, мање. Убод ножем у срце или у око, ујед, по-
љубац — разне карике у једном ланцу. Читао си данас о томе што су радили 
једној сестри милосрдници?  
         — Шта? Не, нисам читао — рекао је Јељњицки.  
         Зоја је узела раширени лист новина „Реч“. Показала му.  
         — Читај ово.  
         Он је прочитао. Kрикнуо, наједном обузет гњевом:  
         — Kоји гадови!  
         Зоја рече:  
         — Предочи себи тај ужас њених мука! У хладној ноћи стоји нага, при-
везана за дрво. На њу свијетле фењерима десетак младих, снажних младића, 
хихоћу и бацају на њу ножеве. Забава је трајала дуго, крв тече по тијелу, нож 
штрчи у њеном оку — замисли, представи то себи! Сад ми кажи — можда то 
није истина или непровјерена, преувеличана вијест? Онда како могу новине 
да пишу о томе? Или  је то истина? Зашто се цијели свијет не дигне, зашто не 
уништи тај зли накот?  
       — Не може се тако просуђивати, Зоја — успротиви се Јељњицки — то 
су злочинци, преступници каквих може бити у свакој држави.  
       Зоја је одмахнула главом.  
      — Ако тако нечега може бити у свакој држави, ако тако може мучити 
једну сестру Француз и Енглез, онда је то такав ужас, од којег се може полу-
дјети или проклети цијело човјечанство. Знам да то људи прочитају као што 
читају о сваком злочину.  
       Понеко се мало забрине. Но свима је свеједно.  
       Док нас не закачи, нама је свеједно. Ми смо сви окрутне звијери.  
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       Јељњицки је осјетио да су му се мисли разбјежале, тако би много мо-
гуће било спорити се против тих ружних и нетачних тврдњи, но није му се 
хтјело о томе разговарати.  
       Зоја га је погледала и тужно се насмијешила.  
       — Видим да се не слажеш са мном. Чуј, испричаћу ти бајку из ове 
књиге. Јеси ли читао ову књижицу?  
       Јелњицки је узео с необојеног брезовог сточића крај пећи књигу бије-
лих корица са зелено-златним шарама и прочитао њен наслов: „Тути—нама. 
Папагајеве бајке“, Москва, издање K. Ф. Њекрасова.  
        — Нисам читао.  
        Зоја, промијенивши, као и увијек, прочитану бајку, говорила је спо-
рим и уједначеним гласом:  
        — Један добри и богати трговац у Багдаду, по имену Халис, раздије-
лио је сав свој иметак дервишима, биједнима и сиротима. Није имао дјеце, те 
није морао ни за кога да штеди! Но, видиш, када нешто чиниш олако – ту 
нема краја. Он је све раздијелио, схваташ, буквално све, тако да му је остала 
само кућа са голим зидовима, и ништа за јело, и ни за шта да купи храну. И 
он помисли: па што, кућу ћу продати, новац ћу раздијелити, сам ћу некако 
преживјети — једна глава није биједна, а и да је биједна, и тако је једна. И већ 
се Халис погодио са другим трговцем, који му сутрадан донесе новац, а Халис 
му уступи кућу. Тај трговац је био шкрт, он је увидио да се Халису жури да 
што прије заврши с тим, хтједе искористити прилику да се непоштено обо-
гати. Предложио је Халису много мање новаца но што кућа вриједи. Но, 
Халис није хтио да одустане од продаје. Он је сањао човјека обученог у сјајну 
одјећу. Врло се уплашио и помислио — дошао је по моју душу. А потом се 
умирио, помислио је опет — па што, на овом свијету ништа не остављам. Но 
блистави лик прочитао је његове мисли и рекао му: „Не жели Бог твоје смрти 
ни да осиромашиш. Ти ћеш да останеш у овој кући, имаћеш жену, и она ће да 
ти роди синове и кћери. Чуј — сутра ћу ти доћи, попримивши облик брамана. 
Ти ме удари штапом по глави, и ја ћу да распем злато“. Тако је он говорио и 
Халис је запамтио све његове ријечи. Но, размисли, пријатељу мој — треба 
нанијети ударац да би стекао богатство. Kоје право лице наше злобе и окрут-
ности! Зоја је заћутала. Потом је тихо рекла:  
      — Не вриједи довршавати бајку. Ти сам можеш да се досјетиш да се 
све тако и догодило. Добри је био награђен, шкрти кажњен.  
      Но, занесена бајком, Зоја је продужила:  
      — Питаш се како је био шкртац кажњен? Ево како. Ујутро је дошао 
трговац са новцем — пожурио је да дође раније, да не би неко други дао више. 
А одмах за њим ушао је браман у Халисову кућу. Он је био обучен у жуту 
свилу, лице му је било изборано и жуто, испод жуте брокатне капе биле су 
видљиви ријетки праменови злаћасте косе, и руке су му биле жуте, и сав је он 
био као од злата. И рече он Халису: „Халисе, отјерај тога трговца, он ти нуди 
мало новаца“. Халис рече: „Ја сам се погодио са овим човјеком, и морам да 
узмем његов новац и да му предам му кућу“. Но браман стаде између Халиса 
и шкртог трговца, и није им допустио да се разрачунају. Тада се Халис при-
сјети свог сна, дохвати штап и повика: „Губи се или ћу те испребијати!“ Он је 
био добар човјек и његова рука није хтјела да удари човјека без разлога. Но 
браман није одлазио, већ је настављао по своме. Тада Халис удари брамана 
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по глави. Браман засја, глава му је зазвечала, он се зањихао и наједном стао 
расипати велике хрпе златника. Халис изброја деветсто девет златника, даде 
их шкртом купцу и рече: „Сад и сам видиш да морам поступити са овим зла-
том онако како ми је наређено, а које ми је дошло у лику брамана. Узми овај 
новац и никоме не говори о томе што си овдје видио“. Трговац рече: „Добро, 
одустајем од наше погодбе за ових деветсто девет златника, но дај ми уз то 
твој штап“. Халис се сагласио. Он је знао да у штапу нема моћи. А шкрти трго-
вац је помислио да је у том штапу чудесна моћ и ако удари њоме било којега 
брамана, из њега ће се расути злато. Пошао је шкрти трговац кући и послао 
своје слуге свим браманима тога града које је знао – да их позову на пир још 
те вечери. Брамани су дошли и трговац им је дао много вина. Kада су се на-
пили, он је заподјенуо са њима свађу, зграбио Халисов штап и стао их тући 
по глави. Kрви се пролило много, а није се просуо нити један златник. Бра-
мани су стали страшно да вичу, дојурило је много народа, трговца су везали 
под стражом, и ујутро привели судији. Судија га је питао: „Зашто си тукао 
брамане?“ Трговац одговори: „Халис ме томе научио“. И исприча што је ви-
дио код Халиса. Послали су по Халиса, и судија рече: „Послушај шта је о теби 
испричао овај човјек“. Халис, послушавши причу трговца, рече судији: 
„Господине, упитај моје сусједе ко је видио брамана који је ушао у моју кућу, 
и питај брамане је ли нестао неко од њих кога траже и не могу га наћи“. И 
нико није видио брамана који је ушао у Халисову кућу, и није било међу бра-
манима никога који је нестао, кога су тражили и нису нашли. И заповиједи 
судија да трговца истуку штапом, да му се све злато узме и раздијели уврије-
ђеним браманима.  
      Зоја заћута. Јељњицки рече:  
      — Сваки дан, Зоја, ти ми причаш бајке. А знаш ли каква је најљепша 
бајка?  
      — Знам — рече Зоја — она коју ми стварамо из свог живота.  
      — Зоја — упита је он — волиш ли ме?  
      — Не знам — рече Зоја — ти ме још ниси ударио ниједном ни по глави, 
ни по срцу, да бих постала твоје богатство, злато твог живота.  
      Она се смијала и гледала га дрским, изазовним погледом.  
      — Kако бих могао да те ударим? — упита он збуњено.  
      — До блага није лако доћи — одговори Зоја.  
      Она је стајала пред Јељницким, задиркивајући га својим дрским 
осмијехом и устрајним погледом потамњелих, пакосних очију.  
      — Kако могу тебе да ударим? — упита Јељњицки. — Ти си слабија од  
мене.  
     Осјетио је да му се врти у глави и да му је срце престало да куца. Нешто 
зло је овладало њиме. Зоја се насмијала. Смијех јој је био неугодно оштар.  
      — О — повикала је она — нисам ја незаштићена! Видиш, на столу је 
нож. Оштар је и врх му је танак. Он лако може ући у твоје срце ако будеш 
несмотрен.  
      Она је поблиједјела, усне су јој задрхтале и рука полетјела ка ножу.  
      — Вјештице! — повика Јељњицки.  
     Сасвим вођен туђом вољом, он удари Зоју по лицу. Ударац је био нео-
чекивано јак и звонак, и под својом руком Јелњицки је осјетио наједном 
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врелу отеклину на њежном дјевојчином лицу. Зоја се зањихала, одгурнута 
ударцем. Јељњицког је ужаснуло оно што се догодило.  
       „Шта сам урадио? Ударио сам вољену дјевојку! Kоје ли срамоте!“ — 
накратко је помислио.  
       Зоја је наједном продорно повикала, дохватила нож, и бацила га на 
Јељњицког. Лице јој је било изобличено од бијеса, модре очи су јој биле као 
кружићи са јаким муњама. Са ужасом и заносом ју је гледао Јељњицки — ни-
када није била тако прекрасна Зоја, као у том гњевном часу. Он ухвати једном 
руком зглоб њене десне руке, у којој се сјајио нож — једва ју је успио ухватити 
и одмакнути — врх ножа већ му је разрезао одећу, и оштро зарезао кожу на 
грудима — друга му је рука свом тежином легла на њено раме и врат. Она се 
бијесно тргала у његовим рукама, притишћући својим тијелом његове груди. 
Наједном, он осјети бол у лијевој нози, крикне и упаде, повукавши за собом 
Зоју. Он лупи главом о крај клупе, и, док је губио свијест, чуо је над собом 
очајни Зојин вапај.  
 Kада је отворио очи, лежао је у гостинској соби на каучу. Зоја је стајала 
пред њим на кољенима, плакала и љубила му руке. Старац га је посматрао 
насмијешено и говорио:  
     — Ситница, два лагана зареза. До свадбе ће зарасти.  
     Јељњицки се сјетио да га је тим истим ријечима у дјетињству тјешила 
његова стара дадиља. Насмијао се.  
      — Зоја — рече он — ти си моје благо. Kада ћеш ми завршити своју 
бајку?  
      — Зоја, приповједачица бајки — одговори умјесто ње старац — својој 
ће дјеци причати бајке.  
      — Своме ће сину Зоја причати — тихо рече Јељњицки — како је  његов 
отац пошао у рат. Видиш, Зоја, досјетио сам се — нажалост мало касно — како 
тебе треба ударити — по срцу — побјећи од тебе, побјећи, да бих нанио ударац 
и побиједити.  
      — Ти си са мном, вратио си се — са чудном увјереношћу рече Зоја.  
      — Не знам, Зоја — узврати он — да ли смо се изједначили!  
      Стари гробар је климао главом и рекао:  
     — Неће скоро, дјецо, доћи ваше вријеме да уђете у своју тијесну кућу.  
 
 
УГОДНО ИМЕ 

 
 Када је једна дјевојка била болесна, Бог је наредио анђелу да оде и 
плеше пред њом да би је забавио.  
      Он помисли да је неприлично једном анђелу да плеше пред људима.  
      Истог часа је Бог сазнао шта анђео мисли и казнио га – анђео је 
постао дјевојчица, те је рођен као принцеза, заборавио на Небо и на све што 
је било, и чак је заборавио своје име.  
      Анђелово име је било угодно и чисто – у људи нема таквих имена.        
 И дали су јадном анђелу тешко људско име – и назвали принцезу 
Маргарита.  
      Принцеза је одрасла.  
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     Она  би се често замислила – хтјела је да се сјети нечега, а није знала 
чега и била је због тога тужна.  
      Једном она упита свог оца:  
      – Зашто сунце свијетли ћутке?  
      Отац се насмијао и ништа није одговорио.  
      И растужи се принцеза.  
      Други пут она рече мајци:  
      – Лијепо миришу руже. Зашто се тај мирис не види?  

 И насмија се мати, а растужи се принцеза.  
      И упита она своју дадиљу:  
      – Зашто не миришу имена?  
      И насмија се старица, а растужи принцеза.  
      Почели су да говоре у тој земљи да је царева ћерка глупа. И много 
се цар трудио да би принцеза била као сви други. Али она би се и даље зами-
слила и постављала сувишна и чудна питања. И блиједила је и венула 
принцеза и почели су да говоре да је ружна.  
      Долазили су  принчеви,  али  нису хтјели да говоре са њом и нису 
хтјели да њоме ожене.  
      Дошао је принц Максимилијан. Рече му принцеза:  
      – У  људи је све посебно – ријечи само звуче, а цвијеће само мирише 
– и све је тако. Досадно ми је.  
      – Шта ти хоћеш? – упита Максимилијан.  
      Замислила се принцеза, дуго је мислила и рекла:  
      – Хоћу да имам угодно име.  
      Максимилијан јој рече:  
     – Хоћеш да имаш угодно име, и нећеш да се зовеш Маргарита, но у 
људи нема за тебе имена.  
      И заплака принцеза. Сажали се на њу Максимилијан и заволи је 
више од свега на свијету.  
      И он јој рече:  
      – Не плачи, ја ћу наћи то што ти хоћеш.  
      Насмијеши се принцеза и рече му:  
      –  Ако  ми нађеш угодно  име, ја ћу да пољубим твоју узенгију.  
      И поцрвени зато што је била горда.  
      И рече Максимилијан:  
      – Онда ћеш бити моја жена?  
      – Да, ако то хоћеш – одговори принцеза.  
      Пође Максимилијан да тражи угодно име. Обишао је цијелу земљу, 
питао је учене људе и оне обичне – и они су му се подсмијавали.  
      Када је био опет недалеко од града, гдје је живјела његова принцеза, 
спази он биједну колибу и старца на прагу. И помисли Максимилијан: „Ста-
рац зна“.  
      Рече принц старцу шта тражи. И обрадова се старац, насмија се и 
рече:  
      – Постоји  такво име, угодно име – ја то не знам, али моја унука је 
чула.  
      Уђе Максимилијан у колибу и угледа болесну дјевојчицу.  
      И рече јој старац:  
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      – Доњушка, господин жели да сазна духовито име, сјети се, драга.  
      Обрадова се  дјевојчица, насмија, но није могла да се сјети угодног 
имена.  
      И рече она да је у сну видјела анђела који је плесао пред њом и био 
сав у разним бојама.  
      И анђео јој је рекао да ће по дану да јој дође у колибу други анђео и 
да ће плесати и свијетлити разним огњевима још љепше и рекао је име тог 
анђела и од тог имена се расуо мирис, дошла радост. Рече дјевојчица:  
      – Драго ми је да мислим о томе, али не могу да се сјетим тог имена. 
Ако бих се сјетила и рекла, оздравила бих исти час. Али он ће да дође скоро.  
      Максимилијан пође својој принцези и доведе је у ту колибу.  
      Када принцеза угледа биједну колибу и болесну дјевојчицу, она се 
јако ражалости и поче да милује дјевојчицу и забавља је.  
      Потом оде на средину колибе и поче да се врти и плеше, пљешћући 
и пјевушећи.  
      Угледа дјевојчица много свјетла и зачу много звукова, и обрадова 
се, насмија се и сјети се имена анђела и гласно га рече.  
      И сва се колиба испуни угодом. И тада се принцеза сјети свога имена 
и зашто су је послали на земљу и радосно се врати кући.  
      Дјевојчица је оздравила, принцеза се удала за Максимилијана и у 
своје вријеме, поживеши на земљи довољно, вратила се у свој дом, вјечном 
Богу.  
 
Превео са руског: Жарко Миленић 
 
 
ФЈОДОР СОЛОГУБ (право име Фјодор Kузмич Тетерников) (1863–1927), руски пјесник, приповје-
дач, романописац, есејиста, драмски писац и књижевни преводилац. Припадао је групи симболиста, 
попут Леонида Андрејева и Валерија Брјусова. 

Сологубова поезија је пуна фантастике и еротике, али се у оквирима симболистичке поезије 
истиче једноставним изразом и приступачношћу. Грађа из реалног свијета спаја се у њој с фантастич-
ним визијама, које тај свијет негирају.  

Романи: Тешки снови (Тяжелые сны, 1896), Мали злодух (Мелкий бес, 1905), и трилогија Ство-
рена легенда (Творимая легенда), коју чине романи Kапи крви (Kапли крови, 1905), Kраљица Ортруда 
(Kоролева Ортруда, 1908), Слађе од отрова (Слаще яада, 1912); Дим и пепео (Дым и пепел, 1914) и 
Kротитељица змија (Заклинателница змей, 1921).  

Збирке прича: Сјене (Тени, 1896), Жалац смрти (Жало смерти, 1906), Kњига бајки (Kнига ска-
зок, 1905), Политичке бајке (Политические сказочки, 1906), Иструле кринке (Истлевајущие личин, 
1907), Kњига растанака (Kнига разлук, 1908), Kњига чаролија (Kнига очарований, 1909), Kњига 
стремљења (Kнига стремлений, 1912), Незаситност (Неутолимое, 1912), Страствена година (Ярый 
год, 1915),  Памти, не заборави (Помнишь, не забудешь, 1918), Слијепи лептир (Слепая бобочка, 1918) 
и Царица пољубаца (Царица поцелуев, 1921). 

Написао је и новелу  Живот животиња (Звериный быт, 1912).  
Драме: Побједа смрти (Победа смерти, 1908) и Љубав над безданом (Любовь над безднами, 

1914) и друге. 
Збирке пјесама: Завичаји (Родине, 1906), Пламени круг (Пламенный круг, 1908), Тамјани (Фи-

миамы, 1921), Фрула (Свирель, 1922), Звона катедрале (Саборный благовест, 1922), Чаробни пехар 
(Чародейная чаша, 1922) и Велика звона (Великий благовест, 1923). 

Преводио је са француског, њемачког и енглеског.  
На српски језик је преведен његов најпознатији роман Мали злодух и двије збирке изабраних 

прича. 



 

179 

МАЈСТОР ЗА НАТПРИРОДНО 
 
 

Жарко Миленић 
 

 
 Kао што је поезија, тако је и проза Фјодора 

Сологуба пуна фантастике. Сологубов стил и у 
његовим причама је у основи поетски.  

 Тако је у причи „Сјене“ описан обичан жи-
вот једне тридесетпетогодишње удовице, аутори-
тарне мајке Волође, дјечака од дванаест година, 
гимназијалца. У њиховим животима промјене 
уноси једна, наоко уобичајена појава. Уморан од 
свакодневних школских обавеза, Волођа, по-
такнут једном књигом, открива тајанствени сви-
јет сјена на зидовима који постају његова опсе-
сија. Његова мајка, испрва уплашена да њен син 
не полуди, и сама ће да постане опсједнута сјена-
ма. Сологуб даје истанчане психолошке портрете 
мајке и сина.  Уз то уноси у свакодневицу језовите 
детаље. 

 Прича „Мудре дјевице“ (Мудрые девы) надахнута је библијском при-
чом о мудрим и лудим дјевицама. Сологуб је и драмски писац што се види у 
вјештом владању дијалозима којима обилује та поетска прича. Kроз дијалог 
између мудрих дјевица које чекају свог женика с лудим и распусним дјевој-
кама, Сологуб нас потиче на размишљање о низу питања. Једно од њих је и 
дилема младости – да ли младост провести само у распусности или рјеша-
вати нека битна животна питања, као што је налажење мужа. 

 Налик је пјесми у прози прича „Простодушни сусрети“ (Наивные 
встречи). Ријеч је о разговорима двоје заљубљених, о љубави налик толиким 
другим, а у чији је опис Сологуб унио красне поетске слике. 

 У причу „Бајка гробареве кћери“ (Сказка гробовщиковой дочери) 
вјешто је уметнута бајка која се доима као да је преузета из „1001 ноћи“. Бајка 
коју свом заручнику прича гробарева кћер свој неочекивани наставак ће да 
добије у стварности. Између љубавника долази до физичког сукоба, но крај 
је, као и у бајци, срећан и њихово вјенчање ће да се оствари баш као у бајци. 

 У причи „Црвеноуста гошћа“ (Kрасногубая гостья) насловни лик је 
дјевојка Лидија која је заправо вампир и она тражи од заведеног богаташа 
само „кап крви“ (асоцијација на други Сологубов роман – „Kапи крви“). И ту 
Сологуб вјешто уноси мотиве из Библије. Добро на крају побјеђује Зло. 

 Прича „Kуја“ (Собака) такођер спада у фантастику. У њој је обрађен 
познати мотив преображења жене у пса. 
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 Најкраћа у овој књизи је прича „Јање“ (Баранчик), дирљива прича о 
двоје дјеце и што буде с њима послије смрти, на другом свијету. 

 У причи „Пут у Дамаск“ (Пут в Дамаск) Сологуб је сјајно дочарао лик 
ружне дјевојке Kлаудије, која је несрећна што не може да нађе животног пар-
тнера. Једно познанство са охолим господином пропада да би на крају ипак 
нашла своју срећу под чудним околностима. 

 Прича „Угодно име“ (Благоуханное имя) написана је по угледу на на-
родне бајке. 

 Главни лик приче „Црвић“ је дјевојчица Ванда чија уобразиља о црву 
који је живу изједа доводи до трагедије. 

 У причи „Мали човјек“ срећемо мотив смањивања, познат нам из 
филма „Човјек који се смањује“ Џека Арнолда (1957), снимљен према роману 
Ричарда Метисона из 1956. Сологубова пак прича, за разлику од поменутог 
филма и романа, садржи у себи хумористичну и сатиричну димензију. 

 Покушамо ли да тражимо Сологубове узоре прво ћемо да помислимо 
на Едгара Алана Поа и Е. Т. А. Хофмана. Од руских фантастичара Сологуб је 
Гогољев сљедбеник, а претходник Булгакова. 

 Иако настала прије стотињак година, дјела овог значајног писца и да-
нас могу да се читају са несмањеним интересом. 

 

 
 

Алдо Мануцие, Италијанска ренесанса 
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Медаковић, Повјесница Црне Горе, 1850. 
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ЗВОНКО ТАНЕСКИ,  
ХЕРОЈ НЕЗАБОРАВЉЕНЕ ПЕСНИЧКЕ КЛАСЕ 

 

Звонко Танески: ХЕРОЈ ЗАБОРАВЉЕНЕ КЛАСЕ, Уметничка академија Исток, 
Књажевац, 2017. 

 
 

Душан Стојковић 
 
 
 Звонко Танески (1980), песник, књи-
жевни критичар, антологичар и преводи-
лац, објавио је шест песничких збирки: От-
ворена врата (1995), Хор трулог лишћа 
(2000), Срт (2003), Чоколада у портфо-
лију (2010), Нежности без гарантног 
листа (2012) и Чекајући историју (2016). 
Песме из последње три изабрао је, превео 
на српски језик и штампао у изборнику Хе-
рој заборављене класе (2017)37 Ненад Трај-
ковић. Он се одлучио за петнаест песама из 
Чоколаде у портфолију, шеснаест из Неж-
ности без гарантног листа и петнаест из збирке Чекајући историју. Сас-
вим довољно да будемо у могућности да сагледамо шта у последњој, најбољој 
и најзрелијој, фази свога певања Танески уме и може да испева.38 Ристо 
Василевски у Моћним струнама (2015) уноси једну његову песму – „Хтедох 
да пишем“. Од њега у овој антологији једино је млађи Давор Стојановски 
(1987), заступљен такође с једном песмом –  „Без наслова“.  
 Македонска поезија је доста дуго као своје водеће песнике имала оне 
који су своју лирику на метафорици и симболици заснивали, усменој лирици 
се одазивали, легенде и митове – домаће и стране – песнички обрађивали, 
мењали и симболичко значење им приписивали, надметали се међусобно 
тако што су исте теме и исте симболе на особене начине лирски третирали, с 
надреализмом (најбољи међу њима) не кокетовали, већ, најбоље и прежи-
вело од њега, у своје песме укомпоновали. Међу великим песницима постало 
је временом јасно ко је косио, а ко воду носио. Постало јасно и остало таквим 
до данас: Матеја Матевски, Влада Урошевић, Богомил Ђузел, Ефтим Клет-
ников. Постојали су, и постоје, и „побочни“ песници, они који су освојили 
издвојене висове, а да нису трчали заједничку трку. Ристо Василевски је међу 
њима песник којем је рефлексија била подједнако важна као и емоције. 
Његова збирка Сушт била је и особени лирски суноврат у језичке дубине, 
прихватање гласова – уместо стихова, чак и речи – за основне песничке 
атоме који имају и своје језичко тело и своју језичку душу. Санде Стојчевски, 
пак, издвојио се као најавангарднији песник међу значајним македонским 
                                                        
37 Уметничка академија Исток, Књажевац. 
38 О њој и пишемо. 
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песницима, као нека врста македонског Хлебњикова. Међу млађим 
песницима (предводници генерације су Лидија Димковска, Никола Маџиров 
и Јовица Тасевски Етернијан) издваја се и Звонко Танески. Иронијским при-
ступом стварности и књижевним стварањем он запоседа сопствени лирски 
простор и гради свој песнички свет.  
 Своје књижевнотеоријско знање песник примењује и када је о пое-
тици његове поезије реч (иронија је и ту у самом језгру ових поетичких 
слика): као што је књижевност неодвојива од науке о њој („Соба“); Књи-
жевност тражи свеже љубавне маске за позирање (Исто); Зашто онда 
моја глава сличи синтагматској оси / када је лако опружена на јастук / а 
постаје хипертекст када сан пропада дубоко у њу? (Исто); Желео сам да 
пишем песму о теби – / да скинем са тебе све метафоре, метонимије, епи-
тете, / да будеш гола истина, / службена и прихваћена од надлежних 
органа / као чврст доказ самоодбране („Желео сам да пишем“). 
 Поетичка је „Условљена песма“ (цитирамо је исцела): 
 
 и песма је данас постала условљена 
 
 у ствари 
 као љубав од чежње 
 као успомене од носталгије 
 као страх од подсвести 
 и пена од пива 
 
 или обрнуто? 
 
 Песма „Недостаје нам Достојевски“ састоји се од пет поетичких афо-
ризама, од којих наводимо три: 
 
 Добар аутор има много идеја, али и добра идеја има много аутора. 
 
 Онај заиста добар измислио је реч 
 како би му се цео свет сместио у глави 
 
  *** 
 
 Ипак песници који пореде жене са цветовима 
 изгледа никада нису били баштовани. 
 
  *** 
 
 Идиота имамо превише. Недостаје нам Достојевски.  
  
 Открили смо један потенцијални неологизам: хранопроводник.    
 Наводимо прегршт примера са иронијским набојем: шенген љубав 
(„Љубавник из ере просветитељског патриотизма“); патриотизам, / онај 
папагајски, најдражи! (Исто); У себи ћеш одједном / осетити / концентра-
циони логор / из кога се излази једино уз помоћ / фантазије („Ноћни 
кошмар“); Гледајући низ пластичан / прозор и нови изглед града / личи као 
да је изашао / из ординације за пластичну хирургију („Усељавање у град“); 
Демон демократије, / маска државне истине, / тврда воља већине („Де-
мон-демократа“); Ars (po)etica у пракси, / по принципу Џавте Куравте 
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(„Песма за дебату“); Шта се мора, мора се! У питању је мерак, / И то се 
убраја у обавезе наше заједничке животне интерпункције. / Врхунац није 
нужно сексуални чин, / већ уметнички („Кулминација“).   
 Једнако чинимо и када је о хумору реч (иронија се код Таневског на 
хуморном заснива, једнако као што је и хуморно у његовим песмама ирониј-
ским крцато; често је његов хумор са апсурдом здружен): Ноћ је створена за 
боемство / сви пристојни људи, зачудо, / томе се предадоше // У Скопљу 
су се несумњиво намножили бохемисти („Пролећни умор, данас“); јер се ју-
черашња деца, најзад, / увек враћају кући. / Данас (Исто); Чекаћу те 100 
година, / али не више („Крај тајне“); доћи ће конобарица / и просуће ме из 
чаше („Alcohol story“); па добијам однекуд утисак / да су овде, срећом, / сви 
верници / и зато не испуштају Господа из уста. / Они што не хају за њега 
иду у бестрага / са извађеним врагом из шлица („Усељавање у град“); са 
прженим или запрженим угледом („Револуција и љубав“); Гробља великог 
града су и тако пуна неопходних људи (Исто); Не можеш ни да помислиш, 
а камоли да знаш / како се трудим да одсечем главицу купуса, / онда да 
слушам како се крчка / наша љубав у лонцу („Разливена љубав“).  
 Песник је сасвим „отворен“ за сновиделне, не ретко сасвим надреали-
стичке, слике. Ево једне буњуеловско-далијевске: слушао сам га пажљиво / 
не трепћући / иако су ми / по рукама / шетали мрави („Једном сам седео 
за истим столом са једним правим надреалистом“). У песми „Чоколада у пор-
тфолију“ налазимо и дадо-чоколаду. Надреално откривамо и у следећим 
сликама: На малој распаднутој црквици / с друге стране пешчане плаже / 
већ вековима стоји / једва видљив натпис: // Био сам овде, // Тако и почиње 
казивање, / црнилом. / Црна хартија нерадо прима / приче („Црна хартија 
нерадо прима приче“); На твој прозор јутрос је слетело хиљаде мојих по-
љубаца и загрљаја („Љубичасто јутро“); наша домовина је тамо где је 
историја кренула погрешним путем / где је срце постало орган вида: пе-
ћина / која прима све огласе да трају дуго / јер плата је премала за све 
жеље („Наша домовина“).      
 Кафкијанска песма „Одобрење за улаз“ отпочиње надреално: Ишао 
сам дуж и преко дугих редова кућа / у висини између првог и дугог спрата, 
наставља се са Сав тај ред домова, ипак, често прикривају јавне куће / кроз 
које сам пролазио веома брзо, да би јој крај био „преузет“ из Кафкина Про-
цеса: Нико други ту није могао да добије дозволу за улазак, / јер овај улаз 
је био одређен само за тебе. / А сада идем да га затворим! Чувену причу, 
параболу, коју духовник исприча у катедрали Јозефу К. у Процесу о човеку 
са села који приспева пред врата закона која чува вратар и годинама не сме 
и не покушава унутра да уђе, те овај, пошто је готово читав живот проборавио 
у упорном чекању да се врата пред њим отворе, остари сасвим и смрт се пред 
њим нађе, Кафка овако окончава: „Уочи смрти су се у његовој глави сва 
искуства из читавог тог времена сабрала у питање које до тада још није поста-
вио вратару. Домахује му да приђе, пошто није више кадар да усправи своје 
укочено тело. Вратар мора дубоко да му се пригне, јер су се разлике у висини 
веома измениле на човекову штету. – Шта сад још хоћеш да знаш? – упита 
вратар – незасит си. – Сви теже закону – каже човек – а како то да током свих 
ових година нико, осим мене, није тражио да уђе? Вратар схвати да се човеку 
већ ближи крај и, да би му речи још допрле до слуха који већ понестаје, 
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громко викну на њега: – Овде нико није могао добити допуштење да уђе, јер 
је овај улаз био намењен само теби. Сад идем да га затворим.“39 
 Песма „Нежности без гарантног листа“ састоји се од серије хаикуа, 
атипичних, понекад сажетих на два или проширених на четири, или чак пет 
стихова. Сваки има сатирични набој, а ни иронија није заобиђена. Илустро-
ваћемо то једни  примером: 
 
 Свака револуција једе своју 
 децу, али прво их 
 добро накрми. 
 
 Црнохуморну иронију илустроваћемо навођењем исцела песме „За-
писник са састанка управног одбора једног словачког крематоријума“: 
 
 Присутни; 
 господин инж. Пепелович, 
 др Телесни, доктор наука, 
 др Запаљена, 
 мр Труповски. 
 
 Оправдано одсутни: 
 колегиница др Урна 
 и директор Обдукцис, доктор теологије. 
 
 Ситуација је већ напета, 
 прете штрајковима. 
 Да се покрене кампања 
 за већи промет! 
 
 Закључак: 
 Задовољавајуће успешан пројекат 
 акционарског друштва. 
  
 На основу наведених примера сасвим је јасно како је Звонко Танески 
унео нов дах у савремену македонску поезију. Он већ годинама живи и ради 
у Словачкој и одлично је упознат са свиме што се збива у модерној словачкој 
и чешкој поезији. Поред тога, он не пролази немо. Попут српских песника 
који одржавају поетски братске односе са румунском поезијом, и зајмећи од 
ње и дарујући јој своје за уздарје, и Таневски македонској поезији доноси 
нешто што она, барем у оволикој мери, није имала. Македонска поезија је 
превазишла оно време када су јој пред очима биле само такозване велике по-
езије. Сада гледа читаву европску и светску поезију, препознајући у њима 
праве вредности. Не одржава се узалуд већ више од педесет година Струшки 
песнички фестивал, један од најзначајнијих у свету уопште. Македонија је 
постала одавно, и остала, песничка република.  
 
          

 
                                                        
39 Франц Кафка, Процес, превео Јовица Аћин, КОВ, Вршац, 2009, стр. 270. 



 

187 

БОЛ ЖРТВЕ ЈЕ И  
ПЈЕСНИКОВ БОЛ 

Мирослав Максимовић: БОЛ, Чигоја, Београд, 2016. 
 

Раде Р. Лаловић 
 

 
Када се говори о српској поезији стра-

дања и патње инспирисане страдалничком 
судбином Срба углавном у двадесетом вијеку, 
најзначајнијим пјесницима, Ивану В. Лалићу, 
Стевану Раичковићу, Матији Бећковићу, Доб-
рици Ерићу, Рајку Петровом Нoгу, Виту Нико-
лићу, који су између осталих писали о српским 
страдањима и страдалницима, недавно им се 
придружио и Мирослав Максимовић књигом 
Бол која се састоји од четрнаест сонета и аутоб-
иографског додатка, који директно кореспон-
дира и садржајем и симболиком пјесникових сонета. Тај исповиједни тон о 
суровој породичној трагедији почетком Другог свјетског рата који је на раз-
личите начине пјесника мучио од ране младости, а који је временом 
сазријевао, у овој књизи је двоструко уобличен, у мемоарском додатку пуном 
потресних свједочења о страдању пјесникове ујчевине и пјесникове мајке, а 
онда и у потресној транспозицији тог страдања у четрнаест сонета. 
  Ми овом приликом нећемо говорити о корелацији мемоарског додат-
ка и сонета, јер је она и очигледна, и нормална, и очекивана, а о њој су детаљ-
но говорили и Мило Ломпар и Богдан Ракић у својим анализама које се на-
лазе у самој књизи. Ми ћемо покушати, крећући се од сонета до сонета,  да 
схватимо и разумијемо не само бол жртве, него и пјесников бол, јер су они у 
овом случају у врло чврстој вези и нераскидиви су. 
 Поетски дио књиге је уоквирен сонетима Упамтио сам то и Упам-
тио сам то II из којих проистичу и у које се поново враћају све слике суровог 
пјесниковог предачког спознања од оног у раној младости које је само наслу-
ћивао до оног које се на крају открило у максималној могућој мјери. 
 
   Мозак притиснули крв и моћна јава 
   двадесетог века бежање и клање 
   кратко одмарање, па бомбардовање – 
 
   све то је поднела стидљива доброта 
   коју танке цеви воде из живота 
   да први пут мирно негде се наспава. 
 

 (Упамтио сам то II) 
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 Јер, тамо „негде“ сигурно неће бити могуће срести се са сликама језе, 
смрти и бјежања од разних крвожедних сјечива којих је и превише  било у 
предачком искуству. 
 
   Ја сам нож. Ја сам нож. Надалеко знан. 
   Људима слуга. Али понекад бан. 
   Тада сви инсани којима служих 
   почну да дрхте. Свети страх им пружих. 
 
         (Нож) 
  
 А ти „инсани“ су у крвавим рукама држали сјечива на, из дјетињства 
пјесникових предака, знаном потоњем злом мјесту гдје се дијелила тама и 
свјетлост и растајао живот и смрт. 
 
   До Дурџића гаја, Дурџића гаја 
   кʼо мирна марва дотерана раја. 
   Дотеране жене, деца и старци. 
   Маљева, брадви кренуше ударци. 
 
   (.................................................... )  
 
   Дурџића гаја, код Дурџића гаја 
   кривим сечивом месечевог сјаја 
   кʼо мирна марва исечена раја. 
 
       (Код Дурџића гаја) 
 
 Слична слика „кривог сјечива“ доведена је у везу с мјесецом тим та-
кође „инсанским“ симболом баш као и у пјесми Јована Л. Делића Ломача 
гдје се види да сјечиво које  неки „инсани“ користе, подсјећа на млад мјесец 
и то никако не случајно. 
 

Мјесец иза горе на бодеж личи 
   
       (Јован Л. Делић, Ломача) 
  
 За разлику од придворичких жртава о којим Делић у Ломачи пјева и 
које осим под мјесецоликим сјечивом завршавају у огњу, жртве Максимови-
ћевог предачког страдања завршавају, као и многе друге српске жртве, у јами 
безданици за коју ти, крвавим пиром заслијепљени „инсани“ 
 
   Мисле да су за нас пронашли јаму – 
   у њу давнашњу своју скрише таму. 
 
       (Јама) 
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али нису ни свјесни да срљају и у своју пропаст, јер 
 
   Мисле да им јама даје имања – 
   јама је тајна њиховог немања. 
 
       (Јама) 
 
 А у јами код Дурџића гаја, као и у Шарановој, Шурманачкој, Корит-
ској или било којој другој јами безданки побијени Срби су на сабору пред 
васкрсење које стиже. 
 
   Сви су окупљени, сабор, у јами, 
   а сви остављени, немоћни, сами. 
    
       (Бол) 
 
 Непосредно пред тај јамски сабор душманска „инсанска“ рука држала 
је нож „србосек“ и на ненаданим мјестима задавала недужној жртви смрто-
носне ударце показујући сву суровост зла које је жедно ирационалне 
доминације над животом. 
 
   Банем у колибу, банем у стан, 
   да од мене стрепе ја сам изабран, 
   јер нисам само нож на далеко знан: 
 
   над нежним грлом врховна сам рука, 
   крајња истина, кркљање злог звука, 
   последњи  просјај, и последња мука. 
 
       (Нож) 
 
 Резултат тог крвавог пира у коме су главни учесници ножеви, сјекире, 
брадве, хладна мјесечева свјетлост и расути дијелови људских тијела (глава, 
рука, нога, пресјечени дјевојачки струк) је неизмјеран бол, бол жртве који 
постаје и бол пјесников. 
 
   Да ли смо цели, или само пола, 
   па половине седну око стола, 
   ручају вечност, бежање од бола. 
 
       (Бол) 
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Осим масакрираних дијелова тијела међу којима доминира глава 
 
  И кад из тела по њој крв прска, 
  глава је свемир, која мисли трска. 
  Глава откинута. Глава српска. 
 
      (Глава) 
 

ту су и цијеле породице оличене у заједници мајке са дјецом 
 
   Мајке су кʼо трава: згажена ногом, 
   одмах се усправи. Наставе с Богом 
   да стоје у свему и трпе мирно 
   не би ли их синак руком додирно. 
 
   Мајке са децом, седморо влашића, 
   слећу небеска озвездана бића 
   у понор јама као јата тића 
 
   и ту, на дну свега, сâм прах и ништа, 
   сва се породица, а не деришта, 
   сјати око свога древног огњишта. 
 
       (Мајка) 
 
 И као што Његош на једном мјесту вели да без смрти нема васкрсења, 

то васкрсење у часу који ће доћи и који је већ настао доживљавају и страдал-
ници из јаме код Дурџића гаја. 

 
   Живот прошао, у будућност! веле. 
   Како прошао? Дуге ноћи целе 
   сви знамо да ће зоре да забеле. 
 
   Биће отмености, суве радости 
   кад заигра коло вечне младости: 
   све наше лобање и крте кости. 
 
       (Јама) 
 
   Из свега слиједи да Максимовићево предачко искуство, од смрти до 

васкрсења, заувијек и неизбјежно прати бол жртве који даје молитвени тон 
узвишеном болу пјесниковом. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ЗАВИЧАЈНОСТ

 
БАШТИНА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ



 
 

 
 

Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, 1927. 
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ИСТОРИЈСКА ПРОШЛОСТ, 
САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ 

КЊАЖЕВАЧКИХ СЕЛА40 
 

Милан Милосављевић 
 

 
МИГРАЦИОНА КРЕТАЊА СТАНОВНИШТВА 
 
Миграције у Србији 

 
 Од краја деветнаестог века па до данас, мигра-
ције из Србије одвијале су се у шест великих таласа. 
Први је трајао све до Балканских ратова почетком 20. 
века, други између два светска рата, трећи – после-
ратни четрдесетих и педестих година прошлог века, 
да би уследио нови талас крајем шездесетих година – 
одлазак великог броја радника у Немачку и у другим 
европским земљама, а исељавање наставља деведесе-
тих година и од почетка 21. века... 
 Деведесетих година 20. века Србија је имала 
велики прилив становника – избеглица из ратних подручја бивше Југо-
славије, око деветсто хиљада становника. Досељавање је само привремено 
зауставило депопулацију у Србији, јер се она после 2000. године поново 
наставља. Главни разлог депопулације је висока смртност популације у 
поодмаклој фази старења.  
 Србија је традиционално миграциона земља. Миграције и низак на-
талитет убрзано празне Србију. Према статистичким подацима, наши људи 
највише се исељавају у западну Европу, у Аустрију и Немачку. Према послед-
њем попису 2011. године на раду у иностранству било је 313.000 људи. 
 У периоду од 1971. до 2011. године број миграната се повећао за 53%. 
Истовремено, у том периоду непрестано се смањивало рађање деце у земљи. 
Пре четрдесет година у Србији се рађало 15% мање деце него што је потребно 
за просто природно обнављање становништва.  
 Према статистичким подацима у укупном опадању становништва у 
Србији учествују, низак наталитет са 85% и миграције са око 15%. 
 Миграцијом су највише погођена три подручја у Србији, општине 
Браничевске, Поморавске и Борске области. Највећи удео становништва у 
                                                        
40 Милан Милосављевић „Историјска садашњост и будућност књажевачких села“ (књига у рукопису 
која ће се ускоро појавити у издању Истока) 
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иностранству је из Тимочке Крајине, у место Мало Црниће, Жабари, Него-
тин, Кладово и др. У укупној популацији миграната највише учествују млади 
од 30 до 40 година, претежно мушко становништво, особе које нису засно-
вале породицу.  
 На смањење становништва посебно утиче унутрашња миграција. 
Захваљујући унутрашњим миграцијама, врши се концентрација становника 
у великим градовима (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац). Честа су и пре-
сељења унутар исте општине, из једног у друго насеље исте општине, као и 
из села у градове. Мали број људи се враћа у село, углавном пред крај радног 
века, због здравља и мирног живота.  
 Сви подаци указују да нам будућност није оптимистичка. По свим 
предвиђањима становништво у Србији биће све старије, а многе територије, 
па чак и региони ће потпуно опустети. Будућност је неизвесна. Са оваквим 
демографским трендовима и економски тешко да можемо да опстанемо. Ро-
ђене генерације крајем педесетих и шездесетих година 20. века налазе се у 
тешкој ситуацији између родитеља који су остарили и деце која још не зара-
ђују за живот или се нису осамосталила.  
 У последњој деценији 20.века у Србију је дошло око 900.000 избе-
глица, 650.000 из Хрватске и Босне и Херцеговине и више од 200.000 са 
Косова и Метохије. То је само привремено зауставило депопулацију у Србији. 
После неког времена поново се настављају раније започети трендови депо-
пулације, пре свега због високе смртности популације у поодмаклој старости, 
али и због негативне стопе наталитета и изражене емиграционе компоненте, 
која је већа од миграције из земаља бивше Југославије ка Србији.41 
                     

Мигранти у Србији према пописима становништва, 1948–2011.42 
Година Укупно Аутохтоно % Досељено % 

1948. 6.527.966 5.092.383 78 1.435.583 22 
1953. 6.979.154 4.529.879 64,9 2.449.275 35,1 
1961. 7.642.138 4.705.513 61,6 2.936.625 38,4 
1971. 8.446.591 4.894.211 57,9 3.552.380 42,1 
1981. 9.313.676 5.387.635 57,8 3.926.041 42,2 
1991. 8.118.917 4.488.155 55,3 3.630.762 44,7 
2002. 7.498.001 4.065.776 54,2 3.432.225 45,8 
2011. 7.186.862 3.949.271 55 3.237.591 45 

 
Повратници са рада (боравка) у иностранству 1981–2011. године43 
 1981. 1991. 2011. 

Србија 63.801 62.843 234.932 
Централна Србија 54.329 43.136 184.504 
Војводина 9.472 19.707 50.428 

 
               

 
                                                        
41 Извор: РЗС, 2015. 
42 Извор: РЗС 2015, 2011. 
43 Извор: РЗС, 2014. 
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Држављани Србије на раду-боравку у иностранству у периоду 1971–2011. године44 
 1971. 1981. 1991. 2002. 2011 

УКУПНО 203.882 269.012 268.943 414.839 313.411 
Аустрија 40.194 62.820 67.060 87.844 70.488 
Француска 27.864 33.559 22.357 27.040 20.231 
Немачка 93.327 99.686 67.229 102.799 55.990 
Швајцарска 6.723 24.990 37.441 65.751 41.008 
Шведска 8.819 12.351 6.929 14.049 10.925 
Земље Бенелукса 3.520 4.367 3.591 9.336 6.243 
Остале европске земље 5.025 7.562 11.508 53.745 52.673 
САД 5.279 7.352 7.136 16.240 13.504 
Аустралија 7.025 6.173 5.065 7.490 3.760 
Канада 2.865 3.679 6.268 10.908 6.226 
Остале ваневропске земље 1.048 2.860 3.235 5.761 5.073 
Непознато 2.193 3.613 28.124 13.876 7.657 
Републике бивше СФРЈ   19.624 

 
 Радници који раде-бораве у иностранству, годишње донирају овој 
земљи 4,5 милијарди долара званичним каналима, преко Народне банке, а 
незванично колико стиже у земљу нико не зна. Може се само претпоставити 
шта би за Србију значило да се део овог новца уложи у привредне пројекте, 
уместо само у потрошњу.  
 
 

Последице пада популације 
 

 Попис из 2011. године показао је да Србија у односу на 2002. годину 
има пет одсто мању популацију. Највећи утицај на пад популације у Србији 
имао је виши морталитет од наталитета.  
 Пре више од четрдесет година рађало се 15% мање деце по жени у од-
носу на потребни ниво за просто обнављање становништва (2,15 деце по 
жени), а сада се рађа чак 40% посто мање него што је потребно за просто при-
родно обнављање становништва.  
 Од укупно 4.094 српских села, чак њих 1.084 (25%) је изумрло, више 
стотине сеоских насеља налази се пред истом судбином, јер имају од 20 до 
100 становника у поодмаклом трећем животном добу. 
 

*** 
 

 Подаци о паду популације у Србији су више него драстични, али ако 
је за утеху, Србија у овоме није изузетак. Нема земље Источне Европе која 
нема сличан проблем. Бугарска је изгубила 0,6 милиона становника, Руму-
нија близу 2 милиона људи. С друге стране, на западу Старог континента 
остварује се раст популације као резултат миграције и благог пораста при-
родног прираштаја.  

                                                        
44 Извор: РЗС, 2014, 2011. 
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 Демографски показатељи у Европској унији су више него забрињава-
јући. На пример, иако је муслиманско становништво у Европској унији „само 
15%“ популације, њихов удео у старосној групи од 25 година је већ порастао 
на четвртину, а од новорођених у 2015. години је било 55% деце од родитеља-
усељеника.  
 Стопа наталитета код жена пореклом из северне Африке, тренутно је 
дупло већа него код етничких Францускиња у региону Париза и Марсеља. 
Поред економске кризе која прети европској безбедности, Европска унија 
има озбиљне проблеме и озбиљне кризе, попут Сиријске, Украјинске и 
миграционе кризе. Међутим, суморни демографски показатељи представ-
љају опасан тренд, који могу поред угрожавања безбедности, да угрозе и 
будућност Европе.45 
 
 

Српска села данас (2017)46 
 
 Од укупно 4.094 села у Србији једна четвртина је у фази нестајања. За 
пола века (1971–2011) 170 највећих села у Србији изгубило је 300.000 својих 
житеља. 
 У 17 општина Србије данас има тридесетак села у којима нема живе 
душе. У више од хиљаду села нема никаквих услова да се рађају деца. У тим 
селима данас живе само старци који су превалили 60 година. У Србији данас 
има 100 села у којима је мање од 10 мештана. Између 20 и 50 житеља има 
око 300 села. Од 50 до 100 лица има више од 300 села. Између 100 и 150 жи-
теља је у нешто више од 600 села. 
 У блиској будућности скоро у 2000 села неће се рађати деца. Старосни 
састав људи ће бити такав да неће моћи да продуже врсту. Ништа боља слика 
није ни с око 800 села која имају имеђу 150 и 300 житеља. Или у онима у 
                                                        
45 Извор: Горан Николић, Институт за европске студије, јун 2016; Душан Пророковић, Центар за 
стратешке алтернативе, 2016. 
46 Заборављена села – Седми део Устава Републике Србије, под тачком три од члана 188. до 193. говори 
о локалној самоуправи и нигде намерно или случајно, не стоји да је село саставни део локалне 
самоуправе. Дословце пише да су локалне самоуправне општине, градови и град Београд. Поставља се 
питање шта би то уставно-правно сметало да је написано да су саставни део локалних самоуправа 
представници села, вароши и градова, кад већ таква насеља постоје у Србији. Овако нису записана, а 
онда и не постоје. Све је централизовано у општинама и градовима под контролом владајућих партија. 
Село физички и правно не постоји за администрацију Републике Србије скоро три деценеије.  
 Вековима пре увођења демократије у Србији, под било чијем влашћу, село је имало своју 
власт, новац, суд, чак и сеоску полицију – пандуре. Људима се у селу веровало јер су они највећи 
браник отаџбине, пре свега од глади, а затим и браниоци слободе. У уставима српских краљева писало 
је да се велики део посланика мора бирати из редова сељака, а о томе је и комуниста Тито водио рачуна, 
па су чак и свештена лица били представници народа. Последње две деценије демократије, село је 
изгубило све виталне ослонце да би могло опстати и напредовати, а још у њему живи половина 
становништва... 
 Сељака нема више ни у Уставу ни у Парламенту Републике Србије, а све их је мање и у 
селима... 
 На питање, ко данас сељака заступа у Парламенту Републике Србије, већина њих одговара да 
их нико не заступа или да им није познато... 
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којима живи између 300 и 500 људи и у којима још увек има помало живота. 
У тим селима младост је давно прошло време. У сваком од тих села је на де-
сетине неожењених старосне доби одавно преко 40 година. Женски свет за 
удају у тим селима је данас реткост. У 2016. години у Србији је, за последњих 
100 година, рођено најмање беба. 
 Последњих 50 година нека села у Србији су по броју становника и 
више десетина пута смањена. У Поганову код Димитроврада је живело хи-
љаду становника, а последњим пописом (2011) било је 31 лице. У селу Пајеж 
код Беле Паланке живело је 1.050 људи, данас их има мање од 40. У селу Ја-
ловик Извору, општина Књажевац, живело је 1.734 људи, а данас има мање 
од 100 житеља. 
 У општини Куршумлија на простору од 95.200 хектара у стотинак села 
некада је живело око 40.000 људи, а данас испод 20.000. У општини Књаже-
вац на простору од 120.800 хектара на почетку друге половине 20. века 
живело је 67.000 становника, од чега у 85 села 62.000 житеља. Према попису 
из 2011. године, на селу је живело само 13.000 људи. 
 У општини Прокупље има неколико села пред нестајањем. У селу 
Пестиш било је 300 житеља пре пола века, данас нисмо сигурни колико је од 
девет пописаних пре шест година остало. Слично је и са селом Ртаје са 450 
људи пре пола века, док данас не знамо шта је остало до девет пописаних 
житеља пре шест година.  
 Највише је опустела општина Црна Трава која се простире на 31.200 
хектара. Пре пола века у њој је живело скоро 14.000 људи. Данас у општини 
Црна Трава је једва 1.500 житеља, од којих половина живи у Црној Трави. 
Ово је вероватна најмалобројнија општина у Европи.  
 О нестанку, у блиској будућности, малих села, која по броју чине више 
од половине насеља општина, може се говорити и о општинама Сјеница, Ту-
тин, Рашка, Брус, Медвеђа, Пријепоље, Босилеград, Трговиште, Бабушница, 
па и градовима, Врању и Новом Пазару. Велики је број села испод 500 жи-
теља, у градовима који имају око стотину насеља, као Крушевац и Краљево. 
Најбољи пример за то је Лесковац који има највише села у Србији. Од 114 
насеља у 90 је мање од 500 житеља, а многа места немају више од 100, 200 
или 300 становника. Може се рећи да је за пола века из 800 најмањих села 
Србије, на разне начине, отишло више од 250.00 људи.  
 У Србији данас има око 1.800 села са 500 и више житеља. Када би се 
мало повело рачуна о развоју села, могло би се прво зауставити смањивање 
броја житеља, а потом радити и на обнови села. Данас у Србији има око 170 
села с више од три хиљаде житеља, која су пре пола века била знатно број-
нија. Од тога је 120 села у Војводини и 50 у централном делу Србије. Укупно 
је из ових села за пола века нестало близу 300.000 људи, што је у просеку за 
више од 35% по сваком селу.  
 Српска Црња је пре пола века имала 8.200 житеља, а данас та бројка 
једва достиже 3.700, у процентима то је 55% мање народа у овом банатском 
селу. Више од пола људи нема ни у Бачком Брестовцу у коме је некада жи-
вело 6.000 људи, а данас мање од 2.900. Слично је и са некад највећим селом 
у централној Србији – Азањом. Ово село је некада било састављено из три 
дела: Азања и засеоци Грнчар и Влашки До, која су данас засебна села. Азања 
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је раније имала 7.000 житеља, а данас 4.000 мештана. У Касакту, познатом 
селу с три железничке станице, некада је живело 7.300, а данас око 500 људи.  
 Јабуковац код Неготина је за пола века преполовљен. Имао је 4.600, 
а данас 2.300 душа. Мачванско село Бадовинци је, с десетак хиљада хектара, 
најпространије с плодном земљом у централној Србији и имало је некад 
више од 7.000, а данас мање од 5.000 душа. 
 „Наш народ никада, још пре свог крштења у време кнеза Мутимира 
(879), ни потом у доба светородних Немањића, Лазаревића, Бранковића и 
под Турцима у језивом ропству, као и по васкрсу за доба Карађорђевића и 
Обреновића није имао већи морталитет.“ (Александар Д. Средојевић, 2017). 
 

*** 
 

Кретање становништва на садашњем подручју  
општине Књажевац у 19, 20. и на почетку 21. века 

 
 Миграције становништва књажевачког подручја у 19. и 20. веку и на 
почетку 21. века кретале се у неколико карактеристичних периода: период 
после ослобођења од Турака од 1833. до 1900. године, затим, у првој поло-
вини 20. века до балканских ратова и у периоду између два светска рата. У 
другој половини 20. века: од ослобођења 1945. до 1953, затим шездесетих до 
почетка седамдесетих, осамдесетих и деведесетих година у време распада Ју-
гославије, ратова, санкција и НАТО агресије на СРЈ. 
 
 

Кретање миграције у 19. веку 
 

 После ослобођења од Турака, књажевачко подручје постаје погодно и 
привлачно за досељавање становника и читавих породица са стране. Према 
попису 1834. године на територији данашње општине Књажевац био је мали 
број становника, укупно 13.203. На једном квадратном километру живело је 
само 11 становника.  
 Досељавање становника у ове крајеве посебно је подстицао и сам кнез 
Милош. У првој половини 19. века највећи број становника доселио се из још 
неослобођених делова јужне Србије, са Косова и Метохије, долине Мораве, 
из Егејске Македоније, пиротског краја, из Загоре (Бугарска) и др.  
Истовремено са досељавањем кретала се и локална – унутрашња миграција. 
Становништво из брдско-планинских села мигрира према равничарским де-
ловима књажевачког краја – долином Тимока. У то време многа села мењају 
своју локацију, пример: Берчиновац, Горње Зуниче, Доње Зуниче, Јаковац и 
друга.  
 Становници књажевачког краја нерадо су одлазили у иностранство. 
Многи сиромашни сељаци овог краја, да би прехранили своје породице, ра-
дије су надничарили код имућнијих сељака или одлазили на сезонски рад на 
имањима велепоседника у суседној Румунији. Касније, у време и после Ца-
ринског рата са Аустријом, млади људи са села одлазили су на кампањски-
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сезонски рад у новоизграђеним фабрикама – шећеранама, пиварама, уља-
рама, у градовима цетралне Србије.  
 По казивању старог књажевачког познатог трговца Милоша Милоше-
вића, крајем 19. и почетком 20. века, из Књажевца и околине, у иностранству 
(углавном у Америци) је било двадесетак људи.  
 Локална миграција становника из брдско-планинских села према се-
лима долином Тиморака и према Књажевцу у 19. веку била је веома 
интензивна. Број становника у Књажевцу повећан је за 6,4 пута.  
 Досељавање становника и читавих породица са стране, као и високи 
природни прираштај допринели су да се број становника у 19. веку на тери-
торији данашње општине Књажевац увећа зс 5,1 пута.  
 

Кретање становништва 1834–1900. године 

Година Укупно 
становника У граду % На селу % 

1834. 13.201 869 6.4 12.345 93.6 
1843. 18.584 1.484 8.7 17.100 91.3 
1863. 29.922 2.808 9.7 27.114 90.3 
1866. 32.314 3.057 9.0 29.257 91.0 
1874. 43.800 3.459 8.1 40.341 91.9 
1884. 47.277 3.570 7.7 43.707 92.3 
1890. 53.427 5.227 7.9 48.200 92.1 
1900. 67.490 5.449 8.1 62041 91.9 

 
 У 19. веку на садашњем подручју општине Књажевац број становника 
повећао се укупно за 54.289, од тога у граду за 4.580 и на селу за 49.696 жи-
теља.  

Подаци о кретању 
становника односе се на те-
риторију садашње општине 
Књажевац;  
– број становника у 19. веку 
од 1834. до 1900.године по-
већао се за 5,1 пута; 
– на повећање становника 
утицало је досељавање ста-
новника са стране и по-
већање наталитета – приро-
дног прираштаја становниш-
тва.47 

 На драстично повећање становништва овог краја утицале су и многе 
друштвено-економске и политичке погодности као што су: ослобођење овог 
краја од вишевековног ропства под Турцима и његово прикључење матици 
Србији, затим позитивна друштвено-економска кретања у другој половини 
19. века која су убрзала развој пољопривреде, занатства и трговине, отварање 
школа и оснивање земљорадничких задруга на селу.  

                                                        
47 Извори: Савезни завод за статистику, годишњаци и публикације до 2000. године и статистички 
подаци Општине Књажевац 
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 Резултати у развоју пољопривреде и села у другој половини 19. века 
били би далеко бољи и повољнији да није дошло до Српско-турског рата 
1876–1878. године. У првом делу тог рата (1877) Турци и Черкези су у 
одмазди спалили Књажевац и 80% села среза Заглавског.  
 
 

Кретање миграције у првој деценији 20. века 
 
 Започети раст привреде на селу од краја 19. века и раст популације 
становништва, наставио се и у првој деценији 20. века. Поред развоја пољо-
привредне производње у селима интензивно су се развијале и друге 
привредне делатности: занатство, трговина, угоститељство (кафане), осни-
вају се нове земљорадничке задруге, отварају нове школе и др.  
 Велики подстицај за бржи развој сеоских насеља овог краја на почетку 
21. века било је отварање рудника каменог угља „Тресибаба“ – Подвис и по-
четак изградње тимочке железнице Прахово–Ниш (1909. год.). 
 Миграциона кретања становништва према иностранству и према гра-
довима централне Србије, као и унутар општине (село–град) била су веома 
мала.  
 Привредни и друштвени развој сеоских насеља на почетку 20. века 
знатно је утицао и на повећање наталитета, природног прираштаја станов-
ништва. У периоду од 1900. до 1910. године број становника на подручју 
садашње општине Књажевац се повећао за 10%. Према попису из 1910. го-
дине 18 села су имала између 1.000 и 2.000 становника: 
 
- Алдинац 1.190 - Кална 1.220 
- Бели Поток 1.560 - Минићево  1.838 
- Бучје 1.738 - Ново Корито  1.496 
- Васиљ  1.710  - Ошљане  1.848 
- Габровница  1.035 - Црни Врх  1.038 
- Горња Каменица  1.245 - Ћуштица  1.097 
- Жлне  1.236  - Дебелица  1.147 
- Јаковац 1.236  - Шести Габар  1.635 
- Јаловик Извор 1.913  - Доња Каменица  1.493 
 
 У 18 села 1910. године било је укупно 25.678, а по попису 2011.године 
4.447 житеља (мање за 21.231 становника).  
 Балкански ратови и Први светски рат прекинули су интензиван развој 
пољопривреде и укупни друштвено-економски развој сеоских насеља. 

 
 

Кретање миграција између два светска рата 
 

 Миграциона кретања сеоског становништва између два светска рата 
према иностранству, унутар земље и унутар општине према граду била су ве-
ома мала. На то су утицали, пре свега велики губици у људству током ратова 
од 1912. до 1918. године и велика приврженост сељака овог подручја свом за-
вичају и породици, селу. Међутим, томе су допринела и одређена позитивна 
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друштвено-економска кретања у развоју пољопривреде и села двадесетих го-
дина.  
 У ратовима је погинуло и нестало преко 5.000 људи. Око 90% погину-
лих били су становници са села. Од погинулих, њих 50% није било ожењено 
и није остало порода. Између два пописа 1910. и 1921. године број становника 
на територији садашње општине Књажевац је опао за 15%, тачније за 9.237 
житеља.  
 Услови за послератни развој нове државе Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца (од 1929. године), Краљевине Југославије, нису били повољни. 
Неповољности су произилазиле из наслеђене неразвијености, великих губи-
така у привреди током ратова, светске економске кризе тридесетих година и 
др. 
 Велики подстицај за књажевачки крај био је завршетак и пуштање у 
редовни саобраћај деонице Тимочке железнице Књажевац–Ниш августа 
1922. године. 
 Највеће инвестиције у привреди, на подручју данашње општине Кња-
жевац између два светска рата, остварене су у периоду од 1922. до 1935. 
године. У том периоду изграђене су прве електране: термоелектране у Кња-
жевцу, Подвису и Вини и хидроелектрана на Трговишком Тимоку (на 
Бараници). У Књажевцу је изграђен: Винарски подрум, тада по капацитету 
највећи у Србији, Фабрика за прераду кожа, затим савремена (у том времену) 
Комунална кланица и Циглана. Истовремено, у неколико села су изграђене 
млекаре за откуп и прераду млека. Посматрано вредносно, највећа улагања 
остварена су у развоју рудника угља „Тресибаба“, „Подвис“, „Благовести“, 
„Добра Срећа“, „Дубрава“, „Влашко Поље“ (истражни радови). 
Готово све реализоване инвестиције у привреди двадесетих и почетком три-
десетих година ишле су у прилог бржем развоју и обнови пољоприведе и 
села. У рудницима угља највише су били запослени сељаци из села око руд-
ника. Не одлазећи из села они су се истовремено бавили и пољопривредном 
производњом. Међу првима су куповали пољопривредна оруђа и машине, 
подизали засаде винограда и воћњака, градили породичне куће и економске 
зграде. Скоро сви новоизграђени индустријски капацитети (Винарски 
подрум, Кланица, Фабрика коже и др.) били су на основу сировина из обла-
сти пољопривреде.  
 Највећи наталитет, природни прераштај становништва, у првој поло-
вини 20. века, остварен је после Првог светског рата у пероду од 1921. до 1931. 
године. У том периоду број становника је повећан за 10%. 
 Висок наталитет у послератном периоду остварен је, пре свега, захва-
љујући великој виталности и привржености људи овог краја свом огњишту, 
породици, селу и великом ентузијазму, вољи, жељи и хтењу да ратне ране 
лече рађањем и чувањем више деце и тако обнове и увећају своје породице. 
Пример: „За време Првог светског рата Бели Поток је имао велике губитке у 
људству и привреди. Многи родитељи су у рату изгубили своје синове и 
остали сами са снајама и унуцима. Да би спречили да им се преудајом снаје 
затворе куће, снајама су доводили мужеве, момке, удовце. Снаје су сматрали 
својим ћеркама, а мужеве доведене зетовима. Из ових бракова рађала су се 
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нова деца, породице се развијале, увећавале, живеле и напредовале, а роди-
тељи лечили ране које им је нанео губитак сина“.48  
 Друштвено-економска кретања на селу: унапређење пољопривреде, 
развој занатске и трговинске делатности, оснивање земљорадничких 
задруга, отварење нових школа, изградња путне инфраструктуре и друга, та-
кође су допринела повећању наталитета и укупног становништва у трећој 
деценији 20. века. Према статистичким подацима у поменутом периоду 
отворено је 14 основних школа и 44 земљорадничких задруга.  
 Кретање становника са села према граду – Књажевцу двадесетих го-
дина била су мала. Са села, а и са стране, у Књажевац су се досељавале 
породице које су се углавном бавиле трговином или неким занатом. За десет 
година број становника у Књажевцу се повећао за 1.700 (просечно годишње 
170 становника). 
 Тридесетих година долази до пада популације становништва на 
подручју општине Књажевац. На то су утицали углавном економски фактори 
– чиниоци: светска економска криза, велика презадуженост сељака непо-
вољним кредитима, подела породица, уситњавање пољопривредних поседа, 
аграрна пренасељеност појединих села, сиромаштво. Да би избегли даље по-
деле имања, већина брачних парова одлучује да чува једно дете... 
 Немамо тачних података о броју становника уочи Другог светског 
рата, с обзиром на то да попис становништва због ратног стања 1941. године 
није вршен. Међутим, на основу података о 
броју рођених и умрлих крајем тридесетих 
година (подаци општине Књажевац) са 
сигурношћу се може закључити да је пад 
популације – наталитета на подручју 
садашње општине Књажевац почео крајем 
тридесетих година 20. века и наставља се до 
данашњих дана. 
 

Становништво у првој половини 20. века  

Година Становништво 
укупно У граду % На селу % 

1900. 67.490 5.449 8,1 62.041 91,9 
1910. 73.105 4.337 6,0 68.762 94,0 
1921. 63.346 3.415 5,5 59.931 94,5 
1931. 69.663 5.115 7,5 64.548 92,5 
1948. 66.720 4.862 7,4 61.015 90,5 

 
 Пад популације становништва у првој половини 20. века, у периоду 
од 1910. до 1948. године дошао је из два основна разлога – великих страдања 
људи у четири ратова (Први балкански, Други балкански, Први светски рат 
и Други светски рат), као и због ниског наталитета, природног прираштаја 
становништва.  

                                                        
48 Извор: М. Милосављевић, „Бели Поток кроз векове“, 2016. 
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 Према попису становништва 1948. године у односу на попис из 1910. 
године, укупан број становника је опао за 8,5%, у граду се повећао за 10%, а 
на селу смањио за 11%. 
 Интересантни су подаци о кретању становништва у Књажевцу. Го-
дине 1890. Књажевац је имао 5.227 житеља, а 1948. године 4.862, што говори 
о очигледној полувековној стагнацији и назадовању у развоју.  
 Учешће становништва на селу у првој половини 20. века, и поред ве-
ликих страдања, било је преко 90%. 
 
 

Кретање миграција становништва у другој половини 20. века 
 

 У току Народноослободилачке борбе у Другом светском рату, са са-
дашње територије општине Књажевац погинуло је и нестало око 1.600 људи. 
У логорима је било 860 људи, а у ратном заробљеништву 1.916 људи – војних 
обвезника, учесника у кратком Априлском рату 1941. године. 
 Одмах после ослобођења 1945. године, из заробљеништва вратили су 
се готово сви ратни заробљеници. Већина њих још у логорима била је на 
страни Народноослободилачке борбе.49  
 Миграциона кретања сеоског становништва овога краја у другој 
половини 20. века према урбаним центрима и иностранству, одвијала се у 
шест карактеристичних таласа: први од 1945. до 1953. год., други од 1953. до 
1961. год., трећи од 1961. до 1971. год., четврти од 1971. до 1981. год., пети од 
1981. до 1991. год. и шести од 1991. до 2000.године. 
 1. У првим годинама после ослобођења није дошло до већег покрета и 
одласка становништва са овог подручја ради запослења. Крајем четрдесетих 
и почетком педесетих година у рудницима угља на подручју општине Кња-
жевац (у Вини, Подвису и Дубрави) запослило се преко хиљаду људи са села. 
Истовремено, из аграрно пренасељених села са подручја „Буџака“, неколико 
стотина младих радника запослило се у Зајечару, Бору, Нишу, али већина 
њих није мењала место боравка.  
 Локална – унутрашња миграција село–град била је незнатна. За пет 
година број становника Књажевца повећао се за 1.044 становника, просечно 
око 200 становника годишње.  
 Према попису 1953. године укупан број становника био је готово 
идентичан са пописом становника из 1948. године (више 201 житељ), а на 
селу мање за 843 становника.  
 2. Други талас миграција сеоског становништва у периоду од 1953. до 
1961. године кретао се према развијенијим градовима у Тимочкој Крајини и 
централној Србији, а мањим делом према иностранству у оквиру општине 
према граду. На токове миграције становништва овог подручја утицали су 
спољни војно-политички фактори, војно-политички односи у свету и односи 
између Југославије и Совјетског Савеза.  
 Године 1948. донета је, у историји позната Резолуција Информбироа, 
којом се југословенско руководство оптужује за скретање са пута изградње 

                                                        
49 Извор: „Срез Тимочки 1944–1954“, ССРН Тимочког среза, стр. 11, 1955. 
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социјализма и њено окретање према западним земљама, према капитали-
зму. Одмах потом Совјетски Савез отказује све споразуме и уговоре са 
Југославијом. Отказивањем свих уговора и споразума од стране Совјетског 
Савеза знатно је успорен привредни и друштвени развој Југославије. Највеће 
губитке у привреди имала је Република Србија, јер су раније планиране инве-
стиције у привреди, посебно у намеској индустрији из безбедоносних разлога 
прелоциране у унутрашњост земље, у Босну и Херцеговину. Резолуција ИБ 
посебно је погодила гранична подручја источне и југоисточне Србије, према 
граници Румуније и Бугарске.  
 Због свог геграфског положаја, Књажевац са околином после Другог 
светског рата од 1948. год. до почетка шездесетих година, није био погодан 
за већа инвестициона улагања у привреди. Због тога је прва фабрика у Кња-
жевцу, Фабрика обуће „Леда“ изграђена и пуштена у рад тек 1961. године.  
 У немогућности да нађу посао на територији општине Књажевац, око 
2.500 младих из брдско-планинских села од 1953. до 1961. године, отишло је 
и запослило се у развијенијим градовима у Србији, највише у Тимочкој Кра-
јини, у Зајечару и Бору. Временом, када су стекли сигурност на послу и 
решили стамбено питање, многи од ових радника са собом су повукли и чла-
нове уже породице и променили место боравка, али су и даље задржали везе 
са селом, са родитељима који су обављали пољопривредне послове и у томе 
им повремено помагали (за време викенда, празника, годишњих одмора, 
распуста). 
 У периоду од 1953. до 1961. године укупан број становника је опао за 
3.110 житеља (за 5 %). На селу број становника је опао за 5.611 житеља (за 
9%), а број становника у граду повећао за 1.501 ставника. 
 Према статистичким подацима учешће у паду популације имале су: 
миграција према иностранству 5%, миграција унутрар земље 50%, локална 
миграција село–град 25% и пад наталитета 20%. 
 3. Највећа миграција сеоског становништва и пад популације у 20. 
веку догодио се у периоду од 1961. до 1971 године. У том периоду сеоско ста-
новништво је опало за 28%, за 15.730 становника. Највећа кретања сеоског 
сатновништва била су према иностранству и према граду – Књажевцу. Насе-
љавањем становника са села, број житеља у граду се повећао за 50%, за 3.842 
становника. Према статистичким подацима, 1971. године у иностранству је 
било укупно са члановима породица 5.527 лица, што је тада чинило 10,1% 
укупног становништва општине Књажевац. 
 Неповољна привредна кретања у привреди општине Књажевац шез-
десетих година такође су допринела драстичном смањењу становника овога 
краја.  
 Шездесетих година 20. века долази до велике кризе у угљарству у 
земљи. Кризу су изазвале југословенске железнице модернизацијом вуче, 
увођењем дизел локомотива уместо парних локомотива. Југословенске же-
лезнице су од књажевачких рудника купавале готово све количине 
произведеног угља који је био ситне гранулације и није могао за друге на-
мене да се користи. Последице ове кризе у угљарству по привреду општине 
Књажевац биле су велике: 
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 – године 1965. долази до дезинтеграције тимочких рудника угља чије 
је седиште било у Књажевцу. У саставу овог предузећа били су рудници 
„Лубница“, „Вршка чука“, „Соко“, „Подвис“ и „Добра срећа“; 
 – године 1966. је престао са производњом рудник каменог угља „Под-
вис“ у Подвису, а 1972. године затворен је и рудник каменог угља „Добра 
срећа“ у Вини. Затварањем ова два рудника, без посла је остало преко 1.350 
радника – рудара; 
 – године 1965. престао је са радом и рудник урана у Кални, са образ-
ложењем да је производња урана нерентабилна, јер је мали садржај урана у 
руди од само 0,1%, па је због тога производња скупа и неисплатива. Затваре-
њем рудника у Кални без посла је остало око 1.000 радника.  
 Да буде ситуација још тежа, почетком шездесетих година ликвиди-
рано је и престало са радом Грађевинско предузеће „Полет“ Књажевац, па је 
без посла остало око 500 грађевинских радника. Привредна ситуација у 
општини Књажевац, након заварања рудника угља, рудника урана и Грађев-
ниског предузећа „Полет“ била је изузетно тешка и могла се једино 
упоредити са стањем после ослобођења завршетком Другог светског рата.50 
 4. У осмој деценији 20. века, одлазак људи у иностранство ради запо-
слења са овог подручја је готово у потпуности заустављен. Интензивни 
привредни и друштвени развој Књажевца и околине омогућио је повратак 
радника и њихово запошљавање у новоизграђеним фабрикама. 
 Крајем шездесетих година на привременом раду у иностранству било 
је око 6.000 људи, највише у Немачкој, Аустрији, Швајцарској и Белгији. 
 Према попису 1971. године на раду у иностранству било је укупно 
(радника и чланова породице) 5.527 лица.  
 Седамдесетих година са интензивним развојем Књажевца и околине 
(Минићево, Кална, Подвис, Вина) отварају се нове могућности за запошља-
вање у  новим фабрикама. Седамдесетих и почетком осамдесетих година из 
иностранства се вратило око 4.800 радника са члановима породице.  
 Према попису из 1981. године на привременом раду у иностранству 
било је само 685 људи-радника, а њихова квалификациона структрура била 
је: НКВ 334, ПКВ 160, КВ и ВК 76, са средњом стручном спремом 20 и земљо-
радника 24.51  
 Радници-повратници запошљавали су се у друштвеним предузећима, 
отварали занатске и угоститељске радње, инвестирали у пољопривредна до-
маћинства, куповали пољопривредну механизацију, подизали винограде, 
воћњаке, градили куће и економске објекте... 
 Период од 1971. до 1981. године карактеристичан је по масовном пре-
сељењу сеоског становништва у Књажевац. У том периоду број становника 
на селу се смањио за 8.549 житеља (за 21%), а број становника у граду повећао 
за 5.416 житеља (за 49%). У истом периоду укупан број становника у општини 

                                                        
50 Извор: М. Милосављевић, „Привреда општине Књажевац 20. века, други део (1945–2000)“, стр. 116, 117. 
51 Извор: М. Милосављевић, „Привреда општине Књажевац 20. века, други део (1945–2000)“, стр. 483. 
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Књажевац се смањио за 3.223 житеља (за 6,2%). Главни узрок је нижи ната-
литет од морталитета.52  
 5. У деветој деценији 20. века наставља се насељавање становништва 
са села у град. У периоду од 1981. до 1991. године број становника у општини 
Књажевац је опао за 9,2%, односно за 4.665 житеља, док се број становника 
на селу смањио за 25%, односно 7.981 житеља, а у граду повећао за 20%, за 
3.316 житеља. Миграција становништва према иностранству и ван општине 
била је минимална. Главни разлог смањења становника био је већи морта-
литет од наталитета – више умрлих од рођених.  
 

Становништво од 1953. до 1991. године53 
 

Година Становништво 
укупно У граду % На селу % 

1953. 66.921 5.906 9,5 61.015 90,5 
1961. 63.811 7.407 12,0 56.404 88,0 
1971. 52.012 11.249 22,0 40.673 78,0 
1981. 48.789 16.665 31,0 32.124 66,0 
1991. 44.124 19.981 45,5 24.143 54,5 

 
 

 Миграциона кретања ста-
новништва од 1953. до 1971. год. 
ишла су према иностранству, 
према развијенијим градовима 
у Србији и унутар општине Кња-
жевац село-град. 
 Интензивни развој прив-
реде у Књажевцу и околини се-
дамдесетих и осамдесетих го-
дина зауставио је одлазак људи 

са овог подручја ради запослења у иностранство и многима омогућио 
повратак и запослење.  

Сматра се да је наталитет: врло висок преко 35%, висок од 25 до 35%, 
средњи од 20 до 24%, низак од 10 до 19% и врло низак испод 10%. 
 Сматра се да је општи морталитет: висок преко 15%, висок од 12 до 
15%, средњи од 10 до 11%, низак од 8 до 9% и врло низак испод 8%. 
 Сматра се да је природни прираштај: ретко висок 15%, веома висок од 
13 до 15-5, висок од 9 до 12%, повољан од 6 до 8% и низак испод 5%. 
 Низак наталитет на садашњем подручју општине Књажевац присутан 
је још од тридесетих година, па до краја 20. века и настављен у првој деценији 
21. века. 

                                                        
52 Извор: Статистички подаци Општине Књажевац 1981. 
53 Извор: Подаци РЗС 

66921 65811

52012 48789 44124

0

20000

40000

60000

80000

1955 1961 1971 1981 1991



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13  

 
 

 207

 У периоду од 1981. до 1998. године просечан наталитет према стати-
стичким подацима износио је 5,9%. Овај податак довољно говори ако се зна 
да је наталитет испод 10% врло низак. 
 Интензивни развој индустије у Књажевцу у периоду од 1971. до 1991. 
Године допринео је да се број становника на селу смањи за 40%, односно за 
16.530 житеља. Досељавањем из села у Књажевац у истом периоду број ста-
новника се повећао чак за 75%, односно за 8.102 житеља.  
 Осамдесетих година општина Књажевац је била у ред најразвијенијих 
подручја у Тимочкој Крајини, Србији и Југославији. По запослености на 
основу броја становника, општина Књажевац је имала већу запосленост од 
просечне запослености у Тимочкој Крајини, Србији и Југославији. 
 

Витални догађаји у општини Књажевац у периоду од 1981. до 1998. године54 

 
Становништво и запосленост 1940. и 1990. године у Југославији, Србији, Тимочкој Крајини и 

у општини Књажевац 

 
 Године 1990. запосленост у општини Књажевац била је већа од запо-
слености у Југославији за 7,3%, у Србији за 9,3% и Тимочкој Крајини за 6,3%. 
                                                        
54 Извор: Статистички подаци Општине Књажевац, 2000. 

Опис 1981. 1986. 1991. 1996. 1997. 1998. 
Живорођени 367 354 367 230 261 220 
Стопа натилетета 7,5% 7,6% 8,3% 5,6% 6,5% 5,6% 
Умрли 669 767 803 416 1.040 690 
Град 178 274 276 303 317  
Село 491 493 527 413 723  
Стопа морталитета 13,7% 16,6% 18,2% 17,8% 18,3% 17,8% 
Природни 
прираштај -302 -413 -436 -486 -779 -470 
Стопа природног 
прираштаја -6,18% -8,93% -9,90% -11,92% -11,77% -12,12% 
Стопа општег 
фертилитета 15,4  41,7 27,4  27,9 
Закључени 
бракови 183 192 173 162 136  
Разведени бракови 57 51 52  
Однос з/с бракова 3,03 3,17 2,61  
Број абортуса 464 1.263 1.070 524 410 384 
Однос живорође-
них/абортуса 0,80 0,3 0,54 0,43 0,63 0,57 

Територија 1940. 1990.
Становништво Запосленост % СтановништвоЗапосленост % 

Југославија 15.441.000 1.032.344 6,8% 23.009.000 6.669.000 28,0% 
Србија 6.310.000 395.000 6,3% 9.778.002 2.543.558 26,0% 
Тимочка 
Крајина 310.000 15.000 4,8% 336.840 97.714 29,0% 

Општина 
Књажевац 61.260 2.640 4,3% 44.036 15.340 35,3% 
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На 1.000 становника у општини Књажевац било је запослено 299, у Србији 
256 и региону Зајечар 278. 
 

*** 
 Драстично смањење становника на селу у периоду интензивног раз-
воја овог подручја седамдесетих и  осамдесетих година 20. Века није се 
негативно одразило на унапређење пољопривреде и развоја сеоских насеља. 
Напротив, развој индустрије и запошљавања младих радника са села је убр-
зао развој пољопривредне производње и села. У том периоду у фабрикама у 
Књажевцу, Подвису, Вини, Минићеву и Кални запослило се преко 5.000 мла-
дих са села, али је већина њих и даље одржавала везе са селом. Готово из 
сваке куће био је запослен најмање по један члан породице.  
 Седамдесетих и осамдесетих година 20. века књажевачка села имала 
су најинтензивнији привредни и друштвени развој у својој историји. У том 
периоду настале су крупне промене у личном и друштвеном стандарду и жи-
воту и раду становника на селу:  
  – у обради земље физички рад и сточна запрега замењене су пољо-
привредним машинама (тракторима, мотокултиваторима, самоходним 
косачицама, комбајнима) и другом пољоприведном механизацијом (обра-
диве површине по трактору), општине Књажевац је осамдесетих година била 
испред Италије и Данске; 
 – све обрадиве површине биле су у функцији производње. Готово да 
није било необрадивих површина. У производњи житарица, пшенице и ку-
куруза, воћа и поврћа и сточарској производњи остваривани су високи 
приноси. Удружени пољопривредни произвођачи посредством земљорад-
ничких задруга и ППК „Џервин“ постали су значајни робни произођачи; 
 – године 1991. остварена је рекордна производња пшенице – 19.040 
тона и производња кукуруза – 34.545 тона. Сточни фонд 1971. године износио 
је: 28.800 крупне стоке, 76.100 оваца и 15.820 свиња. Годишња производња 
јагњади износила је 56.500, а дневна производња млека око 100.000 литара; 
 – почетком шездесетих година сва сеоска насеља на подручју 
општине имала су електричну енергију. Уочи Другог светског рата 
електричну енергију имала су само четири насеља. У периоду обнове земље 
од 1945. до 1960. године електрифицирано је 83 села из самодоприноса се-
љачког становништва, уз помоћ земљорадничких задруга и рудника угља у 
Подвису и Вини. У истом периоду изграђено је 60 сеоских задружних домова 
са циљем да они буду у функцији и служе друштвеном, образовном, култур-
ном и економском развоју села; 
 – већина сеоског становништва била је здравствено и пензионо оси-
гурана и имала скоро исти статус као и радници из сталног радног односа; 
 – шездесетих и седамдесетих година у већини села изграђени су водо-
води, значајно је побољшана хигијена, исхрана и одевање сеоског 
становништва; 
 – са изградњом задружних домова у селима се развијао и културни 
живот. Већа села имала су библиотеке-читаонице, а многа и културоумет-
ничка друштва, развијен аматеризам, такмичења између села и на нивоу 
Републике Србије „Знање и имање“. У салама задружних домова прикази-
ване су позоришне и биоскопске представе, организовале прославе 
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државних празника, испраћаји у војску, свадбена весеља и разне друге друш-
твене и културне манифестације; 
 – здравствена заштита и лечење било је доступно свим становницима 
на селу. Поред Дома здравља и Болнице у граду, у селима су постојале и ре-
јонске амбулате које су покривале готово сва сеоска насеља на подручју 
општине Књажевац; 
 – основним образовањем била су обухваћена сва деца одговарајућег 
узраста. Око 70% деце са села по завршетку основне школе настављало је 
даље школовање. 
 

*** 
 Почетком осамдесетих година у селима су још увек постојале и радиле 
раније основане институције: месне заједнице, месне канцеларије, у већим 
селима школе, поште, здравствене амбуланте, земљорадничке задруге (12 
земљорадничких задруга покривало је сва села на подручју општине Књаже-
вац). У свим селима постојале су продавнице индустријске робе, магацини за 
откуп пољопривредних производа, у већим селима библиотеке (читаонице). 
Године 1985. две траћине сеоских насеља у Општини било је обухваћено ау-
томатским телефонским саобраћајем, што је за то време био изванредан 
резултат. На 1.000 становника телефонску везу имало је у Србији 396,5, у Ре-
гиону Зајечар 390,8, а у општини Књажевац 392,8 претплатника. Готово до 
свих села били су асфалтирани путеви и организован-успостављен редован 
аутобуски саобраћај село–град и обрнуто.  
 Веза између села и града ради задовољења општих потреба људи на 
селу као што су продаја пољопривредних производа (пијаца), здравство, 
школство, култура, социјална заштита, осигурање, снабдевање индустриј-
ском робом и друге биле су веома добре.  
 
 

Миграције у последњој деценији 20. века, на почетку 
21. века и књажевачка села данас... 

 
 Догађаји деведесетих година 20. века: распад Југославије, ратови на 
територији бивше Југославије, економске санкције и блокаде, драстично ве-
лика инфлација (у историји друга у свету по величини) и НАТО агресија на 
Савезну Републику Југославију (Србију) драстично су утицали и на свеукупна 
миграциона кретања у Србији. 
 Деведесетих година из ратних подручја бивше Југославије у Србију се 
доселило/избегло око 900.000 људи. У истом периоду у иностранство је из 
Србије отишло 145.896 становника. Највише људи је отишло у земље Европ-
ске уније – у Немачку, Швајцарску, Аустрију, Француску. Према попису из 
2002. године из Србије у иностранству је било укупно 414.809 људи.55 
 
                     
 
  
                                                        
55 Извор: РЗС, 2015. 
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*** 
 За разлику од стања у Србији, миграциона кретања према иностран-
ству са овог подручја у периоду од 1991. до 2002. године нису била велика. 
Године 1991. у иностранству је било 539, а 2002. године 878 радника и чла-
нова породица. Међутим, у истом периоду дошло је до драстичног смањења 
становника. Укупан број становника на подручју општине Књажевац је опао 
за 6.864 житеља што чини мање за 15,5%, док се број становника на селу сма-
њио чак за 28%, односно за 6.562 становника.  
 
 

Миграције на почетку 21. века 
 

 У првој деценији 21. века миграциона кретања становништва према 
граду и иностранству била су незнатна. Године 2011. у иностранству било је 
само 416 људи, али се драстично смањење становника из последње деценије 
20. века наставило и даље.  

  Између два пописа, 
2002–2011. године број ста-
новника на подручју општи-
не Књажевац се смањио за 
15,2%. Први пут од 1928. 
године број становника је 
опао и у Књажевцу за 5%,  а 
број становника на селу је 
мањи за 26%. 
 
 

– Деагрегација и селенизација села почела је са распадом Југославије, ра-
това, блокада, санкција и НАТО агресије на СРЈ деведесетих година 20. века, 
а наставила у првим деценијама 21. века. 
– У сеоским насељима на подручју општине Књажевац у периоду од 1991. до 
2011. године број становника је опао за 48%. Године 1991. у селима је било 
24.143, а 2011. год. 13.087 становника. 
– У 84 села 2016. године било је укупно око 11.000 становника. 
– Пад популације у Србији 2002–2011 износио је 5%, а у општини Књажевац 
пад популације износио је 15%. 
 
 

Књажевачка села данас 
 
 Демографски наујгроженија села налазе се у источним и југоисточ-
ним деловима Србије. У Тимочкој Крајини најугроженија села која пропадају 
и нестају су на територији општине Књажевац.  
 Према попису из 2011. год. Србија је у односу на 2002. годину имала 
пад популације од 5%. У истом периоду пад популације у општини Књажевац 
био је три пута већи – 15%. 
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 Године 1948. у селима на територији општине Књажевац било је 
61.858 становника, а према попису 2011. године у селима је било 4,7 пута 
мање – 13.087 становника. 
 По попису из 2011. године у групи демографски најугроженијих села 
(од укупно 85), налазе се 44 села, више од једне половине. По том попису у 
групи од 30 села, једно село (Репушница) било је без становника, а у 19 села 
становника је било од 3 до 50. У групи од 50 до 100 становника било је 24 
села.  
У 20 села 1961. године, било је укупно 7.136 становника, просечно по насељу 
344 становника. Према попису из 2011. године у истим селима било је 20 пута 
мање становника 344, просечно по насељу 17 становника. По евиденцији 
општине Књажевац данас – 2017. године у тим селима има укупно око 240 
становника. 

 
 Године 1961. у 24 села би-
ло је 12.960 становника, 540 про-
сечно по насељу, а према попису 
из 2011. године у тим селима 
било је 7,6 пута 1.715 становника, просечно по насељу 71,5 становника.  
 По евиденцији Општине Књажевац, данас 2017. године, у тим селима 
има укупно око 1.100 становника.  
 Сви витални подаци о становништву: о популацији, миграцији према 
иностранству и унутар земље према великим градовима, о драстичном паду 
наталитета, о пропадању и нестајању на стотине села у Србији, указују да нам 
будућност није општимистичка.  
 Међутим, основни витални подаци о популацији у општини Књаже-
вац су далеко неповољнији: 

Села до 50 становника (2011)
1.  Алдина Река 3
2.  Алдинац 16
3.  Балинац 15
4.  Божиновац 17
5.  Видовац 24
6.  Габровница 3
7.  Горња Соколовица 17
8.  Градиште 21
9.  Дејановац 15
10. Дрвник 7
11. Јања 21
12. Кандалица 25
13. Локва 42
14. Папратна 3
15. Репушница /
16. Причевац 25
17. Старо Корито 23
18. Татрашница 3
19. Шарбановац 14
20. Шуман Топла 50

Села од 50 до 100 становника (2011) 
1.  Бањски Орешац 60 
2.  Глоговац 63 
3.  Доња Соколовица 86 
4.  Дреновац 87 
5.   Дречиновац 59 
6.   Жлне 90 
7.   Жуковац 59 
8.   Иново 54 
9.   Кожељ 90 
10. Крента 67 
11. Лепена 54 
12. Мањинац 77 
13. Миљковац 81 
14. Мучибаба 62 
15. Петруша 66 
16. Понор 64 
17. Потркање 71 
18. Сврљишка Топла 78 
19. Скробница 100 
20. Слатина 75 
21. Стањинац 63 
22. Црни Врх 67 
23. Шести Габар 83 
24. Штитарац 59 

УКУПНО: 1.715 
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– пад популације у Србији 2011. у односу на 2002. годину био је 5%, а у 
општини Књажевац 15%; 
– у Србији је једна четвртина села у фази нестајања, а у општини Књажевац 
више од једне половине – 44 села; 
– негативна стопа природног прираштаја становништва је у општини 
Књажевац, у односу на Србију већа два пута. Старосна структура становниш-
тва такође је неповољнија итд.  
 

Становништво општине Књажевац 
 
      ОСНОВНИ ПОДАЦИ56 

Површина (у км2) 1202 (2015) 
Број насеља 86 (2015) 
Становништво-процена средином године 29413 (2015) 
Густина насељености (број становника по км2) 24 (2015) 
Стопа живорођених 7 (2015) 
Стопа умрлих 25 (2015) 
Стопа природног прираштаја -18 (2015) 
Очекивано трајање живота живорођених
(просек година) 

74 (2015) 

Просечна старост (у годинама) 49 (2015) 
Индекс старења (60+год./0-19год.) 257 (2015) 
Просечан број чланова домаћинства 2,70 (2011) 
Пројектован број становника (средња
варијанта – нулти миграциони салдо) 

20641 (2041) 

Пројектован број становника (средња
варијанта са миграцијама) 

19175 (2041) 

 
 

Становништво према старосним групама и полу, 2014–2015.57 
 

 2014. 2015. 
Ж М Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 699 740 692 738 
Деца старости 7–14 године (узраст основне школе) 859 934 855 923 
Становништво старости 15–18 година (узраст 
средње школе)

486 487 478 460 

Деца (0–17 година) 1917 2019 1897 1993 
Млади (15–29 година) 1897 2180 1857 2107 

Радни контингент становништва (15–64 година) 8921 9321 8673 9080 

Укупан број становника 15286 14662 14991 14422 

 
  

                                                        
56 Извор: Попис становништва, домаћинства и станова, Витална статистика, Територијални регистар, 
РЗС и Републички геодетски завод. 
57 Извор: Витална статистика, РЗС 
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 У периоду од 1912. 
до 1915. године на под-
ручју општине Књаже-
вац родило се укупно 
777 деце. Просечно го-
дишње 194.  
 Рођење деце по го-
динама: 2012 – 211; 
2013 – 164; 2014 – 205; 
2015 – 197. 
 Укупан број умрлих 
у периоду од 2012. до 
2015. године на под-
ручју општине Књаже-
вац износио је 2680. 
Просечно годишње 
умрлих 670. Однос но-
ворођених и умрлих је 
1:3,5. 

Становништво 
средином 2017. године 
на подручју општине 
Књажевац – процена 
29.413.58  
 О узроцима и раз-
лозима пропадања и 
демографског одуми-
рања села, последњих 

година одржано је више научних привредних и политичких скупова. Разлози 
су углавном познати, али се на обнови и ревитализацији села није много 
радило, па многа села тихо, полако, али сигурно популационо нестају. Стра-
тегија демографске ревитализације села постоји, али она није адекватана и 
популациона политика се не спроводи. Као главни узроци и разлози демо-
графског одумирања села на досадашњим научним скуповима, те у многим 
стручним радовима и анализама истицани су: индустријализација, мигра-
ција село–град, школовање деце која су после завршетка школовања не вра-
ћају у село, затварање сеоских основних школа и земљорадничих задруга, за-
тим распад СФРЈ, ратови, економска блокада, НАТО агресија 1999. године, 
те непоштена и криминална приватизација друштвене имовине и транзи-
ција друштвеног система.  
 Разлози су познати, али их држава недовољно уважава. Зато није на 
одмет подсећање на чињеницу да је држава Србија, па Југославија у 19. и 20. 
веку, после ратних година страдања и криза, активно учествовала у обнови и 
развоју села, схватајући његове потенцијале. После ослобођења од Турака, 
кнез Милош Обреновић је сељацима поклањао напуштене баштине, додељи-
вао одузету спахијску земљу, одобравао крчење шума за нове обрадиве 
                                                        
58 Извор: РЗС, мај 2017. 
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површине, ослобађао сељака пореза и других дажбина на  одређено време и 
друго. Крајем 19. века држава посебно подстиче оснивање земљорадничких 
задруга, а прва у Србији основана је 1894. године. Влада Краљевине Србије, 
на челу са Николом Пашићем донела је 1906. године одлуку да се Србија 
ослободи економске зависности од Аустрије у погледу извоза пољопривред-
них производа и да крене у развој сопствене прехрамбене индустрије, којом 
је подстакла и убрзала развој пољопривреде и села у Србији. 
 После Првог светског рата, нова држава, Краљевина Југославија, 
спровела је аграрну реформу, којом је око 500.000 сељака добило земљу, а 
држава је многим мерама поспешавала и развој задруга на селу. У циљу уна-
пређења и развоја пољопривреде, половином деведесетих година основана 
је Привилегована аграрна банка са седиштем у Београду.  
 По завршетку Другог светског рата, нова Југославија донела је законе 
и мере из области пољопривреде, које су биле од великог значаја за развој 
пољопривреде и села, као што су отпис свих сељачких дугова, електрифика-
ција сеоских насеља, изградња задружних домова, путева који повезују село 
са градом, отварање школа у селима и друго. Држава је сељацима обезбедила 
повољне кредите за куповину пољопривредне механизације, подизање за-
сада винограда и воћњака, набавка приплодне стоке и друго. 
 

 
 

A. Camus, CARNETS, 1962. 
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ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ПОВЕЗА 
КЊИГА ДО XX ВЕКА 

 

Александар Ћеклић 
 

 
 Судбина књиге, па према томе и повеза, 
у тесној је вези са појавом и ширењем 
хришћанства. За разлику од паганских писаца, 
који су своја дела исписивали на папирусу, а за-
тим их користили или одлагали у облику 
свитака, први хришћани, иако има изузетака, 
писали су на пресавијеном пергаменту који су 
затим у облику свешчица повезивали у кодексе 
– прве књиге у данашњем облику. Разлог томе 
је што су хришћани, као и Јевреји, своје свете 
текстове сматрали култним предметима, те су 
зато морали бити од трајнијег и чвршћег мате-
ријала. Ради се, дакле, о друкчијем односу 
према књизи, који се разликовао од онога што га је имао пагански свет у 
Грчкој и Риму, који је књигу посматрао као профани предмет. Борба између 
та два гледишта створила је ривалство између кодекса и пергамента с једне, 
и свитка и папируса са друге стране. Победом хришћанства 313. године 
коначно се усталила употреба кодекса.  
 Коптске хришћанске заједнице биле су постојбина првих мајстора 
који су развили нову, генијалну вештину повеза кодекса. У првом периоду, 
наиме, кодекси су се радили од папируса. То је било време када пергамент 
није био општеприхваћен, делом зато што се мислило да је прост материјал, 
делом што је кодекс био тако нов да није било уочено да је папирус због своје 
кртости неприкладан за облик књиге са пресавијеним листовима. Но, убрзо 
се прешло на пергамент, који је чврст, постојан и савитљив, и као такав, 
много подеснији за кодексе. Нажалост, до данас није сачуван неки примерак 
раних кодекса, те се не зна сасвим тачно како је изгледала израда и украша-
вање корица, али на основу оних доцнијих, сматра се да су свешчице 
састављене од пресавијених листова, прошиване концем – ланчаним шавом 
између дрвених корица. Овај начин шивења зове се још коптски повез, а 
настао је прилагођавањем вештине преплитања конца код ткања тепиха. Цео 
кодекс се на крају пресвлачио кожом која је украшавана техником кожног 
реза или слепог отиска. 
 У VI веку коптски повез помиње учени монах Касиодор у књизи 
„Институције“ (Kњ. I, поглавље 30), у којој  јасно излаже монасима мана-
стира Виваријум, чији је био оснивач, њихове задатке и дужности у вези са 
преписивањем књига. Облик кодекса као и коптски начин повеза  био је при-
хваћен широм хришћанског света тог времена, од удаљене Етиопије, где се и 
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данас користи, преко целог Византијског царства, а касније и до Запада и на 
исток до Персије. Кодекс је такође усвојен и за исламску књигу.  
 Све до краја III века хришћанске књиге и њихови повези су врло 
скромни. Међутим, од IV века, од када хришћанство постаје званична рели-
гија, књиге постају раскошне тако да надмашују све што је до тада античка 
цивилизација на овом пољу створила.  
 Хришћани су указивали почасти књигама носећи их у литијама, а њи-
хове богато повезане корице улепшавале су и сјајем украшавале олтаре. 
Драгоцени рукописи, који су били веома ретки, захтевали су и одговарајући 
повез, тако да су дрвене корице облагане драгим камењем, резбареном сло-
новачом, кованим златом и емаљом. Ово „накитно“ византијско повезивање 
књига преовладавало је од V до XI века, а најчешће је рађено на олтарским 
јеванђељима.  
 У православним манастирима до касног средњег века рађени су 
кожни повези са техником израде која је била наставак коптске традиције, а 
који се у литератури означавају као византијски повези, иако је назив визан-
тијски каснијег датумa, па би можда био правилнији назив источно-
православни повез. Византијски начин повеза књига није био само терито-
ријално ограничен на област са Константинопољем као политичким и 
културним средиштем, већ је био развијен и у суседним областима – у 
Србији, Јерменији, Грузији, Сирији, на Кипру са острвима, у Грчкој, на Све-
тој Гори. И далека Русија, као и Манастир Свете Катарине на Синајској Гори, 
такође су припадали истој култури повеза књиге .  
 Основна особеност византијског повеза, оно што га потпуно разликује 
од повеза на Западу тог времена, као и од данашњих повеза,  јесте његов 
облик са издуженим  и равним хрптом. Форма византијског повеза, дакле, 
није правилна, правоугаона, већ у хрптеном делу, као и у деловима корица 
при самом хрпту долази до завојитог испупчења. Разлог том испупчењу је, с 
једне стране, оплитање заглавне, односно, капителне врпце, која се проте-
зала не само дуж ивице повежњака књижног блока, већ и једним делом  дуж 
спољашњег дела обода даске. С друге стране, издужење хрпта било је услов-
љено чињеницом да су корице византијског повеза истих димензија по 
ширини и по дужини са књижним блоком, то јест, да корице нису имале 
брид. Управо брид на корицама повеза на Западу омогућавао је да се смести 
заглавна врпца, која није узроковала издужење хрпта. Корице су биле укра-
шене техником слепог отиска појединачним отискивањем загрејаних печата 
од меди. Украси на корицама компоновани су од неколико концентричних 
оквира по рубовима и укрштених линија у правоугаоном пољу у средини. 
Простор између линија попуњаван је орнаментима преплета, стилизованих 
биљака и фантастичних животиња и птица. 
 Од средине XVII века, а поготово током XVIII века, у српским земљама 
настају велике структуралне и естетске промене на повезу. Византијски на-
чин повеза и украшавања постепено ишчезава, уступајући место 
једноставнијем начину повезивања, и барокног украшавања који се развијаo 
под западним утицајем преко Русије. Промене су настале у начину шивења, 
причвршћивања књижног блока за корице, тако да повез добија бридове на 
дасци и попречна ребра дуж хрпта. Промене су се испољавале и на естетско-
декоративном плану – уместо ситних појединачних отисака византијских 
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орнамената користе се велики калупи у средини повеза и на угловима, нај-
чешће са иконографским или ренесансним композицијама. 
 Кожни повези са карактеристичним ребрима на хрпту настали су тек 
у време каролиншке ренесансе. Карло Велики (768–814), у жељи да створи 
академију по угледу на хеленистичке, довео је на свој двор келтског монаха 
Алкуина, који је био главни покретач ове културне обнове. Ускоро ће се уз 
Алкуина наћи многи уметници, писари, илуминатори и мајстори из целе 
Европе, који су развили посебан стил сликања минијатура. До новина је 
дошло у изгледу повеза, као и у његовој структури.  
 Промене на повезу настале су као последица жеље да се коптски на-
чин шивења ојача и усаврши причвршћивање књижног блока за дрвене 
корице. Тако је дошло до увођења шивења око двоструког канапа названог 
рибља кост (харингина кост) што је за последицу имало испупчена ребра на 
хрбту уколико је канап био значајне дебљине. Да би се боље заштитиле, 
књиге овог периода биле су опточене металним украсима, копчама и стопи-
цама на којима су лежале положено да би се избегло оштећење.  
 Занимљиво је напоменути да је Берта ван Регемортер (Berthe van 
Regemorter) открила да је, поред византијског, каролиншки начин прич-
вршћивања дрвених дашчица за књижни блок коришћен у неким српским 
манастирима. Она је претпоставила да је та техника доспела у наше крајеве 
преко манастира са југа Италије.  
 Повези XII и раног XIII века припадају групи романских повеза. 
Обично су рађени у тамносмеђој кожи и украшавани су појединачним оти-
скивањем металних печата. Овај стил је преовладавао и у Немачкој, премда 
су најлепши примерци француског и енглеског порекла. Романски повези 
представљају пуни развој технике украшавања отискивањем печата, који су 
остављали изванредан рељеф у кожи тако да се стварао утисак као да су оти-
сци живи и да се крећу.  
 Арапски повези такође су произашли из коптске традиције што 
потврђује начин шивења и украшавања корица. Разлика је само у увођењу 
једног новог дела књиге – миклахa, који је преклапањем додатно штитио 
текст, а украшаван је као и остали део повеза.  
 Арапски повези првог века после хиџре рађени су од дрвених 
дашчица и коже, обично су били малог формата и украшавани веома скром-
ном геометријском орнаментиком изведеном у слепом отиску. Са увођењем 
папира у доцнијем периоду, даска је замењена лепенком, а украшавање кож-
них корица нешто је обогаћено кроз употребу преплета, чворних и других 
геометријских комбинација са повременим филигранским орнаментима. 
Једноставни кожни повези остали су доминантни тип у скоро свим арапским 
земљама до касног средњег века. Ти повези били су унети и у Персију са 
првим арапским књигама, и мада су мало промењени локалним уметничким 
упливима, сачуван је исти облик украса све до краја XIV века.  
 Персија XV века постаје златно доба уметности повеза књига. Под 
покровитељством принчева владајуће Тимур династије и међусобном сарад-
њом мајстора окупљених у дворским атељеима, уметничка достигнућа 
повеза књига достигла су своје савршенство које се огледало у беспрекорној 
техници израде и рафинираности украса, који нису били надмашени у сле-
дећим вековима. То је период владавине Шах Рох Мирзе (1405–1447), 
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љубитеља уметности и наследника Амир Тимура. Под његовом владавином 
Херат, престоница Тимуровог царства постаје, поред Самарканда, центар 
персијске културе и уметности.  
 Његов брат, принц Баисонхор Мирза, везир на двору и највећи библи-
офил исламског Оријента, основао је царску академију и библиотеку које су 
поставиле темељ нове епохе у развоју персијске израде књиге. Повези рађени 
у Херату показују високо култивисан уметнички дух времена и слику велике 
маштовитости персијских уметника. Најважнија достигнућа ове школе у 
украшавању корица су увођење пејзажа са стварним и басноликим животи-
њама изведеним у техникама позлате, слепог отиска и кожног филиграна.  
 Величанствен примерак повеза ове школе је Антологија персијске 
поезије, рукопис писан за Ибрахим султана, принца Тимур династије и вла-
дара провинције Фарс. Украс је урађен техникама позлате и кожног 
филиграна, а компонован је од четири угаона орнамента и централног меда-
љона у облику бадема са два висуљка. У медаљону је дата представа 
расцветалог дрвета између два јелена на пашњаку, а у угловима крилата 
птица. Миклах је такође украшен пејзажом са животињама. 
 Производњом папира у Европи, почев од XII века, добијен је знатно 
јефтинији материјал од пергамента што је повећало преписивачку делатност 
и израду књига. Међутим, прави замах производњи књига даће проналазак 
покретних слова средином XV века. То је постепено довело до повеза који су 
били елегантнији и софистициранији у изради.  
 Средњовековни начин украшавања корица понављањем отисака ма-
лим печатима у различитим комбинацијама у Холандији је већ крајем XIII 
века замењен металном изгравираном плочом, која је отискивана помоћу 
пресе. Овај поједностављен начин украшавања повеза временом се пренео и 
на суседне земље попримајући ренесансне одлике.  
       Персијски и грчки мајстори доспели у Венецију у другој половини XV 
века пренели су технику позлате, до тада непознату европским књигове-
сцима, као и персијски стил украшавања повеза. Радећи код Алда Мануција 
(Aldus Manutius), прослављеног штампара и издавача, створили су нови стил 
повеза књига назван Алдо или венецијански стил. Бордуре, углови улепшани 
арабескама и средишњи овални медаљони, преузети са персијских повеза, 
као и складни геометријски обрасци и преплети постали су препознатљиви 
елементи тог стила. Централни медаљон често је украшаван представом кри-
латог лава Светог Марка или представом Фортуне, богиње среће, а понекад 
само насловом или именом аутора књиге. Венеција је тако постала престо-
ница лепих повеза и стециште заљубљеника у ту фасцинантну уметност коју 
су осећали и уздизали само људи рафинираног укуса. Нови стил и техника 
позлате убрзо ће се пренети и у друге европске центре.   
 У историји уметничког повеза књига нема интересантније и брили-
јантније фигуре од Жана Гролијеа (Jean Grolier), чија је личност била 
оваплоћење највиших домета доба у коме је живео. Рођен је у Француској, у 
Лиону 1489. (или 1490) године у породици италијанског порекла. Његов отац 
Етијен Гролије припадао је племству француског двора Луја ХII, а био је и 
ризничар у миланском војводству. Жан Гролије је у раној младости, захва-
љујући оцу, стигао на француски двор где је привукао пажњу својом 
ученошћу и талентом за финансије. За време владавине Франсоа I био је на 
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положају армијског интенданта у Милану (1510–1522). Боравећи неко време 
у Венецији (1512), упознао се са Алдом Мануцијем, као и са библиофилом То-
масом Маиолијем, чији је суптилни уметнички дар утицао на венецијанске 
повезе тог времена. Ту је талентовани Гролије изучио и усавршио уметност 
повеза.  
 Након повратка у Француску, Гролијe је упознао Жофруу Торија 
(Geoffroy Tory), који је у то време био сликар, резбар, штампар и књиговезац. 
Тори је цртао нова слова, а Гролије нове композиције повеза. Године 1534. 
Гролије је постављен за амбасадора код папе Клемента VII, где је дипломат-
ску службу вршио са много вештине и деликатности тако да је постао папин 
лични пријатељ. Након повратка у Француску, обављао је послове краљевог 
ризничара, а затим постаје министар финансија и на том положају остаје све 
до своје смрти 1565. године.  
 Гролије је први развио препознатљив лични стил у дизајну повеза. 
Његови повези су се састојали од геометријских образаца повремено бојених 
лаком, цветних орнамената и арабески изведених техником кожног мозаика 
и позлате. За његово име везује се рад у рељефу, исписивање наслова књиге 
на хрпту између повишених ребара, као и увођење насловног листа – фрон-
тисписа. На дну горње корице већине његових књига писало је: IO. 
GROLIERII ET AMICORVM  (Припада Гролијеу и пријатељима), док су на до-
њој корици биле исписане речи псалма: Portia mea, Domine, sit in terra 
viventium (Удео мој, Господе, нека буде у земљи живих).  
 Жан Гролије је јединствена личност француске и италијанске рене-
сансе. Припадао је обема земљама; у Италији је нашао инспирацију, а 
судбина га је везала за Француску. 
 Након Гролијеа, примат у лепим повезима постепено преузима Фран-
цуска, где ће значајан број мајстора радити са већим или мањим успехом. 
 У време краљева Анрија III, Анрија IV и Луја XIII, на гласу су били 
браћа Ев (Eve) – Никола (Nicholas) (рођ. 1578) и Кловис (Clovis) (1584–1635), 
чији је стил препознатљив по правилно расутим цветовима љиљана (fleur-
de-lis) преко целе површине корица. Представа распећа или краљевског грба 
красила је средишњи део. Они су међу првима украс на хрпту усклађивали са 
корицама добијајући једну хармоничну целину. Веома луксузни и богати по-
вези у фанфаре стилу такође се приписују браћи Ев. На тим повезима корице 
су раздељене на одељке и попуњене завојитим цветним китама, накитом у 
облику биљки, палминим и ловоровим гранчицама. Овај стил је подражаван 
са већом или мањом верношћу током XVII века. 
 Почетком XVII века мистериозни књиговезац под псеудонимом Ле 
Гаскон (Le Gaskon) ради повезе познате по тачкастим орнаментима (pointilé). 
Повези су добијени отискивањем златних тачака унутар геометријских оде-
љака које омеђују испреплетене траке. Тачке су изведене по орнаменталним 
линијама тако да остављају изванредан утисак сјаја и елеганције. Не зна се 
тачно ко је био Ле Гаскон, али су зато испредане разне приче о њему. По јед-
ној, он је радио код браће Ев као мајстор позлате где је геометријску основу 
фанфаре стила преузео за свој тачкасти стил. Овај стил украшавања повеза 
користили си и паришки мајстори Масе Ријет (Macé Ruette) (1598–1644) и 
Флоримон Бадије (Florimond Badier) (1645–1660). Масе Ријет је постављен за 



часопис исток
књажевац

година 2016-2017 
број  11-12-13 

 
 

 222

дворског књиговезца Луја XIII после Кловис Ева. Он је први паришки мај-
стор који користи марморирани папир. Његов син Антоан (Antoine) наставио 
је са истим стилом да ради за Луја ХIV.  
 У XVIII веку Антоан Мишел Падлу (Antoine Michel Padeloup) (1685–
1758) био је истакнути француски мајстор из познате породице која је давала 
књиговесце преко сто педесет година. Повезивао је књиге за Луја XV. На ње-
говим повезима виде се различити стилови које је вешто сјединио у свој 
властити. Зачетник је повеза са чипкастим бордурама (dentelle), који су обе-
лежили XVIII век и, први је сигнирао повезе маркицом са својим именом и 
адресом. Никола Дени Дром (Nicolas Denis Derome) (активан 1761–1789) та-
кође је радио повезе са чипкастим бордурама по узору на Падлуа. Његови  
радови познају се по малој птици раширених крила унутар чипкастог украса. 
 Немачки повези XV века најчешће су у телећој и свињској кожи, укра-
шени слепим отиском помоћу плоча са разним мотивима, а од 1469. и новом 
алатком која је, попут радле, по ободу имала изрезбарене шаре.  Сре-
дином XVI века вештина позлате кожних повеза пренета је из Венеције у 
Немачку. Јакоб Краус (1526/7–1585), „најбољи мајстор ренесансе“, позван је 
у Дрезден 1566. и постављен за дворског књиговесца кнеза Августа Саског. У 
декрету о постављењу наведено је да се од њега захтевају повези у немачком, 
француском  и италијанском маниру. Његови повези одликују се техничким 
савршенством и богаством позлате. Иако су по стилу немачки, показују ори-
јентални утицај који је он вешто уградио у свој властити стил. 
 Краусов шегрт и наследник Каспар Меусер (1550–1593), радећи у 
дворској књиговезници, наставио је његово дело, али је развио и свој особен 
начин израде, препознатљив по употреби стилизоване винове лозе.  
 Енглеска, у доба елизабетанске ренесансе, не може се похвалити ве-
ликом инвентивношћу њених мајстора повеза, будући да су се углавном 
угледали на италијанске и француске узоре. Повези су рађени без маште и 
деловали су обично, а оно што је вредело радили су странци. Тај неповољни 
ток енглеског уметничког повеза прекинуо је изванредни Роџер Пејн (Roger 
Payne, 1738–1797) својим оригиналним повезима у црвеној, маслинастој или 
плавој марокен кожи. Његови повези показују не само високу вештину 
израде, већ и добар укус величанствене једноставности. Књиге је прошивао 
свиленим концем, а капител красницу поред свиле обогаћивао је златним 
нитима. Користио је печате властитог дизајна и израде. Типичан повез чи-
нила је бордура од понављајућих украса и углови попуњени тачкама, 
кружићима и цветним орнаментима. Камеја од слоноваче улепшавала је 
централни део. Био је велики особењак, свађао се са сарадницима и, како је 
забележено, трошио је више за пиће него за храну. Међутим, без обзира на 
његове мане у карактеру, подстрек који је Пејн дао енглеским мајсторима био 
је непроцењив. 
 Крајем XIX века покрет Вилијама Мориса имао је такође благотворан 
утициј на уметност повеза књиге у Енглеској. Морис је нашао инспирацију у 
делима историчара уметности и критичара Џона Раскина (John Ruskin, 
1819–1900), који је заговарао повратак средњовековним вредностима у жи-
воту и уметности. Цео покрет прожима љубав према средњем веку и уверење 
да само помоћу уметности и заната свет може бити спасен од пропасти коју 
са собом доноси индустријализација. 
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 Морисове идеје привукле су Томаса Ј. Кобден-Сандерсона (1840–
1922), који је, из љубави према лепим повезима и финој штампи, напустио 
адвокатску каријеру. Убрзо, 1883. он оснива књиговезницу Довес, а 1900. и 
штампарију са истим именом. Повезе је радио традиционалном методом 
слепог и златног отиска печатима у облику цветова, лишћа и гранчица, које 
је постављао у уредном геометријском низу преко целе корице. Његово суп-
тилно украшавање преко марокен коже било је изузетно привлачно и 
оригинално. Хрбат, предња и доња корица представљали су складну целину.  
 Сандерсон је био далеко испред свог времена и своје закључке  изра-
зио је и кроз писање. Његови штампани чланци, први научни радови из ове 
области, доказују да је био зналац који је дубоко промишљао о смислу лепих 
повеза. У својим поставкама које се односе на украшавање књига сматрао је 
да украс на повезу мора зависити од садржаја, али да илустрација не би тре-
бало да је јако изражена. Ово је била нова идеја у дизајну повеза. 
 У XIX веку била је мода међу колекционрима антикварних књига да 
наручују копије старих мајстора, тзв. ретроспективне повезе. Идеја је била да 
се подражавају повези из времена у коме је књига штампана. Многи од тих 
повеза надмашили су своје моделе у квалитету и прецизности израде а ра-
дили су их Кап (Cape), Лортик (Lortic), Гријел (Gruel), Тувенан (Тhouvenin) и 
др. Мода за оваквим богато украшеним повезима настављена је у XX веку и 
играла је важну улогу у стварању великог интересовања за раним повезима, 
а неки од књиговезаца постали су историчари ове области. 
Између два рата у Француској настају модерни повези у арт-деко стилу са 
потпуним заокретом у начину украшавања. Печати се избацују из употребе, 
а ново изражајно средство постаје кожни мозаик. Дизајн модерног повеза 
настаје као инспирација читања књиге. Повез се враћа самом тексту, ствара-
јући дијалог са садржајем, а круна свега је обједињење свих елемената у једну 
естетску целину – повез, који, у ствари, изражава дух књиге.  
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ЋЕКЛИЋЕВИ (СПИ)РИТУАЛИ 
 

Дејан Ђорић 
 
 
 У сумрак модерне уметности пос-
тавља се питање да ли нас примењена умет-
ност, која траје више хиљада година, може 
вратити духовном. Једна веџвуд ваза, древ-
на јапанска шоља за чај или ренесансни на-
кит вреднији су од хиљаду неуспелих слика. 
У ери нових медија и футуристичке техно-
логије да ли има места за дела настала у 
„доба руке”, како каже Јуре Микуж.  Висока 
технологија није увек прилагођена човеку. 
Секретарице се не осећају удобно у столи-
цама пројектованим по свим ергономским 
принципима, а поједина традиционална 
афричка седала су удобнија од модерних и 
ближа су формули „Мање је више” коју је 
поставио Мис ван дер Рое, а примењивао ју 
је Баухауз. Примењену уметност неће надахнути кич у духу ретроестетике. 
Сећамо се неких других „бољих” времена и идеализујемо их, а савремени 
дизајнери електронику пакују у радио-апарате и каросерије из тридесетих и 
педесетих година. Носталгија је вечити изазов, али и одраз комерција-
лизације холивудске и модне индустрије. 
 Постмодерни мислиоци тврде да је све већ испричано, али се то може 
односити само на модерно доба. Након постмодернизма, проглашава се 
друга модерна или неомодерна (као да је модернизам укинут), означава се 
крај историје, а потом се признаје да она ипак постоји, као да се нешто може 
укинути филозофским декретом. Мартин Хајдегер је настојао да промисли 
„друго почињање”, повратак филозофије не античким мудрацима, већ ономе 
чему су они стремили. Велики заокрет, повратак традицији, није у европској 
култури остварен од ренесансе, а ренесанса није била неко научно акрибично 
или аналитичко истраживање антике, већ полет који је прожео све друш-
твене слојеве. Повратак слици након  протестантског иконоклазма био је 
тако силовит да су осликавана седла и штитови, а Гирландајо је желео да 
градске зидине Фиренце украси и муралима. Александар Ћеклић не упућује 
само на повезаност и историјску условљеност ликовне и примењене уметно-
сти или повратак слици, шире речено уметности, као на могућност културног 
и друштвеног препорода. Он се ослања на старо и традицију на модеран на-
чин. То је његов став, стваралачки кредо и теоријски сажет програм, и израз 
носталгично схваћене стварности у којој духовни аристократи, дендији и 
волшебници трагају за другим светом. 
 Попут многих стваралаца заговара повратак реду, хармонији и ле-
поти. Истражује тројединство лепоте, доброте и истине (pulchrum, bonum et 
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verum), лепотољубље и добротољубље, који су можда само филозофски си-
ноними Оца, Сина и Светога Духа. Истраживачи лепоте (а ову кључну реч би 
требало писати великим почетним словом, јер је лепота била на почетку) ни-
када нису само аналитичари, увек су и синтетичари који ништа не забо-
рављају. Није реч о насилном окретању прошлости, слављењу изгубљеног и 
увођењу принципа супротног од визионарског стремљења ка будућности. 
Два основна модела који одређују карактер и историју народа су повезани. 
Уколико превагне само један, лако долази до трагедије, сужења свести, еко-
лошке или друштвене катастрофе. Ћеклић поручује да без прошлости нема 
будућности. Само на основу стваралачког односа према традицији у извор-
ном смислу (латински traditio значи предаја, предавање) може се разумети 
његов естетски принцип. 

У том смислу су сликар Драган Мојовић и истакнути наши мислиоци 
Дионисије Дејан Николић и Богдан Лубардић промишљали идеју и појам 
надмодернизма. То је модернизам онтолошки изнад модернизма и постмо-
дернизма. Из архетипске и концепцијске једноставности ове идеје потекла 
су нека од најбољих дела наше поратне ликовне и примењене уметности. 
Надмодернизам је исто што и привидно парадоксални модерни традициона-
лизам или традиционални модернизам. То је био и захтев ренесансних 
мајстора и прерафаелита, чији је типограф, штампар и књиговезац, чувени 
Кобден-Сандерсон, далеки Ћеклићев узор. „Не постоји модерна или стара 
слика. Постоји само лоша или добра слика”, говорио је академик и сликар 
Мило Милуновић. Кобден-Сандерсон је, у викторијанско доба неизвесности 
слободне професије, одбацио сигурност адвокатске канцеларије и посветио 
се књизи.  
 Александар Ћеклић је рођен 1965. године у Ваљеву, а од 1992.  посве-
ћен је повезу, премда је завршио Саобраћајни факултет. Ради класичне и 
модерне повезе, дизајн и рестаурацију књига. Његови радови налазе се код 
многих колекционара у земљи и иностранству. Добитник је Награде „Глиго-
рије Возаревић“ у 2008. години коју додељује Библиотека града Београда за 
најбољег књиговесца. Ћеклић је приредио три самосталне изложбе,  члан је 
УЛУПУДС-а и једини од  наших стваралаца објављује научне радове о исто-
рији тог вида примењене уметности. Студијски је истраживао библиотеку 
манастира Хиландара, па је један од ретких стучњака у свету за византијски 
повез. Књига је за њега, као и за неке познаваоце, више од предмета, страст 
и опчињеност, позив у бољи свет. Нису ли неки средњевековни прелати про-
поведали да је љубав према књизи грех? Емил Сиоран, кога сматрају нај-
већим мислиоцем двадесетог века, а читао је и по шеснаест сати дневно, од-
говара им: „Књига има неслућену терапеутску моћ”. За Ћеклића је књига 
много више од нечега што се прочита и остави. Она је, попут скулптуре, тро-
димензионална, а линије и боје је приближвају слици. Повез, преко чула 
додира, додаје још једну димензију. 
 Руски теоретичар Александар Генис у есеју „Чекић“ пише о садашњој 
масовној производњи неупотребљивих псеудопредмета. Говори о чекићима 
у које може да се укуца ексер. Александар Ћеклић жели да предмету врати 
достојанство, да га отргне од трулости и пролазности полупредмета, произ-
ведених да се распадну и принесу као жртва планетарном ђубришту. Књига 
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је сакрални предмет, основ три религије и западне цивилизације. Без повеза, 
њеног руха, она није предмет за око и руку, не задовољава чула и дух.  

Суви жиг, дискретан потпис Ал. Ћеклић, утиснут на доњој унутрашњој 
страни корица, значи да је тај предмет посвећен, да се њиме бавио човек, а 
не машина. Могуће грешке су последица чудесног трага људске руке. Право-
славним језиком речено, то је личносни, а не индустријски однос према књи-
зи. У том духу, у Александровом атељеу се обнављају и рестаурирају старе 
књиге, али и настају раскошни повези као у древна времена, са унутра обо-
реним корицама, ручно везеним капителом, кожним резом, позлатом... Нису 
у питању стандардни, рутински радови вештог занатлије већ уникати сло-
жене израде. У окретању старим занатима увек има нечег митског и тајан-
ственог, отменог и идеалног. Занимљиво је да се Ћеклић поред бављења 
уметношћу повеза све више успешно окреће и комплементарној уметности 
марморирања хартије што је посебна област књиговезништва. У његовом 
раду истичу се модерни, живописни повези изведени са мноштвом боја тех-
ником кожног мозаика.  

Ћеклић је својим уметничким изразом на известан начин повезан са 
прерафаелитима, Arts&Crafts покретом, бечким сецесионистима, мајстори-
ма Аrt Decoa, Wiener Werkstätten, Пјером Легреном, Розом Адлер и књиговес-
цима из доба историјских авангарди. Сада ретроестетика има много шарма 
и бројне приврженике, али је њему страна свака комерцијализација. Његова  
уметност књизи враћа достојанство, уздиже је као култни предмет, драгоце-
ност, како за оног ко је поседује, тако и за оног ко је ствара. У доба опадања 
традиционалних уметничких облика, сликарства, скулптуре, цртежа и пое-
зије, може се деловати посредно. Ћеклићево бављење сакралном геомет-
ријом, историјом повеза, односом руке и дела, тела и дела, заговарање аскезе 
као естетског принципа (што је у нашој средини први промишљао ђакон 
Милорад Лазић пишући и о исихазму књиге), захтев да уметник буде нека 
врста монаха – има за циљ да се, посредством књиге, уздигне човек. Идеал 
су иконе и анонимни мајстори који, повучени од света, предају људима дела 
с трагом божанског. Ћеклић мисли да се тако може стварати примењена и 
свака друга уметност.  
 Високо постављени циљеви и идеали чине га особеним уметником, 
редовним посетиоцем антикварница, аукција, пријатељем наших најбољих 
познавалаца књиге и колекционара у земљи и свету. Има у свему томе нечег 
програмског и ритуалног, староставног и одмереног. Он ствара свечано и ла-
гано, с вештином и са укусом, као естета. Сам се формирао као уметник у 
складу са девизом да геније сам себи крчи пут. Проучавајући историју и 
праксу старих српских и иностраних повеза, сакупљајући ретке књиге, пре 
свега оне о повезу и оне које су радили познати књиговесци, стално се усавр-
шава у кругу првих и савремених уметничких решења, настојећи да споји две 
културе – ликовну и књиговезачку. 
 Александар Ћеклић трага за великом тајном књиге у тренутку када се 
она губи, оном која печати, узвисује и подиже слово. Давно је записано да на 
почетку беше Реч, а у словенским језицима да је слово слава. Зато је хриш-
ћански езотерик Емануел Сведенборг рекао да ће и на крају бити реч. 
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