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ЗЛАТОРЕЧЈЕ 
(избор) 

 
 

Момчило Милошевић 
 
 

Из збирке ТАМЊАНИШТЕ,  
издање Младог маја, децембар 1972. 
 
 
КОРОВИ СЕЋАЊА 
 
Мислим на забран где се стршљени легу 
На малокрвне крушке што труле 
На од смукова сплетену белегу 
И чокотима подигнуте куле 
 
Козе су овде багрењаре драле 
И земља јечала од плуга 
Кљусине су курјачке шапе крале 
А жар цврчака и птица тињао из луга 
 
Мислим на жуте простирке жита 
По којим голуби облака снесоше јаја туче 
На осу од јабуке дивљакуше припиту 
Сећам се грома што у извор пуче 
 
На притки је опрез увек бесио врану 
Страшило је било на распећу 
И горопаду је тешко било прићи забрану 
Још ми се чегртаљке по уху окрећу 
 
Сећам се друговања са боком суседног дола 
И поподнева кад смо се лоптали виком 
Вечери кад је алуга под секиром стењала од бола 
И бикови жуљ јарма боловали риком   
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БЕРБА 
 
Чокоти на бедру брда 
Ветром у бакар исковани 
Грозде се на лози пијана чуда 
У шуми дрема Бахус самозвани 
Безумље у зрну зри 
Крај грозда посрће лозе змија 
Огрезла муљача у локви слатке крви 
И песма чемер глувила вија 
 
Виногорје чекиње колаца јежи 
На њему облак као факир 
Без беса громовитог лежи 
Златном круном лишћа устоличен је немир 
 
Ветар исукао плугове 
Под жедним уснама оре 
Безумље грожђано плави лугове 
Зенице вина у чокоту горе 
 
Безубе бачве зевају  
Јагње на огњишту грца 
Берачи у миомирису меса не оклевају 
Једрошћу грожђа препуна им срца   
 
 
ЗЛАТОРЕЧЈЕ 
 
Тамо где су песком посрмљене воде 
И где се врбе љубе са током 
У глиб утону непогоде 
А биље разврат рађа својим соком 
 
И потаје вребају вирови убице 
По лагунама вртлози таје блато 
У мртвинама се крију громови и птице 
И у опеке се калупи блато 
 
Ту води никне хиљаду руку 
Па их прокопи спретно одсеку 
Да млинове пробуде уз буку 
И из повртњака најуре припеку 
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Хладоводе у подне нуде гостољубље 
На рашчешљаном брзаку напоје се руна 
Шевари у баре загазе дубље 
Дембелијом крекета пронесе се буна 
 
Под ребра дављене лубенице нож се забоде 
Окрвави се зелена совра траве 
А рибе под обалом љубав воде 
Док сунце до белог испија поставе 
 
На конопља се кичма тока сведе 
Токови сјајни да се процеде 
Од биља кошуља напреде 
Или да из повесма грумен злата капне 
 
 
СРНИШТЕ 
 
Развигор свирком буди рогове с чела 
Срндаћа уплетених у подивљале паше 
Тихује лане у мирисној колевци јела 
У око ми ветрушка пала и крилом маше 
 
Са клизних стрмина отекла су олова 
Развејао је ветар бритке пушкомете 
Глухоћу јелишта криком посече сова 
И свечедно остаје као одојче дете 
 
У изворима се роје бистре сузе срна 
Што лане невиност губи исцељењем 
Пијанчи смиље и режи трн до трна 
Док камен љубави ваљан до врха рогатог брега 
 
Ту се избечи бдење на међи срндаћа 
Одмота ми се душа до лење равни 
Крепим се медом из изворских саћа 
Па се дивљином опет мучим док не затавни 
 
Овде само љубав може да стасава 
Ослепеле хајке изаткале су ћилиме мира 
Тамњан ме омами и меша ми се сање и јава 
Прво Пан бивам а онда само шачица жира 
  



 
 
 
 

часопис исток 
књажевац 

 
 
 
 
година 2020 
број  24 

 
 

 12

ЦРНОРЕЧЈЕ 
 
Певам о косама где чобани свирком грле стада 
О рекама што их пастрмке хитрином везу у сребро 
Овде и камење из руке Марка Краљевића пада 
Отац је рођењу мом овде жртвовао ребро 
 
Громови су наши беснији од свих сила 
А топола их често задева ветром припита 
Од жеђи огња њиховог пресахну горска била 
И дебла се увијају у груба корита 
 
У сваком трагу на срнећој стази мирује лане 
Опали рогови скривени травом срндаћа носе 
Дивље свиње оргијају барутом недоклане 
Пчела по биљу има више него росе 
 
Реком црном ка бистрим уливима течемо 
Венчавају се потомци Богољуба и Траила 
Над земљом у којој угаљ пламти мишице печемо 
И одмарамо у миру мајчиног плодног крила 
 
Врбове се крстаче пупољем ките 
Ни кад мремо ми јалови нисмо 
Иако железом лобање пробите 
Остављамо у биљу камене мудрости писмо 
 
 
Из збирке ЦРНОРЕЧЈЕ (из циклуса ХОДОЛОМИ), 
издање Општинске заједнице културе у Бољевцу, маја 1973. 
 
РЕКВИЈЕМ 
                   Бранкици 
 
Лепото моја заспала у смрти 
У безвременост речи преводим ти сан 
Дарована спокоју ти ме нећеш чути 
Тугом како призивам твој отети дан 
 
Звона ми тугују у тескоби грла 
Док плачем с анђелима тамњанских крила 
Далеко од странпута и од богохула 
Залутала си у беспуће бледог ништавила 
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За помен уместо свећа запалићу руке 
Као над гробницу нудим своје чело 
Да по њему време пише опоруке 
Док над тобом небо не буде увело 
 
Црни флор са груди свијам око ума 
У мојој се крви запад распрскава  
Згрљен с твојом сенком дуж самртног друма 
Твој сан нека будем а ти моја јава 
 
*** 
 
Уместо крила ми крајпуташи стоје 
У кључњаче камен урастао 
Небо гута брдске перивоје 
Кичме прсле на лице сам пао 
 
Два иста имена на плочама гасну                              
Само једном мрење мене неће 
Курјак с мене глође своју басну 
Сунце пало изгревају свеће 
Двеме раке распињају миром 
Укоп један боји ми се тела 
На штиту од собе прободен сам лиром 
Изнад мене мирта небеса увела 
 
Блиски моји с осмехом од сунца 
Походите мене двапут стопљенога 
Са жића ми спаљеног врхунца 
Ветром риче песма издивљалог рога 
 
 
Из збирке ЗНАЦИ, издање Тимока (Библиотека Млади мај), 
Зајечар 1991. (из циклуса АЛАТНИЦА) 
 
ЧЕКИЋ 
 
Светлац под њим креше (удари звоне) 
У дослуху с наковњем очудни бруј се сриче 
Кују се громке везе (алке васионе) 
У хлад ума загњурене да се очеличе 
 
Оком сањим лим оквири 
Циљајући покрај прста (мимо зреле јагодице) 
Модри нокат заноктицом опомиње (јаук вири) 
Мрсним знојем растворено на ковину капље лице  



 
 
 
 

часопис исток 
књажевац 

 
 
 
 
година 2020 
број  24 

 
 

 14 

У ритму се стропоштава несан железа 
Под обликом наметнутим што се стресе 
Нежну нитну разуђује (ниче веза) 
Од предмета до набреклог живог меса 
 
Алатницу не напушта (вреба рђа) 
С древне стране (масне браве) 
Што је пуна загонетног милосрђа 
За науме истањене сковане сред људске главе 
 
 
НАКОВАЊ 
 
Под густим ударцем прострт звуком се реским дави 
Ударен преку ковачку силу граби 
На њему се и мисао може да исправи 
Искривљена случајно између две коби 
 
Мирује као пас крутог репа (цвили) 
С усађеним јајником податне кује 
Хитра му страст чекића по грбачи мили 
(као кад штенац кучну заскакује) 
 
Гоњен ка земљи никад јој ближе није 
Вечно се лепима ударце гипког лакта 
И псовка (реч крта) се лако свије 
На леђа му испљувана под тегобу творног 
такта 
 
(Из циклуса ЗНАЦИ) 
 
ЛАВ 
 
Рођен у посве летњем знаку 
Загледан биће у жеге (суше) у саг равнице 
Лаган при скоку и чврст на кораку 
Сурово мушко и прека жена (каменог лица) 
 
Снаге раскошне и хладне маште 
Прегласног збора (тешког ударца) 
Рођени владалац звериње баште 
Над жићем Бика Овна и Јарца 
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Ситнога сна у вазда одшкринутом оку 
Умишља податне жилаве женке 
И ловца у судњем скоку 
Из ретке пустињске сенке 
Патиће од загонетања и властољубља 
Од укршања и преметања бројки и речи 
Од хтења да свака тајна буде дубља 
Да противуречи и спречи 
 
Биће невичан бекству (уступку) 
У дворишту покору и стиду 
Са снагом у коси ноктима у пупку 
У слуху мирису додиру и виду 
 
 
ЈАРАЦ 
 
Немиран (брадом сплетен) вичан лепоти жене 
Шуми мрзак до корена (сву је брсти) 
Коби кротке у рогове заплетене 
Усуђен на брвнима да намере изукрсти 
 
Љупког крзна (циљаног од дерикоже) 
Могућег преобрата у гајде или нарав мека 
Обличја у коме сврхе се множе 
Од витког скока до подмуклог смеха 
 
Он грдно рогат у распршт главу ће шуту 
(Скоком је својим оштрих литица веза) 
Пропет надскаче злоћудног ногу подметнуту 
А пашће глађу уморен (преварен од перореза) 
 
Прокобљен да клањем недоклан буде 
Печен и недопечен (резбарен шилом соли) 
Док му се на кривом ражњу сви удови не разуде 
Ка смрти неодлучној да радује ил да боли 
 
Рођен у овом знаку често облепљен глином биће 
(Изазов за бројне глади) красиће га од јантара кожа 
А роговље очепљено (кад усахне пиће) 
Постаће чешаљ ил корица ножа 
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БИК 
 
Без лепоте (с пола света на дну ока) 
Снажне коже разливене преко меса 
Мисао плитка а глава је предубока 
Страхотна (одметнута из телеса) 
 
Лепу жену (услов раста бритког рога) 
Распорује (од крила почев к изнутрици) 
Бичевима испресецан истимарен ни од кога 
Кроз ноздрве (понор ветра) издувава небо птици 
 
Зграбљен јармом (без парњака) 
Спреда нанос јаловине (иза родна брада стење) 
У извору огледа се над приказом даждевњака 
Биље гази замишљено у корење 
 
Рс му вратна осмислица оштрог ножа 
Трога жила на трбуху смртоносна кад је мртва) 
Знане коби (разапета наивна кожа) 
Јавку бубња оглашава (аренашка тешка жртва) 
 
Порођен у овом знаку од радости оболева 
Травом лечен милодушном кадуљицом или ментом 
Орогаћен да се веже и простору одолева 
Зауларен и преварен ужаревим тестаментом 
 
 
НОС 
 
Омирише ваздух који дише                                     
Храну пуцње биље и звериње 
Птичје семе у капима кише 
Паљевине озледе и иње 
 
Миришу траве меса или воће 
Миришу мелеми бољке и напици 
Мирише млохаво миришу тврдоће 
Заударају гмизавци творови и свици 
 
Ватре и пепели подстакнута врења  
Намере тајне чини и пакости 
Миришу сиреви коже људске врења 
Древне соли у дубини кости 
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Млека и знојеви жлезде и срамота 
Натрули задах зубне напрслине 
Збивања смрти и стања живота 
Миришу обданице (још више мрклине) 
 
Крвне групе и маленкост праха 
Миришу доброте потом смицалице 
Док ветром у смеру уздаха 
Сва збиља с мирисом улази у лице 
 
 
ОЧИ 
 
Трун светлости прах и капи репатице 
Беласање млечне стазе 
Паучину црне птице златне жице 
Очас могу да запазе 
 
Тамну светлост (не смрт сунца) речи празне 
Приказе што се из збиље точе 
Раскош славља и одличја страшне казне 
Вичне су да уоче 
 
Љути корен и димове (испарења) 
И кривице што се саме себе стиде 
Раскош цвета пре расцвата (сред семења) 
Осећају или виде 
 
Болни блесак (приказе што јавом језде) 
Гласине што видик муте 
Под исцедком сузне жлезде 
Створене су да наслуте 
 
Хитрост лукавости (знамен ума) једро воће 
(Урокљивост) предсказање (да се збиља згоди брже) 
Мноштва живог и саме самоће 
У зени својој могу да задрже 
 
 
ЈЕЗИК 
 
Лајав сиктав и промишљен (пркосники удворица) 
Вичан спору или да се тихо сложи 
С кореном у дубини лица 
Настањен у слузокожи  
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Он осећа 
 
Горку збиљу (жуч и пелин) слане варке 
Слатки говор (неукусе) прокиселе приповести 
Кротке речи и опаке подстанарке 
Вијугаве блиске свести 
 
Он одваја 
 
Укусе од неукуса мелеме од горких злости 
Милосрђа и подвале залогаје и напитке 
Благост од збиље што може пробости 
И памет и кушане ужитке 
 
Онда спаја 
 
Мисао с мишљу (прозбор с муком) 
Заљубљених гутљаје (бујне слузи) жеђи страсти 
Умовање с опоруком 
Ласкање и мудре цвасти 
 
Он убија 
 
Подвалом и клетвом (влажна жлица) 
Кривозбором и испљувком љутње 
Потпомогнут зверком из вилица 
Притајеном у пределу ћутње 
   
 
Из збирке СРЕДСТВА, издање Тимока, Зајечар 1991. 
(из циклуса СРЕДСТВА) 
  
МАКАЗЕ 
 
За папире (штофове) и жице 
За лим (пруће) и наличја 
За конопце (конце и узице) 
За косу и крила птичја 
 
Сасеку непослушне уши 
Репове нескладног (неприкладне приче) 
Ниске гране и лист што се суши 
Све што се не сеје а упорно ниче 
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Пупчане врпце и језике брзе 
Секу никте (новине и слике) 
Лица што се воле (лица што се мрзе) 
Прилике и згодне вести (неприлике) 
Секу кожу (месо сувишно и ружно) 
Секу филмске траке и фитиље свећа 
Секу равно зупчасто и кружно 
(Захвалнице и писма претећа) 
 
Пресецају штуцање (биље с трњем) биље које жари 
Дивља меса (кости мртве) 
Одсецају од доброг оно што се квари 
Секу црна врзла у разуму жртве 
 
 
СЕКИРА 
 
Против зла (за сасецање до корена) 
Искована (исклепана) прекаљена 
Надживљава времешна стабла оборена 
Истесана (исцепана) ил спаљена 
 
Против страха је (против злог духа) 
Верна као пас (везана за темељ куће) 
Против болештина (стрвине и муха) 
Против крадљивца и паликуће 
 
Двосмислом својим разара и гради 
Неретко призива муње и олује 
Потеже се из страсти (од глади) 
Склапа тврде везе (кида мрсне гује) 
 
Користи се у незгоди и згоди 
Владалаца знак и божанска права 
Створена за крчевине (скована да плоди) 
За скидање звезда и скидање глава 
 
Крсти (цепа) коље шиљи 
Отвара снове (мисли) надахнућа 
Одано служи заблуди и збиљи 
Озакоњено средство за јавна смакнућа 
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НОВИНЕ 
 
Оклопи (оружје до зуба) маске ружне 
Бакље лебдеће (ваздух који дави) 
Речи уходе (звери из потаје) воде кужне 
Ножеви под кожом и меци у глави 
 
Мрље крви (нафтне мрље) мрсне 
Одстрељени снови (очи) устрељене вести 
Надиру смрти унакрсне 
Мрље у времену (мрље у савести) 
 
Убиства будаком (сатаром) и струјом 
Залочин водом (стаклом) голом руком 
Убиства подметнутом гујом 
Чекићем и длетом мотиком и куком 
 
Жртве оборене оловком ил светлом 
Језиком (испљувком) тајном машћу 
Кукутом у уху ил гвозденом метлом 
Сатрвене беснилом и страшћу 
 
Читам о смрти на јави (о смрти у сну) 
О страдању продавца и купца 
Читам о смрти на врху и смрти на дну 
Отирући крв са новинског ступца 
 
(из циклуса ПРОСТОРИ ) 
 
ДОМ ЗА БИЉЕ 
 
У дому одгајам свакојако биље 
Грдосије (патуљасте травке) лотосе локвање 
Смрдљуше и мириснице (ковиље и смиље) 
Нежно трње умиљато грање 
 
Одгајам биљку што плаче (биљку која пева) 
Лозу која лети (лозу која пуже) 
Грешног адама и цвећку која зева 
Одгајам биљку која пуши (биљку која пије) 
Биљку вичну лову (биљку која лута) 
Кринове (лале) магнолије  
Изданке из семена и цвасти из пруга 
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Заливам кактусе и палме (ниско јужно воће) 
Биљке које трују и којим се чара 
Биље против бола и против самоће 
Биље што поткрада и биље што вара 
 
Гајим биље скореном уподу (у зиду) у уху 
Са жаоком у цвету којом улов сише 
С кореном у ноћном ваздуху 
Који са мном дели и удише 
 
Из збирке ЗЛОЋУДНЕ РИМЕ, издање Апострофа, Београд 1997. 
 
САЗНАЊЕ 
 
Схватио сам шта у мени буја 
Јер симптоми су били књишки (сасвим јасни) 
У мом мужјаштву свијала се гуја 
(Неизвесност) Рак разоран расни 
 
Осећао сам како ме растаче и пије 
Сперму нагрижену (лимфу) и крвне угрушке 
Као да сам гајио стршљене и змије 
У средишту моје ране мушке 
 
Жустро се морало спасавати што се може спасти 
Бојао сам се до безумља смрти свеприсутне 
Рак је јео све (изнутрицу) кости (кртину и масти) 
Мисли прозирне и исцетке мутне 
 
Нужно је сећи (речено је) то је вид штројења 
Кад усиљеног вепра сведу на помијару и гроктача 
(због равнодушности и стрпљења) због брзог гојења 
Мене на полумушкарца (циљ шапћућег трача) 
 
Тешен сам (боље је без те болесне ситнице) 
Да не остајем без говора (слуха) или вида 
Ја сам хтео (из тела и коже) да променим лице 
Туробно (да га поништим и згулим од стида) 
 
 
СЕЧЕЊЕ ПРВО 
 
Звекетале су маказе (ножеви) штипаљке и куке 
(О како ли се бруси прозрачно сечиво) 
Хирург је чистио савест (дуго прао руке) 
Да у њих покуља ткиво неизлечиво  
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За бројне шиљке спремљена је кожа 
Страховао сам од сна (никако од сече и клања) 
Нисам стрепео пред оштрицом стерилнога ножа 
Већ само пред трајањем белосвесног стања 
 
Знао сам место реза и правце сечења 
Чупање тестиса примио посрамљено (ћутке) 
Свестан простог бола и вечних печења 
Бившег целог без своје полутке 
Знао сам и дубину реза и дужину шава 
Познавао и механизам херметичких врата 
Кроз која ће двапут проћи иста глава 
На целоме телу и телу кастрата 
 
Опажао сам и суд у који ће пасти 
Пола полне моћи и пола вечности 
Половина плодности и бесрамне сласти 
Крваве сперме и мушке течности 
 
Гледао сам руке које пазе 
И носе пред зналца тумача (микроскопску лећу) 
Оно што од тела одстране маказе 
Што иструне у болничком смећу 
 
Нада мном је плакао вирећи кроз звезде 
Привид црне жене (сузе са висина 
Жалиле су смрт најтајније жлезде) 
Што је у њу излила мог последњег сина 
 
 
ЛЕЧЕЊЕ 1. 
 др сци. мед. Ивану Попову 
 др Даворину Радосављевићу 
 
Смишљене да прожму и спрже све живо 
Моћне течности биле су ми лек 
Отрови смртоносни за малигно ткиво 
Благотворни за један доброћудни век 
Низ провидне цеви клизиле су капи (дотела) 
Кроз игле као жаоке вешто забодене 
Капи за лечење (капи пића јела) 
Пуниле су моје модрикасте вене 
У мене су продирали жмарци и мучнине 
Магловити снови (и ватрени) могући у збиљи 
Из мене излазиле сузе (бљувотине) слине 
(Гореле су вене ко мрсни фитиљи)  
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Заударало је на урин и укварен дах 
Мирисало на воћне етере (наранџину кору) 
Жвакао сам јабуку и у исти мах 
Гледао спужвасте испљувке (комадиће плућа у ловору) 
 
Гледао сам људе без руку (без делова тела) 
Људе с протезама (без лица на главама) 
Ногама што пишу (поје се) дохватају јела 
Ускоро мртве међу живим справама 
 
 
ПРВА СМРТ 
 
Кад  је кашаљ престао (кад је све замукло) 
Неко се сетио да упали светла 
Благоју је нешто у плућима пукло 
Донет је параван (канта) крпе (метла) 
 
Видело се да му крв у млазу из вапаја цури 
На мени су почивале молећиво очи 
Црвени угрушци (косовски божури) 
Клизили су по чаршаву (зиду) подној плочи 
 
Савић Благоје умро је без свеће 
Ја сам креснуо својим упаљачем 
Да му расветлим пут на који креће 
Одавно ожаљен прикривеним плачем 
 
Раздвојили су нас лаким параваном 
Иза су га брисали и прали (бавили се лешом) 
Умореног сурово подмуклом рак-раном 
Скрили су од погледа непегланим вешом 
 
Извезли су га на старим колицама 
(Ненауљени точкићи чуло се да цвиле) 
Крв су спрали с прозора (зидова) и самога лица 
Спустили му сенку у кесу од свиле 
 
Лифт је понирао уз шкрипу и бат 
Носећи равнодушно своје мртво бреме 
Навијао сам непрестано стари ручни сат 
Враћајући у прошлост истрошено време 
 
Васкрсавао сам Благоја уз помоћ тамних вина и магичних уља 
Враћао казаљке (подмлађивао корњаче и птице) 
Пре него се залепи читуља 
На стуб туге усред Каменице  
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СЕЧЕЊЕ ДРУГО 
 
Лежао сам наг (нада мном маскирани људи) 
Били су без лица (једнообразни) 
Без личних одлика и ма какве ћуди 
Самопокретни (ћутљиви и празни) 
 
Ја сам био испран изнутра и споља 
У мене су већ продирале капи разне боје 
Заустављени су ми надања и воља 
Ум замагљен (мисли не постоје) 
 
У уво су ми шапутали виц неки ил скаску 
Не сећам се тачно (ваљда нешто смешно) 
Онда су ми у лице усадили маску 
Под којом сам заспао мирно и безгрешно 
 
Тада су ме уснулог рапорили стручно 
Претурали изнутрицу и сувишке секли 
Чистили и гребали направама (ручно) 
Кидали (везивали) хладили и пекли 
 
Крварио сам свакако (тихо и у млазу) 
Одсецали су ми жлезде (влакна нервна) капиларе (вене) 
Да посеку малу метастазу 
И демоне у њој сакривене 
 
Пробудио ме је глас благ ко нектаров сок 
Пренут сам зурио у светла (стршљенова саћа) 
Осетио струју крви и мислени ток 
Што из смрти привидне ка животу враћа 
 
 
Из збирке СТАРИНАРНИЦА, издање Апострофа, Београд 1997. 
 
ГРНЧАР 
Ако је од земље (црвене) човек први 
Створен вољом Творца (реч беше оруђе) 
Биће живо (умно) од меса и крви 
(Од исте земље може и посуђе) 
 
Од исте земље може чинија или облик врча 
Кадилница (саксија) било каква здела 
(Свећњак) маска са осмехом и изразом грча 
Ћуп и тањир за све врсте јела  
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Може сланик (играчке) петао и квочка 
Може свирала (окарина) изум доброг Бога 
Који врти вешта грнчарева нога 
 
Може воће (јабука) и змија шарена 
Човек да се створи с једним ребром више 
Онда да се од ребра обликује жена 
Како то у Књизи над књигама пише 
Може створено и да се поквари 
Ако се точак грнчарев наопако врти 
Могу да се униште бића или ствари 
Обрнутим смером (од створеног и смрти) 
 
ГРОБАРИ 
 
Исцртају мере (по вољи божјој) вечне куће 
У шаке пљуну (улаштене држаље стегну  
Алатки што чине немогуће)  
Да и грбавци (на плећа) удобно легну 
 
Мере стопама (користе дужину палчева) 
Знају дубину за луде и обешене (грома жртве) 
Ширину за бедра родиља и нероткиња (леђа старчева) 
Разне ковчеге за исто мртве 
 
Земљу копају (около гробови стари) 
Понекад (просто им било) зађу и у гроб туђи 
Пронађу бакаруше (ужегле сузе) покојног личне ствари 
Део накита (орден) натрулу чоју буђи 
 
Пронађу црно иверје (даске) 
Кости (и косу) одвратно гњила меса 
Сложе остатке (спретно) без маске 
(Грешника што не домаши светла небеса) 
 
Припреме прљеве и конопце 
После оплакивања поново пљуну у шаке 
Па међу корење (црве) глисте и попце 
Спуштају уистину тешке мртваке 
 
Оброне земљу (ускладе хумку) пободу знамења 
Договоре се (ко коме ће) за не дај боже 
Да копа раку без влаге и камења 
Скупа с мантилима пресвуку млохаве гробарске коже 
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Из збирке ПСЕЋИ ЖИВОТИ, издање Апострофа, Београд 1998. 
 
УГИНУЛОЈ КУЈИ 
 
Срце ми је здробљено јутрошњим открићем 
Угинула ми је куја с пола људске ћуди 
Растао сам се наричући за вољеним бићем 
(Кроз злу рану су јадној исцуриле груди) 
 
Препукло је виме од кужнога млека 
Које не могаху штенци да посишу 
Оста њено црнило (само млечна флека) 
Влажне су ноздрве престале да дишу 
 
Све сам чинио да се добро сврши 
Задње њено парење (инстинктивно) дивље  

и без трошка 
Са обичним џукцем (она племенита)  

правило се крши 
Све се одиграло негде иза ћошка 
 
Не могах да платим племенитог кера 
Да утажи њену материнску вољу 
И да јој у родницу силином утера 
Младунце кротке (неуке да кољу) 
 
Кад је отпочела тешко да се коти 
Помагао сам прстима (извлачио штенце) 
Препречени (гушили се скоти) 
Црни (око врата имаху беличасте венце) 
 
Мртви окот није (наравно) могао да дише 
А млеко је ударало (бујне жлезде млечне) 
Сам сам исисавао капи млечне кише 
Личећи на римске осниваче вечне 
 
Није помогао луди наум (жртва) 
Нису помогле муже и жестоки лек 
Кучка ми је измождена осванула мртва 
И ја (залутао) у њен пасји век 
Укопао сам је испод младе шљиве 
У воћњаку (плитко) да ми буде ближе 
Да плодови тамни (ко штенци) изнад ње оживе 
Како би (кад сазру) могла да их лиже 
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Из збирке ТРЛА ТРЛИЦА, издање Апостроф, Београд / Завичајно друштво ТТ, Мимићево 2001. 
 
ПАНАЂУР 
 
Окупе ме баба Совја у босиљак 
Натрља ме с маточину траву, 
Одстриже ми косу, цел навиљак, 
С варен сапун опере ми главу. 
 
Пребаје ми од стра и уроци, 
Заврже ми белег с марамичку, 
Да растера урок по потоци, 
Да обрани на убавлʼк кличку. 
 
Најде прашњив сат у старо орманче 
Ситне паре збере по заструзи. 
Сат не чука, алʼ убав на ланче, 
Паре за свирајћу, прстен, лʼскави белчузи. 
 
На артишку пише какво се пазари: 
Сириште, квасʼц, крупица и гас за венери, 
лонченце у које се само кава вари, 
сиња галица, катран и ексери. 
 
Такој намазан, удешен, јурнем у Паланку, 
На вашар, премењен у пробране дрешће. 
Ништа не пазарим, и последњу банку 
Потрошим на клаћер, циркус и вртешће. 
 
 
ПОВРАТАК                                                               
 
Посрнула штала, истумбена јасла,  
Струлели јулари на дирек одавно. 
Травуљак голем, стока га не пасла, 
Бурјан се згустил, а од њега тʼвно. 
 
Ишупљили црви дрвја од трлицу, 
Изронил се камен на тоцило. 
Рџа свуде, да лʼ уби и грлицу? 
Не можʼ да буде кано што је било. 
 
На ореј се дрти грање олињало, 
Нема сенћу ладну, нема лисје густо. 
Петʼл се не глаша, глуво савињало, 
Пепељиво огњиште, раван пепел, пусто. 
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Нема ји ни миши, паук, невестуљћа; 
Празни венци, шушљак, счезнул бели лук. 
Сандʼк дреје мољци измољили, расењена љуљћа: 
Нема саће, осе, нема га ни смук. 
 
Загњелс ʼе мрак у воловски рог, 
Заројен бунар, подивјале лозе. 
Смањил се дуњʼц, надрасал га глог; 
Умртвин и мене мртвога довозе. 
 
 
ДЕБЕЛИЧКИ МЛИН 
 
Вздʼн дудњи, проз његʼ вода тече, 
Проз алу зубату што пченицу дроби. 
Најголема вода га не можʼ одвлече  
Од вечит кулук да га одроби. 
 
Глта семе, бљује брашно, подваја мећиње. 
Еднаг жито и људи тријери и треби. 
Бели дувари, ваздук бел, паучине беле кано иње; 
Кој не побелеје, тај се не залеби. 
Ћипи вода кроз тʼвни букови, 
Лʼсно витла големо камење. 
Бежи миш из трице, бежу блажни смукови, 
Побелели коса и рамење. 
 
Вреви се од убаво, помиње се страшно, 
Виџају се од ђавола штрапће. 
Бел пут за бел свет, бел врбак, ћуприја од брашно, 
Росуљак бел, беле ћишне капће. 
 
Чекање, дремка, венер, пивци и гладнице; 
Кој ли че попре у млин да улезне? 
Од досаду зрно пушти кличће, врждина младице; 
Нећи од чекање занавек исчезне! 
 
За ступци од кола се домаћини вржу 
да не падну кад ји сʼн притисне. 
Говеда и коњи жално млчу, ржу, 
Од свраб, од жегу, кад кожа поћисне. 
 
Голема се работа сʼс муће заврши. 
Алосија млинска проглта жито, падне и човек; 
здроби, смеље зрно, човека и скрши. 
Од зној, од крв и од брашно, леб нарасте мек! 
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Из збирке ПОСРЋУ ЦРВЕНИ ВЕТРОВИ – Момчило Милошевић и Живко Аврамовић, издање 
Босанска ријеч, Тузла, 2009. 
 
ПЕВАЊЕ ПРВО 
 
Скупљамо пепео да из њега исцедимо сагорело сунце 
Да мајушне нам руке пробију оклопе озеблог неба 
За рогове вучемо белутком утовљене јунце 
И тражимо кћери и синове заспале у срцу хлеба 
 
Предање нас памти по убиствима и уцвељеним љубама 
По ратовима што смо их добијали копљима од рога 
Не плачемо због изгубљене деце светога нам храма 
Јер грлом смо поднели покоље заборављени и од бога 
 
Док су се орфеји привијали уз ловор и злато 
Земља се ко блудница под ногама сакатих губила 
Од пелина смо сплели венце и телом грлили блато 
(ни очеви нам нису знали где нам је колевка била) 
 
Мађије и љубав смо тражили у беспућима 
Нисмо туђа огњишта ногама бесним разносили 
У нама љубави крварења и бола за цео век има 
Волели нисмо људе што су туђа колена косили 
 
Браздама смо отерали шуме да живи расту 
Да по њима ко олтари непријатељи ничу 
Гладни после боја место коња клали смо ласту 
(забрани и водоскоци предака у снове нам кличу) 
 
Негде из постојбине скита дошли су горштаци 
Место рала и волова довукли коње и копље 
Прозвали нас за свеце и кликнули  ј у н а ц и 
За жетву нису знали и људе су клали као снопље 
 
Сетвама нас научише просуте кости из крви 
Да нам орхидеје у темену омађијане веју 
Поженисмо се са кћерима мртвим обешених на врби 
А очи мртвог злопоглеђе преточисмо у крв и пену 
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ПОСРЋУ ЦРВЕНИ ВЕТРОВИ 
Момчило Милошевић  Живко Аврамовић, Посрћу црвени 

ветрови, Босанска ријеч, Тузла, 2009. 
Радиша Драгићевић 

 
 

Неуком, невичном занату свако се умеће чини савршенством. А неукост 
је, хтели то да признамо или не, одлика већине. Често, на пример, седнемо 
згранути пред два добро увежбана пијаниста који са исте стране клавира, у 
четири руке, слију дражесну мелодију таквим сликом као да их свира иста 
рука, као да излазе из једног срца. Али то је само заслуга умећа да усхит 
једног ума дочарају уху. Наравно, и читав оркестар, од чинела до благих 
харфи, дакле, много руку и много звукова умеју да се слију у један исти оча-
равајући тон. Но, то је само у музици, грани уметности где колективни 
извођачки чин тек привидно замењује (засењује) овај далеко значајнији, 
стваралачки, који је, у најчешћем, индивидуални, а не колективни.   

У стварању свега, па и света, један је аутор: Бог над земљом, сликар над 
платном, зидар над виском, маестро над диркама, над дивитом писац. 

Али седну два тек стасала младића (стасала – у смислу физичког, али не 
емотивног и имагинативног, стваралачког), седну уз кафански сто на тераси 
хотела у вароши источне Србије; седну док још сенке надраслих кестенова 
лутају шареним столњацима који чекају преподневне госте, и, у две руке, у 
два гласа, стих по стих, исписују поезију, један испод другог: у свакој строфи 
на стих првог одговара други, онако како деца у игри дописују крстиће, а 
потом се, у наредној строфи, замене, и пишу не песму већ поему, поему за 
коју би многима били потребни месеци, године, времена инспиративних 
промакнућа, времена лутања, времена цепања и крпљења, недоумица и 
сумње. 

Пишу са толико слика да, чак и онима блиским физички и вокацијски, 
јесте тешко да препознају који је чији стих, а не треба бити уверен да би и 
њих двојица, сами аутори, данас, када би то било могуће, могли да их „раз-
луче“. 

Уз сву бојазан за њену истиност – стоји тврдња да у српској поезији нема 
сличног случаја, да се два песника не баш у свему сличних уметничких равни 
и опредељења тако упаре и изједначе у исказу, у снази - јер нема изјед-
начености ни у чему.  

Тридесет осам година је минуло од тог дана, од часа непоновљивог 
надахнућа. И нису минуле само године, минуло је много тога што се, нажа-
лост, никада и не понови попут година и годишњих доба. Минуо је, нажалост, 
и један од твораца ове несвакидашње поеме: клонула је рука, пресахле су 
речи – негде далеко, ако је веровати, прхнуо је ум Момчила Милошевића, ум 
голем и за онако крупну главу и тело у коме се, у земаљскон свету, тешком 
муком, свијао. 
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У међувремену, многи други стихови, многи каснији стихови оба аутора, 
претворили су се у углавном у успешне и запажене књиге. Оба аутора су, од 
тог маја 1972, израсла у значајне песничке ликове, бар на локалном, јер се 
гласови паланачких песника изгубе некуда по дугим путевима до званичних 
(престоних) подијума.   

Редак је и случај да један рукопис, један овако значајан рукопис, толико 
чека да буде огрнут корицама. И нису познате чињенице које су помогле 
овако дуго чекање. Нису бар све: једна је од њих народна милиција, која је 
поетама, на крају стваралачког чина, а на почетку амока, одузела личне 
исправе, књиге и часописе, пенкала и један од примерака (Живков или 
Момин) поеме која је, у процени народне милиције, као безвредна шкра-
ботина, вероватно завршила у канализацији или на ломачи. На срећу, друга 
копија (Момина или Живкова) стигла је у руке незаборавног (а одавно већ 
покојног) уредника „Тимока“, Сергија Лајковића. 

Попут једне од копија, слична судбина, усуд, нестанак, задесио је 
Момчила Милошевића. Тако је други, сме ли се казати и срећнији, Живко 
Аврамовић морао да се опет, као у стваралачком чину, уздиже на прсте, да 
посеже за далеким звездама, упркос ветровима који одавно више нису само 
црвени, иако млађи (није ли прејако изједначити млађи са невичнији), „по-
дари“ двоструком муком. Тако се, кад су утихнули црвени ветрови (и сам 
наслов „Посрћу црвени ветрови“ јесте обиље вишезначја), али и утихнуло 
много другог, појавила књига. Невелика обимом и форматом, невелика и 
амбицијом или боље рећи ненаметљива; рођена чак у другој земљи (не би се 
смело казати и у туђој земљи јер ниједна земља не може бити туђа ако ми то 
не желимо), али технички готово савршено урађена. Књига која Вас, чим је 
отворите, хвата првим стихом, првом строфом:  

„Скупљамо пепео да из њега исцедимо сагорело сунце“, 
и тако, до последњег стиха: речито, инспиративно, опијено, занесено, до 

бола јако (неко ће, злонамерно, можда и казати – до патетике), из крви и са 
дна срца, у појединим исказима – маестрално. И чини се да ретко у којој 
књизи има толико поетског надахнућа; ретко у којој књизи има такве снаге, 
таквог поја, таквог бруја. Поезија овде и овако записана достиже највише 
стандарде и завређује вишеструко и детаљније бављење но што је у овом 
скромном и невештом тексту, који и није такве намере ни намене. 

Четири деценије је минуло од стваралачког чина, до појаве књиге. Ни у 
једном њеном слову, ни у једном њеном стиху, ни у ситници једној њеној, не 
може се видети то време. Ових осам певања је, једноставно, премостило то 
време, прекрило (да ли је прејако рећи својом величином, умећем), уписало 
знак једнакости између оног и овог доба. И има ли веће снаге у једном пи-
сању од чињенице да га време не избрише или, у најбољем случају, да време 
нешто од њега не одузме, окрњи.  

 (Објављено у часопису Траг, Врбас, број 23/2010)
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ЛИСТАЈУЋИ КЊИГЕ  
(И УСПОМЕНЕ)  
Радиша Драгићевић 

 
 
Припремајући овај прилог (укуцавајући избор из Моминих збирки), једином 

што је – уз синове – остало иза њега,  био сам суочен са дилемом да ли о Моми (о 
његовом стваралаштву) говорити кроз критичку призму или о њему говорити као 
личности, аутору, блиском пријатељу. 

У прилог прве одлуке ишло је моје готово потпуно познавање Моминог дела 
(објављеног и необјављеног), али и свест и уверење да тако нешто мора бити 
стручније и студиозније сачињено од онога што могу и умем, а у прилог другој 
одлуци превагнула је чињеница да сам упркос мање познатих детаља Моминог 
људског живота (свачији живот има тајни које треба да остану такве само међу 
најближима), у највећем био на „свом терену“. 

Сусрет са Моминим делом десио ми се много раније него са Момом самим, 
иако наша места рођења раздваја пола сата људског хода (рођен је 26. маја 1947. 
у Дебелици), и тај сусрет је мени донео жал што неке песме из тога доба (Корови 
сећања, примерице) нисам потписао ја – а то је, некако, бар по мом мишљењу, 
права мера успешности писања: кад читалац текст (песму) препозна и осети 
својом, проживљеном. 

Мому сам лично упознао касније; упознао сам га начетог, отетог (у одскоку) 
од болести и смрти; болести коју је (некако предосећањем, можда и инстинктом) 
чекајући наговестио у својој причи „Болест на смрт“ објављеној у часопису Разви-
так, под уредништвом Томислава Мијовића, у броју 3 (мај–јун) 1990, читавих 5 
година пре поражавајуће дијагнозе. 

И сам са још несраслом раном преране мајчине тешке (разарујуће) смрти, у 
времену тешких деведестих, када се борило и отимало за хлеб, када се са екрана 
и дневних новина у наше свакодневице сливала крв грађанских (братских) клања 
и затирања, и сам (као и Мома) суочен са битком како подићи (и отхранити) децу 
(по троје) до правог људског пута – чврсто сам везан Момом не само ауторством, 
поднебљем рођења, менталитетом и љубављу за топлим животињским створо-
вима (он за псе, ја за мачке), већ сваком пором свог бића. Тако сам, на неки начин, 
стекао нерођеног брата (тако ме је и звао); старијег (умнијег и ученијег) брата, 
зрелијег аутора; ја сам се наслањао на његов ум, он на моју (млађу и здравију) 
снагу. Као два спојена суда, као две биљке увијене уз баштенски колац, проживе-
ли смо тешке дане људскости и пријатељства у времену када је претешко било 
остати човек и пријатељ (а данас, да ли је боље???). Из недеље у недељу (некада 
из дана у дан) шириле су се наше приче. Разговор са њим тражио је столицу до 
телефона јер нам је тада интернет био далека непознаница, а на радним столови-
ма стајале прастаре Олимпије са искривљеним словима и истрошеним тракама. 

Као што је успео да се, након тешке борбе, врати у живот, тако је (после много 
дилема и неспокоја) успео да се врати писању: нескромно, али ћу поменути да је 
на његовој првој књизи након мучних година записао: Драгом Радиши – Тешко 
да могу на прави начин, само једном књигом, подмирити дуг за све што је, 
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засигурно и не слутећи, учинио за моје разбуђивање или, чак, поновно рађање. 
Хвала на подршци. Његов одани Мома Милошевић. 

То је, уједно, једно од најдражих признања, које сам (бавећи се овим залуд-
ним послом) примио у животу. 

У свом недовољно дугом живљењу (ма којим аршинима мерили) Мома је не 
само био песник – био је и друштвени радник, а потом (по казни) неква-
лификовани радник у дрвној индустрији, рукометаш и тренер, књижар (једна од 
првих приватних књижара), организатор многих изложби, вођа аматерске позо-
ришне дружине „Звезда“ (редитељ, глумац), и дечјег глумачог ансамбла (са којим 
је имао и представу од песама из моје књиге, коју је он „надзирао“ током њеног 
настајања и био њен рецензент).  

У кући крај пута за престоницу, у кући окруженој воћем које је садио својом 
руком, и под којим је у леденим зимским ноћима ложио димљиве ватре не би ли 
преварио мраз, у кући где је столовала његова огромна керуша Ајша (а по њеној 
смрти и Фортуна), из чије су кухиње мирисале лековите траве и биљке, наставио 
је Мома људски живот, обичан као и сви наши мали животи, само са више свести 
о његовој ништавности и пролазности – упознат са лицем смрти јер се већ са њом 
срео, и знао је да је она ту, да обиграва око његове ограде и вреба. 

У таквом стању, у чекању трагичне извесности која је блискија од других (али 
не и у страху од ње), наставио је своје бивство, мање бригом за сопствено а више 
за блиско. Никада нећу избрисати из сећања скоро поноћни позив у коме ми, 
гушећи се у плачу, саопшатава да је умрла (није рекао: угинула) његова Ајша, и 
да је управо сахранио у воћњаку (касније Јесењиновски опевано у његовој збирци 
„Псећи животи“). У први мах сам се следио разумевши да је умро неко од чланова 
породице, и скоро сам га (неутешног) изгрдио. 

Једна за другом, из њега су истекле књиге: „Злоћудне риме“, „Старинарница“ 
и „Псећи  животи“ – све у издању Апострофа, под уредништвом Србе Игњатовића 
– а онда ми је ненадано стигла „Трла трлица“ (на дијалекту), коју је у потаји од 
мене писао „готово зачаран и омамљен, готово угодно озлеђен слаткастим болом 
што ме је опсео при читању књиге Белези Радише Драгићевића“ (како је сам 
написао у „Речи аутора“ у предговору), са „неутаженом жељом да придигне, бар 
до делимичне употребљивости, све оно што нахерено, нарушено, или посве сру-
шено, лежи у дворишту мог детињства.“ Та нас је књига још чвршће спојила и 
изједначила. Та нас је књига (и Белези) одвела и на наше последње заједничко 
дружење на округлом столу о дијалекту, у смирај 2006, у Лесковац, код домаћина 
Драгана Радовића. Сећам се и повратка у рано праскозорје, без сна, и изгладнеле 
мачке пред прагом дома Зорана Вучића на ободу Бучума. 

То је био наш последњи лични сусрет. 
У честим разговорима који су настављени – моје су кћери већ увелико радиле 

илустрације за будућу Момину књигу за децу (Гуске), а Мома припремао за 
штампу рукопис Седмоугао (о значењу броја 7 – а рукопис је садржао 7 цилуса по 
7 песама, са седам строфа у свакој песми, са седам стихова у свакој строфи...) са 
предговором Владимира Јагличића – повремено се у Момином гласу слутила 
промена; оглушивао се на моје савете да иде на контроле (које је дуже време 
занемаривао, притиснут и личним проблемима који су се, као и све несреће које 
иду у низу, множили). 

За први дан јуна 2007. спремали смо његово велико књижевно вече у борској 
библиотеци; планирао је скоро два сата програма и питао се неће ли бити досадно 



 
 
 
 

часопис исток 
књажевац 

 
 
 
 
година 2020 
број  24 

 
 

 34 

публици, у чему смо га разуверавали јер је Мома умео да анимира и зачара 
публику. 

Последњег дана маја, готово пред вече, позвао ме је и замолио да јавим 
директорици Библиотеке (Весни Тешовић) да отказује долазак. Нису вредела мо-
ја убеђивања и напомене да је вече већ данима најављивано и публика позвана. 
„Толико ми је лоше“, рекао је, „да је боље да откажемо“.  

И опет сам га молио да иде лекарима. 
Првог јуна, у време када је требало да стоји пред борском публиком, позвао 

ме је и рекао: „Брате, био сам на тумор маркерима. Један је одличан. Други – у 
пизду материну!“. 

Хитно је отишао у Београд, на операцију. Чинило се да ипак гаји некакву наду 
у исход и ове (за њега поновне) тешке битке. У дану операције боравио сам у 
нашем (мом и његовом) родном крају, када је из куће дотрчао син: „Иди, тата“, 
рекао ми је, „зове те неко, пијан“. Мома, пробуђен из наркозе, тешко разумљивим 
језиком, јављао ми да је оперисан. Да то пренесем свим нашим пријатељима, и да 
се нада најбољем. 

Али се све завршило на нади. Операција (само отварање и потом ушивање) 
није донела ништа од бољитка. Рак је свом силином запосео јетру. Мому су 
довезли кући, код синова и супруге, кући окруженој његовим воћкама. Више није 
било могуће причати директно са њим, али су вести од његове породице биле све 
теже и болније.  

Тог дана, 30. јула, нисам обележио своју прву годину у шестој деценији. Седео 
сам сломљен и чекао да се поклопе дан мог рођења и дан његове смрти. 

Али је Бог мало померио казаљке. Мома је умро картко иза поноћи, 
последњег дана јула, након што су га (онако на издисају) довели (донели) до врата 
да последњим погледом и дахом осети свој воћњак. 

Сахрањен је у врело августовско подне на бољевачком гробљу; сахрањен у 
великом гробу јер је само такав гроб могао да прими Момино велико тело, а само 
у такво тело могла је да стане Момина широка душа. Сахрањен је са погледом на 
високи Ртањ који упире у небо, а Мома је увек гледао ка звездама. Иза њега, не 
само код породице, него и свих нас који смо га познавали, и у чије га је животе 
довела судбина или случај – остала је велика празнина. 

Остала су и два рукописа, заробљена на диску мог првог рачунара ПС386, 
који се покварио на крају тог лета, и приморао ме да на кредит купим нови 
пентијум. 

Остале су Момине топле и вредне књиге, књиге на које званична критика, по 
обичају, није скренула пажњу. Али бисер остаје бисер, нераспаднут у шкољци, чак 
и кад га не дотакне чекана рука. 

На помен у бољевачки Дом културе позвани смо и ми из Бора: Милен Ми-
ливојевић, Живко Аврамовић и ја. Посадили су нас у први ред. Иза нас, пунили 
су се редови столица, људи су потом стајали између редова, лепили се уз бочне 
зидове, око улаза; иза говорнице, где је требало да се о Моми збори. 

У једном тренутку, пред сам почетак тог говора, у тишини која му претходи, 
Милен Миливојевић се нагао ка мени и прошаптао ми на уво: 

„Поглеʼ – умро Мома – дошʼо цео Бољевац. Па нас тројица сви одједном да 
поумиремо, неће да се сакупе оволики људи!“ 

Мислим да од овог шапата нема боље оцене за Мому.  
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АРАРАТ 
 

Милан Ненадић 
 
 
АРАРАТ 
 
Судбино, моја савим, капијо свих судбина, 
Стигла си мога оца, стићи ћеш мога сина. 
 
Судбино моје браће, казно од које хвата 
Библијска језа бела до бога Арарата, 
 
Нојева барко, искро са смислом од кога се 
Животи сви, земаљски, у грчу пале и гасе 
 
Увек у нултом слову, слову је вечност закон, 
Јер је Реч у почетку, богме је Реч и након, 
 
У рају од лудака, зверова и пламена 
У ком за сузу нема ни срца ни рамена: 
 
Судбино моје браће, судбино моја, иста – 
Читам те, ја,  из рана. Не читам са лица Христа. 
 
 
МОСТ 
 
Филипе, лепи сине, преведи оца преко, 
Ти си једини мост над овом силном реком. 
 
Какав сам ја отац и каква су ми браћа, 
Нека те не чуди што нам се ничим враћа. 
 
Питаћеш шта је било. Грозно је наше наслеђе. 
Стока ће препливати, а ти ћеш, путем, све ређе 
 
Виђати правог човека – умро је Он кад и ја, 
Зато се преко реке једино небо надвија. 
 
Вирнем ја, крадом, кроз твоје чарно око 
И видим да ћеш преко, кô љељен, једним скоком. 
 
Признајем, нисам чему. То је од оца доста. 
Ипак ме, под старост молим, прокради преко моста. 
 
Кад кажем прекo  Моста, ја мислим преко Века. 
Видећеш – човек је Ништа. Вечна је само Река. 
 

Нови Сад, Ђурђев дан 1999.  
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СКЕЛА 
 
У Дунав пали мостови. С ове и оне стране 
Народ се крсти: смркло се, да више и не сване, 
У старом градићу, подно зидина Цитаделе. 
Страва је у чвор везала слуђене, невеселе. 
Бродице старе и нове, сплавови и шлепови, 
Торбе и кесе, празни и сасвим празни џепови. 
Аласи, ђаци, лекари, шверцери, коњске орме, 
Трубачи и скелеџије, војничке униформе, 
Никаквим послом, тек да се некуд крене, 
Један се гура и псује, други одсутно блене. 
На сивој војној скели која нас воза бесплатно, 
Може се пловити укруг, дословце неповратно, 
Народ одувек исти, да му је ишта џабе – 
Суви спечени старци, безубе крештаве бабе 
Запели на сремску страну по своје свеже ирисе, 
Гурају једни друге, мешају рајске мирисе, 
Шта ради милиција, већ једном – где је лађа?, 
Ево труднице, људи! Баш сад је нашла да рађа! 
Ево их стижу на бициклу, ево их на мотору, 
Још само да косачицом крену, или на трактору, 
Куд срља овај народ – не раде школе, творнице, 
Све могу телефоном – да раде говорнице.  
Погледај оног задриглог што пени у мобилни, 
Дере се тај на неког кô да је Душан Силни – 
Заправо, он срећној ташти на детаљ пажњу скреће: 
Нек буде и празна софра, али је битно прасеће, 
Један развија тезу, ваљда му је дуго на уму?, 
Да, из разлога кичме, коњ нема славну реуму: 
Бог је створио коњу кичмени стуб водораван, 
Па како срећни човек да коњу буде раван – 
Не чека мене нико и нисам морао поћи, 
Пробам, у овој стисци, хоћи ли кичма измоћи, 
Док један превози буве, а други стидне ваши, 
Онај од два квинтала углавном слабијег јаши, 
Ракија, пиво и дуван, парфеми са бувљака, 
Они су тело и душа бескрајних испљувака, 
На овом клетом месту, колико божијих створења, 
Толико истог усуда а разних испарења, 
Божија башта на води, квадрата једва двеста, 
Хиљаде рајских душа и намрешка се Дунаво, 
Завлада злокобан тајац – све ће однети ђаво 
У сваком створу језа, Бог свима на уснама, 
Да каквог Бога има – био би овде, са нама. 
Тек да прискочи упомоћ, један пригњечени вели: 
Чуо сам да ће сутра гађати и нас, на скели. 
 
Нови Сад, мај 1999. 
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КРХОТИНЕ ЈЕДНОГ ЛУДИЛА 
 

Душан Мијајловић Адски 
 

 
Хладнокрво гледам у крхотине малог екрана. 

Дефинитивно сам пресудио тој подлој кутији. 
Поноћ је одавно прошла. Ударам главом у… Ууу! 
Ударац ме успављује. 

Будим се око десет сати ујутру. Одмах пре-
врћем џепове. Празни су. Срећом, у фрижидеру 
имам две флаше пива. Прву испијам на екс. Другу 
до пола. Док пијем, булазним: да ли алкохол и сузе 
имају исту судбину. Пиће ми не помаже. Осећам 
нервозу. Идем из кухиње у собу, из собе у кухињу. 
Морам из стана. Било куда. Очај ми не призива 
освету већ жељу да бежим, бежим, бежим... Било од кога, било куда. 

Излазим кроз прозор. Непотребно, а намерно. Не знам да ли се ради о 
оргиналаном или баналном потезу? Ко још и о ситницама да размишља. 

– Погледајте! Још једно самоубиство! − будала нека хистерише. 
Самоубиства су све чешћа. У земљи Немањића све је више немања.  
Силазим. Полако. Људи су нестрпљиви. Желе што пре да паднем; да за трен 

забораве на своје муке, захваљујући мом удесу. Нисам расположен да им 
приуштим то задовољство. Док њихова глад за догађајем расте, у мени расте 
инат да им не приуштим прижељкивано задовољство. 

Под ногама осећам тло док се у ушним шкољкама сударају први коментари. 
Игноришем их. И, све око себе. Њега нисам могао. Петроније Фитиљ. Све би 
било у реду да се тај исти Фитиљ није угасио пре две године. Илити, умро. Док 
ја зевам као риба на сувом, он се церека: 

− Излазиш кроз прозор. Живот ти полако клизи ка ништавилу па би да га 
сатреш. 

− Your time has expired. Fade out ! – рекох оштро. 
− Чему енглески?! Остали ме не виде. И не чују. Случајно сам овде. 

Заборавио сам да се вратим тамо пре петлова. Видим, овде вам не цветају руже. 
−  Петроније, како је све то могуће!? Па ти си мртав! И да знаш, остао си 

исти. Па овде нема петлова. 
− Све је могуће што је немогуће, као што је све немогуће што је могуће. 

Кажеш, нема петлова. Добро, има гусака. Окрени се... 
Не знам зашто сам га послушао. Манда. Најдруснија риба у граду. 
− Морам сад да вам приредим мали шоу − Петроније је пун злобе. 
Бежим што даље од Фитиља. Прати ме његов глас: 
− Не окрећи се, сине! 
Бежим што даље од жене фитиља. Глад расте због њеног тела, лепоте, не 

бих рекао. 
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Чекам да се на семафору угаси црвено светло. Поред мене, девојка и младић 
такође чекају. Нешто није у реду са семафором. Младић се нервира. Да би га 
умирила, девојка гa страсно љуби. Завидим му. Моја Марина једино воли да 
боде лутке. Уобразила лепотица да у сваком огледалу види себе као вештицу. 
Забезекнуто гледам у оно двоје. Они то другачије. Он затворио очи, она му 
језиком раствара усне, за њих ја не постојим. 

Одједном, видим себе како прелазим улицу.  
Прасак! Прасак поломљених костију. Велики, црни аутомобил продужава 

даље. 
Ја, онај други, на улици, сав поломљен. Крв, моја, полако асфалт боји у 

црвено. 
Ја, онај прави, неповређен, бледим. Погледом тражим објашњење од 

девојке и младића. Узалуд. Њима је занимљивија њихова игра. Брига њих што 
сам ја, истовремено, жртва и сведок. Био сам у том тренутку попут човека који 
вапи за мало ваздуха. Попут човека за кога нико на овом свету не мари. 

Враћам се натраг. Ко воли да гледа себе унакаженог. 
Сви путеви воде до Марине. 
Опет онај човек са псетом. Мртвим псетом. Једни кажу да је човек удавио 

пса, други пак да га је нашао мртвог крај контејнера, трећи... Лично мислим да 
су се сукобили крај празног контејнера. Пасја су времена, мало је оних који своју 
муку прекотрљају преко брда. 

Чуо сам причу да човек носи пса зато што је пас, у судњем часу исплaзио 
језик. Како човек није имао храбрости да злобницима лично исплази језик, он 
је злоупотребио мртво псето. Може му се, закон за тако нешто није предвидео 
санкције. 

Избегох сусрет са човеком и мртвим псетом. Пожурих у моју омиљену 
кафану. Волим ту кафану због конобара. То је једини конобар који седмично 
прочита две до три књиге. То је најначитанији грађанин. Да је најчуднији 
конобар, то је непобитно. Улазим тихо. Седим и чекам да конобар одгонетне 
шта бих радо у том тренутку да попијем. Уме он гостима да чита мисли. 

− Пиво! − каже конобар прилазећи мом столу. Опет је успео да ме задиви. 
После два пива, и кратког разговора с конобаром, излазим из кафане. Знао 

сам да ме Марина чека. Марина је дивно створење. Луда је. Зато је и волим. 
Више ценим лудо створење од глупог ништавила.  

Пролазим поред месарнице. Го се петао удвара очерупаној кокошки. Знам 
да остали пролазници то не виде. Они само гледају у цене. Изгледају ми као 
пуњене паприке, наравно, пуњене страхом. Одувек жалим животиње и живину. 
Увек се питам да ли је могуће да им човек, то јадно биће, суди и пресуђује. 

И, дешава се, понекад видим нешто што можда и не би требало да видим. 
Видим како продавачица задиже хаљину и како испод хаљине нешто скрива. 
Уђох унутра. Одавало је руменило на образима. Рекох јој да сам видео шта је 
урадила.      

− Не разумем Вас − продавачица ће. 
Утеших је. Мене од рођења нико не разуме. Купио сам мали поклон за 

велику енигму, Марину. Она је жена као свака друга, нема (не)прилике где не 
би изазвала свађу. Само што се растадох од продавачице, налетох на де-
мостранте. Уђох у колону. Почех да скандирам: 



 
 
 
 

часопис исток 
књажевац 

 
 
 
 
година 2020 
број  24 

 
 

 41 

− Горе! Горе! Горе! 
− Будало, зар не чујеш да вичемо доле, доле, доле! − забрунда бркајлија. 
− Чујем. Али ја вичем горе, горе… с њима, на вешала! 
Људи беху одушевљени мојом досетком. И, дође до збрке: док је чело 

колоне викало, доле, зачеље је викало, горе. Подели се маса. Као што у таквим 
ситуацијама бива, једни друге оптужише за издају. Помешаше се крик и 
клицање. Сва срећа те су уместо пушака у рукама држали мотке. Боље нека 
разбијена глава него много лешева. Наста права макљажа. Ех, ниједан закон 
није свима потаман. Српска или светска посла, ко ће га знати. 

Искористих гужву да им утекнем. 
Избеглички камп. Не могу да верујем, још увек постоје. Постоје у време док 

кроз напаћену земљу Србију пролазе стотине хиљада азиланата, емиграната, 
миграната... у сваком случају очајника. Избеглице једино Срби имају. И јесте 
тако, за наше избеглице свет, у историји човечанства, никад није бринуо.  

Људи глуме упосленост. На тај начин лакше подносе зло што их је снашло. 
У младићевим рукама Андрићева ,,Проклета авлија”, окренута наопако. Нека 
жена, по ко зна који пут, исте ствари слаже у исти кофер. Старац ножем деље 
прут не примећујући да се он брзо смањује. Два мушкарца расправљају о вечитој 
дилеми, ко је први почео? Због кога су они морали у збег а због кога ови 
данашњи, тамније коже, који пролазе, пролазе, пролазе... Једино је дечија игра 
збиљска. 

То моје помно посматрање поремети оштар звук сирене. Окренух се. На 
комби возилу, крупним словима, беше исписано: ПРЕВОЗ ПОКОЈНИКА. 

Махнух возачу да стане. Зашкрипаше кочнице. Изнад спуштеног стакла 
помоли се кудрава главетина: 

− Шта хоћете?! − забрунда возач. 
− Да ме повезете − рекох помирљиво. 
− Види будале. Не зна да чита. 
− Знам да читам! Зар не видите, ја сам одавно мртав!? 
Шоферчина гадно опсова, даде гас, и оде по покојника. Нису ме раниле 

његове речи већ мој баксузлук. Кад сам баксуз, нико не примећује да сам одавно 
мртав. 

Продужих даље.     
Кад неко нема среће. Налетех на С. Нисам хтео да јој се склоним с пута. Њој 

то није падало на памет. Морао сам да прођем кроз њу. Умем ја да се заинатим. 
Она је узрок зашто сам створио (по)грешно мишљење о браку. О пoследицама 
се на овим просторима не размишља.  

Опет сам направио грешку. Кад је она у питању, ко зна коју по реду. Нисам 
могао да прођем кроз њу, залутао сам у њој. И што сам више лутао по њој, све 
сам је више схватао. Жена, с таквим унутрашњим мраком, хаосом и смрадом, 
мора бити опака. Захваљујући њеним ветровима, ипак се нађох на улици. 

Дрхти густ поподневни ваздух, лепљив од зноја. Док се знојим, зебем. Шта 
ако моја Марина није сама? 

Ту сам. Дошао сам да видим Марину. И да једном озбиљно поразговарамо. 
Лифт не ради. Бројим степенице. Бројим гласно, да не бих псовао. Не знам 

зашто сам бели квадратић притиснуо песницом. Звоно је зацвркутало, тачније, 
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запевала је шева. Зна Марина да буде настрана. Верујте ми, и у највећој љубави 
ветар, понекад,  унесе прах пелина. 

Врата су била отворена. Ушао сам. Марина је била у свом собичку. Управо 
беше наточила зделу суза. Она често оплакује свет. С правом. Мада њу воде кô 
нестал(н)у особу, она искрено жали за свим нестал(н)им, у овом невиђеном 
говнаријуму. 

Марина је приметила да сам ушао. Само то. Ногом је гурнула зделу у страну, 
а онда је дограбила прву лутку. Марина просто обожава да боде лутке. 

Замолио сам је да остави лутку. 
Лудача. Уместо лутке почела је да боде мене. Вриштим. Она се и даље лудо 

смеје. 
Одгурнуо сам је нимало нежно. Како се лујка и даље церекала, и јуришала 

на мене с оном иглом, излетех наглавачке из њеног стана. Веровали или не, са 
тим и таквим понашањем она је исказивала своју жеђ за мушкарцима. 

У граду, права пометња. Док сам ја био код Марине, много се тога 
издешавало. Нисам Аргус, ипак, и оно што сам видео, би довољно да задрхтим. 

Улице беху пуне стоке, живине... Упитах једног магарца у чему је проблем. 
− У вама, људима!− одбруси магарац. 
− Пожурих даље. 
Налетех на чопор паса. Загледаше ме са свих страна. Оњушише. 
− Пих, базди на алкохол − зарежа вођа. 
Нека ми неко после каже да Бог не чува пијанце. Заплашен, потрчах према 

свом подстанарском собичку. 
Шкрипа кочница. Ослоних се на хаубу аутомобила. Човек је закочио у 

правом тренутку. Професор Зограф. 
− Професоре, шта се ово дешава? 
− Смак света! Тако нешто! 
− Шта кажу медији? Политичари? 
− Ништа. Упадај! 
Уђох у кола. Неко се гадно зацерека. Професор од страха испусти волан. 

Кола ударише у бандеру. Петроније Фитиљ. Опсовах га. Зарежах на њега: 
− Идиоте! Уништио си професору ауто. Шта ви покојници уопште тражите 

овде. Овај сте хаос ви закували. 
− Није тачно. Због вас живих мртви се преврћу у гробу. Ћао, губитници! 
Оде Фитиљ. Професор заплака. Рекох му да престане. Он ми показа руком у 

правцу где је становао. Схватих одмах зашто сузе горке рони. Професоровог 
солитера више није било. Оставих професора, потрчах ка мом подстанарском 
собичку.  

Зграда у којој сам становао још увек је одолевала апокалипси. Улетех у собу. 
На средини собе, гола Манда. 

− Пожури несрећниче, спасавај свет! 
Био сам поласкан, мени је указана част да спасавам свет. У даљини се чуо 

врисак првих самоубица. Убрзах ритам. Требало је што пре спасити свет. 
− Лепо је бити жив… и уживати – цвркуће Манда. 
− Грађанин је свиња, која жели да умре од старости − цитирам Леона Блоа.. 
Манда пречу мој цитат. Њени покрети постадоше чешћи, а уздаси грлатији. 
Свет је био у све мањој опасности. 
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КУДА  
СА ОСЕТЉИВОМ ДУШОМ 

 

Илеана Урсу 
 

 
КУДА СА ОСЕТЉИВОМ ДУШОМ 
 
Куда са осетљивом душом 
У овом пасјем животу? 
У ватру 
Да изгори као што шуме горе 
Дане и ноћи 
Ноћи и дане 
Кад се претварају у пепео 
У прашину пепела 
У мисао пепела 
Развејану ветром. 
 
Куда са осетљивом душом 
Када лупи о зид стварности? 
У ватру 
Да изгори као што сећања горе 
Запаљена другим сећањима 
Годинама сакупљене 
Угуране у ладице 
На дно старе дрвене шкриње 
Која се при првом пољупцу 
Искре 
Претвара у буктињу. 
 
Куда са осетљивом душом 
Кад јесен живота куца на врата? 
У ватру 
Да угреје кости 
Остареле  
Да осветли ослабљени вид 
Да зарумени кожу 
 
Осетљива душа 
Треба да гори 
 

ПОСЛЕ ОВАКВОГ ЖИВОТА 
 
Неупућенима све је јасно. 
Немају никаквих недоумица 
Око поделе плена и светла. 
Њима нико није рекао гласно 
Да радост није од господара 
Да сан само олакшање ствара 
Али није решење и није крај. 
Неупућенима све је јасно 
И не питају има ли смрти 
После оваквог живота. 
Само они који гонетају 
У прошлост да би сутра видели 
Имају питања и нејасноћа. 
Само њима није јасно 
Да ли има смрти 
После оваквог живота.
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ЦАРИНИК 
 
 

Ненад Живановић 
 

 
Те године Ђурђевдан је некако тихо ушао у 

наш дом. Два дана по Васкрсу, као да није желео 
да ремети још увек слављеничку атмосферу овог 
празника над празницима. И наши гости, при-
јатељи и рођаци, осећали су посебност овог 
празника и радост ове нове трпезе. 

Радост и тек понеки знак умора од при-
преме и славља васкршњег празника огледали 
су се на лицима наших гостију. И разговор који 
се водио за ђурђевданском трпезом пратио је нит која је спајала ова два лепа 
празника. Чак су и наши унуци осећали њихову посебност. Без уобичајеног де-
чијег полета и повремених несташлука, били су око трпезе у жељи да помогну. 
И у њима је треперила нека  радост, како би то песник Добрица Ерић рекао, без 
трунке бољки у срцу, (и) као бисер у шкољки. 

Некако тихо, у наш разговор за трпезом укључила се прича свештеника Н. 
и његове дивне супруге и увела нас у предворје у коме се наше сећање на 
будућност преплиће са нашом стварношћу. Та радост је треперила и исијавала 
из сваке њихове речи. 

Уз благи осмех, који је украшавао његово лице уоквирено црном брадом, 
отпочео је причу о царинику. 

„На путу за Белорусију, где је са нашим дечијим хором требало да насту-
пимо на фестивалу Коложевски благовест у граду Гродно, на граници између 
Пољске и Белорусије, стигли смо око поднева. Радосни због чињенице да на 
граници није било никога, очекивали смо да брзо обавимо царинске 
формалности и наставимо пут. Али, иако није било гужве, нико од цариника 
није прилазио аутобусу. Као да нас нема.“ 

Помислих, за тренутак, на време када смо нешто слично доживљавали 
задњих деценија 20. века, по много чему жалосног и злог. То је било време када 
смо границу са нашим суседима, скоро увек, могли да пређемо једино уз 
додатно плаћање, односно скоро јавни мито. Страшна времена која се, изгледа, 
нису завршила, или су доживела своју геополитичку еволуцију. Ко ће то да зна. 

„После два и по сата чекања,“ наш пријатељ наставља причу, „и настојања 
да умиримо нашу усплахирену и помало уплашену децу, јер су осећала да се 
нешто чудно дешава, са чиме се до тада нису сусретала, појавио се један 
цариник. Висок, озбиљног лица, упита нас ко смо и куда идемо.“ 

За тренутак ми се појави у мислима јеванђељска слика оног ниског цари-
ника Закхеја, који је у жељи да види Христа морао на дуд да се попне, а овај се 
попео само уз два степеника аутобуса и све их је видео. Онај цариник Закхеј је 
Господу обећао да ће сиротињи поделити пола свог имања и свакоме кога је 
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оштетио четвороструко вратити, а овај? – како ли ће се одужити овој сиротој 
деци? 

„Када смо му казали ко смо и одакле смо и куда идемо, и даље озбиљног 
лица, почео је да сакупља наше пасоше и, као узгред, затражио да му деца 
отпевају неку песму посвећену Пресветој Богородици.” 

Вероватно, помислих за тренутак, да провери да ли говоре истину, као и сви 
неверни цариници. 

„На његов позив деца устрепташе, осмеси им озарише лица и њихове не-
вине душе као да се пробудише. Као да су то једино чекала, да покажу ко су и 
одакле су. Аутобусом се разлеже Источниче живоносни, песма која подиже на 
висине. И као да је све нас узнела до небеса. А цариник, изненађен лепотом и 
снагом појања наше деце, исијавао је неким унутрашњим задовољством.“ 

Ех, помислих, када би овај цариник био бар мало као онај из јеванђељске 
приче о царинику и фарисеју, у којој се цариник каје због својих дела и моли 
Бога да му опрости, а фарисеј се горди што је бољи од свих и није као они – јадан 
и бедан. 

„Прикупивши наше пасоше, близу излаза, окрену се према нама и са једним 
загонетним смешком на лицу замоли децу да му, када се врати са прегледаним 
пасошима, отпевају неку песму са Косова. Сви смо се зачудили откуда њему уоп-
ште та мисао о нашем Косову и Метохији. И шта он уопште зна о тој српској 
светој земљи?“ 

Ипак није он фарисеј. Он је заиста онај цариник који се каје. Обрадован 
овом мишљу, наставих да пратим казивање нашег пријатеља. 

„Када се веома брзо вратио са нашим пасошима, које је пажљиво држао као 
да су драгоценост коју треба сачувати, стао је на место сувозача, скинуо шапку 
са главе и у ставу мирно чекао да деца запевају песму са Косова. Деца су устала 
и запевала Са Косова зора свиће, песму која својом поетичношћу и мелодијом 
уздиже до небеских висина.“ 

Био сам сигуран, на основу приче нашег пријатеља, да је ова песма душу 
његову осветлила у тами оне јесени и времена испуњеног тамним облацима. И 
радост ме испуни због овог сазнања. 

„Када се појање завршило, наш цариник је, са великим осмехом на лицу, 
запљескао рукама и пришао ми говорећи: Баћушка, иако сам римокатолик, 
молим Вас да ме благословите. Уз благослов, загрлио сам га и пожелео свако 
добро од Господа нашег Исуса Христа. А он, узбуђен и очигледно радостан, кре-
нуо је ка излазу из аутобуса праћен нашим поздравима и аплаузом. Код самог 
излаза окренуо се према нама, подигао десну руку и саставио три прста, баш као 
и ми када се крстимо, и узвикнуо: Косово је Србија.“ 

Са последњом изговореном речју нашег пријатеља разговор утихну, као да 
нам је пружио прилику да свако буде са својим мислима. А у мојим мислима 
бљесну парафраза на песничке стихове која каже да није све пропало и када 
мислимо да је све пропало. Ето нашег цариника који нас подсети на ту истину. 

Утом, славска свећа затрепери и тихим пуцкетањем наруши ову лепу тиши-
ну. Разлише се осмеси на нашим лицима, живнусмо и разговор се опет настави, 
потврдивши да је човек, ипак, тајна највиша и самоме себи.  

„Баћушка, благослови ме!” ‒ као да је у сваком од нас одзвањало, и као поука 
и као искупљење. 
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ДУХОВИ СЕВЕРА 
 
 

Данијел Пантић 
 
ДУХОВИ СЕВЕРА 
 
Светла су северна 
Висока, узвикнута: 
Пронета и гнусно 
Лепа 
Увек јасна, 
Бистра и угажена 
 
Облака брзом 
коњицом 
 
Црвени се опека 
 
** 
 
Покрај катедрале 
Сам стојим 
Што од ветра, 
Више од лепоте: 
Најежен, осматрам 
 
и 
 
Само наслућујем 
Присутност: 
Духа  
Севера, несаломивог 
 
Док негде јужније 
Остају размазани 
Умрљани, блатни 
Укаљани, грозно.. 
 
Вечитим ратом 
унутрашњим 
Обузети, распети 
Занавек и опет 
Изнова тако... 
 
4. 7. 2019. 

НИЧЕАНКА 
 
Валовита, 
захвална 
Богу 
планинском 
што је учини: 
лаком, 
лепршавом и 
Једноставном. 
 
Свежина јутра 
На висини 
Крепка је и нова 
Она сада 
 
Моја таласаста 
Нимфа 
 
30. 7. 2019. 
 
ПРОНЕЛО СЕ БРЕГОВИМА 
 
Пронело се бреговима  
Умилним плавим  
Белим јоште по врховима 
Модрим 
да пролеће се проломило:  
громко, велико, питко, 
као вино младо 
и да нарасте одоздо нагоре 
Хитро сасвим, сво зелено  
и једро... 
 
Док се ори напољу нечујно 
Снохватно, тајно  
Пишем песме нове   
Незнано зашто...?  
Можда јер се то вазда ново,  
а увек једно те исто пролеће  
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Пролама пурпурно 
 
Можда јер ме је сенка  
Нека пресрела 
 
Или због тога што се  
Девојке буде  
Младе, а кошуте 
Порађају у снегу 
Што копни 
 
Вероватно јер су  
Ластари устрептали  
Првим соком  
Наливени сочни  
У себи, изнутра...  
 
Фазани се гласају  
устрептало 
У Лугу мирисном  
Од снега отопљеног 
 
27. 2. 2019. 
 
ВЛАТИ МУЊЕВИТЕ 
 
Влати траве 
Бескрајне  
Удолине стрепње 
И само још 
Вис наде 
Слатке, чежњиво 
Трепери... 
 
Пред нама 
Избор стоји. 
Кида нам 
груди напете. 
Слатку наду у 
срцу лије. 
 
Што ће с нама бити...(?) 
Нико и не слути сасвим 
Јасно, чисто...

Само хоризонтом  
Руменим 
Муње господаре: 
Бритке и сјајне, те 
Кô угљевља пламсају: 
Црвено и жарко. 
 
Најављује ли се то катаклизма ? 
Или је спасење, једро, нагрнуло  
К нама...? 
 
Издалека, јоште... 
Неко од та два  
Јесте, а оно 
Друго никако  
бити не може... 
 
Главоломка међ 
Влатима траве, 
Потрајаће заносна... 
 
30. 3. 2019. 
 
СТАПАЊА 
 
Она и ја смо 
Огледала  
Површ језера. 
Међ боровима, 
Над којим 
Каска 
Облак бели... 
 
7. 4. 2019. 
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ГЛАДНА ГОДИНА 
 
 

Мирко Иконић 
 

Путујем живот од Прибоја до Пријепоља 
Узводно и низводно 
Старим и новим путем 
Аутобусом па возом 
(Једном пешице, страшне зиме `54) 
Осетљив повраћао... 
                                 Винко Шелога 

 
 

Отац се вратио оне годне кад је власт званично, декретом, укинула козе, 
мислим да је то било у јесен  педесет и четврте. У сећању су ми још, и данас 
живе, његове продорне плаве очи, ушиљени бркови и нарочита крупна црна 
дугмад на помало похабаном капуту. Речи се, иначе, не сећам, одавно сам 
заборавио и његов глас, али очи, очи, заправо ледени поглед, који пробада и 
који је трајао данима, и са којим је после три године ваљда и издахнуо, и она 
крупна црна дугмад, заборавити не могу. Сећам се отац је издахнуо, а очи 
остале отворене, па је стриц једва успео да их поклопи модрим капцима. И 
како то бива: говоркало се по селу да то не ваља и да ће неко из наше 
фамилије убрзо за њим, на онај свет. 

Оно шта се дешавало у нашој кући за три године, по очевом повратку, 
памтим по много чему, али највише по исцрпљујућем раду и оскудној храни. 
Већ те године отац је пространу авлију оградио буковим пармацима које је 
сам цепао негде у планини. У дну авлије озидао је велику шталу од цигала 
које су извађене из срушене задружне пекаре, а које је отац купио за багателу. 
Ни данас ми није јасно како је отац могао да дође до те цигле најбоље 
фабричке израде, када је он, како се причало, био главни противник откупа 
и оснивања сељачких радних задруга и још много којечега  што је народна 
власт уводила и пропагирала. 

Отац се никад није прсио због великог ожиљка на образу који је зарадио 
у борбама за коначно ослобођење Сарајева. Тада је имао само осамнаест 
година и већ две године је био помоћник митраљесца у славној партизанској 
бригади. После рата није користио своје заслуге, а имао их је, био је 
тврдоглав, па нас је чудило како је дошао до те цигле, поред свих оних 
капутлија из нашег места који су жарили и палили окружени ореолом 
власти. Стоји чињеница да је отац био врло одлучан и да је хтео суседима да 
покаже да му се може како хоће. А извесно је да су га они мрзели, и не само 
из пуке зависти. О томе сведоче бројни судски спорови које је отац водио са 
њима. А тужили су га за разне ствари – почев од паљевине задружне сламе и 
клеветања месне власти, па до тровања сеоских керова. 
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Истина, оцу је милиција одузела трофејни револвер који је донео из рата, 
неколико пута га приводили због туче, и то је све. То што је три месеца био 
на војној вежби чак у Требињу, гуцкало се по казни, верујем да није истина, 
јер су многи из нашег и суседних села те године били у резерви, неки баш и 
са нашим оцем 

Та година, кад се вратио отац из резерве била је посебно оскудна, или 
како народ каже: гладна. Ми смо додуше имали, захваљујући нашим 
рођацима, колонистима у Банату, који су нам послали двадесет товара 
кукуруза и два товара пшенице. Али тог лета нам је од неке болештине 
покрепала стока: девет оваца, две јунице и три козе. 

А у јесен је преосталим козама дошао црни петак. Усвојен је закон о 
укидању коза, великих штеточина наших шума и воћњака, па је милиција са 
списком ишла од куће до куће и свако је морао своје козе поклати пред њима. 

Сећам се, беше пао први снег, влажан и тежак као смрт, а у том угаженом 
снегу испред наше куће црвенела се велика локва крви, док су по огради биле 
извешане крваве коже. Паса није било јер су и они били потровани коју 
годину раније, опасним отровом стрихином, којим су тровали вукове. 

Мајка је седела на прагу и плакала, за козама, ваљда, а отац је помирљиво 
мрмљао да се са законом није шалити, да је тако било и код комшија, 
његових душмана, и да ће доћи боља времена када социјализам уђе у све поре 
нашег живота. Ни данас ми није јасно да ли се спрдао или је озбиљно мислио. 

Једино је те гладне године преко сваке мере родило воће. Шљиве које пет 
година узастпно нису рађале, под тежином крупних плавих плодова савијале 
су гране до земље. Данима поткрај лета људи су правили каце, одјекивали су 
звонки ударци којима су набијали обручеве. Тада су мајстори за каце били на 
доброј цени. 

Нама је дошао очев побратим из Босне (отац га је у рату рањеног спасио 
сигурне смрти, отуда то побратимство), био је то чувени пинтер и месец дана 
је нама и суседима правио каце. 

Био је суботар, врло побожан и у свему умерен и искрен. Јутром и с 
вечери дуго би се молио Богу окренут према истоку, а суботом је постио, јео 
само хлеб и пио воду и, наравно, није радио. Понекад је говорио оцу да се 
ближи пропаст света и да је ништа оно што су доживели у борбама на 
Романији четрдесет и четврте у поређењу са оним што ће доћи. 

Деца из суседства су скривена иза ограде псовала каловиту суботу, на шта 
би побратим прекидао посао и изговарао неку опаку клетву. 

Оцу је побратим направио три бурета и четири каце. Две су биле толико 
велике да нису могле бити угуране на врата качаре. Отац  их је са побратимом 
за месечине, одгурао у оближњи шумарак, иза наше куће. Наравно, о томе 
сам сазнао тек касније. 

Умало да заборавим још једну згодицу: очев побратим је фарбао металне 
обручеве на бурадима и кацама црном фарбом. Тада је и мени нацртао 
велике црне бркове, па мало повијене и уврнуте, какве је имао отац. Фарба је 
била масна, није се дала опрати, тако да сам се ја недељу  дана шепурио у селу 
као најчувенији брка, док је очајна мајка грдила и оца и побратима. 
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Тих поратних година на џибру се плаћао посебан порез, такозвана 
точарина. Вероватно је тиме нова држава хтела да сузбије опасни порок 
звани пијанчење, што је био остатак мрачне, буржоаске прошлости, како је 
говорио наш агилни одборник Хасиб Мандал. Опет су сви у селу скривали 
џибру како би ко умео, а само би мањи део показивали пореској комисији 
која је одређивала висину пореза. Зато је отац сакрио оне две каце да бисмо 
некако преживели ту гладну годину. 

Данима смо тресли и брали шљиве. Док су их неке наше комшије терале 
у задружну сушару, отац је један део продао неким познаницима из 
Пљеваља, а остатак је сипао у каце. Наравно, и у оне две у гају, кришом. Убрзо 
је све по селу замирисало на џибру и преврели шљивовик. Али, пећи се није 
смело док не прође комисија коју смо с нестрпљењем очекивали. 

Комисија је наишла једног сунчаног поднева, строга и званична. Били су 
то нама непознати људи, њих тројица у кожним капутима, говорило се да су 
из главног града, а пратио их је један милиционер, нама познати Тозо. Отац 
их је званично и важно одвео у качару и показао им наше каце. Чак се са 
њима и препирао тврдећи да у кацама нема онолико џибре колико су они 
„одрезали“. И ту се, изгледа, преварио, наљутио је строгу комисију која је 
остала при своме. 

Након обављеног прегледа у качари, ћутке су пошли према шумарку. 
Отац се томе противио, чак их је и молио, али је на крају и он пошао за њима. 
Нашли су каце, мирно проценили вредност џибре, и отац је у лицу зелен од 
беса морао да призна и да потпише изјаву да су каце његове и да их је од 
државе скривао. О томе да ли је касније уследила каква казна не сећам се, а 
у очевој заоставштини, међу свакојаким папирима, о томе трага нема. 

Сећам се да је након тога из дана у дан у село долазила милиција. Готово 
из ноћи у ноћ би неком од наших суседа били исечени обручеви на кацама, 
тако да би се надошла џибра расула. 

Сви су сумњали у оца, па га је милиција саслушавала, али он није ништа 
признао. Залуд је понеко спавао у качари да би сачувао каце. Обично би се 
ујутро будио у бари од шљивовика и џибре. 

Отац је једини у селу имао ракијски казан чучавац (поклон од побратима 
из Босне), али га те године за инат ником није позајмљивао. Сви су чекали 
задружни казан, али они су у то време пекли своју џибру. 

Заправо, већ око божићних празника ником није ни требао казан. Све 
каце, осим наших и задружних, биле су исечене. Додуше и нама су планула 
два сена, али отац то није ни пријављивао милицији, већ је говорио да му се 
у сну јавио неки човек и рекао да ће сена бити запаљена за спас душе његове. 
Опет не знам да ли се спрдао или је стварно тако било. И то је, наравно, још 
више закомпликовало ионако компликовану ситуацију. 

Били су већ минули мразеви када је отац, негде средином марта, 
наставио казан испред качаре. Суседи су провиривали кроз тарабе и гледали 
га очима пуним мржње и презира, а он је то видео и ликовао,  изнео је из куће 
радио-апарат на батерије марке „Космај“, који смо тих дана добили на 
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поклон од стрица, колонисте из Баната, и одврнуо до даске: „Мујо кује коња 
по Мјесецу“ – певао је Сафет Исовић, орило се далеко и изван села. 

Када је протекао први казан, отац је помирисао ракију, мало гуцнуо, па 
грозно опсовао. И без пробе, по мирису могло се закључизи да ракија заудара 
на нафту. Никад није тачно утврђено чији су то прсти били, тек отац је сву 
џибру морао просути. Чак су и каце онако празне толико заударале да смо их 
морали баталити. Од њихових дуга смо склепали велики кокошињац, па се 
отац преоријентисао на гајење живине и производњу јаја. И поред тога што 
су кокошке често цркавале, изгледа да су их некако комшије тровале, отац је 
доста користи од њих имао, па смо оскудицу тих година лакше подносили. 
 

*** 
 

Оца су довукли у храстовом ковчегу, на воловским колима, однекуд из 
далека, оне јесени кад сам пошао у школу. Ја сам кришом од мајке одсекао 
сву дугмад са очевог капута, па сам их изгубио у игри дугмића, која је у то 
време међу децом била врло популарна. 
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ПОЕТСКО ВЕЧЕ 
 

Небојша Ђорђевић 
 

EMИTOВAЊE 
 
Звeздa je пeсник кojи сe прeтвaрa у врeлину, 
Чиja сe тoплинa нaтпeвaвa сa бeзнaђeм Црвeнoг џинa 
И дугoвeчнoсти бeлoг пaтуљкa,  
Грaвитaциja сaбиja jeзгрo у свeт(л)oст пoeзиje, 
Вoдoникa и хeлиjумa, 
Нeoн и кисeoник сa угљeникoм у прoцeсу су дo гвoжђa 
ПOEЗИJA JE СУПEРНOВA ЧИJA ЋE СВETЛOСT 
OБOJИTИ ЧOВEЧAНСTВO, 
Кoja ћe oгoлити сeбe 
 
УГAO OДAБРAНE ЗВEЗДE  
НAЛAЗИ СE У СУПРOTНOJ TAЧКИ 
OД ПOРУКE ПEСME, 
КOНВEРTУJE ВРEME У СTEПEНE 
A СJAJ У, И ИЗ РEЧИ  
У ПРИВИД СУНЦA И ПЛAНETA 
 
ЗВEЗДA ПУTУJE КРOЗ ПEСMУ  
Сaчинићe свeст o сeби, oсвeтлити 
Слoбoдaн приступ,  
Зaтим пeсмa путуje крoз пeсму  
И звeздa крoз звeзду,  
Рeвoлуциja je чeстa oсoбинa стихa, jeр сe oкрeћe 
Унутaр пeсникoвe глaвe oд нeкoликo сeкунди,  
A и пo нeкoликo гoдинa… 
Пeсник ћe зa тo врeмe исписaти живoт у вeчнoст(и) aтмoсфeрe 
Узимaјући другa тeлa и мисли, a  
Oкo звeздe  
Рeвoлуирaћe jeднo oгрoмнo пoeтскo – грaвитaциoнo пoљe. 
Штo сe пeсникa тичe, 
Никo нeћe бити пoврeђeн збoг њeгoвe нeaктивнoсти. 
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ШETЊA 
 
ПOНEКA ЗВEЗДA ИЗAЂE ИЗ ПEСME 
И ШETA ПO СOПСTВEНOM СJAJУ 
To криjу тeлa свoja oд пoглeдa вojникa  
У тo дoбa мoжe дa их види сaмo  
Oнaj (кojи je) увeрeн у пeсму. 
Пeсници нeпримeтнo прeлaзe прeкo свeтлoсти 
У пoдсвeст пeсмe извeздaнe сликe 
Maмe их 
Meњajу aгрeгaтнa стaњa... 
Усиjaњa и зaмрзaвaњa 
Шaљу их у свojу (или сoпствeну) чeжњу, 
Jeр пeсник и звeздa су из 
Истoг мoлeкулaрнoг oблaкa 
ДOК, СTИХ JE НAЧИН КAКO ПAДAJУ ЗВEЗДE. 
 
AКO СИ ДOВOЉНO ВEЛИК 
ДA БЉEСНEШ СJAJEM СTOTИНУ MИЛИJAРДИ ЗВEЗДA 
КAO НAГРAДУ ДOБИJAШ TИШИНУ (ИЗ) СOПСTВEНE СEНКE 
СA ИСTOГ ИЗВOРA TAJНИ И СAЗНAЊA 
ЗВEЗДA ЋE П(Р)OСИПATИ СTИХOВE СВEMИРOM 
ИЗНAД ЗAБOРAВA ИMAЋE ЗAВРШEНУ ПEСMУ. 
 
 
ПOETСКO ВEЧE 
 
Пoeзиja и звeздe  
Симултaнo су у истoм квaнтнoм стaњу,  
Пeсник прoдирe дo тoплих мeстa  
Крoз сjajнa врaтa у рaвни eклиптикe 
Jaчинa пeсмe je нeпoткупљивa свojинa, 
Путуje aлхeмиjoм дaљинe 
Признaтим дeлoм живoтa  
Пeсник знa фoрмулу зa изрaчунaвaњe aспeкaтa, 
Нaлaзи лoнгитудe и лaтитудe, сидeрaлнo врeмe 
Звeздa пoсмaтрa пoeтскo вeчe из дaљинe, 
Oнa и пeсмa мoгу 
Бити видљливe зими, 
У кaсну jeсeн прeд jутрo, 
У рaнo прoлeћe прe сумрaкa 
ПOEЗИJA ШИРИ СВEMИР,  
Прикупљa гoдинe свeтлoсти, 
Пoeтскo вeчe je успeшниje  
Укoликo пeсмa мeњa пoлoжaj 
Или сe крeћe вeликим брзинaмa.  
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VY CANIS MAJORIS (VY Cma) 
 
ЗВEЗДA ЦРПИ EНEРГИJУ ИЗ ПРOTOКA ВРEMEНA,  
ПEСMA ЗНA ДA ЧEКA ЊEН ИЗЛAЗ,  
НATПEВAВA УСИJAЊE,  
ПEСНИКOВO СРЦE ЗAХВATИO JE ПЛAMEН 
 
Moжe бити у сaсвим другoм прoстoру 
Oд мeстa дoлaзeћe свeтлoсти, 
Пeсник извиђa 
Пeриoд прoмeнe сjaja,  
Свoje срцe стaвиo je у звeздe  
У сjaj 500.000 путa jaчи oд Сунцa.  
Хипeргигaнтскa звeздa je  
Зaвeрeник пoeзиje, 
Ширићe je у eксплoзиjи, 
Нoсити систoлe и диjaстoлe, прeткoмoрe пeсмe, 
Чувaти њeну свeтлoст oд врeмeнa и прaхa: 
 
Пoeзиja и oблик  
Пoeзиja и вeличинa 
Пoeзиja и дaљинa 
Сjaj пoeзиje:  
Пeсмa рaзвиja тeмпeрaтуру нуклeaрнe трaнсфoрмaциje: 
Звeздa ћe сe oглeдaти у супeрнoви,  
Двe милиjaрдe килoмeтарa прeчникa пoстaћe вeћи: 
Пeсникoвo срцe je у вaтри,  
Пoeзиja oсвeтљaвa звeздaнe стaзe, 
3.900 свeтлoсних гoдинa силaзe нa пaпир. 
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МИСЛИ(Ј)ОНИЦА 
 
 

Јованка Стојчиновић Николић 
  

 
Када улазим у своју собу у којој најчешће препоз-

најем сопствено унутрашње лице, понекад несаврше-
но и храпаво, пуно уцвијељености, а понекад сјајно као 
љубав из огледала, учини ми се да је огроман свјетлос-
ни простор пун озарености и неке посебно позитивне 
енергије. Често сам се питала да ли ће прозори и врата 
моћи да издрже тај снажни свјетлосни живот, који се у 
мени једначи са собним. Она ме свакодневно, наро-
чито у раним јутарњим часовима, још док сви спавају, 
доводи у везу са мојим унутрашњим бићем и изњед-
рава већ преко ноћи моје олистале пјесме и приче. Чак и док намјештам 
постељину послије ноћног спавања, ништа се ту не би промијенило.   

Свјетлост долази са свих страна; са зидова, ормара и ноћних сточића пу-
них прочитаних и непрочитаних књига. Улази у моју мисаону тишину, и, 
одатле се разгранава свуд уоколо; понекад се угнијезди на чамцу привезаном 
за врбу поред ријеке, која га љуљушка на сликарском платну непознатог ау-
тора, што се налази изнад кревета и моје главе више од четрдесет година. 
Заправо, ту сам слику купила за свој двадести рођендан. Још и сад осјећам 
како из слике листају шуме; иза ријеке дјечаци се играју кликера... Буди се 
мноштво догађаја из дјетињства и младости, или се из моје унутрашње не-
видљивости рађају нови и подсјећају ме на Стару трешњу, под којом сам се 
прије неколико децинија родила (чији сам и сада дио), први пут крочивши у 
свјетлост. 

Њу, свјетлост, понијела сам са собом у маленом простору утробе, која је 
први одливак могa живота смјештена на сигурном, успијевајући  да обасја-
њем изнутра освијетли све оскудности видика, дјелујући као спасоносна ва-
сељенска божанственост. 

Ноћу у ситне сате одлазим на спавање и док сва мука спаваће собе мирно 
почива у тишини, ја утонем у размишљање полако укрупњавајући сате не-
санице. А како бих и могла да заспим кад су ми главом колале разне мисли 
разасуте по друмовима завичаја, па и свијета. Често бих ноћу или у раним 
јутарњим часовима исписивала нову пјесму, причу, започињала роман с пог-
ледом у висине, међу звјезданим одушевљењем, које би до јутра понекад гас-
нулo, а понекад ме будилo и постајалo важнo у мојим новонасталим поетско-
прозним сликама. 

Тако моје невидљиво унутрашње осјећање постаје видљиво, па настав-
љам борбу сама са собом изазвана једино сјећањем, нарочито на дјетињство, 
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одрастање, младост... Та животна једноставност откривала се у нашој дјечјој 
доброти и опраштањима свему што би нам се неочекивано нашло на путу. И 
камену и кривом дрвету са спуштаним гранама које су нам заклањале 
видике. Чак и високим травама које су у својим њедрима сакривале коприву, 
гдје смо се саплитали око њеног струка, трчећи кроз живот. Тада би се по-
бунио копривин свијет и поштено нас нажарио, а уједно смо осјећали колика 
је мјерна јединица наше издржљивости. Већ одавно сам њу, коприву, сакри-
ла у пјесму, да ме поштено (по потреби) нажари; баш као и јутарње сунце што 
често изнад литице на ме провирује и не да да завршим започето. Ко зна док-
ле бих писала, али сунце ми не иде на руку, као да у њему видим свог неп-
ријатеља, који ме опомиње да је дан увелико одскочио и да све незавршено 
и неисписано може отпочинути до сљедеће ноћи. 

Одједном ми се учини да лице сунца сјаји из мог лица и мами ми осмијех. 
Одлазим до купатила и сусрет са млазом хладне воде испод туш-батерије 
непогрешиво постаје мој избавитељ из ноћно-јутарњих маштарија. 

Из ходника допире звук телефонa. Док сам навукла огртач, престао је да 
звони. Настављам даље испред огледала са својим јутарњим навикама. 
Утрљавам кружним покретима крему на лице и подбрадак, онда се загледам  
у дубину огледала са четири ока, осјећам да се добро разумијемо... Хватајући 
кваку на вратима купатила, опет чујем звонки телефонски глас. Подигнем 
слушалицу:  

− Да, молим! – јављам се помало збуњено непознатом гласу с друге 
стране жице. 

− Овдје Милић, да ли ме чујеш, Милић... 
− Да, да! Изволите, а који Милић? – проциједих знатижељно кроз зубе. 
− Милић од Ма... Ма... Станковић... Ваљда знаш ко је Милић! 
Испаде ми слушалица из руке и висећи на гајтану окреће се на једну, па 

на другу страну. Самој себи не вјерујем, гледајући у рупице правилно распо-
ређене у неколико кругова на слушалици, кроз које се људи споразумијевају 
или не споразумијевају. Мало сам се прибрала и огласим се поново, непрес-
тано у слушалицу понављајући: 

− Молим... молим... моли... 
Нажалост, с друге стране никог није било, само је мој монолог надгла-

савао непресатано одзвањање из слушалице: тик... тик... тииик... 
Позвала сам пријатеља Бранислава из Београда, знајући да се тих дана 

више него уобичајено дружи са Милићем, јер му пише рецензију за књигу, 
рекавши му да ме је неко звао и да се представио као Милић па да провјери... 

− Управо би данас требало да се чујемо нас двојица, знаш, због рецензије 
− одговорио је.  

Дуго сам се колебала, не одбацујући наду, да ли је то био баш Он, познати 
сликар, јер сам, упознавши га на једној књижевној манифестацији, рекла ка-
ко размишљам да у Нашем граду уприличим изложбену поставку његових 
слика са „лебдећим балванима“, по којима је нарочито био познат. О томе 
смо се поодавно договарали, чак неколико мјесеци прије телефонског по-
зива. Потом сам отпутовала у Београд с намјером да посјетим Кулу на седам 
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ветрова, на Звездари, која је уједно била сликарев атеље, договоривши се 
прије тога у које вријеме да дођем. Како је тих дана била велика гужва у 
градском превозу, позвала сам Милића: 

−Опростите, мало ћу да закасним, колоне аутомобила су непрегледне, 
градски превоз готово блокиран... 

− У Београду је увек тако, требало је да знате! То је Ваш проблем. Ваше 
време истиче за четрдесет минута. Када бих сликао, како бих улудо проводио 
време с таквим као што сте Ви! Ви сте своје време у мом атељеу за данас 
потрошили! – одзвањало је из слушалице, која је очито одмах потом била 
спуштена. 

Присјећала сам се тог разговора, послије којег се више нисам ни усудила 
да га зовем. Тај глас из слушалице у мени се ломио и рушио мој сликарски 
свијет, али временом потреба за „сликарском храном“ све више се увећавала, 
изједначавајући осјећаје мог вањског са унутрашњим свијетом. У тој борби 
између јаве и сна, те моје запитаности и зачуђености пред самом собом, ог-
ласи се телефон. Подигох слушалицу. Бранислав се грохотом смије и преп-
ричава ми разговор са Милићем, између осталог рекавши: 

− Да, заиста је то био Милић, помало љут што му глас ниси препознала! 
Позива нас да га посетимо у атељеу, приликом твог првог доласка у Београд, 
само да проверимо да ли је у Београду. 

− Хвала! – рекох, једва чекајући да завршим разговор, гледајући своје 
обавезе забиљежене на календару, изналазећи могућност свог поновног, 
вјерујући успјешног одласка у атеље Милића од Мачве.  

У другој половини љета, те двије хиљадите године, отпутујем са својом 
млађом кћерком у Београд. Нас двије, Бранислав, М. Димић и заједничка 
пријатељица Ержебет-Јелисавета са својом кћерком Милицом, студент-
кињом четврте године Музичке академије у Београду, упутисмо се право на 
Звездару, у Кулу на седам ветрова. Стигли смо пола сата прије договореног 
термина. Сликар, Милић од Мачве, дочекује нас на капији, ведар и насмијан 
с много већом пажњом него што сам могла и замислити, помало необично 
обучен у црни плашт налик мантији, са црном беретком на глави и штапом 
сличним владичанском. Успут нам показује имање са древним воћкама. 
Објашњава да се баш преко његове куће и атељеа, који су спојени у једно, 
налази „ружа ветрова“, која вриједи „право мало богатство”, посебно љети. 
Затим нас води ка сјеверној страни гдје је некада био бунар са водом, као 
непроцјењиво благо на врх Звездаре. Окреће се полукружно показујући рука-
ма своје имање: 

− Ту се најчешће одмарам у врелим летњим данима и често смишљам оно 
што не видим, а осећам. Али права моја Мисли(Ј)оница је горе, највиши чар-
дак на кући у облику осмоугла са прозорским стаклима на цијелој усправној 
површини чардака. 

Обилазећи атеље са сликама, објашњавао нам је када су настајале, нај-
више се осврћући на циклус о „Картагини“. Наравно, помињао је и своју прву 
самосталну изложбу у Београду 1959, а само пет година иза тога и у Женеви.  
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− А тек да видите атеље у Белотићу, па на Златибору, које сам сам про-
јектовао! То је живот! Па ја сам један од оснивача друштва „Медијала“. За-
једно са Ољом Ивањицки, Дадом Ђурићем, Величковићем, па Љубом Попо-
вићем... Ваљда сте чули! 

Окрећем се Ержебет и молим је да пита сликара оно што ме највише 
занима, јер још сам у неком грчу и страху да ће ме поново игнорисати. 

− Како сте успели толико да насликате? – знатижељно ће Ержебет. 
− Па ја сам стар најмање четрнаест хиљада година и долазим из небеске 

дубине. А када одем, а то ће бити у деведесет другој или сто дванаестој, нисам 
баш сигуран, опет ћу се појавити кроз два века. Иначе сликам од октобра до 
априла. Да је сада један од тих месеци, не бисте ви били овде. Ти месеци су 
за мене највећи креативни чин... Ух, па ви дошли први пут и мислите да 
сазнате све... 

− Да, видим на сваком платну су балвани, веома интересантно и колико 
знам јединствено, иако је моје сликарско знање незавидно! – додадох, мис-
лећи у себи да није било моје жеље за организовањем изложбе у Нашем гра-
ду, не бисмо сада били ту.  

− Видим да су скоро сва сликарска платна већих димензија, имате ли 
мањих слика у продаји? – упитах. 

− Немаш ти толико новца, ни за најмању слику, ево, на пример ова, 
добићеш је на поклон када буде изложба, сада не може! 

Нисам крила своју радост. Показала сам свима да погледају слику са 
прозорчићем, а кроз њега два балвана, само што нису излетјела. Уоквирена 
у тамносиви паспарту, са црним широким дрвеним рамом. Размишљам ко-
лико је животних нити сликано на тако малом простору, па још и одлазак у 
свемир, те сам се и сама бар на тренутак осјећала свемирском. 

− Хоћемо ли на врх чардака, у Мислионицу? – охрабрих се и ја 
− Рекао сам Мисли(Ј)оница, са великим Ј, запамти то! Горе је највећи 

рудник, право благо, богатство које су ми ноћас опљачкали лопови. Однијели 
су ми више од хиљаду скица. Ни једну слику нису, али у скицама је моја душа, 
моја глава! Мисли(Ј)оница личи на покојника, а и ја сам скрушен и немоћан. 
Мртав сам човек, само што још нисам умро, или можда нема никог да ми то 
каже... Поткресали су ми крила. За лопове нема ни кључа ни браве. Још сав 
треперим, као да сам жигосан, а и ви баш данас изабрали да дођете! 

− Ипак, Милићу, ти си овековечио једну епоху и прошао кроз више бол-
них него срећних тренутака. Надам се да ће полиција добро обавити свој по-
сао! – скромно и ненаметљиво, огласи се М. Димић. − Твој сликарски ћи-
либар је јединствен и препознатљив у свијету! – придода.  

Сунце се већ подигло високо, као и мирис куваног слатког купуса са 
телетином и јагњетином из великог лонца, који је заузимао пола плоче на 
специјално направљеном шпорету, смјештеном у кухињи са друге стране 
Милићевог атељеа, што се ширио свуд около по дворишту. Милић је позвао 
мене и Ержебет-Јелисавету, пришавши креденцу, ручно урађеном по моделу 
некадашњих, уз шкрипу отворивши доња врата, показујући нам тањире, 
есцајг и остало покућство, рекавши: 
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− Понесите колико нам треба на онај велики сто, тамо у дворишту, сви 
ћете ручати. Тај ручак сам специјално направио за вас! Погледајте, све је 
здраво за живот! Тако треба да се храните, куваним поврћем са месом, а може 
и без меса... 

Послије свега, стигло је и воће и велика, изнутра добро црвена и зрела 
лубеница, која је под ножем пуцала у тренутну тишину, довољну за неколико 
гласова.  

Не могу да заборавим усхићеност и радост због дана који смо провели 
сви скупа освојивши још једну спознају живота ликовно обликованог, а 
посебно, што договорих изложбу, која би требало да се одржи у Нашем граду 
(Добоју) половином марта 2001. Осјећала сам се попут дјевојчице која, идући 
путем преко брда и пашњака, пјева да је цијели свијет чује, а заправо, ја сам 
цијели свијет и све његове видике, носила у својој глави, у свом бићу, живећи 
од тога данима, као да сам изашла из неке бајке. 

Вративши се у Добој, почела сам да припремам сва документа потребна 
за пренос слика преко границе. Милић ми је послао списак, који сам уредно 
предала у Министарство, ради добијања привремене дозволе за извоз. Пов-
ремено смо се чули телефоном, а ја сам свакодневно из канцеларије силазила 
у галерију Центра за културу и замишљала како ће изгледати слике у том 
прелијепом, чистом и свјеже окреченом простору; простору који ће нас преко 
Милићевих слика спојити са имагинарним свијетом и оним који је у нама 
годинама. Ослушкивала сам у себи тишину, која ме можда таква више ни-
када неће стићи и озрачити попут свјетлости која се као сврдло увлачи у љу-
де, која ниче као цвијеће из саксије и стрпљиво се попут невидљивог дима 
извија ка звијездама.  

Сјећам се, била је сриједа, зазвонио је телефон. Женски глас се јавио с 
друге стране жице.  

− Овдје Горица А.  
− Да, изволите! – рекох. 
− Да ли се сећаш, биле смо скупа у Вишеграду, поводом Андрићеве стазе? 
− Како да не, али не очекујем твој позив, па те нисам препознала! 

знатижељно одговорих, јер никада до тада нисмо комуницирале телефоном, 
али смо се дружиле на разним књижевним манифестацијама. 

− Управо сам стигла с посла! − Горица ће, која је радила као љекар у 
Ургентном центру у Београду. − Знаш ли кога сам прије два дана примила на 
одјељење? Хтело се да баш ја будем у смени. 

− Како бих могла да знам! − огласих се помало збуњено. 
− Милића од Мачве! 
− Милићааааааа... На претраге? – упитах. 
С друге стране жице мук, тишина... А онда дубок удисај, као да се спушта 

на мене. У тренутку и мој дах се зауставио; дубоко у души трне свјетлост... 
Дуго смо ћутале... 

Према мени се изненада покренула санта леда са Милићевих слика. 
Споро... као да је сачекивала друге, које су се сустизале, једна по једна и тако 
чинећи ледену ниску све више затварале слободни водени простор, потом, 
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мијењајући свој облик, штрчећи из њега попут црне зјенице у оку, мотриле 
моје посивјело лице. 

Чула сам летеће балване како се сурвавају са небеса и падају преко лица 
пејзажа. И оне са моје несуђене слике, како искачу кроз прозор и за тили час 
постају мртваци на мојим рукама. Покушавала сам да их вратим на своје − 
сувишно − мјесто, али превише су се удаљили од свог Тијела. Кроз уши су ми 
пролазили двоструки звукови од судара мртвих и живих дрвета и нестајали 
негдје горе, у висинама; провлачили се испод сивих облака и заувијек нас-
тављали да плутају Рајским долинама. 

Сјећам се тог осмог децембра двијехиљадите, како је снијег са гроб-
љанских цвјетова у Алеји заслужних грађана у Београду, прелазио у наше 
животе и ледио се у тијелима, док смо чекали да се однекуд појави „птиче 
феникса“. 
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ПОСТАЊЕ 
 
 

Милан Анђелковић 
  

 
ПОСТАЊЕ    
   

1.  
Били смо ватра и жетва самртна. Угљенисано  
класје смо били. Док смо стајали, били смо  
живи, а сад нам мртвима ваља да вода  
 постанемо. 
  У кући нашој горе иконе 
  У кући нашој гусле горе... 
Свуда се шири нека оморина и лети 
задах смрти: над нашим главама блудним, 
над нашим очима празним. 
 
  2. 
Мрамор смо били и голи камен. Венеро 
из Винче, Богородице (каноном певана,  
молитвом дозивана мајко), Јелена из царског 
сјаја свога, Милице Љубостињска, Јефимија 
тужна, мати Ангелина, Мајко! 
  Време безбремено, бреме  
  невремена и женске сузе камене. 
Све се у једно гнездо свило и све је постало 
слутња. Ватром угаси пламен водени 
и постани песма, Змај Огњени Вуче! 
 
  3. 
Пара врелог гвожђа изнад ове воде, 
то је од бола мача скованог. Испарава  
син који лута, у депресивном ваздуху 
нестаје. Умире безнађе његово. 
  Тражи Сунце, лети облацима, 
  тражи себе у дану сутрашњем... 
да постане око. Суза да постане. Да буде 
вода. Да живи, да живи и да умире. 
У овом обличју нема му смрти. 
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БИВШЕМ ДЕЧАКУ 
Ивану В. Лалићу 

 
Четири дана могли смо се срести. У четири канона стамена. 
Он заклети тумач зеленог језика и ја – бедни скупљач мрва 
бледог зеленила. Наш сусрет нигдашњи, нас је занавек 
везао тешким ланцима трагања. 
   И тако стојимо расути, и тако 
близу бездана, и један другом смо с оне стране. 
Видиш ли бившег дечака, Иване? 
 Видиш ли росу умрлу на покошеној трави? 
 
Свет је ипак препун бедних неистина. Далеко 
изван мене леже ми снови заклани и један другом 
шапћу. Њихови гласови нису ми знани. Није то 
ни један од мноштва језика које не познајем. 
   Слутим да је песма и да је моја, 
а не знам да ли ме у њој има. 
Видиш ли бившег дечака, Иване? 
 Познајеш ли језик његових снова заспалих? 
 
Промишљам камен, себе да сакријем, јер страх је од сопства 
мимо свих страхова. Јавно једино певам, и то  
све ређе и загонетније. Избија чудна простота из тајни 
у којима никад нема одгонетке. 
   На једном зиду пише „Нема хлеба“. 
Плаво је одавно постало крваво и остало без нас. 
Видиш ли бившег дечака, Иване? 
 У крви његовој пламти привиђење и крв га његова ништи.  
 
 
ЈАДНИ БОГОВИ 
 
Испред сеоске продавнице − скоро уџарице, сиротињског  
храма, увек прашњавог, испијају пиво јадни богови. 
На лица и на браде пала им прашина,  
а прича, међутим, увек им је свежа 
(рекао бих: као јутро, али је боље казати: подне, 
да се не наљуте богови јадни). 
 
О световима које су стварали,  
а који су као сва деца богова, 
изневерили родитеље –  
које  јаднима називају простодушни људи, 
о тим се световима 
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једни другима јадају. 
Увек са причом боговском.  
Своји на своме. 
 
Понекад лажу као песници, 
али им не узимам за зло, 
и запишавају, у мраку зид, 
омокре ногавице, 
или проспу пиво, 
а гнев боговски не просипају никад, 
као да су љути на старе законе своје.  
 
 
СЕПТЕМБАР 
 
За суседним столом, неки Британац 
испија пиво и нешто мези дечјим залогајем. 
Очима, живо, омеђава шанк, и зид, и излог 
са свих страна. 
Украо је поглед мртвог младића 
којег сам познавао,  
који је умро весео, 
својом вољом; 
равнодушан на болове света.  
 
Претварам се да читам неку књигу 
у којој нема смрти. 
Јуче су радници погребне опреме 
унели ковчег у неки стан, 
у Улици Вука Караџића. 
Износили су умрлог 
наочиглед пролазника 
међу којима сам био и ја. 
 
Нисам видео то мртвачко лице. 
Био је леп дан, с мало оморине.  
 
Септембар је месец таквих чињеница.  
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БЕЛИ КОЊ У СНЕГУ 
 
 

Јелена Цветковић 
 
 

БЕЛИ КОЊ У СНЕГУ 
 

„Само право, прати пут, не застајкуј често. Дубок је 
снег, гледај да идеш тамо где већ има утабаних стаза”, 
сећао се очевих речи.  

„Одмарај коња кад можеш, и пази на чутурицу”, од-
звањало му је у глави.  

Коњ се већ уморио, па је сишао са њега и погладио 
га по њушци. Из раширених ноздрва избијала су два 
снопа паре, а бела дугачка длака сјајила се на попо-
дневном хладном сунцу. Још два сата и сунце ће 
нестати иза оближњих брда и остаће сам, заробљен у 
негостољубивој шуми. Мораће да пожури, да замори 
већ изнемоглог коња и стигне пре првог мрака.  

„Кад стигнеш до високог храста под којим ћути 
једна мала клупа, одмори душу и коња и осврни се око себе. Мало даље је пут 
који води дубље у шуму, не плаши се, седи на коња и као ветар прохуји. Неће 
проћи много и бићеш на једној широкој ливади.” 

Сишао је са белог коња и сео на клупу. Још нејаке руке дрхтале су од хлад-
ноће, па их је тако поцрвенеле и хладне гурнуо под дебео зимски џемпер, 
чији су му рукави били предугачки и често падали преко дланова. Попио је 
пар гутљаја воде, све гледајући у свог коња који је снажно рзао и ударао ко-
питама по снегу. Са храста се на њих обрушавао снег, заклањајући видик на 
густу шуму која их је опкољавала. Проверио је да ли је торба око његовог 
појаса чврсто везана, гурнуо руку у њу, а када му је под прстима зашуштало 
писмо, попео се на свог неоседланог коња и појурио ка путу пред њим.  

Коњ је заронио у сметове, раскопао нетакнуте планинске дине и одједном 
је као ветар почео рушити зидове од стакла што су избијали на путу. Осетио 
је снагу свог старог коња, морао је чврсто да се држи како не би завршио у 
снегу. Као да се подмладио, коњ је пројурио кроз затрпану шуму и убрзо је 
изашао на ливаду о којој му је отац причао. 

„Са друге стране је опет шума. Одмах ћеш наићи на поток, па допуни чу-
турицу и напој коња. Продужи даље брзо, јер неће проћи много а већ ћеш 
прве куће угледати.” 

И чим је угледао тај поток, он је сишао са коња и узео чутурицу. Али чу-
турица је већ била пуна, иако је скоро до последње капи испразнио. Коњ се 
напио воде па је само мирно стајао крај потока а црне очи су се утапале у 
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надолазећи мрак. Постајало је хладније, и његове мисли су једва призивале 
очеве речи.  

„Њихова кућа је међу првима, опасана дрвеном оградом, можда ћеш је се 
и сетити. Видећеш амбар и бунар мало даље. Не вичи, само уђи и предај 
писмо. А коња нахрани и чекај.” 

Узјахао је, претходно још једном проверивши писмо. Мрак је лагано гу-
тао шуму и све већи страх је почео да господари његовим срцем. Често је 
жмурио и дубоко дисао. На трен му се учинило да сања, па је замишљао како 
јаше у шуми надомак своје куће, где га чека топла постеља и дечија безбриж-
ност. Његов бели коњ је пуном снагом јурио кроз храстову шуму, не 
посустајући ни на трен. Дуга бела грива вијорила се као застава, секла је  
мрак по коме су провејавале ситне пахуље. 

Из ноћи су израњала мала светла. Јаче је пригрлио коња и он је убрзо 
стао пред једном кућом. Имала је лепу ограду и велики амбар. Сузних очију 
је пољубио коња и повео га у двориште. Неко се унутра смејао, повремено би 
се зачула и песма. Отресао је снег са чизама и нечујно покуцао. Смех је био 
све јачи, па је одлучио да непозван уђе.  

„Откуд ти, сине, по овој зими? Где је отац?”, упитали су скоро сви углас, 
поскакавши са столица. Соба је била пуна људи, румених, насмејаних, ситих. 
На столу је било доста хране, али је он није гледао. Само је узео торбу, изва-
дио писмо и предао првом који му је пришао.  

„Шта пише, побогу?”, запиткивали су. 
„Није добро”, одговорио је деда након пажљивог читања. „Пао је у по-

стељу.” 
Деда се обукао, позвао још двојицу и изашао напоље. Дечак је сео крај 

топле пећи, спустио поглед и слушао дубоко дисање свог белог коња.  
„Чекај, јер све што можеш, ти си урадио. А ако ја одем док си у путу, знај 

да ћу се у белог коња претворити и увек те чувати.” 
 
 

НЕДЕЉА 
 

И није се зато окретао. Јесте да је ветар дувао све јаче, прикрадао се све 
брже и вештије иза његових леђа, али нешто је недостајало тог јутра. Нешто 
свакидашње, нешто што га свакога дана без изузетка прати. Размакнуо је 
ретку маглу, ту хладну прозирну завесу од капљица и збуњено тражио недо-
стајући део његовог уобичајеног јутра. Очи су без успеха пребирале по 
маглом прогутаној улици... свет је чврсто спавао.  

Ходао је све брже, плашећи се да не закасни на посао. Изједала га је ми-
сао да је нешто можда заборавио... неки важан папир, бележницу или личну 
карту. Није волео да заборавља ствари, цео дан би му тада био расут, мисли 
пресечене на пола, па би се често губио и одсутно претурао по својим фио-
кама у глави. Наговештај мрачног дана одузимао му је снагу, гледао је своје 
ципеле како саме путују негде, иду неким зацртаним путем који није волео. 
Хтео је да стане, да седне на плочник тротоара и изврне торбу наопако. Сат 
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је, међутим, говорио да мора да пожури... неко тамо стоји и броји сваки ми-
нут, полаже право на његово време, покушава да га одвоји од неба и зароби 
његове руке. Ветар га је гурао напред, размахао се уплетеним улицама, 
бацајући котуре од облака њему пред ноге. Свет је и даље чврсто спавао. 

Минут по минут, био је све ближи високој згради која је владала улицом 
са звучним називом, и поносно гутала мале радње и кућице у свом подножју. 
Већ нервозан и скоро па раздражен, неспретно је затворио препуну торбу по 
којој је све време претурао тражећи заборављену ствар. Јак ветар га је још 
једном погурао и он је улетео у зграду, без уобичајеног поздрава са чуваром. 
У коси му је остао траг тог немирног јутра, па је брзим потезом руке склонио 
непослушни прамен који је падао преко његових посивелих очију. Погледао 
је око себе. Просторија у којој се налазио, то нимало пријатно одељење пре-
грађено скученим квадратима са по једном столицом и радним столом, била 
је потпуно празна. Нигде уобичајене буке, јурњаве од стола до стола, звоњаве 
телефона и бучног довикивања.  

„Данас је недеља”, дошапнуо му је чувар који се дошуњао иза његових 
леђа. 

Гласно се насмејао, гужвајући торбу из које су испадали папири. 
„Заборавио сам да је данас недеља!” 
Чувар га је потапшао по рамену, одмахујући главом. 
„Идите кући и лепо проведите  дан.” 
Обузела га је језа од те сиве просторије, увек пуне људи, увек препуне 

напетости и немира. Због ње су му очи посивеле, па је свуда око себе видео 
скучене собе и прозоре са навученим завесама иза којих није постојао свет. 
Свет се смањио и претворио у квадрат. У њему су, место кише, шуштали пре-
киди на телефонским везама, а сунце су замениле бројне лампе распоређене 
по читавој просторији. Како је погледао свој уредан сто, тако је пожелео да 
му приђе и побаца све са њега. Да размакне завесе, пусти мирис живота, ма-
кар једном удахне ваздух коме су овде забранили улаз.  

Погледао је на сат који је већ откуцао девет часова, и уместо да оде, по-
бегне што даље, пришао је свом столу и сео. Распоредио је папире, оловке и 
печате, спустио главу и почео да ради, све више се повијајући и нагињући ка 
столу.  

„Данас је недеља!”, довикнуо је опет чувар из тесног ходника. 
„У реду је!”, узвикнуо је. 
Чувар је махнуо и упалио све сијалице. Остао је сам под бљештавим пла-

вим светлом, као под сломљеном небеском куполом која свет обасјава 
зрацима натопљеним у отров. Напољу се спремало за кишу. Само што на 
земљу није почело да пада камење, а он је гледао у папире на свом столу, не 
показујући интересовање за спољни свет. 

„Зашто не одеш?”, однекуд се зачуо глас. 
„Куда да одем?”, насмејао се, не подижући главу са папира.  
„Било где. У парк да покиснеш, у ресторан да попијеш кафу... кући”, глас 

је утихнуо. 
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„Боље је кад човек пригрли своју судбину, а ионако ћу морати овде да се 
вратим сутра. Ако када завршим ове папире, можда ћу моћи...” 

Схвативши да прича сам са собом, устукнуо је и скочио са столице. 
„Боже, па ја сам полудео. Причам сам са собом. Не, још само ово да завр-

шим и морам кући у кревет.” 
„Сам са собом?”, глас се вратио, „па, не бих баш рекао.”  
Из кутије поред гомиле фасцикли и папира на столу проговарала је 

оловка. Ситно, нејасно обликовано лице одмах испод мале ружичасте гу-
мице, осмехом га је дозивало. Протрљао је очи, држао их затвореним неко 
време јер није могао да поверује да пред собом види лице његове изгрицкане 
и дуго ненаоштрене оловке. 

„Мора да сам полудео”, још једном је закључио. 
„Зашто тако кажеш”, љутила се оловка. „Само зато што ме сада први пут 

видиш, први пут си обратио пажњу на мене. Ја те увек дозивам, када је гужва 
и ни приче вас људи не могу јасно да се разумеју, ја вичем, молим, пре-
клињем. Али ти никада не гледаш у мене. Заокупиран си својим послом и не 
скрећеш главу са тих папира и рачуна.” 

Није знао шта да уради. Да ли да још једном протрља очи, али то ће сва-
како још више наљутити његову оловку, да ли да побегне главом без обзира 
и почне да пије  лекове за смирење. 

„Чекај, ти хоћеш да поверујем да ја заиста причам са својом оловком?”  
„Наравно. Питај ме шта год хоћеш, нешто о свом радном дану, неким 

навикама за које само ја и ти можемо знати. Ево, по средини ми је остао 
отисак твог предњег зуба онда кад си изгубио шансу да постанеш виши сара-
дник. Није ме болело, патила сам заједно са тобом.” 

Гледао је оловку и даље у чуду. 
„Временом си постао помирљив, па све прихваташ са миром. Још увек 

верно долазиш на време и никоме се не замераш. Плашиш се, изгубићеш 
службу. Радиш недељом.” Ту последњу реч оловка је посебно нагласила. 

„Могу да одем кад год пожелим!”, узвикнуо је, уставши са столице. 
„Па зашто онда не одеш? Пашће киша, иди да покиснеш, да осетиш жи-

вот!” 
Ћутао је, као да не зна шта да јој каже. Још увек се борио са тим да раз-

говара са својом оловком која месецима, ако не и годинама лежи на његовом 
столу.  

„Ако ти ово заиста причаш”, рекао је, „онда мораш знати да сам побеђен. 
Безвољан. Али, посао данас мора да се чува. Мораш бити спретнији, полет-
нији, паметнији од других. Иначе остајеш на улици, а неко други, били ко, 
сешће на твоје место као да никада ниси ни постојао. Као да ништа вредно 
ниси учинио!” 

„Свакако ће неко морати да седне на твоје место. Једног дана. Као да ни-
када ниси ни постојао. Гледам те некад, очи ти се саме затворе над тим 
тешким папирима. Тада жалим што не могу да ућуткам сву ову буку, да се 
макар на кратко одмориш.”  
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„Ти не разумеш”, окренуо јој је леђа. „Ово светло ми је упило живот из 
тела, али ми је живот и дало. Како бих преживео да сада одбацим све ово и 
изађем да шетам по киши?” 

Оловка није проговарала, само се наслонила назад на своју кутију. Киша 
је падала како дуго није. У велике прозоре заклоњене завесама ударале су 
тешке капи, повремено би зајечало од удара грома негде у даљини. 

„Сад мораш остати са мном”, насмејала се оловка. „Напољу је права 
олуја.” 

„Откуд то да оловка прича?”, вратио се ближе столу. 
„Све овде прича. Само је питање да ли ко слуша. Она саксија поред завесе 

већ дуго покушава да призове домара да јој донесе мало воде. Ускоро ће 
цвеће умрети ако се не залије. Она лампа моли човека који седи поред ње да 
јој промени сијалицу, док он само трчи од стола до стола, правећи се да не-
што битно ради.” 

„А ти?”, упитао је тихим гласом, „зашто ме ти дозиваш?” 
„Ја само бринем за тебе. Без користи, без тражења какве услуге.” 
Узео је оловку у руке, пажљиво је наоштрио и вратио натраг у кутију.  
„Киша престаје, можда бих могао мало и да покиснем”, рекао је уставши 

са стола. 
„Ипак одлазите”, довикнуо је чувар из своје мале топле просторије. 
„Идем кући, за данас је доста.” 
„Благо нама кад имамо тако вредне раднике који долазе чак и недељом!”, 

узаним ходником одјекивао је глас. 
Изашао је на улицу где му је сасвим слаба киша наквасила чело и уми-

рила онај непослушни прамен косе. Одасвуд су одјекивали гласови 
побеђених и њихових заточених душа. 
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ТАИН 
 
 

Каја Панчић Миленковић 
 

 
САМУИЛОВИ ВОЈНИЦИ 
 
Ћутањем повезани 
као Самуилови војници једним оком 
враћамо се у невидљиву заједничку кућу. 
И свако у својој соби 
чека да се врата отворе, 
нежност поруши зидове. 
Дуго, већ дуго 
негујемо неме речи као собно цвеће, 
туђе погледе уместо својих. 
У страху 
oхлађеним длановима притискамо срца 
да не искоче из груди 
и полете као стреле у преостало здраво око. 
 
 
КО ЋЕ ТЕ ПРЕПОЗНАТИ? 
 
Ни на кога не личиш. 
 
Можда су твоје речи празне. 
Можда си шарена љуштура 
из које веје лањски снег, 
клија јучерашња семенка воде. 
 
Лице ти је топло 
као непознато лето, 
понекад плаво као кожа неба 
или поглед мора према облаку. 
 
Из куће излазиш као из свлака. 
У постељу улазиш телом девојке 
да угрејеш  кости, 

наставиш прву причу из „Хиљаду 
и једне ноћи”. 
 
Нико те још није срео 
са туђим леђима иза себе 
или белим штапом испред себе. 
 
Повремено си невидљива 
као дух покојника у кући. 
Ко ће те препознати у висини, 
ко сачекати на крају лета? 
 
И у дворишту ни на кога не ли-
чиш 
а камоли у заједничком кавезу. 
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КО ЈЕ КОГА ИЗГУБИО? 
 
Негде те чекају моје руке и усне. 
И ја их тражим да те заједно дочекамо. 
Одавно их не видим на себи, 
ни у сјају лета заспалог у мени. 
 
Ти долазиш наг од неба до земље 
голих очију на почетку и крају себе. 
Све си донео са собом. 
наше животе, целу кућу и жену 
која те чека уместо мене. 
 
Jош усне као себе тражиш 
 
Још руке своје нисам нашла 
и чекам да ме пронађеш целу. 
 
 
ГДЕ ВИШЕ НЕ ПОЧИЊЕ НИШТА 
 
Не иди тамо 
где више не почиње ништа 
и ништа се не завршава. 
Снег који је падао у твојим сећањима 
неће се истопити, 
Сунце које је после изгрејало 
ни зрачак није оставило у пахуљи, 
ни у твом оку 
да видиш докле је стигао, 
где заувек остао глас који не нестаје, 
сећање које живи мој живот као наш. 
Никада нисмо о љубави говорили 
као о животу и његовом крају, 
 
као да она не одлази с нама  
тамо где ништа не пролази. 
Она је живела наше животе 
кao боја и мирис у цвету, 
с нама, као облик с простором 
искра вечности у времену;  
ни гладна ни жедна, 
ни уморна, ни сита себе, 
ни стара ни млада. 
Да ли ће и она поћи с тобом 
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када одеш тамо  
где ништа не пролази? 
Хоће ли и њен део у мени 
поћи с тобом да би била цела 
или ће подељена 
почети да живи два живота: 
твој у смрти, 
мој као остатак, наставити са мном 
чекајући одлазак тамо 
где више не почиње ништа 
и ништа се не завршава? 
 
 
ТОПЛИНА 
 
Речи су топлије од наших живота. 
као да греју једне друге: 
твоје кристалне − моје свилене. 
Мој поглед у душу 
летом додирује твој поглед према небу. 
Без жеље твоје и моје  
тражимо се испод снега, изнад ветра 
и укопани стајемо где сви исто виде. 
 
 
ТАИН 
  
Када одлазиш као да се враћаш 
понеси остатак мог најтоплијег лица у очима, 
таин умешен од ћутања 
и осушених суза уместо соли. 
 
Дуго ће борба: 
док протеку све сребрне воде кроз мене, 
у очима погасе ноћне гласове голог неба 
и црне сузе мајчиног млека 
да пахуље завеју мрље 
и дубоке  јутарње јаме у прстима. 
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ПРАШЊАВЕ КУГЛИЦЕ 
 
 

Ивана Ј. Петровић 
 

 
ТРЕНУТАК 
 
Излаз безизлазан 
На излазу улаз телесни 
на излазу излаз бестелесни 
где је телесно 
где бестелесно 
где је граница 
на улазу улаз телесни 
на улазу излаз телесни 
где је било бестелесно 
 
Између улаза и излаза тренутак вечности 
школа која отвара врата правог излаза 
школа која отвара врата излаза 
 
Избор након улаза без обзира да ли је… 
увек води ка излазу бестелесном 
какав ли је? 
знаћеш и ти и она и он и ја 
јер то зависи од оног тренутка између улаза и излаза 
 
 
ПРАШЊАВЕ КУГЛИЦЕ 
 
У прашини куглице прашњаве 
стварају се и сударају 
крећу се 
одлазе и долазе 
ломе се 
пропадају и уздижу 
пропадају и тамо остају 
 
Споља сличне једна другој али ипак кажу људи 
једне лепше 
друге мање 
а можда су само  
различито обојене 
и прашњаве 
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Испуњене посебношћу 
свака има свој садржај другачији од осталих 
свака ствара свој садржај да опстане у прашини 
и касније стигне у масу пропалих 
какав ли је садржај тих прашњавих куглица 
каква ли сам ја 
да бар могу знати то 
 
 
ОДРАЗ 
 
Избезумљеног погледа корачају људи око нас 
њихов израз се огледа у нашим очима 
наш у њиховим на свој начин истим 
и ишчезава у дугим можда и кратким ноћима 
 
Свитање доноси појаву која је тако иста 
а увек ново различита после вишечасовне таме 
и опет са оним познатим изразом 
коме зафали често још једно раме 
 
Један израз другачији од осталих  
у нама је скривен чак и доступан 
али страх од масовно присутних израза 
навика на масовне изразе 
потреба за масовним изразима  
кочи његову појаву 
иако је довољно јак 
да их све потисне   
јер одраз љубави његов је изданак 
 
 
ИЗБОР 
 
Између ничега и нечега 
Бираш 
јер оно вредније од нечега је нестало, 
разнето, одбачено, отуђено, обојено 
А ти бираш 
 
Између празнине и тог јадног неискреног осећаја  
Бираш 
у души трагови расцепа за оним правим,  
дубоким, постојаним, неоспораваним 
А ти бираш  
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Између непостојања и оног нагонског,  
несталног, прљавог 
Бираш 
у истини прожета лаж 
А ти бираш 
 
Између тачке на будућност и тренутка, 
Бираш 
Избор је у сећању 
А ти бираш прошлост 
 
 
НЕМИР 
 
На ивици познатог немира 
када је давно бачена коцка коначно заустављена 
кажем коначно јер сам желела 
али мислим да је та залуђеност реално преурањена. 
 
Можда страх од невидљиве топлине  
која као лијана обавија моју целост 
и мисли шаље само у једном правцу 
кочи разумне погледе и зауставља смелост. 
 
Иако је окрутно  
неразумно 
и у тренуцима скраћује дах 
волим тај немир  
залуђеност 
невидљиву топлину  
која ме опседа 
разапиње  
увек враћа на ону познату чистину. 
 
Коцка опет започиње котрљање и 
односи примамљиви талас 
коначно остајем сама у познатом окружењу 
коначно кажем 
…а жалим 
и молим се поновном сновиђењу. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСТОВИ 
ПРЕВОДИ 



 

 

На страницама које следе Исток доноси поезију белоруског песника Јанка Купале, 
као и прозу белоруских писаца Николаја Чергинца и Васиља Бикова, у преводу Дајане 
Лазаревић. Затим следи проза руског писца Вјачеслава Рибакова и поезија песника 
Сергеја Зотова, као и украјинске песникиње Јулије Мусаковске у преводу Јарослава 
Комбиља. Потом, поезија пољског песника Мирослава Луковича, у преводу Милијана 
Деспотовића и Олге Лалић Кробицке.  

У претходним бројевима (23 броја у 14 свезака), Исток је у рубрици Мостови на 
око 430 страна објавио поезију и прозу из следећих земаља: 

Број 1/2014: Португалија, број 2–4/2014: Русија и Пољска, број 5–6/2015: Пор-
тугалија, број 7–8–9/2015–2016: Енглеска, САД, Белгија, Грчка, Русија, Словачка, Бу-
гарска, Македонија и Словенија, број 10/2016: Јерменија, Русија, Словенија, Румунија 
и Словачка, број 11–12–13/2016–2017: Бугарска и Украјина, број 14–15/2017: Брита-
нија, САД, Македонија, број 16/2018: Немачка, број 17/2018: Бугарска, Норвешка, 
САД, број 18/2018: Немачка, Број 19/2018: Украјина, Русија, број 20/2019: Француска, 
Белорусија, Шпанија, Украјина, Број 21-22/2019: Русија, Украјина, Румунија, Латиноа-
мерика, Индија, Шпанија, Македонија и број 23/2019: Норвешка, Венецуела, Македо-
нија. 
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БЕЛОРУСКА ПОЕЗИЈА  
НАД СВОЈОМ ОТАЏБИНОМ 

(превод: Дајана Лазаревић) 
 
 

Јанко Купала 
 
 
НАСЛЕЂЕ 
 
Од памтивека прадедова 
Наслеђе ми је остало; 
Међу својима и странцима 
Као мајчина ми је милост... 
 
О њој ми бају бајке-сни 
Пролећне беле раде, 
И шумски шаптај септембра, 
И у пољу оголели храстови. 
 
О њој ми буди успомене 
На липи рода клепетањем 
И та стара ограда маховином, 
Што леже селу уз раме; 
 
И то досадно јагњеће 
Блејање-зов на испаши, 
И крик породице врана 
Тамо где су крајпуташи. 
 
И у бели дан, и у црну ноћ 
Ја около бацам погледе, 
Ил’ је ова туга збријала негде, 
Ил’ је усти трута нису појеле. 
 
Њу носим у живој души, 
Као вечиту светињу-пламен, 
Који међу тамом и глувоћом 
Мени светли за латицом. 
 
Живи породица са мишљу том 
И сањају сни неуништиви с њом... 
То је наслеђа мога сена 

Цела З е м љ а  Р о ђ е н а. 
1918. 
 
ЛЕТО 
 
Лето ти, лето лето-расцветало, 
Колико доносиш накита са собом! 
Вуку се снажно шниреви  
                                           класовити, 
Мирише привлачно трава над  
                                                  реком. 
 
Иду по ливади косачи немарни, 
Понегде при дну срп је поскакао; 
Зачула се песма дугачка, досадна− 
Ехо се разносио − бор одговарао. 
 
Шум се котрљао од шуме одевене; 
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Сунце се купа у одбљеску роса; 
Ех! кад би дошла и срећа до ње! 
Ех, кад би било мање туге и суза!.. 
[1906–1910] 
 
 
ШУМСКО ЈЕЗЕРО 
 
Дрема опасана шумама вечитим, 
Тишином слани језеро у шуми; 
Шушти утишана шаш и ветрови, 
Досадне приче жбун са жбуном 
шуми. 
 
Борови и јеле, храстови, јасике 
Око језера су као стража стали, 
Доле климају наклони онемели, 

Небу молитву тајну да би дали. 
 
Језеро! Језеро! Идем тужан теби 
Поспаном шумом и засутом      
                                                 стазом −  
Жуто лишће шушти под ногама, 
Образе борови штипају  
                                           бодљицом. 
 
Сам са собом носом под храстом  
                                                седим −  
Очи и мисли далеко су побегле... 
Тихо је над језером, облачно на 
                                                   небу... 
Негде су Уздизања гуске полетеле. 
1919. 

 
 
ДЕВОЈЧИЦИ 
 
Не дури се, девојчице-голубице мени! 
Пожали ти, несрећника сиротог пригрли: 
Разбуди срце, разбуди − да заувек не усни, 
Досегни песму из душе, таму разгрни. 
 
Не беше ми утехе од људи, од живота, 
Није загледало сунце у кућу моју − 
Вихори гонише-јурише без краја и конца, 
Само сам клео судбу погану ја своју... 
 
Ој, прође – тако отиде година за годином −  
А има среће, ах, има на беспутној земљи! 
То је срећа у љубави, у борби са злом –  
И ходај, не бежи – душу и срце узми! 
 
Ти и ја заједно постаћемо смели корак 
Победити беду-тугу, понижење и блуди, 
Живети, волети, трпети, без осврта назад 
За неслободни свој крај, муку својих људи! 
1909. 
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БИО ЈЕ ТО САН... 
 
Био је то само тужни сан 
Душе расплакане моје, 
Што међ бледим будним данима 
Празник имадох, гледах светлије. 
 
Био је то само тужни сан, 
Што је у очима њеним кроз смех 
Читао свети себи закон 
Искрене љубави и утехе. 
 
Био је то само тужни сан, 
Да је, ево, другачија она 
И разуме боли моје јецај 
Погледа у моју душу до дна. 
 
Био је то само тужни сан, 
Да са ње беду развејаћу, 
Да под њеним напевима звона, 
До гробнице лакше доћи ћу. 
 
Све је то за мене био сан; 
Јаву у животу други је имао −  
Њој и мени власт је наметнуо, 
А ја сам, да се не вратим... отишао! 
1915. 
 
СЛОБОДА 
 
И волим ја, волим 
Ову слободу своју! 
Као земља лежем у земљу –  
Узимам слободу своју. 
 
Зашто да будем соко? 
Тако високо да летим, -  
Да у слободи живим, 
Да беспућа не видим. 
 
Ех, тако би расковао 
Петље све у ланцу − 
Свима бих показао, 
Да слободан бити могу! 
 

Као земља лежем у земљу, 
Али прво певам оду, 
Како слободу волим, 
Ову своју слободу! 
1905−1907. 
 
НАД СВОЈОМ ОТАЏБИНОМ 
 
Боже! Овај свет овде 
Моћ је створила твоја! 
Где су мој дом и моји људи? 
Где је отаџбина моја? 
 
Где је то време, у којем 
Овде је живот киптео? 
Мој народ је около био 
И све своје волео! 
 
Своју песму како воли 
Није се стидео да запева, 
И свој гуњак сиви 
Није се стидео да одева! 
 
Веселио се народ, 
Како је грмело село! 
Код свих светли поглед 
Код свих срећом цветало. 
 
А сада се, а сада 
Не виде јасне звезде, 
Та сам себи не верујем −  
Све, као вихор нестаде! 
 
Нестаде све, као магла, 
Нема славе такве; 
Зла судба је победила 
И мој крај, и људе! 
 
Сама у шари брда –  
Сведоци битака стоје; 
Косови к њима збијени 
Долећу да зброје. 
 
Промигују змије, 
Детелину моле да „пију“, 
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Протрча вук границом, 
Даље сви спију, спију! 
 28. август 1906. 
 
ВОЛИМ 
 
Волим истоке наших поља, 
И увијене у зелено ливаде, 
И шум борова суморних, глувих, 
И летње изворско шапутање. 
 
Волим улепшано у маховини 
Наше село – моје кривде сведок, 
Овај процвали цвет – мој народ, 
Цели крај – мој драги и родни. 
 
Волим јасне очи и груди 
И стас гипки девојке-лепотице: 
О њој маштам кроз јаве и сне. 
 
Волим и зовем, и да су нељуди − 
Чују поклич мој суве шумице, 
Поклич: ко воли, ко воли мене? 
1912. 

МОЈА ЖЕНА 
 
Нећу жену ја 
Из свога краја, 
   Као ја – најбогатију, 
   И као ја – најмудрију. 
 
Ја ћу ту узети, 
Коју ћу волети, 
   И која ће волети мене, 
   Као саму себе. 
 
Са њом ћу живети 
И судбу хвалити, 
   У кућу ред увести, 
   Децу одгајити. 
 
И живећемо лепо 
У доброј бићемо слави, 
   Док нам растанка 
   Зла смрт не направи. 
1906−1912. 

 
ЦРНЕ ОЧИ 
 
Реците, шта је тамније на свету од ноћи? 
− Девојачке црне очи. 
 
Шта има више тајни и чари од ноћи? 
− Девојачке црне очи. 
 
Шта заведе у незнано, као мрак ноћи? 
− Девојачке црне очи. 
 
Шта нас налази, кад гину залутали у ноћи? 
− Девојачке црне очи. 
 
А шта волимо, макар страшно, као тамне ноћи? 
− Девојачке црне очи. 
1905−1907. 
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Јанко Купала је најпознатији псеудоним Ивана Доминиковича Луцевича, белоруског 
песника, драматурга, публицисте, преводиоца, класика и једног од оснивача нове белоруске књи-
жевности и књижевног језика. Рођен је у Вјазинки (Виленској губернији Руске империје) 1882. 
године, а умро у Москви 1942. године. 

Завршио је Белоруско народно училиште 1898. године. У периоду од 1903. до 1908. проме-
нио је више радних места – био је судски писар, практикант, сарадник новина „Наша њива“, а 
својевремено и библиотекар библиотеке „Знања“. Учио је на Народном универзитету у Москви 
1915. године, а већ следеће је ступио у војну службу. Оженио се 1916. године са Владиславом 
Луцевич, која после његове смрти постаје састављач неколико његових сабраних дела. Нису 
имали потомке. 

Двадесетих година 20. века Јанко Купала ради за више новинских листова: „Руњ“, „Слободна 
застава“, „Пламен“, упркос томе што су 1921. године власти наредиле кућно хапшење и конфи-
сковање рукописа. Како је мајка песника имала кулачко порекло, заједно са кћерком је 1930. 
године раскулачена. Због понижења које је трпео и оспоравања његовог рада покушао је и да се 
убије, али су га спасили. Морао је и јавно да се покаје и призна грешке и „заблуде“. 

Од почетка Другог светског рата је активно учествовао у антифашистичкој борби. Његова 
ватрена песма „Белоруским партизанима“ је објављивана у више часописа и данас је једна од 
његових најпознатијих песама: 

„Партизани, партизани, 
Белоруски синови! 
За невољу, за окове 
Режите хитлеровце погане 
Да довека не би васкрсли они!“ 
Живот је изгубио трагично у Москви 1942. године, у хотелу „Москва“ под неразјашњеним 

околностима, падом са десетог спрата. Сахрањен је у Москви, али је 1962. године ексхумиран и 
сахрањен у Минску.  

Поезија Јанка Купале слична је фолкору, а прву песму на белоруском језику објавио је 1904. 
године, „Моја судба“. Први зборник песама представио је читаоцима 1908. године, под називом 
„Фрула“, а други „Гуслар“ 1910. године. Најплоднији период стваралаштва за Купалу био је од 
1910, до 1913. године, када излази и трећи зборник његове поезије „Путем живота“. Четврти 
излази 1922. године, под насловом „Наслеђе.“ 

У Совјетско време штампа се више Купалиних зборника поезије: „Безимено“ (1925), „При-
поведање стихом“ (у две књиге, 1926), поеме „Гробница лава“ (1927), „Над реком Аресом“ (1933), 
„Брдо“ (1987), „Увенуће“ (1930), „Песма градитељству“ (1930), „Белорусији која ордење носи“ 
(1937), „Од срца“ (1940) и „Белоруским партизанима“ (1942). 

Купала је писао и драмске и публицистичке текстове, а такође је преводио са пољског језика 
на белоруски, између осталог и химну „Интерналионале”.  

Купала је проглашен за Народног песника Белорусије (1925), а био је и академик Нацио-
налне академије наука Белорусије (1928) и Националне академије наука Украјине (1929); лауреат 
Државне награде СССР (1941) за зборник „Од срца“. 

Име Јанка Купале носи неколико паркова и споменика у Белорусији, а популарне су и пош-
танске маркице и значке са његовим ликом. У Минску постоји и спомен „Музеј Јанка Купале“. 
Неколико пута је превођен на српски језик и објављиван, а заступљен је у „Антологији белоруске 
поезије“ (прво изд. 1993, друго 2012, састављач проф. др Иван Чарота, превео проф. Миодраг 
Сибиновић). 

Поезија Купале уме да делује мрачно, баш као и животне околности у којима је песник жи-
вео. Али вреди га преводити и читати, јер његова поезија обилује снажним осећањима и 
неуморном борбом, упркос свим проблемима. Ту се јавља и велико осећање за правду, жеља да 
се каже истина. Купала је познат и по томе што је писао сонете, а током 2019. године у Минску 
светлост дана ће угледати зборник од 22 сонета Купале преведен на неколико светских језика. 
На српски језик их је превела мр Дајана Лазаревић.  
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БЕЛОРУСКА САВРЕМЕНА ПРОЗА 
ОПЕРАЦИЈА КРВ 

(превод: Дајана Лазаревић) 
 
 

Николај Чергинац 
 

 
ГЛАВА 17 

Одломак из књиге „Операција КРВ“ Николаја 
Чергинца 

 
Операция „Кровь“ / Николај Чергинец. – Минск: 

Харвест, 2017. 
 

Пуковник Сигајев и командир бригаде су да-
вали инструкције симпатичној жени од око 
четрдесет година. Коначно су је довезли специ-
јалним авионом из Москве. Ана Николајевна, бар 
се тако представила, одлично је говорила не-
мачки језик. 

− Разумете, Ана Николајевна – рекао је ко-
мандир бригаде – план који предлаже Москва, безусловно, добар је, али за 
њега је потребно одређено време. У интернату свакодневно умиру деца, тач-
није, убијају их. Информацију о томе да децу хоће да пошаљу у Тростенец, 
где дан и ноћ горе пећи, потврдио је читав ред извора. Морамо да предло-
жимо начелништву краткорочни план. Време не трпи. Преко наших људи 
наручили смо за документе за вас, за скривање, легенде су практично готове. 
Пре неколико минута добио сам из Москве одговор: дозвољено нам је да деј-
ствујемо по положају. Тако да Ви, поштована Ана Николајевна, нисте жена 
погинулог пуковника Вермахта, већ директна наследница богате породице 
Хмарових и њихових потомака, чију су непокретност „проклети“ бољшевици 
национализовали. 

Сва неопходна документа у том броју и ваш родослов и биографије стићи 
ће из Москве. У ближе време авион ће доставити потребне инструктивне ма-
теријале о имању Семково и о вашим прецима. Мораћете мало да учите. 

− О, Господе – деловито је одмахнула рукама гошћа – да знате колико 
сам пута морала да учим... 

− Ето, ето − насмејао се Сигајев – увек треба памтити Лењивове речи: 
„Учити, учити и опет учити!“ 

− Да, да − насмејала се одговору Ана Николајевна. – Већ који пут по 
реду ја „опет“ седам да учим...  
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МИ ЋЕМО ПОБЕДИТИ! 
 Одломак из књиге „Операција КРВ“ Николаја Чергинца 

 
Операция „Кровь“ / Николај Чергинец. – Минск: Харвест, 2017. 
 
*** 

Увели су га у собу. Тамо су се већ налазило њих четворица. Абрам је пре-
познао једног од њих. Био је то официр тајне полиције. Он је, уздахнувши, 
руком показао на јак, дрвени ниски сто. На столу је било нешто налик на 
ручне окове, причвршћене каишима са металним стегама. 

− Ово ће бити твој меки кревет. А овде су − показао је на обичан сто − 
кљешта. Њима чупамо зубе, језике, нокте. А ова стварчица, видиш, изгледа 
као лемилица. Овим оруђем ћемо ти испећи на грудима, челу и леђима Да-
видове звезде. А ево овом клацкалицом, види како је лепа, ломимо кости 
прстију, руку, ребара, ногу. Ето, видиш какав избор инструмената те чека, 
ако се не сложиш на сарадњу са нама и не кажеш нам све. 

− Ја сам већ све рекао. 
− Лажеш, Јудо! – Официр је јаким замахом ударио младића у лице. 

Абрам је ударио у зид, али остао је на ногама. Официр је нешто рекао на не-
мачком језику. 

Абраму је пришло троје људи, ухватили су га и довукли ниском столу. 
Положили су га, приковали му руке, ноге привезали каишима. Сада је могао 
само да говори, да трепће и мало да помери палчеве руку и ногу. Над њега се 
наднело насмешено лице официра. 

− Зар ти мислиш да смрт немачког војника или официра може да прође 
некажњено? 

Абрам је схватио: бескорисно је молити. Одједном се насмешио и, гледа-
јући на фашисту тврдо рекао: 

− Ја сам вас победио. Ускоро ћете ви, сви Немци, цела ваша Немачка, 
клечати, кајати се за своје преступе и молити за милост... 

Потом је помислио: „Жења, Тања, другови, Елице, опростите ми, али ја 
сам се осветио!“... 

Прошло је још три дана. Житеље најближих улица Комаровског трга 
Немци и њихови сарадници су, у црним полицијским шињелима са бело-
црвено-белим повезима на рукавима, почели да гоне на трг. Било је много 
људи. Стајали су око трга, по троје-четворо у реду. У центру трга била су 
постављена вешала. У гужви су биле Жења и Тања. Недалеко од њих био је 
Иван Николајевич, а мало даље – још неколико партизана и помагача. Кроз 
поуздане изворе команда Бригаде „Штурмова“ добила је информацију да ће 
окупатори казнити Абрама Рабиновича баш овде. 

А у то време двоје војника је подигло Абрама са земље. Да иде, наравно, 
сам није могао. Све што су могли, мучитељи су поломили и ископали. 

Његове руке са сломљеним прстима беживотно су висили низ тело. 
Момка су донели до камиона, и четворица војника су га утоварили. Убрзо је 
машина стигла на центар трга и зауставила се код вешала. Војници су ски-
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нули бочну и позадинску цераду, и људи су видели момка, који је лежао. 
Нико није могао да га препозна. Уместо крви било је спљескано крваво месо. 

Официр је изашао из камиона и почео жестоко да виче: 
− Пажња! Овај Јеврејин по имену Абрам Рабинович ударио је на оно нај-

светије – на живот немачког војника. За такав бандитски преступ по ратном 
закону следи само смрт. И без обзира на то што је рекао окупационим вла-
стима све, што је знао, он је издао своје саучеснике, већина је већ ухапшена 
и дају признања. А сада гледајте и имајте у виду да ће таква казна чекати сва-
кога ко удари на живот немачког војника или официра! 

На врат су Абраму ставили конопац. Он се одједном помакнуо, огромним 
напором воље окренуо се и покушао нешто да каже. Да су Жења или било ко 
од другова били у близини, сигурно би могли да чују: 

− Збогом, драги моји. Ја сам се осветио. Ми ћемо победити!!! 
Машина се покренула, конопац се затегао и ускоро је под крицима ужаса 

и стењања људи Абрам Рабинович висио на вешалима... 
 

*** 
 

ОД АУТОРА 
 Одломак из књиге „Операција КРВ“ Николаја Чергинца 

 
Операция „Кровь“ / Николај Чергинец. – Минск: Харвест, 2017. 

 
 

Ово ауторско дело написано је уз помоћ докумената о чињеницама ужа-
сних злочина немачких окупатора у Белорусији. Треба узети у обзир да је у 
нашој земљи погинуо сваки трећи њен становник. 

На територији Белорусије немачки окупатори направили су 260 логора 
смрти. У њима је погинуло 2.200.000 људи: од тога броја − 1.400.000 цивил-
ног становништва и 800.000 војнооспособљених. Насилно је превезено у 
Немачку стотине хиљада људи. 

Осим Семковог, дечји конентрациони логори били су изграђени на 14 на-
сељених тачака, у том броју и у селу Скобровка у Пуховичком округу. У селу 
Лучици Петриковског округа Гомељске области држали су децу старости 
7−17. година. Стотине су биле послате у Немачку у својству донора за немачке 
војнике. У логору се у сваком тренутку налазило 200−250 деце. Редовно су 
били отправљани у Немачку, а логор се попуњавао новом децом. Такав логор 
се налазио у засеоку Паричи у Гомељској области. Највећи концентрациони 
логор за децу-доноре у Гомељској области, чија се крв узимала за немачке 
рањене војнике и официре, налазио се на територији училишног домаћин-
ства „Црвени брег“ у Жлобинској области. У њему су се, у сваком тренутку, 
налазила деца узраста 8−14. година, а Немци су их насилно узимали од ро-
дитеља – становника Жлобинског, Добрушког и других најближих округа и 
све су слали у својству донора за немачке војнике у Немачку. Последња по-
слата група бројила је 1.990 деце. 
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До рата у Минску живело је 33.087 деце школског узраста. Немачки бан-
дити су убијали, спалили или отправили у Немачку, пре свега у болнице за 
узимање крви, више од 22.000. О овоме сведоче документи о истрази фаши-
стичких злочина у односу према грађанима Белоруске ССР. Постоји и Акт 
комисије о поругама и зверском уништавању деце Домачевског дечјег дома: 
„Године 1941. у дечјем дому налазила се стотина деце руске, белоруске, укра-
јинске, јеврејске и пољске националности, од одојчади до узраста 12 година. 
Све су их уништили.“ Само у Брестској области окупатори су уништили 
44.953 деце и малолетника. 

У том Семкову у различитим интервалима налазило се од 276 до 550 
васпитаника. Осим узимања крви, Немци су хтели да испитају на деци лекове 
произведене у Немачкој. 

У складу са генералним планом „ОСТ“, од општег броја Белоруса требало 
је да остане мање од 25%, који су били означени за онемоћавање и ко-
ришћење на најниже квалификованим пословима. 

Ево још једног документа о геноциду над децом на окупираној терито-
рији: „Армијска група „Центар“ има намеру да пошаље на територију 
империје 40-50.000 малолетника узраста 10–14. година. Ова акција има за 
циљ не само да ослаби напоре војне моћи непријатеља, већ и да скрати његов 
биолошки потенцијал у будућности“ (из тајног меморандума од 12. 5. 1944, 
оглашеног на Нирнбергском процесу). 

Нажалост, чак и у нашој држави, где су фашистички окупатори убили 
сваког трећег човека, налазе се разне личности, којима настоје да умање зна-
чај фашистичких зверстава. Труде се чак и цифре људских жртава да смање 
да би показали „хуманост“ и говоре како су окупатори бринули о деци, доз-
вољавали им да побегну из места пребивалишта, да би се зими зарили у 
земљу у потрази за смрзнутим карфиолом или цвеклом. Не, такви људи не-
мају ни крста, ни капи савести. Мисли и речи таквих заштитника и брисача 
злочина једнаки су речима немачких официра. 

Сведочанство о односу према заробљеницима постоји код још једног не-
мачког официра, СС Вилхелма Мојрина. Документ је узет из архива 
„Библиотеке Алфреда Винера“ у Лондону. Само овај официр СС доставио је 
у Минск одједном 3.992 Јевреја из Дизелдорфа, а од њих је преживело само 
петоро. У истој библиотеци налази се још један полицијски протокол, у којем 
се говори о депортацији из Дизелдорфа возом у Мински гето 992 немачка 
Јевреја. У протоколу Мојрин извештава о одвозу још једне групе Јевреја во-
зом у гето у Минску. Мојрин детаљно описује какве „губитке“ је лично морао 
да поднесе за време четвородневне испоруке Дизелдорф−Минск. То што их, 
закључане за четири дана, ниједном нису пустили из товарних вагона – сит-
ница је у поређењу са тим, што је њему на одређеним деловима пута било 
хладно, напољу је било минус осамнаест степени мраза и што се након пре-
ласка совјетске границе у његовом вагону потрошила резерва воде. Највећи 
проблем је био у томе, што је морао да се врати у Немачку трећом класом, 
што је порција алкохола која му се даје за тако дугачак пут била сувише мала, 
што је пратиоцима морао да да капе са заштитом за уши. Начелник конвоја 
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овог састава смрти додаје да од 992 Јевреја њих 300 није могло самостално 
да се креће, али, без обзира на ове тешкоће, терет састава био је испоручен у 
предвиђеном року. Он такође примећује да је „8.000 „руских“ Јевреја у мин-
ском гету – стрељано“, тј. толико места је ослобођено... 

Понекад, када се нађеш у Хатињу, можеш да видиш ретку слику: од ту-
ристичких група из Немачке никога нема, али ретко ко се појави од њихових 
мушкараца. Он пада на колена и каје се за своје грехе. Ко зна, можда у њего-
вим жилама тече крв наше деце. 

Сећају ли се тога Немци? Ми се сећамо... 
 
 

 
Николај Иванович Чергинец (белор. Мікалай Iвановiч Чаргінец; рођен 17. октобра 1937. 

године у Минску, у СССР) белоруски је политичар и књижевник. Члан је Савета Републике На-
ционалног окупљања Републике Белорусије. Први је белоруски књижевник, који је почео да пише 
романе у полицијско-детективском жанру.  

Чергинец је завршио Вишу школу за тренере (1963) и Правни факултет Белоруског државног 
универзитета (1969). Стекао је титулу кандидата правних наука. Служио је у органима унутраш-
њих послова, у периоду 1984-1987. испунио је интернационални дуг у Авганистану. 

Члан је Удружења књижевника СССР и Белоруске СССР од 1977. године. Аутор је више од 
50 књига, неколико филмских сценарија и представа.  

Добио је десетине награда и ордена у матици Белорусији и у иностранству, између осталих 
и: „Отаџбински орден 3. степена”, „Орден Почасти” у Белорусији, „Орден Пријатељства” у Ру-
сији, неколико јубиларних медаља за вишедеценијско постојање Оружаних Сила СССР и медаље 
„За безусловну службу“ првог, другог и трећег степена; „Почасну грамоту Председника Руске 
Федерације”, „Заслужни трудбеник културе” Републике Белорусије (2014). 

Од 1993. године је генерал-пуковник унутрашње службе. Тренутно се налази на челу Удру-
жења књижевника Белорусије. 

 



 

87 

РУЖИЧАСТА МАГЛА 
(превод: Дајана Лазаревић) 

 
 

Васиљ Биков 
 

 
Ружичаста магла   (белор. Ружовы туман) 

 
Био је њихов празник и они су са цвећем и 

заставама ишли до окаменелог спроводника. 
Оркестар је свирао. Блистале су трубе, од кише је 
блистао гранит споменика, градско окружење се 
огледало у мокром асфалту. Сви су били без капа или 
шешира − сиви, ћелави, са мокрим врхом главе, 
сурово тужни погледи на старачким лицима. Један 
је носио малу вазу са бегонијама и пажљиво ју је 
држао обема рукама, а на савијеној руци је висио 
штап. Међу другим старцима, он се издвајао по 
лепој, белој, скоро дедамразовској, бради, која је лежала на његовим 
слабашним, уморним грудима. Када је кренуо за другима до постоља, 
неспретно се сагнуо и поставио своју вазицу, а, исправивши се, незграпно, 
као срамећи се, прекрстио се. 

− Гледај, то је Барсук! – Алексеј је, скоро задивљено, повукао за рукав 
друга Винсента. − Жив био, гледај... 

Да, то је био Барсук, жив и, на неки начин, здрав, којег су Алексеј и 
Винсент памтили још из ратних година, а живели су у том градићу, где је 
преживео рат и тај стари, глувонеми човек са презименом или надимком 
Барсук (Јазавац). 

− И, чини се, све је као некада − није оклевао Винсент. 
Чудно је било, ипак, што је све као некада. Да ли је томе разлог живот 

или природа? Или ће се, можда, ружичаста магла обмане развејати, ако јој 
се упорно не буду додавале околности. Тако је било у случају са Барсуком. 

Он се појавио у том градићу као избеглица. Првих дана рата, из Западне 
Белорусије у војне трупе пожурили су и многи цивили. Једни су путовали на 
војним колима, други кочијама, а највише их је ишло пешице − са торбама, 
коферима, децом. Барсук је побегао из пакла, чини се, сам-самцит. Чланови 
његове породице су некуда нестали, и он се зауставио, чекајући их, у том 
градићу. Можда, мислио је, да остане привремено, али је остао свих година 
окупације. Живео је код старе баке поред рова, зарађивао како је могао: 
копао је земљу, секао дрва, чак и поправљао обућу. Јео је оно што му дају, 
често је гладовао, и све време је чекао своје − жену и двоје деце. Тако је 
пролазило време, а Барсукова породица се није појављивала. Понекад му је 
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било веома лоше, али у шуму није ишао. Па, и ко би њега узео у партизане, 
када је скоро глувонем? Иако је повремено долазио до њега младић из 
суседства Ваљера, који је, како су неки знали, имао везу са шумом, па је 
нестајао на недељу-две и опет се тихо појављивао у градићу. Барсук му је био 
потребан да би поправљао чизме, подешавао трофејни сат, у који се, како се 
показало, Барсук некако разумео.  

Једном се тај Ваљера појавио са још једним непознатим младићем, 
поручником из десанта. Имали су посебан договор: да испробају картице за 
куповину производа. Да, обичне карте умерене продаје пшенице, брашна, 
соли, које су се давале службеницима немачких установа и које су могле да 
се употребе у шуми. Или, можда, у некој градској штампарији? Дакле, 
фалсификоване картице. Наравно, за такву операцију оскрбљења, Ваљера би 
могао да пошаље сестру Нинку или тетку Гануљу, али му је, можда, њих било 
жао. И он се увече са пријатељем упутио код Барсука. 

Баш те недеље Барсук је седео без посла и без хлеба, једући последњу 
чинију кромпира коју је зарадио за поправку комшијских димњака, а соли 
одавно није имао. А ту, одједном, два госта из шуме, партизани, тако срдачно 
питају како је. Саосећају и великодушно награђују картама. На, иди у 
продавницу, истовар робе, нама донеси и за себе узми. Нама не треба пуно, 
најважније су цигарете, остало узми себи. Ми нисмо похлепни људи, ми смо 
совјетски партизани... 

Барсук није могао да поверује − такав луксуз! И такви фини момци − тако 
срдачно су се сажалили над самотним, старим инвалидом! Ове недеље, на 
пијаци, полицајци су отели од њега поправљене ципеле, које је хтео да 
замени за хлеб. И још су га ударили ногом у задњицу. А ови − на поклон дају 
карте: маргарин, со, брашно... 

Није ишао − летео је са тим картама у продавницу, где је примио све што 
је требало. Тако је јурио кући, а мало се растужио, јер га из неког разлога 
момци нису чекали код куће. Они су дошли само током ноћи, питали како је 
и шта је. И још су карата дали, да би дуже подржали изгладнелог Барсука. 

После рата, Барсук је неколико пута сретао у граду сазрелог Ваљеру и 
сваки пут му је љубио руке: тако је фин био тај партизан. Тако је испоштовао 
старца! Нарочито када је дао Барсуку документ да је био веза партизанског 
одреда посебно означен као „Гранит“. Сигурно му је тај документ дао снаге 
да живи после губитка породице. Истина, убрзо је отишао у пензију из 
„Биткомбината”, где је радио на разним пословима, па и као мајстор. Он је 
чак надживео и распад СССР. Коначно је дознао да Ваљера, велики 
начелник, не ради у Белорусији и вероватно неће доћи на Празник 
револуције. А све из разлога кордона, граница, прекида економских веза. 
Ваљеру су тако избрисали из учешћа у рату и најчешће га се сећао са 
топлином у старачком погледу, деведесетогодишњи Барсук. Он је још био 
убеђен да Ваљера није нашкодио великој ствари Маркса-Енгелса-Лењина. И 
Стаљина, такође. И Барсук није хтео да мрзи, јер мржња је увек лоша ствар. 
Када су га позвали из савета ветерана да дође на постављање венца на 
споменик командиру, он је дошао. Понео је своју последњу вазу са 
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бегонијама, јер требало је испоштовати и командира, који се борио за своју 
ствар, и Ваљеру, и тог поручника, који су једном испоштовали самог, 
презреног и глувонемог човека. 

У ствари, после рата Барсукова прича је многима постала позната. 
Истина је да о њој ништа није знао сам Барсук. Да ли је њему било 

потребно да о томе прича? Да ли би и сам поверовао? 
Можда, али нека остане у својој ружичастој магли, проживи свој век и 

носи мале вазе у подножје споменика. Тим више што се сада може и 
прекрстити − отворено, чак и са нежношћу... 
 

Мали црвени цветак  (белор. Маленькая чырвоная кветачка) 
 

Он је веома волео народ, и народ је веома волео њега. 
Нарочито од тог тренутка, када је букнуо народни устанак, који је он обу-

чавао, припремао, командовао устаницима, однео прве победе. Устанак није 
био лак, победе су се ређале, као и порази, али народ му је веровао и ишао за 
њим. Он, истина, није штедео ни енергије, ни силе, ни рада свога дубокога 
ума за свету ствар – победу народног устанка.  

У почетку, како их је било мало, а снага противника десет пута више, само 
његова воља и фанатична верност су дали моћ устаницима да не изгину до 
последњег. Устаници су издржали све: пораз под зидинама тврђаве, 
ислеђивање, утамничење, казну смрћу, заробљеништво, емиграцију. Он се 
није предавао, увек је говорио: биће слобода, биће победа! Погледаће сунце 
и у наше прозоре. И позвао је да се боре, не штедећи никога: ни људе, ни 
живот, ни жене, ни своје. Он није штедео ни себе, чак ни жену и децу, које су 
мучили у заробљеништву. 

Када је била однета велика победа и савладана неприступачна тврђава, 
народна љубав према њему није имала границе. У тврђаву, коју је опседао 
двадесет дана, унели су га на укрштеним копљима, обојеним двема бојама 
партиотизма. Тамо, на територији земље око тврђаве, пришла му је 
новостворена гарда – стотина одабраних младих побуњеника. Старешине 
града су му донеле тањир, пун знатног новца. Десет градских лепотица је 
скинуло са његових ногу чизме и опрало му уморне ноге. Дошле су му у 
вечиту женску службу – у рату и у миру. У народним очима, он је био 
најразумнији и најплеменитији; у женским очима, насупрот томе –најлепши 
и највисокороднији. И још је био без ичег материјалног – ништа своје није 
имао, служио се тиме што су му давали. Он је говорио са врха градске говор-
нице, група од више хиљада га је, без дисања, слушала. Увек је он говорио, 
као Бог, не дајући ни најмањи разлог да се посумња у једну његову 
изговорену реч. 

Заслужено се нашао на врху свеопште народне славе и признања, које, 
чинило се, није могао да му одузме нико − ни ђаво, ни Бог. У очима народа, 
он је био поштованији од обојице. 

Лоше је, међутим, што се на тврђави борба није завршила. Тлачитељи се 
нису смирили. Ти, који су преживели опсаду, побегли су у иностранство, где 
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су нашли подршку. Предах у борби је трајао неколико месеци. То време он 
није губио. Јачао је имање и одбрану. Дању и ноћу су људи штитили замак, 
изграђивали оштећене куле, врата и зидове. Поред тога, он је преуређивао 
војску, именовао командире, стављао на позиције најпаметније и 
најхрабрије. Али и они други, у иностранству, нису спавали − стварали су 
удружења, врбовали плаћенике, наоружавали и ширили мржњу према 
устаницима. Новца су имали много, сакупили много војске. Једног ведрог 
дана, та војска се нашла под зидинама тврђаве. 

Он је позвао народ у одбрану и народ је сложно приступио. Почела је 
опсада, која се продужила до касне јесени. У почетку су се некако бранили, а 
потом је постајало све теже бранити се. Нестајале су залихе, нестајало је воде. 
Са недостатком хране, људи су се некако борили, а без воде је било баш 
тешко. Почели су сукоби, како неки имају превише воде на располагању. Да 
воду у изворима трују шпијуни. Да се около накупило превише шпијуна, а он 
их не открива. А онда су постали учестали напади – из дана у дан. Опкољени 
су се борили херојски, узвраћали су са кула, са зидова су тукли зрнима из 
пушака кремењара и камењем из катапулта, сипали су кључалу воду на главе 
противника, растопљену смолу, палили „грчку ватру“. Али непријатељи нису 
одступали, а било их је много. Четвртог месеца су објавили ултиматум – 
предаја без икаквих услова. Он је све позвао на велики састанак, који је 
једногласно захтевао борбу до победе. Уверио је народ у победу и народ му 
је, као и увек, поверовао. 

Борба се одужила, а снаге су биле неједнаке. Преовладавали су све више 
непријатељи. У тврђави више није било хране, а затим ни барута. Пола 
бранитеља је било рањено. На зидовима тврђаве борили су се жене, старци, 
чак и малолетна деца. Сви су веровали да ће победити. Нико није хтео да се 
преда. 

Ипак, десило се то да снага више није било и једном је непријатељ упао у 
тврђаву. Он је лично водио контранапад и пробој је био елиминисан. У том 
боју он је рањен мецима у обе ноге, али наставио је да командује отпору. И 
све време је тврдио да ће победити. Људи су викали „УРААА!“ Али, није било 
баш тако... 

И када се десио четврти напад, снага већ није било. Непријатељи су 
заузели кулу на ћошку, и убили су га као устаничког команданта. Група њему 
верних жена успела је да изнесе тело, по ноћи, и да га сахрани под 
говорницом. Једна од жена је покушала да се убије на његовом гробу, али јој 
нису дали. Убрзо су тврђаву заузели непријатељи. 

Народ је упознао тежак пораз. Већину устаника су убили, остатак 
заробили. Заробљене су оковали у ланце и послали у каменолом. Жене-
лепотице, које су му прале ноге, продали су у турске хареме. Прости људи су 
умирали од глади и од болести. У пролеће је у земљи почела да хара 
епидемија куге. 

Победници су рекли људима, да је све то – последица злочинства 
њиховог идола. Да је он авантуриста и антихрист. Иначе не би побио толико 
људи за нешто што се не може остварити. Победнике је немогуће победити. 
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Сада за његове авантуре народ мора да плати и рачун ће бити огроман. Народ 
се плашио и веровао, јер победницима се мора веровати. Од тога времена, 
људи су почели да мрзе свог некадашњег предводника и чудили су се како су 
могли да га слушају. 

Причало се, да су неки од њих, који су му се некада заклињали, ноћу 
раскопали његов гроб и избацили напоље његово тело. То тело, раздробивши 
на делове, вукли су по путу изгладнели пси... 

Тек после много година, у пролеће, када се зазеленела трава, неко је 
ставио на место некадашњег његовог гроба мали, црвени цветак. Он је тамо 
дуго лежао, не венући... 

 
 
Васиљ Биков (белор. Васіль Уладзіміравіч Быкаў) (1924−2003), белоруски и совјетски писац, 

учесник Другог светског рата, капетан. Највише је писао приповести, чија се радња одвија у 
Другом светском рату и у којима је показан морални избор човека у најдраматичнијим трену-
цима живота.  

После рата, Биков је радио као сликар, књижевни сарадник и новинар. Само на кратко 
време се враћа у војску (1949−1955) и излази са чином мајора. Био је члан Удружења белоруских 
књижевника од 1959. године. Због бритке прозе, Бикова је често нападала совјетска критика. 
Нарочито су га напали 1990. када је одлучио да напусти државу. Тако се 8 година касније нашао 
у Финској, у којој је био члан Удружења књижевника. Године 2002. живео је у Чешкој, па у 
Немачкој, након које се враћа у Белорусију. Сахрањен је 2003. године на Источном гробљу у 
Минску. 

Биков је почео да објављује своје приче 1947. године. Од почетка књижевне каријере ње-
гова тематика је била углавном ратна, иако је на почетку каријере писао минијатуре са 
различитим темама. Први зборник „Ход коња“ објавио је 1960. године. Шира совјетска публика 
га прихвата тек после приповести „Трећа ракета“ (1961). Након тога је штампао приче по многим 
књижевним часописима, а критика тог времена га је нападала да намерно покушава да оцрни 
совјетског војника. Упркос томе што многи уредници одбијају да штампају његове приче, Биков 
успева већину да одштампа и тако се публика упознаје са причама: „Круглански мост“ (1968), 
„Поћи и не вратити се“ (1978), „Знак несреће“ (1982). Објављује и роман „Каријера“ (1985), где 
се дотиче питања живота за време рата и после њега. Потом настају познате приповести „Бедни 
људи“ (1994), „Жути песак“, „Зенитчица“, „Пуковник“, „Палитрук Каламијец“ (1995). Биков се 
дружио и дописивао са песником Ригорем Барадуљином, а заједно су написали књигу „Доживети 
зелену траву“, која је објављена 2008. године, а над њом су радили 43 године. Пред крај живота, 
Биков је резимирао сва постигнућа у свом животу и написао књигу успомена „Дуг пут кући“ 
(2002). 
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РУСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА 
УМЕТНИК 

(превод: Ирина Билинска) 
 
 

Вјачеслав Рибаков 
 
 

Шума је била бескрајна. Ниска, спарна магла 
чврсто је обавила тело и учинила га невидљивим. 
Понекад би се у њој видео бљесак црвених очију – 
било од звери или од духова, па би се уметник зале-
дио, покушавајући да не дише. Двапут се нашао на 
малим пропланцима, па би тада могао да гледа пла-
вичасте звезде, које су одозго трепереле тако мирно, 
за разлику од опасних шумских звезда. Али онда би 
поново морао да легне на плесниву земљу испод 
ниских крошњи. Шума је урлала и завијала, шума је 
смрдљиво дисала. Понекад су се чули тихи кораци – 
од звери или од духова… Уметник је сањао да је чуо 
глас птице Ку-у, птице његових предака – што би 
значило да је на добром путу. Али је шума викала другачијим гласовима. 
Уметник је готово изгубио сву снагу, све више се ослањајући на унакажену 
ногу, облизујући испуцале усне сувим језиком.  

Насред још једног пропланка, стао је и подигао је главу. Изнад њега, 
тамне сенке грана пресецале су трептаву звездану измаглицу на високом, 
плавом своду. Звезде су увек помагале уметнику. Вредело је гледати их – и 
најтежи цртежи су увек добро испадали. Уметник није разумео зашто други 
не воле да гледају звезде. 

Уз пригушен јецај, спустио се на гомилу земље и кратко се обратио птици 
Ку-у, молећи за помоћ. Само знак. Ништа више. Само знак, остало ће сам да 
уради. Биће неуморан, као ветар. Ићи ће, не обазирући се на бол. Само знак 
да је пут који је одабрао исправан, да патња није узалудна. Али знака није 
било. 

…Завршио је слику медведа и припремио се да га прободе копљима тамо 
где је то требало.  

Род је растао, требала му је већа пећина. Али у јединој пећини која је 
могла да се нађе у тој области, живео је медвед. Требало га је убити. Род се 
дуго времена није суочавао са таквим задатком. Само су се најстарији сећали 
како се убија медвед, а и они су саветовали само сваки своје. 

Нечија сенка је прекрила зид и уметник је чуо познато дисање иза себе. 
Уметник се окренуо. Вођа је неко време изблиза посматрао слику, а онда 
рече: 
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– Добро – застао је, а онда је додао. – Довољно. 
– Шта – довољно? – изненадио се уметник. 
– Цртање – довољно. 
– Потрбена су ми копља. 
– Не треба. 
– Не треба копља? 
– Не копља. 
Уметник је спустио руку умазану бојом. 
– Нећемо ићи на медведа? 
Вођа је сакрио очи. 
– Ићи ћемо на медведа – одговорио је. – Нећемо плесати око слике. Ти 

нећеш цртати више. Ти нећеш цртати ништа. 
Уметник је полако устао, а његов помоћник, који је марљиво трљао 

глину, такође је устао. 
– Како не цртати више? – збуњено је питао уметник. – И како не цртати 

ништа? 
– Ловићеш као и сви – рекао је вођа са неочекиваном чврстином. 
– Твој помоћник ће исто да лови, као сви други. Нема потребе да се црта. 

Ви, два мушкарца, све време проводите на послу који може да ради свака 
баба. То је глупо – ћутао је. – Нема потребе да се црта. Све ћемо да обришемо. 

Руком је замахнуо близу уметниковог зида, као да га брише.  
Уметник је гледао у вођу, а онда је погледао у своје слике. Биле су ту све 

животиње које су људске очи виделе. Било је ту и људи. У свакој од њих био 
је комад бескрајног неба, у свакој линији светлуцале су звезде. Сликар није 
могао да не црта. 

– Нећу дати – рекао је промукло и окренуо се према вођи. – Нека остану! 
– да би учинио своје речи моћнијим, вриштао је и сиктао, иако је веома добро 
знао: ако су тако одлучили, обрисаће. Само није могао да разуме зашто… 

– Одлучили смо – рекао је вођа, зурећи право у сликара. – Нису потребне 
и сметају. 

– Коме сметају? – питао је сликар. 
Вођа је стиснуо песнице. Свака од њих је била велика скоро колико и 

уметникова глава. Уметник је покушавао да не гледа у те песнице. 
– Коме сметају? – поново је очајнички питао, а његов помоћник је одјед-

ном такође стиснуо песнице. Вођа је помоћнику упутио нељубазан поглед, а 
онда је полако сео на земљу, прекрстивши своје снажне ноге, избраздане 
ожиљцима. 

– Седи и ти који црташ људе и животиње – лупио је дланом по земљи 
поред себе. – Хоћеш да говоримо, онда ћемо говорити, ако хоћеш. А ти исто 
седи, ти који трљаш глину. Не, не овде. Седи тамо да не можеш да чујеш то 
што ћу да говорим. 

– Зашто да не чује то што ћеш да говориш? – упита уметник. – Он трља 
глину. Наређујем му да остане овде. 

– Не наређујеш му да остане – приговорио је вођа – зато што ја хоћу да 
говорим тако да он не чује, само ти да чујеш. 
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– Ја хоћу он да чује све што ја чујем – рече уметник, тврдоглаво, али је 
вођа шкљоцнуо вилицом и бучно се ударио по длакавим грудима. 

Када је помоћник отишао, вођа је окренуо очи према уметнику. 
– Ти црташ копља – рекао је. – И сви плешу, а старци моле за добру срећу. 

А онда права копља не погоде мету. 
– Значи треба да цртамо више – рече уметник, али га вођа прекину. 
– Ти црташ, а ми ловимо. Ти седиш у пећини, а једеш то што ми донесемо, 

ми нестајемо и добијамо ране, а твој помоћник седи са тобом и трља ти глину. 
Ја не кажем: ти си крив. Ја не кажем: убити тебе. Али род престаје да верује. 
Раније је веровао: нацртати победу – и биће победе. Али сад то гледамо 
овако: нацртати победу је једно, али имати победу је друго. Цртање не по-
маже. Цртање смета, јер ти не ловиш, па сви увређени. 

Уметник је седео као ошамућен и дуго није могао да одговори. 
– Цртаћу – рекао је потом. 
– Нећеш цртати – рекао је вођа уз тежак уздах. – Ти ћеш ловити. 
– Ја цртам добро – уметник је нервозно стиснуо танке прсте. – Старци 

лоше моле. 
Вођа је претећи устао, па је помоћник, видевши га, такође устао, иако 

није чуо речи. 
– И они то мисле – рече вођа. – Неки мисле: он црта добро и види се. 

Како старци моле се не види и они моле лоше. Такве мисли су најгоре. 
– Ловићу, а онда цртати. Ти не наређуј да се брише – молио је уметник 

док је устајао. 
Вођа је поново тешко уздахнуо и наборао је чело. 
– Нацртај медведа и копља – рекао је после дугог размишљања. – Нацр-

тај копља као што знаш. И ми нећемо плесати. И старци неће молити. И ми 
нећемо ићи да убијемо медведа. Ти и твој помоћник ћете цртати добро, а онда 
ћете ићи и убићете добро. А ако не убијете, онда сте цртали лоше и не треба 
више. 

– Само ми? 
– Да – потврдио је вођа. – Цртај добро. 
…А сада је помоћник мртав, и Ку-у се не чује, и нема снаге за даље. 
И медвед је неозлеђен. 
И цртеже ће обрисати. 
Уметник се тргну од тих мисли. Врпољио се, покушавајући да устане. 

Када би му неко само дао руку… Нико је није дао. Борећи се за ваздух, цртач 
је покушао да се подигне, стискајући зубе да не би вриштао. Није смео да 
вришти – шума се увек устреми ка вриску. Ту је лак плен, ту је храна. Убице 
увек иду тамо где се виче упомоћ. Морао је да устане. Морао је да дође до 
својих. Тамо ће му помоћи, тамо су људи… људи… ако вођа буде дозволио… 
ако се старци буду сложили, онда… људи ће… 

Устао је и кренуо. 
…Лежао је главе забачене уназад, дишући кратко и промукло. Старица је 

седела поред њега и покривала му је ране биљним мелемом. Бајала је нешто 
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неразумљиво, док је додиривала рану, покидану кожу и глатко месо. Вођа се 
надвио над њима, као стена, зловољног лица. 

– Нисмо убили медведа – рекао је уметник, тешко дишући. – Било нас је 
мало. 

– У стара времена медведа је убијао један. 
– Знао је начин. 
– Али ти си цртао! – изненада повика вођа. – Шта ће ти начин? 
Уметник није одговорио. Вођа је чекао, а онда рече: 
– Ти ћеш сакупљати корење. 
Уметник још није осетио такво понижење… Није његова кривица што је 

био послат. Због туђе је кривице је био обогаљен, због туђе кривице ће до 
краја живота радити женске послове и гледаће у празне зидове! 

– Нећу моћи да сакупљам корење јер нећу моћи да ходам – изустио је, 
једва раздвајајући усне. – Цртаћу. 

Вођа се исцерио. 
– Ти ћеш седети у пећини и сећи ћеш корење! Седећеш у пећини и пра-

вићеш коже! Неко мора да ради најпрљавије послове. Ти си навикао на 
прљавштину, док си се залуђивао бојама, па ти неће бити тешко. 

– Радићу најпрљавије послове, а онда ћу цртати? – тихо је питао уметник. 
Вођини мишићи набрекнуше, заглушујуће је сиктао, ударајући се по гру-

дима обема рукама. Старица је уплашено скочила, ударивши коленом 
уметника по рани. Бол је ошинуо попут муње. Уметник врисну, грчећи се на 
смрдљивој кожи. 

Вођа се примирио. Тешко је уздахнуо, а онда се савио и пажљиво је наме-
стио кожу испод цртача. 

– Важно је обрисати – рекао је. 
Уметник је затворио очи. 
…Помагао је око сечења корења, чишћења рибе и прављења кожа. Сме-

јали су му се. Понекад би изашао испред пећине, зауставио би се на улазу, 
удисао је свеж ваздух и гледао је ка шуми. Било му је тешко да хода, али су 
врући сунчани језици лизали његово унакажено тело. Уметник је трептао и 
сањао. 

У ретким тренуцима, када би остао у пећини само са децом и глупим, по-
луслепим бабама, пришао би свом зиду. Цртежи су били обрисани, али је 
цртач рукама прелазио преко зида. Мазио је хладни камен огрубелим 
прстима, стварајући замишљене слике и опет је одједном, као у ранија вре-
мена, био свестан да је тачно повукао једну линију, а такође и ону следећу… 
Да су биле видљиве, са зида би га посматрало изненађено око јелена. 

И све време старци су знали како се лови медвед и сваки је говорио само 
својима, а приговарали су осталој младежи, па се вођа није усуђивао да ри-
зикује. 

Једном, ослањајући се на дебели штап, уметник је изашао из пећине и 
упутио се тамо где је његов помоћник набављао глину. Стигао је тамо сат ка-
сније. Узео је онолико колико је могао да понесе и кренуо да гаца назад, често 
седајући да се одмори, пружајући смежурану ногу и ослањајући браду на 
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штаку. Сео је на велики камен који је нашао недалеко од пећине. Почео је да 
трља глину – не превише снажно, али са љубављу и пажњом, осећајући како 
постепено то престаје да буде глина и постаје боја. 

Затим је исцрпљен легао, спустивши главу у зелену траву. Сунце је си-
јало. Уметник је помислио како дуго није видео звезде. Са тешкоћом се 
усправио у седећи положај и почео је да црта. 

…И поново је видео велику, сиву громаду која се сручила одозго. Онај 
који је трљао глину је вриснуо, па је тек онда медвед рикнуо, осетивши крв. 
Танке ноге тела на земљи престале су да се грче. Медвеђа губица постала је 
црвена од крви. Уметник је устукнуо, узео је копље, а онда је повикао у част. 
Све се десило тако изненада…  

Помоћник је тренутак раније говорио и покушавао је да охрабри умет-
ника, снажно га је одгурнуо лактом и кренуо је први…  

Медвед је подигао главу и поново је рикнуо. Уметник је кренуо уназад и 
спотакао се, пао је на леђа, стежући копље, а медвед је јурнуо. Уметник је 
копљем гађао медведа и погодио га је, али је медвед само још јаче рикнуо. 
Уметник је скочио и медвед је скочио. Уметник је опет скочио и скотрљао се 
низ стрмину, а за њим, све јачи хук, велики облак прашине, песка и камења... 

Цртао је. Приповедао је, и плакао је, и питао се, али се није смејао. Оно 
што се десило није било ни мало смешно. Завршио је један цртеж, па још 
један, па трећи, четврти, копирао је своје сећање онако како се десило. Није 
штедео боју.  

Дрхтао је. Желео је да на тренутак сви осете бол и тугу, онако како је то 
за њега било болно и тужно, не би ли разумели. И како би престали да се 
смеју. 

Нацртао је себе на оближњем чистом зиду., обогаљеног, искривљеног, 
као усахла влат траве, на кожи.  

У пећину се вратио касно, када су остали већ спавали. Његове очи такође 
су биле уморне. Био је исцрпљен. Слатки умор га је смирио и опустио. Истог 
тренутка је заспао и те ноћи није имао кошмаре о медведу и вођи. 

Вођа је дошао до њега поподне. Ноздрве су му биле раширене, а горња 
усна му се каткад грчила, откривајући зубе. 

– Јеси ли цртао? – упитао је вођа, оштро. 
Уметник је склонио у страну рибу коју је чистио. 
– Цртао сам – одговорио је. – Ја цртам људе и животиње. 
– Зашто си цртао? Ја нисам дозволио. 
– Ја то волим. Сам сам одлучио, јер ти ниси дозволио, а ја волим. 
Вођа се суздржавао. 
– Зашто си цртао оно? – питао је, ставивши руке иза леђа. – Оно је нај-

штетније што си нацртао. 
– Нацртао сам оно што сам видео. Нацртао сам оно што сам мислио. 
– Нацртао си како те је медвед појео. 
– Да. 
– Неки су већ видели, а неки ће видети. Обрисаћемо, али неки ће видети 

док не обришемо. Никада се неће усудити да уђу код медведа. Он је страшан. 
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– Да – потврдио је уметник. – Он је ужасан. 
– Јеси ли зато нацртао? 
– Не. 
– Зашто си нацртао? 
– Нисам могао да не нацртам. 
Вођа је размишљао, наборавши чело. 
– Уплашио си цело племе – рекао је. 
– Нисам о томе мислио. 
– О чему си мислио? 
Уметник је оклевао. 
– О себи. Када цртам, увек мислим о себи и шта ја хоћу. И шта ја волим. 

Мислио сам како ме боли. И мислио сам о ономе који је трљао глину. 
Вођа је брзо погледао около да провери да ли је неко слушао њихов раз-

говор, а онда је оштро упитао: 
– Зашто онда медвед изгледа као ја?! 
Уметник је ћутао. Није знао. 
– Разумео сам ја одмах – рече вођа. – Хтео си да се ја осећам лоше. 
– Не – безнадежно је одговорио уметник. – Ја не волим да чиним лоше. 

Ја волим да чиним добро. 
– Онда ћеш да одеш и да обришеш – рече вођа. – И нацртаћеш све да не 

буде тако, јер је много страшно. Твој медвед је страшан. 
– Он није мој медвед. И јесте такав. 
– Нацртаћеш другог. Нацртаћеш малог, малог медведа и велике, велике 

ловце, са великим, великим копљима. Онда се нико неће плашити. Ја ћу да 
доведем ловце да гледају твоје слике. А онда ћу да им наредим да убију мед-
веда. 

– Не – рече уметник. – Медвед није био такав. Не могу да нацртам другог 
медведа јер могу да цртам само онаквог какав је био. 

– Онда ћеш бити истеран – рече вођа. – И умрећеш сам у шуми. А и ако 
нађеш странце, они ће те позивати рукама и хвалиће те, а онда ће те појести. 

Овако или онако свуда ће га појести – помислио је уметник. Ране су по-
челе да га боле. Ништа није рекао. 

– Када сви постану храбри од малог медведа, убиће га и ми ћемо имати 
пећину. 

– Када оду… – уметник није могао више да поднесе. – Видеће правог, ве-
ликог медведа и уплашиће се још више јер су мислили да је мали. 

– Нека их – одговорио је вођа смирено. – Када медвед нападне, мораће 
да се боре јер је он напао. 

– Многе ће побити. 
– Да. Али имаћемо велику пећину. 
– Када многи умру, велика пећина више нам неће требати. 
Вођа се премишљао. 
– Велика пећина ће нам увек требати. – рекао је. – Медвед мора бити 

убијен, јер смо већ рекли да би га требало убити, па сада не можемо да ка-
жемо да га не треба убити. 

Уметник није имао шта да каже. Спустио је поглед. 
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– У новој пећини дозволићу ти да црташ по зиду и даћу ти помоћника – 
рече вођа, меканим гласом. – Иди. 

Уметник је кренуо, а вођа га је повео ка излазу, придржавајући га моћним 
рукама. Толико му је помагао да је уметник помислио да се опоравио и да 
никада није био повређен. Али било је тако лако само док му је вођа помагао, 
а то није дуго трајало. Убрзо је морао даље да настави сам. 

Код камена, ослањајући се на копља, стајала су два млада ловца и тихо су 
разговарали. Уметник, држећи се за штаку, застао је иза грмља и зурио је у 
њихова широка, потамнела леђа. 

– Гледај – рече један. – Тамо је био медвед. 
– Да – одговори други. – Видиш како је скочио. Испружио је предње 

ноге, а стомак му је незаштићен. Ако скочим према њему и подигнем копље, 
стомак ће му ударити о копље. 

– Али они то нису знали. 
– И видиш како је нацртано. Згодно је да му се приђе са две стране. 
– Да. Јеси ли запамтио начин који смо смислили? 
– Штета што они нису знали начин који смо ми смислили. 
– Штета што нису знали како ће медвед да скочи. 
– Штета што нису знали где ће медвед да седи. 
Необично су били тихи, док су посматрали камен. 
– Али ми сада знамо – рече један. 
Други је са олакшањем одахнуо и пребацио је копље у десну руку. 
− Да – рекао је. – Ми знамо. 
Више нису говорили. Стегли су копља у рукама, разменили су погледе 

још једном, а онда су отишли, провлачећи се кроз растиње, тихо, као сенке. 
Уметник се спустио на земљу. Као да су сви мишићи и све кости биле по-

вађење из њега. Болно је зажалио што није могао да пође са том двојицом, а 
пошто није могао да пође, није било вредно померати се уопште. Остало му 
је само да чека. 

Небо се наоблачило и тиха киша је зашуштала по лишћу. Ноздрве је 
узнемирила лагана магла, која је појачавала оштре, зачинске мирисе. Под 
првим капима, цртеж је почео да се мигољи и да се разлива. Минут касније 
није остало ни трага од њега на тамном, грубом камену, али уметник то није 
ни приметио. Гледао је за оном двојицом, који нису хтели да кукају и да осе-
ћају бол са њим. Они су једноставно отишли. Нацртаћу их – помислио је 
уметник… Сигурно ћу их нацртати, како год да се заврши њихов покушај. 

 
 
Вячеслав Михајлович Рыбаков (Вячеслав Рыбаков, Ленњинград, 1954)  је приповједач, ро-

манописац, филмски сценариста, доктор историјских наука и преводилац са кинеског језика. 
Један је од најзначајнијих савремених руских представника научно-фантастичног жанра. У књи-
жевности је дебитовао 1979 године. Године 1990. објавио је збирку прича „Своё оружие“ („Своје 
оружје”) и роман „Очаг на башне“ („Огњиште на кули”). Посебно су му значајни роман  „Гравилет 
Цесаревич (1996) и „На чужом пиру“ („На туђем пиру”, 2000). Под псеудонимом Холм ван Зајчик 
је објавио више романа заједно са Игорем Алимовим. Добитник је бројних награда. Живи и ради 
у Санкт Петербургу. 
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РОДНИ ДОМ 
(превод: Јарослав Комбиљ) 

 
 

Сергеј Зотов 
 

 
РОДНИ ДОМ  

 
Чини се да су стотине сова  
кљуновима разбацале крила сеница,  
које леже одвојено од мртвих птица,  
хранећи све грабљивице, изашавших из наших 
дубина –  
Постави ми систем, мудра птицо Сирин1,  
од муња, торнада, родних домова –  
Заклињем се да ћу предати с оне стране снова  
свој дуг према теби, подземна птичице.  

 
Облик ти је људски, око главе нимб,  
једном ми отпевај, моја птицо дубина!  
Кô у сирена ти је реп, пурпурна чежњо,  
стазом уз алоје ниже се пролеће,  
које си ми на репу донела,  
ноћна птицо Сирин.  

 
Невољом ће звучати неверницима звоно,  
неубедљиво-тужан је твој птичји збор.  
Пробудиће неспавајућег јава речи –  
прогутај моју стварност, док је изрекао нисам;  
ја сањам сада с пролећа.   
 
 
ТАКАВ ЈЕ ЊЕГОВ ДОМ 
 
Његов дом је овакав:  
 
слободнолетећем жиру дао је кров,  
зидови – корење у себе уплићу.  
Шумски просјак! Поздрав, шумски просјаче!  
Ти си жиру дао кров над главом, прича се,  

 
1 Сирин је митолошко биће из источнословенског фолклора, са главом и грудима жене, а телом 
птице. – Википедија 
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корењу си дао да пождере темеље зидова,  
а сав под су појеле штеточине.  
Куда све то води?   
А ти, јеси живо, здраво?   
 
И уопште овај дом је никакав:  
 
Шумскa светлост твоје је пространство − 
чистина је тамо где лете мишеви.   
Шпарта микозни транспорт  
пар метара ниже –  
на смрт храстово корење подрива:  
над домом твојим високо њишу се,  
храстова тешки љуљају се,  
опасни, чуо сам, јарболи.  
 
Ти врт називаш „тргом“:  
 
Код свих је врт засејан цвећем,  
а трг је – од камена и челика.  
А твој „трг“ је – окићен изданцима,  
окићен изданцима,  
коровом, изданцима,  
изданцима бескорисним  
засејан бескорисни „трг“!  
 
Одговараш: не знам.  
 
Ти ми одговараш: не знам,  
ја сам слеп. Коров је за мене  - такође,  
што и букети бујних цветова.  
На заласку година, на крају века  
цвета коров – истим оним летом,  
којим је цветао некада давно,  
када очију још не дирнуше гране,  
које су трњем биле одевене:  
од тада не напуштам свој дом.  
 
Тада сам упитао:  
 
где си? Сањаш ли о топлој будућности,  
живиш ли у тами лета,  
које ти одвоји зубе од десни,  
и одузе веђе, које те ослепе ноћу?   
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А он ми је одговорио:  
 
ја сам – дом свој. Ниједне сувишне ствари;  
Све су оне – моји стари чланови.  
На зидовима све су пукотине − пророчке.  
Остало је – већ давно иструлело.  
Теби што видиш несхватљиво је 
колико је у коровима мојим лета –  
скривено у коровима мојим лето,  
у коровима мојим лето,  
лето, лета, сакривена Лета2 –  
пратио ме укорак мој ехо.    
 
 
ТУЂЕ ОБАЛЕ  
 
Пробијајући се на другу страну, он,  
Окренутнапољеотворен,  
очекивао је потоке из разривених хумки −  
ношен њима срећник би брже стигао   
на другу обалу самога себе.  
 
Бесмислено, пажљиво, искрено  
он се тршчацима улагивао, 
каменио је над реком, наднесен –  
зближавао обале – не морских ширина,    
већ провалије људске досежући.  
Других обала њих самих.  
 
Повреда глежња, вештачко дисање,  
тело опружено на песку: спорадична испуњеност,  
лапидарно-каталептичка неодвојивост,   
раскопчане под коленом кратке панталоне,  
избрушене запљускивањем речних таласа 
на другим − његовим-твојим – обалама. 
 
Портерт у пешчаним тоновима.  
Вода је све дубља и непроходни глиб. 
До грла у води замро је –  
Тантал.  
Последњи корални корак.  
На другој обали је – рањеник.   

 
2 Лета је, према грчкој митологији, река у подземном свету са које пију воду душе покојника да 
би заборавиле прошлост. – Википедија 
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Заиста, на путу ка заласку сунца,  
мазила се на повоцу вођена, неким  
неочекивано остављена, одбачена,  
шепурила се у бљештавим зрацима месеца закрпа,  
њега самог тако дуго водећи  
на – друге, туђе – обале.  
 
Закачити се плутајући је лакше,  
за неуловљивих биљака нешто:  
та борба му је ипак вечита.  
Па и река ће можда завршити  
− на другим, туђим обалама.  
 
 

Сергеј Зотов (20. 11. 1990), руско-немачки филолог, антрополог, популаризатор науке. 
Члан је асоцијације истраживача езотеризма и мистицизма, сарадник лабораторије културне 
антропологије (ЛИСКА), члан је Платоновог филозофског друштва. Пише поезију и прозу. Бави 
се преводилаштвом. Члан је литерарног клуба „Дебют“. Учесник бројних књижевних фестивала. 
Коаутор књиге „Страдающее средневековье. Парадоксы христианской иконографии“ (Москва, 
2018).  
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УКРАЈИНСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА 
БЕЛО ПОДРХТАВАЊЕ 

(превод: Јарослав Комбиљ) 
 
 

Јулија Мусаковска 
 

 
 
       *     *     *  
 
добра девојка зеница ока  
школска торба пуна мржње  
избијен зуб дуг пут кући  
блажени спокој  
нико неће знати  
 
ко је часовник разбио у камену врећу га 
сатерао 
криви осмех на небо пришио  
блажени они који не знају и они што  
неће да знају  
јер они ће дуже живети  
не кажем ти ни речи о овоме ни 
речи мртва птицо ни једног звука 
лоше девoјке љубе се по буџацима  
добре се кувају у домаћем котлу  
 
кожу перја чистим чистим  
биће чиста чиста чиста  
бацићу је на таванче   
случајно заборавити  
 
за црно овде нема места јер само бело  
или сиво преживљава не биће то црвено  
намоловано само да црно не искипи  
са плоче млеко са прозора 
расуле су се вране  
 
добра девојка тихо пребирај сочиво из косе  
уписуј имена у ишпартане листове албума 
састављене изнад носа зарђале обрве јесени  
једва ће се померити  
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кад ти испуцаш цео шаржер  
глинене ноге узана пукотина у огледалу  
укус ватре хладним снегом зачепљено грло  
добра девојка је погрешила и сечивом здерала  
опрала руке  
и изашла из тела гордо.  
 
*     *     *  
                    “some girls will get their way”3 
                    (“Ophelia” Tori Amos)  
 
недопрани лончићи и промрзли дух борбе  
борбе са собом  
кад су пали сви остали  
ти се офелија опет о његов рукав као мачка чешеш  
док плачу за телом твојим  
кристални гробови  
у паучини жичаних телефона  
заглибиле су се речи  
недоречене и неизговорене  
свиле су се у клупко  
ти његову следећу „вољену“ грлиш  
шапама  
и к њему не слаби сила твоје теже  
ти си офелија вероватно из оне кохорте жена  
које управљају мушкарцима чак и 
дубоко из гроба  
...и лежу му на груди беле главице љиљана  
...и леже растрзана утеха  
на груди твоје   
 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЈА  
 
превише јака, да вичем наглас,  
и слаба превише, да заборавим,  
са нежношћу, која запиње у грлу,  
спавала сам и чекала да ме будиш,  
скоро пола живота пролете кô стрела –  
насумично сам лутала, кô месечар...  
у огледалу видим: сувише брзо  
јагодице су добиле оштрину  
измучена душом, али не и телом,  
довољно мудра да се не бојим,  

 
3 Енгл.: „неке девојке добијају то што хоће“ 
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можда млада, али не толико  
да не бих знала за чаробне напитке,  
осмех лутке неће довести у заблуду:  
одговориће иронија-отровница... 
ја сам слатка, као небеска мана4 
само за тебе, јер си ме успео схватити  
 
    *     *     *  
ти који си оставио град  
у агонији иза себе  
не осврнувши се ни једном и без речи  
главе које си целивао  
леже опале са крхких стабљика  
зато не проповедај мени  
уздржаност и промишљеност  
don’t bullshit me5 
теби ће то недостајати ако ћемо право  
разгранатости твоје кичме на његовим влажним зидовима  
заиста ми смо – оно  
што покушавамо да докажемо себи  
ми смо – оно што нас немилосрдно пробада  
ево иду они распуштени и размажени  
под њиховим петама смрзнуто угљевље калдрме  
град је одгоре  
као раскошно празнично пециво  
дај ми руку ћутим у твоје срце  
само ми дај руку  
град ходочасника и споменика није злопамтило  
заволео је и оставио  
заборавио и убио  
дели моје речи на двоје  
ти који си најзад постао њиме  
на четири  
на свих двеста осам кошчица мога тела  
иза леђа  
твоја сенка прераста у таму  
линија живота на длану је сломљена  
као јарбол  
желим само још једном да завирим у тебе  
дозволи ми да се последњи пут посечем  
о твој поглед   
 

 
4 Мана је, по Старом завету, храна коју је Бог дао Израелцима на путу кроз пустињу. (прим.прев.) 
5 Енгл. – „не сери ” 
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ТРЕНУТАК, КАДА ГОВОРИ ТИШИНА  
 
Зујање комараца  
испод чељусти мога балкона –  
неподношљиво је;  
активношћу неуморног комшије настамба 
добија изглед швајцарског сира;  
и опет убиствено електро -„дз-з!“  
а слева – телефон-параноик 
сваки час се трза,  
кричући махнито „дз-з!“,  
и врата шкрипе потресно-монотоно...  
Таква је ту паклена какофонија:  
поред базена кипуће смоле  
стотине ђаволчића  
безобразно потупкују копитама  
ремек-дела Вагнера  
и звиждућу...  
Браво!  
Стављам пријем на „pause”  
и чујем само  
како собна биљка изводи  
свети ритуал фото-синтезе,  
како пада надоле реч никада,  
како парафином свећа оплакује фатум,  
како нараста равнодушност заводнице,  
како се скупља прашина по намештају,  
како надолазе мисли, 
због којих је тешко дисати,  
како у часовнику вечности песак цури кроз отвор,  
до новог одбројавања,  
како пада прамен косе на чело,  
тренутак пре почетка овација,   
тренутак, када говори тишина...  
 
−2000–  
 

Јуљија Мусаковска (1982), поетеса, прозаик и преводилац. Објавила је четири збирке пе-
сама. Објављене су јој изабране песме у 8 различитих издања: 2х2008, 4х2009, 2011. и 2013. 
Објављује у многим књижевним часописима. Ушла је у бројне антологије и алманахе. Преводи 
са шведског. 

Превођена је на руски, шведски, немачки, иврит, бугарски, српски и енглески језик. 
Добитник је 11 награда на разним књижевним конкурсима.  
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ПОЉСКА САВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА 
МРТВА ПРИРОДА 

(превод: Милијан Деспотовић и Олга Лалић 
Кровицка) 

 
 

Мирослав Лукович 
 
 

МРТВА ПРИРОДА 
 
Падали су са главе бадеми 
тело поста слатко 
 
сазнах тада да је жив 
крену да се храни воћем 
што дуже је жвакао 
све више бивало му горко 
 
он гладан и жедан 
поједе средину и испи сокове 
у шаци му оста костур 
а испод кревета сенка душе 
 
 
ЦРТИЋ 
 
Град упорно пада 
престрашен прозор вришти 
још увек нисам мокар 
око у око са громом 
осећамо упорну телепатију  
која је све јача 
 
показујем погледом 
где ће нестати по наредби 
као да га имам на канапу 
понекад послуша  
и потрчи према пољима 
потом ме мери водоравно 
 
одлази уморан а ја остајем 
увлачи се дуга да је поробим 
види се само њена половина тек 
иза завесе присећам се Наполеона 

 
ЕСЕНЦИЈА 
 
У кућама са златним огледалима 
лустери било каквим конопом  

аљкаво обешени 
 
а довољно је само једно мало у  

купатилу 
да би кристал могао да блиста  

самостално 
највише онда када оку среће све је  

лепо 
 
салон кривих огледала за оне који  

не жмиркају 
испуњени попут карте у цени  

живота 
бесплатно је искуство  

општедоступног виђења 
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4000 п. н. е. – 2008. 
 
Трчали смо као сваког дана на  

место свог живота 
и нико није ни помислио да  

управо пролази 
једину ствар коју сам чуо био је  

човечији крик: 
атмосфера нестаје!   
 
Погледао сам навише, видим –  

није лагао 
нема ваздуха самооо је – даље се  

не сећам... 
потом ме увукао у космос сви су  

летели 
данас? Опет сам ту у том истом  

тренутку 
 
 
ПО 
 
Рђа у чајнику 
прљав сто 
дрвена нога 
 
са прозора одлећу врапци 
ноћу мачке излазе 
и тако тече живот 
 
стари спаја се са новима 
само конзерва у фрижидеру 
она сама цвета 
 
ЗАХВАЛНОСТ ПОЉСКОМ 
РАДИЈУ 
 
Покушавам да заспим 
уз химну после поноћи 
и речи након ње 
овде пољски радио... 
 
дааа 
волим да се будим у Пољској 
док шуми улица сва у розетама  

рецитује Мицкјевича 
 
од поноћи до поноћи 
осећам се 
 
АНАТОМИЈА (1. МАЈ) 
 
Седиш над Вислом и гледаш како  

играју шах 
управо ме ударио љутит  

бициклиста 
 
изгубио сам оријентацију 
прелазим на другу страну 
хладно је и људи су слабо обучени 
леже окренути тобоже према сунцу 
све је затворено осим старчевог нагона  
који маструбира уза зид 
 
још и пица у љигавом бару 
и сеоска плавуша скаче око  

мишићавог 
у старом џипу 
чекам кишу 
 
БОГ ЈЕ ЛЕТЕО АВИОНОМ 
 
Док су возови пролазили празни 
Иако је њих на хиљаде завршило 
двадесет је изнова почињало 
живот 
а неизрецив рат постао је факат 
 
рођени из праха и прашине  

окрвављени 
као новорођенче свесно смрти 
живе да би говорили говором  

жељеза и рушевина 
пишу књиге о томе како  

преживети 
 
једанаестог дана свет је замрео 
дванаестог се народио 
тринаестог се противио 
четрнаестог заборавио 
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ПОСЛЕДЊИ ЈЕ ЖИВ 
 
Неки тамо дебео тип са брадом 
обичан чово без сакоа 
упире у струну да би ојачао цео  

свет  
у свету од рођења све до  

недовољне смрти  
 
Станица Аушвиц неприродно  

затишје 
а он и даље пева нека чују сви  

живи и убијени 
да се подигну и оснаже 
колико ће дебели са брадом бити 
 
Nessun dorma... 
тресак кола воза увео је у транс  

предела 
између средине и тим што се  

налази иза прозора 
роди се ту један неизмењиви  

тренутак визије 
певајући на петој линији по  

нотама  
грешних стубова 

SCRIPT DELIRIUM 
 
Ноге болесне не ходају 
а хладно је 
шта ће бити даље 
ко ће да ме загрли 
и звони телефон 
неко виче гласно 
ГРЕЈАЊЕ СВЕТА ЈЕ ИСКЉУЧЕНО 
шта ће бити даље 
у глави звучи као никада 
пијем кафу 
неко са стране зове Варшаву 
изван пада цигла са цедуљом 
ГРЕЈАЊЕ СВЕТА ЈЕ 
ИСКЉУЧЕНО  
људима шале у глави 
облачим капут и излазим 
идем – НИЈЕ ТО ТА УЛИЦА  
није тај град 
човек се дере на моје уво 
ГРЕЈАЊЕ СВЕТА ЈЕ ИСКЉУЧЕНО  

 
 

Мирослав Лукович је рођен 1976. године у Чеховицама – Ђеђицама, пољски песник, 
саксофониста, вокалиста, композитор, сликар. Школовао се у Јавишовицама. Превођен је на 
словеначки и српски језик. Објављивао у антологији  словенских уметности „Између Охрида и 
Буга”, као и на словеначком веб-сајту за поезију „Лоцутио”.  

Књигу „Јак поwстаłо пиекłо" („Како је постао пакао") објавио је 2011. 
Станује и ради у Кракову (Пољска). 
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МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЋ 
РАЗГОВОР 

 

 
 
Питамо га: Да ли је ово што знамо тачно? А онда читамо: 
Милен Миливојевић (Драјинац код Сврљига, 1943‒) објавио је поезију: 

„Распуће“ (Сарајево, 1989), „Тачка“ (Бор, 1989), „Лажу вегетаријанци“ (Бор, 
1991), „Нећу више да се играм“ (Зајечар, 1996), „Други колосек“ (Зајечар, 
1999), „Птица птицу птици“ (Бор, 2000), „Год“ (Зајечар, 2003), „Једносмер-
ном траком“ (Пожега, 2005), „Позор иште позориште“ (Бор, 2006), „Сунце у 
џепу“ (Београд, 2007), „С врха језика /(Сврха језика)“ (Ниш, 2011), „Као кроз 
живот“ (Тузла, 2012), „Раштимован шар“ (Ниш, 2015); књигу сатиричне пое-
зије „Царске песме“ (Бор, 1993); књигу сатиричне прозе „Носталгичне приче“ 
(Београд, 2004), књиге афоризама: „Ан пасан“ (Бор, 1992), „Како сам постао 
уврнут“ (Зајечар, 1992), „С ума“ (Бор 1998), „Није ово Данска“ (Бор, 2001), 
„Гологлави Рајко и Црвенкапа“ (Бор, 2002), „Касно сам почео да пишем“ (Бе-
оград, 2008), „Држави није добро“ (Београд, 2009), „Ерогена прва лига“ 
(Струмица, 2013), „Премишљаји и досмислице“ (Ниш, 2016), „Нама не свиће 
ни кад устанемо“ (Београд 2018). 

Заступљен је у антологијама афоризама „Враг и шала“ и „Случајни узо-
рак“ Витомира Теофиловића, „Антологији балканског афоризма“ Васила 
Толевског на македонском језику и у антологији антиратног афоризма Хаси-
јера Агиреа „Пуцањ у рат“ објављеној у Шпанији на баскијском језику, као и 
у више тематских зборника, прегледа, панорама и лексикона афоризама.  

Добитник је „Октобарске награде Бора” (1974), годишње награде „Јеже-
вог хумора“ (Београд, 1979), прве награде за песму „Хајдук Вељко говори“ 
(Леновац, 1995), признања за књигу године борског аутора (1996. за књигу 
„Нећу више да се играм“ и 2004. за „Носталгичне приче“), признања „Сати-
рично перо“ (Зајечар, 1998. за  књигу „С ума“), прве награде за афоризме на 
Фестивалу афористичара Југославије (Сврљиг, 2001), четири признања у 
Мркоњић Граду 2014. године (за сребрни и најизазовнији афоризам, за нај-
оригиналнију сатиричну причу и за најдуховитију сатиричну песму), две 
златне плакете на 13. и 15. међународном фестивалу еротског афоризма у 
Струмици (2012. и 2014. године).  

Члан је Удружења књижевника Србије. Живи у Бору. 
Тачно је, каже. 
Па добро, а да ли је тачно и ово што пишу новине: 
„Милен Миливојевић, песник, сатиричар и афористичар, добио је На-

граду „Радоје Домановић“ коју додељује Удружење књижевника Србије, за 
књигу „Нама не свиће ни кад устанемо“ која је проглашена за најбоље 
сатирично дело објављено на српском језику у 2018. години.“ 

И то је тачно, потврђује Милен.  
Значи, тачно је све што пишу новине? 
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А он се онда мало замисли, па додаде: „Новине тачно пишу и оно што је 
тачно и оно што је нетачно.“ 

Није вредело овим правцем надаље, па одосмо на почетак.  
У серији објављених Миленових књига на почетку стоји поезија, и то 

под насловом „Распуће“. Зар је морало тако, односно, зар су стварно распу-
тице основна полазшта младог човека у поезију (или у живот!)? 

„Нису, али могу да буду. Код мене су биле (имају други и веће) и у животу 
и у стваралаштву. Основну школу сам до петог разреда учио у Драјинцу, а од 
шестог у Сврљигу. Средњу економску сам почео у Белој Паланци, а последње 
три године учења завршио у Лесковцу. После средње економске, променио 
сам професионално опредељење и уписао српскохрватски језик са књижев-
ношћу народа Југославије на Вишој педагошкој у Нишу. Радио као 
наставник у основним школама у сврљишком Лалинцу (између прве и друге 
године студија), затим у Шарбановцу и Брестовцу код Бора, па у Бору (у 
Четвртој основној, касније названој „29. новембар“, а сада има трећи назив 
„Свети Сава“). У Шарбановцу и Брестовцу, а нарочито у Бору, уређивао сам 
ђачки лист „Јасмин“. Потом сам 12 година радио као новинар и уредник 
општинског листа „Борске новости“, па се опет вратио у школу („Вук Кара-
џић“). Сада ни „Јасмин“ ни „Борске новости“ више не излазе. Књижевна 
распутица ме одвела и у сатиру, коју је „Јеж“ почео да објављује од 1958. го-
дине. Тада сам имао већ напуњених 15 година живота (рођендани се тих 
година нису славили као данас).” 

После „Распућа“ – „Тачка“. Да ли  тачка распућима, или је била тачка 
одабраног пута? 

„Ни једно, ни друго. Реч је о тематској књизи песама о песмама и поезији 
уопште. А тачка је оно неухватљиво, или тешко ухватљиво, у чему се састоји 
оно поетско, које неки зову и инспирацијом. (А у поднаслову књиге „Као кроз 
живот“ пише: „Записи о исповести књиге“. Ту су песме друкчијег приступа, 
али имају извесне сродности са „Тачком“.) 

У нешто обухватнијем топониму Чукалица у атару села Драјинца постоји 
и микротопоним Распуће. То је и наслов једне песме по коме је названа и 
књига.” 

Код Вас опет неки путеви. Ево, пета Вам се књига зове „Други колосек“, 
а осма „Једносмерном траком“. Да није то нека песничка авантура? 

„Није реч о авантури, уколико и цео човеков живот није само предсмртна 
авантура. Неопходна је била и једносмерна трака и други колосек. Стигли 
смо да будемо сведоци и једног и другог.” 

Некако и наслови „Лажу вегетаријанци“ и „Нећу више да се играм“ де-
лују авантуристички. 

„Могу и тако да делују, али у њиховом садржају има и нечег што није само 
авантура. „Лажу вегетаријанци“ је (темама) књига песама о љубави (која није 
само еротска, плотска, младалачка). А какве ће те песме бити не зависи само 
од њих, нити само од аутора, већ и од читаоца, што углавном важи за већину 
песама, не само мојих. Свакој песми коначан смисао даје тек читалац, песма 
је само подстицај. Песме су стварне, а догађаји фикционални, ако је то у 
стварности уопште могуће. Али је у поезији могуће, а могућа је и фикцио-
нална стварност. 
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„Нећу више да се играм“ је више о томе шта је у животу свих нас било 
стварно, а онда почело да личи на нешто што је могла бити само игра, или 
бар проба, експеримент, па како нам буде. А знамо и како нам је било.” 

Добро, а то што „Птица птицу птици“ око „Года“ на граници миленијума? 
О чему је ту реч? Шта је ту песма хтела да каже песнику? 

И онда „Позор иште позориште“. Ништа мање. Шта се све ту у песнику 
и око њега одиграло? 

„Птица у уметничком делу може имати више значења, а у овој књизи је 
она и онаква каква је у природи, али су као напоредан мотив биле и  скул-
птуре Лепосаве Милошевић Сибиновић и Томислава Тодоровића које су они 
радили у Уметничкој колонији „Бакар“ 1996. године (колонију је више го-
дина организовао борски Музеј рударства и металургије). И живе птице и ове 
скулптуре показују да птицу као слободну, распевану, лепу могу таквом учи-
нити само слобода, песма, лепота... 

„Год“ се ненамерно доГОДио на размеђу МИЛЕНијума. Линије на пре-
секу дрвета и ГОДине некакве су међе сваког, па и људског живота (па и мог, 
ако је то уопште важно!). 

Баш тако, око мене, али и у мени. Нарочито у мени. И још се одиграва. 
Позориште као место где се уметност ствара и догађа директно, пред мојим 
очима. А глумци, људи који тада нису у свом животу, него живе неким дру-
гим, чак и потпуно друкчијим животом, воде и мене у тај свој (нестварни) 
живот који у мени постаје стварни. Ако притом некога од њих и лично поз-
најем, а таквих није било много (углавном из моје непосредне животне 
средине), онда је мој доживљај лика који тумаче (они кажу и да га играју, а 
мени то никад није била, или бар не само, игра) бива у мени још доживље-
нији. Неке глумце још памтим као ликове које су тумачили, а неки су се 
увукли у мене и живим с њима. А глумчину Зорана Ранкића памтим и као 
врсног афористичара чији су афоризми препознатљиви међу афоризмима 
бројних наших великих мајстора ове кратке и захтевне форме. 

Ова књига, као и „Птица птицу птици“, поетска је реакција на уметности 
које се служе друкчијим изражајним средствима, а наслов „Позор иште по-
зориште“ није само пука игра речи (или речима), већ и упозорење, скретање 
пажње на нешто што ће тек доћи, на живот који ће настати дизањем завесе и 
на спајање (емоционално и свако друго) оних иза и оних испред завесе. Сви 
ће ући у нешто ново, лепше и доживљеније. Позоришне слике наставе да 
трају и кад се у сали упале светла. Понека слика остане у некадашњем гледа-
оцу и много дуже. А понеки позоришни лик уђе у обичног гледаоца који 
остатак свог живота проведе с њим. 

Сама тема (а посебно оно што ме у њој подстакло да се овако огласим) 
много је значајнија од обима ове „књижице“, али верујем да је томе разлог и 
у мојим поетским могућностима.” 

Онда – „Сунце у џепу“ и то ништа мање него „С врха језика“, па у џеп, 
као што би рекла међу последњим  збиркама „Као кроз живот“.     

„Симболика, односно поетско значење сунца (па и Сунца), видљива је из 
самих стихова, а књигу „С врха језика“ објавио је Стеван Бошњак у нишком 
часопису „Унус мундус“. То је смислена игра речима сличног звучања, а раз-
личитог значења. Сам наслов књиге сугерира да је ту казано оно што је било, 
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како се то каже идиомом „на врху језика“. Зато је овде (у загради) записан и 
поднаслов „Сврха језика“ (што је већ и најава поступка у бележењу њеног 
садржаја. Уосталом, сврха језика би требало да буде да се каже и оно што нам 
је застало „на врху језика“, да се не прећути, него да се скине с врха језика. Ту 
сам покушао да језичким средствима проговорим о језику као средству људ-
ског разумевања. 

А још је већа језичка вратоломија у књизи „Раштимован шар“, коју је 
исти уредник објавио коју годину касније у истом часопису. Сам наслов и 
овде најављује тако нешто: његова прва реч почиње гласовима РАШ, а у дру-
гој  су  сугласници  само заменили места. Такав поступак је примењен у целој 
књизи, а мислим да тиме није умањен њен поетски смисао. Са посебним за-
довољством сам писао ове две књиге, као и ону о позоришту. 

„Као кроз живот“ је објавио песник и уредник Шимо Ешић у тузлканској 
„Босанској ријечи“. И ова је књига необична – сем наслова, целе песме су 
између заграда. Свака песма описује само свој наслов, водећи читаоца кроз 
књижевне термине, као кроз живот. У поднаслову књиге стоји напомена да 
су песме, у ствари, записи о исповести саме књиге (која је, као и све књиге, 
слика живота).” 

Можете ли издвојити 2-3 песме које ће бар илустровати, да не тражимо 
да потврде, ово о чему смо досад причали? 

„Нисам сигуран да ће баш ове бити ваљана илустрација разговора, јер 
бих већ сутра изабрао и неке друге. Неутрални читалац би, вероватно, напра-
вио друкчији избор.” 
 
 СЦЕНА 
 
Освануо неимар на сцени, 
са погледом обећања пуним. 
У њему сан, јасан, нескривени. 
Загонетка већ се нежно труни. 
Убрзаним спознајама гледа 
како бајка јуриша без штита.  
Времену се украденом не да,  
из белине новом сунцу хита.  
Мили љубав дугим корацима.  
Уловљена завесом дигнутом,  
похрлила свежим остацима. 
Свиће сунце, свуд около јава,  
ниче светлост упаљена  оком,  
шћућурен се осмех расцветава. 
 
    („Позор иште позориште“) 
 
САН ИГРЕ 
     
Сваке ноћи сањам исто: 
као, сви стану са једне стране, 
на другој страни нема никог.   

А потом, као, о чуда,  
ови с друге стране,  
 
отуд где нема никог,  
нападну 
оне који су сви сви стали са једне стране 
и, као, победе их, о чуда, 
 јер њих је много више. 
 
     („Нећу више да се играм“) 
 
       *** 
Јутро сустигло 
вече дугим кораком 
у новом дану. 
 
      *** 
Раширио је  
јастреб крила. Мала му 
и васиона. 
 
(„Год“) 
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Стоје: Р. Раденковић, З. Коцић, З. Вучић и М. Миливојевић.  

Испред: Р. Арсић, Р. Вучковић и О. Ристић 
 

Почетак Вашег књижевног рада, ако се не  варамо, пада негде на крају 
средње  школе и на почетку студија српског језика на Педагошкој школи у 
Нишу. У то време и у Сврљигу се зачиње неки књижевни живот, односно 
појављују се неки самоуки песници који су Вам блиски. Да ли је овај утисак 
тачан? 

„За те „самоуке“ песнике сазнао сам и пре упозњавања с њима. Већ су по-
негде објављивали понешто. Најпре сам упознао Вас, Недељко, па Радослава 
Раденковића, па млађаног Зорана Вучића. (Сада је Зоран значајно име у срп-
ској поезији.) И данас се радујем нашим проређеним сусретима и жалим што 
је Радослав напустио овај свет. 

А што се мог почетка тиче, било је то још у средњој школи, чак и ако не 
рачунамо награду у осмом разреду основне шоле у Сврљигу на конкурсу за 
„реферат“ поводом 15-годишњице од битке на Сутјесци у Другом светском 
рату. Признања је уручио директор школе „Бора Станковић” пред родите-
љима окупљеним у школском дворишту. Биле су то моје прве паре зарађене 
писањем. Исте године, само тада већ у првом разреду средње школе у Белој 
Паланци, лист „Јеж“ је објавио, са мојим потписом, нешто што су уредници 
овог листа, после 50 година сарадње, назвали козеријом. О квалитету онога 
што је у том времену настало тешко је данас говорити (сем што је то била 
подршка ономе што радим).”  

Говорећи о првој фази Вашег песничког рада, опет више по утиску него 
по неком поузданом проверавању, подсећамо се и неких манифестација: 
покретања „Горданиног пролећа” у Сврљигу, рађања „Младог маја” у Заје-
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чару. Колико су Вама лично те манифестације значиле, јер сте онда били 
врло млади и полетни? 

„Та су окупљања и много и вишеструко била значајна и мени и осталим 
учесницима, па и срединама у којима су се догађала. „Откривао“ сам  и људе 
које сам до тада знао само по имену и, евентуално, по ономе што су писали. 
За Злату Коцић сам знао да је рођена у Жељеву, а за Србу Митровића сам тек 
на једном „Горданином пролећу” сазнао да је рођен у сврљишком Лалинцу 
(родитељи су му били просветни радници). Видео сам колико су млади и по-
летни били и они који су били старији од мене. Једног разговора са Србом 
Митровићем и данас се сећам, мада су теме биле потпуно приватне и, наоко, 
безначајне за оно чиме смо сви већ дуго били опседнути.”    

Долазак у Бор као да се, у стваралачком смислу, надовезује на „Млади 
мај”. Овде већ ствара доста познаника младомајаца, али ту се појављује и 
Слободан Ж. Ракић. Одавно га нема међу нама, па би добро било да и себе 
и друге подсетимо на његову појаву. 

„Занимљиво је да на први младомајски скуп није дошао Ракић, али је по-
слао два ученика из школе у којој је радио. Касније је из околине Неготина 
прешао у Метовницу (код Бора) и тада се активније укључио у „Млади мај”, 
а Актив наставника српског језика у школи „Станоје Миљковић“ у Брестовцу 
(којој су припадале и осмогодишње школе у Шарбановцу и Метовници) 
Стана Таникић, Слободан Ж. Ракић и ја почео да објављује школски лист 
„Јасмин“ (нас троје смо се знали још из Ниша, где смо истовремено студи-
рали на Педагошкој школи). Лист се штампао на гештетнеру којим је 
руковао директор школе Петар Калиновић јер је нама тај штампарски изум 
дотад био непознат. (Касније је „Јасмин“ постао лист ученика свих основних 
школа у борској општини, штампао се у тиражу од 6.000 примерака и сваки 
ученик га је добијао бесплатно, а кад је почела акција „Тражимо најбољи 
школски пионирски лист“, „Јасмин“ је 1974. године проглашен најбољим 
листом у Југославији.) Убрзо је Ракић, као већ активни учесник „Младог 
маја”, прешао из Метовнице у Зајечар где је руководио Домом омладине. 
Значајнији период за његово књижевно стваралаштво био је за време рада у 
нишким „Народним новинама“. Тај посао му је омогућио и путовање по некм 
азијским земљама и тако је настала књига песама „Була из Кабула“ коју је 
објавио тек по доласку из Ниша у Бор где је радио у општинском информа-
тивном недељнику „Борске новости“, чији је касније био и главни уредник, а 
по престанку излажења тог листа радио је у борској Телевизији до пензиони-
сања. Припремао је и књигу репортажа са пута по Азији (које је објављивао у 
„Народним новинама“), али то није стигао да приведе крају.” 

У Бору опет манифестације књижевног живота, чији сте Ви не само пра-
тилац, него и битан чинилац. Најпре уређивање „Јасмина“, у оквиру 
школског рада. Онда покретање Борских сусрета балканских књижевника, 
а у исто време леп обичај да се додељује годишња награда за најбољу књигу 
насталу у Бору. Неке сте награде и ту добили. За који резултат? 
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„За књигу песама „Нећу више да се играм“ (1996) и за књигу сатиричне 
прозе „Носталгичне приче“ (2004). (Радиша Драгићевић је ово признање до-
био за три своје књиге, а да та акција није укинута, било би их и више).” 

Како се отворио вентил за афористичку стваралачку делатност? И када 
се то, у којем животном раздобљу догодило? 

„Догодило се то у мојој 16. години. Био сам у првом разреду Економске 
школе у Белој Паланци и то није одмах био афоризам, него већ помињана  
козерија, и то из области спортског живота у овом граду. То је и мој први 
текст објављен у новинама и први за који сам добио нешто што се звало ау-
торски хонорар (ако се не рачуна она награда у основној школи). Таквих 
хумористичко-сатиричних текстова о конкретним догађајима и личностима 
писао сам прилично често. Афоризме сам почео да пишем за време школо-
вања у Лесковцу и још нисам престао. А како се, и зашто се баш са сатиром 
то догодило, нисам сигуран, али сумњам на новине које се зову „Јеж“ и које 
сам годину дана само читао и дивио се карикатурама Десе Глишић, а потом, 
ето, почео да пишем за те новине и оне ме, ево, после шездесет и више година 
сарадње, још трпе.” 

Једно време ми смо се и чешће дружили. Тада сам ја стекао утисак (опет 
ја утисак, па утисак?!) да сте имали подједнаку љубав за језик и за књижев-
ност, али за Вас је код језика (то сам могао боље да пратим) занимала 
загонетност, реткост, зачкољица, недоумица, двосмислица, а онда решење 
у облику врцавости, прскања попут чира или пупољка. Домишљатост у тре-
нутку. Ја понекад осетим како Милен у тренутку реагује на нешто што треба 
да размисле, премисле, премере, одлуче – па кажу. Милен то одмах и у мету. 
Колико овде има мојих заблуда? 

„Много заблуда! Кад бих знао да се нећете увредити, рекао бих и – све. 
Али немојте овај део текста ни мењати, ни кратити, а поготову не – избацити. 
Лепо је да човек тако нешто прочита.”  

Увек ме задивљавала Миленова способност да споји наоко различите 
стране полиедра, и да кроз  призму његовог стваралаштва видим слику коју 
је он креирао од елемената који иначе постоје, али досад нису били спојени. 
То је иначе карактеристика поетског стварања, али онај ко уме, а то је онај 
који види, осети и зна, може то употребити и у друге сврхе – хумористичку 
и сатиричну, рецимо.  

Подсећам се једног афоризма из Миленових студентских дана. Он је 
гласио: „Многи су задовољни собом. Ја нисам. Јер оно где ја живим и није 
соба“. Ето, један хомоним са значењем заменице и именице помогао је да 
се просветли једна животна ситуација, а ја се, чини ми се, и ако се не варам, 
и сећам те собе. Ако сам у праву,  то је било негде код Палилулске пијаце у 
Нишу. 

„Јесте, само то је тад била само Палилулска рампа, а пијаца је настала 
касније. Становао сам у две године у две различите собе и обе су биле у том 
крају Ниша. Али не треба изоставити ни оне који и дан-данас стварно немају 
баш никакву собу.” 
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Мислим да исти, или сличан модел имамо у једном афоризму из књиге 
„Премишљаји и досмислице“, који је настао можда пола века после оног 
првог. Он гласи: „Знамо ми у ком грму лежи грмаљ“! 

Онај зец из народне изреке „у ком грму лежи зец“ постао је грмаљ, а то 
је, ако добро одгонетамо, великан, великаш, буџа, главоња..., који се крије 
у грму наших  полудивљих односа, у шикари, одакле (сам у таквим условима) 
показује своју величину. Поступак скоро да је исти. Мења ли се ипак нешто 
у стваралачкој оријентацији афористичара? Ако је сатиричар, вероватно за 
њега ради режим који му намешта односе; ако је хумориста, весељак, за 
њега ради живот преко згоде и случаја.  

„Мож’ да буде, ал’  не мора да значи. Нема области људског живота која 
не може да буде тема афоризма, али се афористичар „извлачи“ двосмисле-
ношћу онога што напише, у чему је увек важнија она друга страна, која је 
хумористична, сатирична или и једно и друго. Скоро да нема правила, сваки 
афоризам тражи свој приступ теми и њеној формулацији.” 

Било би лепо да и на овом месту чујемо неки афоризам по Вашем из-
бору. 

„Прво бих навео афоризам који је на једном фестивалу у Мркоњић Граду 
био издвојен из моје пошиљке. Он гласи: „Мрачно је доба. Виде се само 
лични интереси“.  Верујем да није протумачен тако што се виде само лични 
интереси зато што је мрачно доба, већ обрнуто: доба нам је мрачно зато што 
се виде само лични интереси. А надаље ћу само да набрајам, па кад се учини 
да их је превише, исеците! 

 
*Држава ми је омогућила такав живот да бих га увек дао за отаџбину. 
*Не само победници, сад историју пише свако ко преживи. 
*Просјаци су велика срамота нашег друштва. Тако је то кад неког улица 

васпитава. 
*Неко се крсти, а неко клања. И тако је дошло до – клања. 
*Бољи дани не могу да дођу док ови не оду. 
*Кад је на раменима, и празна глава је пуна капа. 
*Увек знам кад политичар говори истину, а кад лаже. Лаже чим зине. 
*Држе реч. Извале глупост, па је спроведу у дело. 
*Кажу, свако чудо за три дана. А наша држава, ево, још траје. 
*Откако је укинута смртна казна, на робији се дуже живи. 
 
Иако свака песма настаје као ентитет, а тако и изрека, односно афори-

зам, примећује се да су Ваше књиге тематизоване. То значи да су тако 
организоване да се једна тема исцрпљује низом јединица, односно да целу 
књигу држи иста мотивика, или иста мрежа мотива. О томе сведоче наслови 
књига афоризама: „Ан пасан“ (о шаху), „Ерогена прва лига“ (еротске теме), 
„Држави није добро“ (тј. црни хумор), „Премишљаји и досмислице“ (афори-
зми из живота и према схватању сточара)... Вероватно има још. Како такве 
целине настају: са свешћу о целини теме, спонтано па с каснијим здружива-
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њем, по неком програму; по снази стваралачког расположења и импусла за 
стварање у дужем периоду. Да ли тако бива и са песмама или само са афо-
ризмима? 

„Изузетак је само књига песама „Позор иште позориште“ за коју је нешто 
дуже трајало „сазревање“ и „мозгање“ како је уобличити, посебно што се, по-
ред тематске целовитости, већ у почетку „наметнуо“ и сонет као формална 
јединственост. Додуше, првобитна замисао је да то буде нешто замашнији 
циклус песама, али су убрзо и тема и мој однос према њој прерасли циклус, 
па је, на предлог песника Момчила Милошевића, иначе рецензента ове 
књиге, она тако и објављена. Ипак, ни ту се није дало да не буде пре објава-
љивања књиге њен садржај понуђен неком часопису. Овог пута се то 
догодило кад је рукопис био завршен – нишка „Градина“ је објавила три 
песме под заједничким насловом „Два Шекспира и Хамлет“ у оквиру пред-
стављања сврљишких стваралаца (тај посао је, иначе, био Вама поверен). 

Све остале књиге настајале су спонтано, и ниједна као књига. Најпре су 
настајале песме и циклуси песама, а афоризми најчешће један по један. А ја, 
вечито неповерљив, слао сам оно што сматрам да је завршено разним гласи-
лима, па је од онога што је бивало објављено „састављана књига“. Тако су 
неке књиге настајале и у периоду од, рецимо, 35 година (рачунајући само 
време објављивања њихових „делова“ у неком гласилу). Тако је настала и 
моја последња књига афоризама „Нама не свиће ни кад устанемо“:  десет го-
дина су објављивани афоризми у периодици, а онда је од њих поново бирано 
оно што је најбоље и што вреди да уђе у књигу (можда сам при том послед-
њем избору могао бити и строжи, али није ми се дало!).” 

Чини се да су афоризми у нашем времену више сатиризми, ако нису и 
искључиво то. Да ли је и код Вас тако? 

„У праву сте, тако је и код мене, мада, наравно, не увек. Очекујемо, ваљда, 
да ће неко прочитати то што сатира критикује, али узалуд. Изгледа да се то и 
не чита, или бар не тамо где би се очекивало да ће бити прочитано. Или је, 
стварно, дошло време потпуне слободе изражавања, бар кад се не помињу 
ничија конкретна имена. И у реду што прескачу моје афоризме, али има 
много бољих и оштријих сатиричара које нико не прогања. А ако ипак читају 
и они који би нешто могли и да промене у стварности, они то чине само ради 
свог општег образовања.” 

Какав је однос Вашег афористичког и песничког реаговања на ствар-
ност? Знамо да поезија може бити строго интимна, чак мистична, разуме се 
и друштвена, али афоризам, нарочито сатиризам, подразумева друштвени 
ангажман. Скоро да човек помисли да је сатира напад, и то напад с интере-
сом, како није са поетским доживљајем. Међу сатиричарима се препознају 
ствараоци с ангажманом, они имају мету, имају циљ, а самим тим они су у 
служби идеје. Читалац Милена Миливојевића није увек начисто с тим ко се 
где крије: песник у сатиричару, или сатиричар у песми. Шта на то можете 
рећи?  
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„Поред књига афоризама, објављене су и моје две књиге у друкчијим са-
тиричним формама: сатирична поезија у „Царским песмама“ и сатирична 
проза у „Носталгичним причама“. Међутим, нису ни остале песме увек 
„чисте“ од сатире. Књига „Позор иште позориште“ садржи и хумористично-
сатиричне песме зато што је и само позориште вазда такво, али тамо су само 
целе песме такве, нема мешања са „несатиром“. А у афоризму ако и има нечег 
лирског, оно тамо може бити само у функцији онога што је афоризму свој-
ствено.” 

Песници гаје неку наивну наду да могу променити свет, али сатиричари 
се баш залажу за промену света. Има ли код Вас такве наде или вере у моћ 
афоризма? Упрошћено гледано, требало би да се после сатиричног афори-
зма уозбиљимо и покренемо на неку акцију против зла које нам сатиричар 
означи. А ипак, ми као да се само насмејемо. Није ли тај смех, та радост 
што је нешто вербално означено и једини учинак афористичара? Мени се 
чинило да афористичар одболује своје сазнање, а читалац афоризма само 
добије слатку сатисфакцију да је, ето, још неко осетио што и он, и то лепо 
рекао. Може прочитани афоризам и цитирати понекад, али тешко да ће сту-
пити у борбу са појавом на коју је сатиричар окренуо своју секиру. 

„Као свој коментар нудим читаоцу да још једном прочита текст који прет-
ходи овом који сад чита. Све је тако, а за сатиру се може додати само једна 
реч: нажалост!” 

Успешни сте и у поезији и у афористици. Шта мислите о односу читаоца 
поезије и читаоца афоризама, поготово ако су ти афоризми сатиричне ори-
јентације? 

„Сам приступ читалаца ових двеју категорија морао би бити различит, 
условљен и неким трајнијим опредељењем, али и тренутним расположењем. 
Лично, наравно, и читам и пишем, и ништа нема предности. Читање може и 
без писања, али писање без бар повременог читања тешко да би „држало 
воду“. И лично познајем људе који ништа не читају (ни новине, гледају теле-
визију!), али мислим да је више оних који читају и којима читање нешто 
значи, али поезију, стичем утисак, не узимају у руке. Чак се не грабе ни за 
књиге афоризама, али их читају у новинама (а велики број гласила баш, и то 
сатиричне, афоризме и објављује).” 

Књижевност настаје на фикцији, на замишљеној стварности, док би са-
тира била управо темељена на текућој стварности. Какав смисао те две 
линије литерарног стваралааштва треба да омогуће читаоцу? 

„Није ни комплетна белетристика увек ван стварности. Чак и кад је, ре-
цимо, ратни догађај (кобајаги?) фикционалан, нема конкретних догађаја ни 
именованих ликова, лако се препозна и Први и Други светски рат, као и ови 
последњи ратови код нас, а и другде. И сатира је боља кад се не именује ни 
личност ни конкретни догађај, него се све назре из само те једне, две или три 
реченице. Чак је, тврде неки, за сатиру било погодније време нашег једно-
партијског система, кад се морало што заобилазније и закучастије рећи 
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нешто што би се теже могло препознати – да се избегне суђење аутору (а су-
дило се и за поезију, и давно и недавно).” 

Сатира, била она афоризам или прича, или можда слика, филм, свакако 
напада стварност, и то ону друштвену, с циљем да се нешто на тој стварно-
сти промени. Но, како је свака промена друштвене стварности политичке 
природе, је ли могућа сатира која не би била средство политичке борбе? 

„Могућа је. Сатира о негативним људским особинама нема увек поли-
тички циљ, но се само руга цицијашлуку, непоштењу и другим негативним 
категоријама. Наравно, и тада са циљем да се такве особине људи мењају, 
или бар да их нови нараштаји немају. Међутим, чини се да се више цене са-
тиричари који „пуцају“ на велико, јер тиме исказују већу личну „храброст“.” 

Где се у Вашем стварању песма и афоризам спајају, односно која је то 
тачка где се оне раздвајају и полазе својим путевима? 

„Сатира је увек на свом путу. А највише спајања поезије и сатире, односно 
сатире у поезији (ако се не рачуна књига „Царске песме“) има у поетскј књизи 
„Нећу више да се играм“, али сем да ми је то „тако некако дошло“, немам шта 
више да кажем.” 

Је ли могуће да се о истој ствари испева песма и изговори афоризам ако 
је сатиричне природе, а да песма не буде сатирична? 

„Ако је и могуће, тешко да би то могао бити, по садржају, само афоризам. 
Налази се у романима, драмама, па и у песмама, нешто што је сатирично, или 
бар само иронично казано. Има тога подоста, на пример, и у „Горском ви-
јенцу“, али ја сам, и у поезији и у сатири, далеко од Његоша (и многих других, 
дакако).” 

Ако је то могуће, како песник бира сатиру за свој одговор стварности, 
и у вези с тим, ако је сатира политички одговор на политичке прилике, да 
ли је песник који пише сатиру политички песник? 

„Мислим да не може песник бити само политички песник, као ни сати-
ричар – само политички сатиричар. Могу једино трпети политичке 
последице ако је систем осетљив на њихово писање. Песник је песник, без 
обзира којој врсти поезије припадају његове песме (родољубиве, љубавне, 
описне, мисаоне, политичке...). Једино се за сатиричног песника отимају и 
песници и сатиричари (пада ми на памет Петар Пајић).”  

Једна од Ваших књига награђених афоризама је „Ерогена прва лига“ која 
се читаоцима препоручује преко увода с насловом „Ерос у канџама демо-
кратије“. Откуд демократија и ерос? Може ли ерос да послужи сатири, онако 
како љубав послужи сексу? 

„Сатири све може да послужи. Иако то у овој књизи није била превас-
ходна намера, аутор њеног предговора (Васил Толевски) добро је уочио да 
сатире има у добром броју афоризама у којима је ипак доминантна еротска 
тематика. Али, на пример, афоризам (по коме је књига добила и наслов) 
гласи „Није то код ње ерогена зона, већ ерогена прва лига“. То је обичан и 
безазлен афоризам који се поиграва спортским терминима „зона“ и „лига“, 
дајући тиме једну потпуно личну, интимну женску (разуме се: и мушку) осо-
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беност (или, можда, чак и нешто од женског портрета). Он свакако није у 
канџама демократије, па макар се могао односити и на особу која се бави по-
литиком. Никад нисам био у дилеми да ли ћу написати песму или нешто 
друго што би могло бити сатирично. Увек сам унапред знао шта пишем.” 

Некада су зла подстицајна за књижевни успех. Има писаца чија су нај-
значајнија дела с тематиком Голог отока. Просто, да није било тога зла, да 
ли би било тога писца? Злурадо јест, али доиста су народне несреће многима 
створиле прилику да се узвисе као писци. Да ли имате неки став према томе? 
Рецимо, ако је неко писац антистаљинизма, треба ли да захвали стаљинизму 
што је имао о чему да пише? Да није потурица, да ли би било „Горског ви-
јенца“? Тако је и у нашим приликама. Тако је и са ратним и са мирнодопским 
темама. У том светлу, није ли и сатиричар захвалан друштвеним ситуацијама 
које му омогућавају да оствари свој сатирични резултат? Другим речима, 
која су мала или велика зла народа која се лепо осветле једним сатиричним 
афоризмом (или стотинама афоризама Милена Миливојевића)? 

„И мало зло може дати импулс великом ствараоцу, а камоли велико. Али 
и неке друге животне околности могу дати добру основу за велико дело. 
Изгледа, међутим, да велико зло као тема више занима не само аутора, него 
и читаоца, критичара, аналитичара... А велики писци могу само, како ка-
жете, боље да осветле крупне догађаје, иако би и без великог душтвеног зла 
могли да напишу велико дело (насликају, компонују, сниме филм...).” 

Како то да сте више пута награђивани за сатиричне афоризме, а нисте 
ниједном хапшени? Или је та сатира безболна или се Ви вешто кријете (да 
Вас не ухвате!), или је тачно да „више нико ништа не чита“, па се и не при-
мећује шта један сатиричар објављује; успут, како то да сатиричар нападне 
државу, онда му држава објави књигу, па га и награди?! 

„Нисам хапшен, али ми се три пута претило тужбом суду, и то за неке 
личности и догађаје који су само локалног значаја (иако је за људе о којима 
је било речи то било мање или више важно). Претње су биле из Сврљига, 
Ниша и Бора, али се све само на претњама и завршило јер су догађаји били 
стварни, само подвргнути сатиричном сликању (а ни у једном случају није 
била реч о афоризмима. Афоризми, и кад се односе на конкретну личност 
или догађај, ништа не именују, већ само омогућавају препознавање). Једне 
тужбе спасао ме секретар предузећа о коме је писано, јер је и сам био писац 
(звао се Радослав Раденковић, а нас двојица смо се том приликом први пут и 
„уживо“ срели).  

Иначе, државу су нападали и многи пре нас (Змај, Домановић,  Ну-
шић...), па им је држава лакше објављивала књиге, иако је некима баш 
добрано замерала, а неки су завршавали и у затвору. Данас, међутим, има 
много тога што годинама чека да буде објављено, али има и књига које није 
било нужно објавити. А толико се објављује  да није лако све ни прочитати.”   
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На улици у Сврљигу, испред Миленове куће, слева на десно: Зоран Вучић, Радослав 

Раденковић, Слободан Ж. Ракић, Милен Миливојевић, Недељко Богдановић. 
 

За крај: Лично нам је познато да сте некад много читали. Претпостав-
љамо да је то потреба која човека одржава у животу, или навика које се 
човек не може одрећи. Како сада стоје ствари, и имате ли редовно штиво, 
или бирате шта ћете читати? 

„Бирам и знам (као што сам и одавно знао) да ни то што одаберем нећу 
стићи све да прочитам. И ређе читам него некад (године, здравље, меморија, 
успореност у свему па и у читању...). Ако би ме само читање одржавало у жи-
воту, не бих још дуго.” 

Претпостављамо да знате шта се и у нашим срединама ствара и објав-
љује (у Нишу, Сврљигу, Књажевцу, Зајечару, Бору, Неготину..., да пођемо 
тимочком магистралом. 

Да ли пратите и „Исток“ и како доживљавате његове напоре далеко од 
центара наше културне, али и националне територије, у условма када се рад 
стваралаца не мотивише, а средства обезбеђују само за техничке послове и 
штампу? 

„Некад ми је са тимочке магистрале тешко могло нешто да промакне, а 
сад више није тако – промиче (и са тимочке и са осталих магистрала). Захва-
љујући уреднику Обрену Ристићу скоро редовно добијам „Исток“ и наравно 
да га читам (зато што не објављује романе!). Напорима да редовно излази 
могу само да се дивим, али не могу ни садржајем много да дам неки допри-
нос. Исто је и са сврљишким „Бдењем“, зајечарским „Развитком“, 
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неготинском „Буктињом“. Последњих година свео сам писање само на афо-
ризме, па и у томе више прерађујем и дотерујем оно што је некад записано, 
па остављено да касније буде ваљано завршено. Ретко напишем и нешто 
ново, а често у шали кажем да више објављујем него што напишем. Стоји 
нешто и недорађене поезије, а сатирична проза (која ни раније није домини-
рала) почела је да ми измиче. Тако ове часописе у већој мери пратим него 
што учествујем.” 

Имате ли неку препоруку за наше уредништво, па и за читалаштво? 
„Верујем да нико не може бити разочаран садржајем „Истока“ (мада не-

мам увид у то ко све чита часопис). Видљиви су напори да се обезбеде 
сарадници који нуде квалитетне прилоге (не знам чији су напори већи, али 
верујем да су највећи главног уредника), а сигурно се увек мора мислити и на 
уредништво које би, у некој будућности, могло бити ваљан наследник како 
би „Исток“ могао да живи и на овом и оваквом истоку. 

 
Са Миленом Миливојевићем 

разговарао Недељко Богдановић 
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СВРЉИШКА  
ПЕСНИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

 
 

Приредила: Зорица Бранковић Басарић 
 

 
Размишљајући о појму песничка географија, мисао ме упутила на зем-

љопис, науку која проучава природне и друштвене појаве и процесе у гео-
простору, као и везе и односе између њих. Појам географија се тако везао за 
научну дисциплину чији назив потиче од грчке речи gea – Земља и grafein – 
писати, описивати. Поезија је радост стварања која подразумева писање, об-
ликовање речи, описивање и стварање лепоте, сазвучја у речима, стиховима, 
стихотворје. Када једну врсту књижевне уметности, поезију и њене ствараоце 
повежемо са одређеним географским простором, који је њихов завичај, до-
бијамо симбиозу песништва и географије. Закључак се сам намеће: то је пес-
ничка географија, стиховање, поезија, певање, песничка уметност, песмот-
ворство, стихотворство везано за географски тачно одређени простор, а који 
је завичај песника. Сврљишка песничка географија обојена је магијом свр-
љишког краја, која чинодејствује у срцима наших песника, оплемењујући им 
живот. Тако настала, поезија опсени све оне који дођу у додир са њом. 

Сврљишки крај, прецизно дата микрорегија источне Србије је простор на 
коме се десила, и дан-данас настаје, поезија, а чини је градско насеље Сврљиг 
као административни центар и 38 села (Белоиње, Бурдимо, Бучум, Варош, 
Влахово, Галибабинац, Гојмановац, Грбавче, Гулијан, Гушевац, Давидовац, 
Драјинац, Ђуринац, Жељево, Извор, Копајкошара, Лабуково, Лалинац, Ло-
зан, Луково, Манојлица, Мерџелат, Мечји До, Нишевац, Околиште, Округ-
лица, Палилула, Периш, Пирковац, Плужина, Попшица, Преконога, Радми-
ровац, Рибаре, Сливје, Тијовац, Црнољевица и Шљивовик) на површини од 
497,3 km². „Подручје општине смештено је у унутрашњем делу Карпато-бал-
канског планинског масива источне Србије. Простор који јој административ-
но припада приближно се поклапа са горњим и делом, средњим сливом Свр-
љишког Тимока. Захвата сврљишку котлину у ширем смислу, са околним 
планинским узвишењима, планиснког венца Сврљишких планина (Зелени 
врх 1334 m) на југу, огранака Пајешког кaмeнa (1074 m) на истоку, Тресибабе 
(786 m) на северу и планинског масива Курила (Калафат 839 m) и његових 
огранака на западу. На северозападу је ограничена пределом Голак, на севе-
ру Књажевачком котлином, на истоку претежно пределом Заглавак, на југо-
истоку Белопаланачким буџаком, на југу Белопаланачком котлином, а за-
тим, облашћу Сићевачке клисуре, Нишком котлином, на југу, односно југо-
западу.” (Голубовић П., 1997) Историјски посматрано, подручје Сврљига је 
као географска целина представљао важну саобраћаницу и имало посебан 
геостратешки положај у разним периодима свога постојања. Сврљиг је био 
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римски кастел (од I до V века н. е.), византијски град и град Немањићке 
Србије (од VI до XV века); у XIII веку био је врело духовног живота у којем су 
писане „књиге које су шириле љубав према људима” (Сврљишки одломци Је-
ванђеља); турска варош (од XV до прве половине XIX века), среско место 
нове српске државе (од XIX до XX века). Данас по савременој администра-
тивној територијалној подели сврљишка област припада региону Ниш, али 
је територијално, економски и културно блиско повезан са Тимочком Краји-
ном. На тако малом географском подручју дешавала су се различита исто-
ријска, политичка, друштвено-економска превирања, која су оставила траго-
ве који сведоче о њима. Опасност да се те тековине вишевековне духовности 
изгубе у превратима модерног доба могли су својим делима и прегалачким 
радом отклонити само многобројни посленици културе и науке које ће из-
недрити ово духовно, историјски и културно богато подручје. Многа значајна 
дела завичајних аутора настала су на основу елемената традиционалног и ар-
хаичног језика којим је стварана народна култура и који припадају култур-
ном слоју народног говора сврљишког краја. Језик којим се изражава колек-
тив средство је изражавања и појединаца. Из таквог амбијента песничког 
стваралаштва долази индивидуални глас који изражава лично искуство као 
плод непосредног односа према традицији. Урањајући у садржаје лирског 
народног стваралаштва, многи књижевни ствараоци сврљишког краја от-
кривали су глас искони и транспоновали у савремени поетски говор. Књи-
жевно стваралаштво на дијалекту неких аутора са сврљишког географског 
простора спада у ред значајних књижевних остварења која су истовремено 
релевантни део савремене српске књижевности (Зоран Вучић из Бучума, 
Злата Коцић из Жељева, Виолета Јовић из Мечјег Дола и други).  

Они који стварају, завичају припадају по месту рођења, живљења и врсти 
уметничког интересовања, и то их је сврстало у категорију завичајаца. „Зави-
чајац је свако биће које има љубави за нешто што се јасно смешта у неки гео-
графски простор и неко време које се по духу, слуху и мирису осећа блиским, 
завичајним.”  

Заступљени аутори сврљишке песничке географије су: 1) рођени у свр-
љишком крају, 2) живели или живе у крају или су са њим повезани својом 
делатношћу, 3) рођени и живе у завичају, послом везани за други крај и 4) 
повезани с крајем само местом рођења, независно од места живљења. Сви 
ови аутори су самосвојне стваралачке личности, са одређеним књижевним 
опредељењем – бављење поезијом. 

Када се наметнула потреба кретања кроз географско подручје сврљишке 
области путевима песмотворја, одједном је изникао проблем тачног одре-
дишта са којег треба закорачити у стваралачки свет поезије самих аутора. На 
наметнуто питање како детерминисати редослед набрајања завичајних ауто-
ра рођених и стасалих у сврљишком крају, мисао ме је повела путем имена 
часописа којег треба оплеменити новом рубриком која ће се бавити поезијом 
везаном за географски тачно одређени простор. Исток је решење које се са-
мо од себе наметнуло. Исток је и страна света на којој се рађа Сунце. Зато са 
истока треба начинити први корак на путовање кроз песничку географију, 
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јер она доноси светлост где год да је. Источна страна раздањује, побеђује 
мрак, и греје благошћу. У основи имена исток је ток, истакати или извор, 
везује се за воду и означава почетак, извор живота, чистоту. Да би се усмерио 
ток путовања, идеја је потекла из друге књиге Културне историје Сврљига, 
Језик, култура и цивилизација, аутора Сретена Петровића, једног од најзна-
чајнијих људи које је Сврљиг подарио науци, али и наука Сврљигу. Његова 
подела насеља у општини Сврљиг на насеља источне и насеља западне кул-
турне зоне (Сврљиг административни центар), омогућила је да се одреди 
могућност набрајања аутора по местима рођења, одрастања, живљења, насе-
љима која су својим друштвено-економским, политичким, природним особе-
ностима утицала на формирање личности самих аутора, па тако и на ка-
рактеристике њиховог стваралаштва. Насеља источне културне зоне: Бело-
иње, Бурдимо, Бучум, Влахово, Гулијан, Гушевац, Ђуринац, Жељево, Извор, 
Луково, Лозан, Манојлица, Околиште, Округлица, Периш, Преконога, Ри-
баре, Тијовац и Црнољевица. Насеља западне културне зоне: Варош, Гали-
бабинац, Гојмановац, Грбавче, Давидовац, Драјинац, Копајкошара, Лабу-
ково, Лалинац, Мерџелат, Мечји До, Нишевац, Палилула, Пирковац, Плу-
жина, Попшица, Сливје, Радмировац, Шљивовик.  
 
 

Песници рођени, живели или су и данас житељи села источне културне зоне6:  
Бучум: Недељко Богдановић (1938) и Зоран Вучић (1947); 
Лозан: Златан Лазаревић (1945) и Живорад Видојковић (1947); 
Жељево: Злата Коцић (1950); 
Црнољевица: Жива Радоњић (1953–2000); 
Тијовац: Обрен Ристић (1960); 
Гушевац: Иван Вишевски (Иван Јоцић) (1977).  
 
 

Насеља западне културне зоне и песници чија се завичајност огледа у месту ро-
ђења, тематици, али и пореклу аутора:  
Варош: Раде Милисављевић (1920–2011) и Весна Раденовић (1955–2007); 
Лалинац: Срба Митровић (1931–2007); 
Драјинац: Гордана Тодоровић (1933–1979) и Милен Миливојевић (1943);  
Плужина: Радослав Раденковић (1933–2007); 
Нишевац: Радослав Вучковић (1949); 
Шљивовик: Миодраг Костић (1957); 
Мечји До: Виолета Јовић (1965); 

 
У Сврљигу су рођене и одрасле песникиње Маја Милошевић (1987) и Милица Ми-

ленковић (1989). 
 
 
  

 
6 Извор: Милан Стојадиновић Бас (1937–2001), Русомир Арсић (1949) и Љубинко Велојић (1949). 
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Милан Стојадиновић Бас (1937–2001) 
 

Рођен је у Извору код Сврљига 1937. године. Школовао се у 
Књажевцу и Београду. Радио је као новинар у Нишу и Бору. Са 
Миљурком Вукадиновићем и Бошком Ничићем приредио је 
зборник Октобарска свитања (1986), објавио публицистичку 
прозу Међу градитељима (1989), Lyurica Pinus silvestris, анто-
логија (1994) и збирке песама: Борске елегије (1995), Предворје 
идеала (1995), Ноћ зрикавца (1997), Раставичје (2000).  

„...писао је најкњижевније, најдискурзивније и, у посебном смислу, најмонумен-
талније, водио је рачуна о суштинама, везама, паралелама, филијацији, вредновао је 
отворено и са ставом (готово академским) градио свој јавни лик.”7  
Умро је 2001. године у Бору. 
 
ВОЈСИЛ ГРАМАТИК 
 
Срећниче 
Војсиле Граматиче 
ти у ноћима сврљишким 
са воштаницама црквеним 
за попа Радослава 
Матејево јеванђеље везеш 
како бих да са тобом поделим 
бар део ноћи 
да корачам изворским врлетима 
и црквиштима 
путевима невеселим 
будећи наду овчара и свињара 
да пастирицама 
око витица 
јованданско цвеће обавијем 
и опет 
са Тобом се вратим 
црквене двери отворим 
и са Тобом  
Јеванђеље редове исписујем 
и молим Тебе Војсиле Граматиче 
да ми опростиш грехове 
са планина 
поља лада 
да ми божанску милост подариш 
Војсиле 
божји угодниче 
Војсиле 
Праведниче  
 

(Из књиге поезије Раставичје)

 
7 Горан Миленковић, Случај Милана Стојадиновића Баса, Бележница бр. 12, Бор 2009. 
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Русомир Арсић (1949) 
 

Рођен је 1949. године у Извору код Сврљига. Пише поезију 
и прозу за децу и одрасле. Објавио је двадесетак књига. Добит-
ник је више књижевних награда, Драинчеве, Кајухова... Заступ-
љен је у многим антологијама и часописима, уџбеницима за 
предшколце и млађе основце. Члан је уредништва часописа 
Бдење и Витез. Оснивач је Уметничке колоније Извор, акције 
Школама на ивици опстанка и часописа Ђак. Члан је Друштва 
писаца Ниша и Удружења књижевника Србије.  

Живи и ствара у Нишу и Извору. 
 

ЗАБОРАВЉЕНА ПУТАЊА 
 
Мој отац и мати 
Жито жању 
Снопове вежу 
И снопове од година 
Седе под крстином 
 причају 
И гасе жеђ водом из 
 крчага 
Траве се над њивом  
 љуљају 
Крпећи трагове ћилиму 
 прошлости

 
 
Деца се јављају 
 деди и баби 
И питају којим путем  
 да до њих дођу 
Мени се обраћају 
И постављају ми исто питање 
Деца зову деду и бабу 
И питају 
Како да до њих  
и до њиве дођу. 
 

(Из књиге Тренутак пред светом) 
 
 
Љубинко Велојић (1949) 

 
Рођен је 1949. године у Извору. Поезију је објављивао у књи-

жевним листовима и часописима. Заступљен је у више зборника 
поезије. Објавио је књигу песама Иза чела (2000).  

Живи у Сврљигу. 
 
 
НЕГДЕ ИЗА ЧЕЛА 
 
Свирка у пределу бол у осмеху 
Вечност камена младост надраста 
Скривену љубав тражити у греху 
Од свега лепог само поглед оста 
 
Неизворје духа змија на камену 
У кости давно прежаљену младост 
 
 

 
 
Лепота страха трагом у времену 
Блејањем стада надвлада пакост 
 
У погледу изгубљеном разбрђена брда 
Певају преци у свитање дана 
Од намерне смрти отрже ме ода 
Другачије слутим осмех јоргована. 
 

(Из књиге поезије Иза чела) 
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Недељко Богдановић (1938) 
 

Рођен је 1938. године. Основну школу завршио у Бучуму, 
нижу гимназију у Сврљигу, средњу економску и Вишу педа-
гошку у Нишу (1966). Дипломирао је на Филолошком факул-
тету у Београду (1968). Магистрирао је (1976) и докторирао 
(1985) на Филолошком факултету у Београду из области дија-
лектологије. Недељко Богдановић, доктор филолошких наука, 
своје службовање започео је као надничар у Бачкој. Радио је и 
као евидентичар радног времена у металској радионици у 
Сврљигу, просветни радник у Белом Потоку и Нишу. Био је запослен и у издавачкој 
установи Градина у Нишу. Скоро десет година радио је као професор на При-
штинском универзитету, на Косову и Метохији. Значајно је његово залагање и рад 
на изградњи Студијске групе за српкохрватски (данас српски) језик и књижевност 
на Филозофским факултету у Нишу. Оно што је у свему томе најзначајније јесу 
теренска и друга истраживања српског језика на тлу југоисточне и источне Србије. 

Универзитетска служба: Филозофски факултет у Приштини (1980–1988, пред-
мет: Дијалектологија), Филозофски факултет у Нишу (1988–2004), предмети: Дија-
лектологија, Историја језика, Старословенски језик). 

Био је главни и одговорни уредник научног часописа Facta universitatis, а сада 
је један од уредника Етно-културолошког зборника и члан уредништва Српског 
дијалектолошког зборника. Члан је више одбора САНУ: Одбора за речник савре-
меног српског књижевног и народног језика, Одбора за дијалектологију и ономас-
тику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе. 

Током своје дугогодишње и плодне делатности објавио је више од двадесет линг-
вистичких студија; значајан број књига народних опсцених умотворина, књига про-
зе; око десетак књига у коауторству, приредио око двадесетак књига и зборника. 
Спада у ред значајних српских лингвиста и књижевника. 

Објавио је књиге поезије: Дневни ред (1978), Врла страна (1978, 2009), Бдења и 
буђења, избор из поезије чланова редакције часописа Бдење (коауторство С. Богда-
новић, З. Вучић, Р. Вучковић, Р. Д. Арсић, З. Коцић и О. Ристић) (2010), Мелеми 
горког сна (са Милорадом Стојковићем, песме и коментари) (2011), Изнудице (лир-
ски записи) (2012), Олтар у планини (2016).  

Недељко Богдановић је један од најплоднијих стваралаца и најзанимљивијих 
интелектуалаца којег је изнедрила источна Србија, да би тако садржаје своје ду-
ховне историје представила свету.  
 
МАЈЦИ У ЗАВИЧАЈУ 
 
Тебе нема где сви мисле да јеси. 
Само ја те видим на ивици бескраја 
одевену у боје завичаја. 
С небеса отац смеши се 
док му прилазиш 
лебдећим знаним пределима. 
 
Као са свеће у пламену 
речи ти капљу топле с лица, 

 
 
свака реч ти – песма ми, 
а свака песма задушница. 
 
Јутрос ми се опет мирисом 
јавио здравац с твоје капије. 
Измакла си ми за корак – 
за тобом танки звезде траг. 
Бежиш од мене, 
и као осмех 
тонеш у меку измаглицу. 
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Младо небо ко умивено 
проноси јутро понад куће; 
да л отуд видиш где ме стисло 
и прошло и будуће, 
па никако да изговорим, 
то једино, то немогуће. 
 
* 
Родно село сместио сам у слику 
сада од слике поново правим завичај: 

линије ми сокаци, 
боје се враћају шуми и ливадама, 
сенке постају куће 
много деце – насмејане, чаврљаве 
немирне. 
улазе у слику 
одасвуд. 
   
(Из књиге Изнудице) 

 
 
 
Зоран Вучић  
 

Рођен је у Околишту 1947. године. Школовао се у Бучуму, 
Извору и Београду. Једну деценију провео је радећи као нови-
нар и уредник часописа Расковник. Бавио се земљорадњом, био 
је библиотекар, културни радник, уредник уметничког програ-
ма и један од оснивача и дугогодишњи главни и одговорни 
уредник часописа Бдење. Био је и члан редакције Етно-кул-
туролошког зборника и часописа Исток. 

Објавио је око тридесетак књига, сачинио антологију савремене дијалектске 
поезије: Матерњи језик (1998), приредио два песничка зборника и студију о 
сврљишким ствараоцима: Сврљишки књижевни круг (2005). За културно 
прегалаштво и књижевно стваралаштво добио је многе престижне књижевне наг-
раде. Сарађивао је у југословенској, српској, бугарској књижевној периодици, пре-
водио са бугарског многе песничке, прозне и есејистичке књиге и прилоге.  

Живи у Бучуму на Тресибаби. 
 
ГРОБЉЕ У ЗАВИЧАЈУ 
 
Кад се вратиш 
Високи храстови 
Сиђи у вид 
 
Очи су једини сведок 
(Повести нема) 
Јер осипа се изван лишћа 
Изговорени свет 

 
Најлепше речи су у лишћу 
Праве љубави у трави 
 
Треба читати са лишћа 
Треба волети непрестано 
Док високи храстови  
Силазе у вид тајно 
 

(Из књиге Пролази свет) 
 
 
 
Златан Лазаревић (1945) 
 

Рођен је 1945. године у Лозану код Сврљига. Завршио је Филозофски факултет у 
Приштини. Пише поезију. Песме је објављивао у часописима, листовима и 
зборницима. Радио је као професор књижевности у Косовској  Митровици. Живи и 
ради у Врбасу. Објавио је књигу песама Време мостова (1982).
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ТАЈНА 
 
Тајанствено у ноћи 
светли стабло, 
као тајна умирања, 
као кандило над главом 
смртника. 
Какво се сазнање отвара 
да из вриска светлости 
у ноћи 
касни пролазници 
и шума страхују? 
 
 

 
 
Ти улазиш у зенице 
у стотине аветињских 
ликова. 
Расуђивање ме издаје. 
Препуштам ти се 
да ме водиш у круг 
до свитања и првих 
петлова. 
                       
 
(Из Избора песама  
песника Сневања и бдења) 

 
 
 
Живорад Видојковић (1947) 
 

Рођен је 1947. године у селу Лозан. Пише поезију и есеје. Објављивао је у 
Градини, Књижевној речи, Народним новинама и другим часописима. Заступљен је 
у више заједничких зборника и књига. Објавио је књигу песама Стварност из 
хемијске оловке (1982). Живи у Нишу. 
 
ЛОЗАНСКА ЕЛЕГИЈА 
 
Сунце у смрт зри у Лозан се не стиже 
Без ветра у грудима 
Светлосни ефекти над шумом су 
Пожар који се иза ивица скупља 
 
Магла која се из свега диже 
Прелази у изненадну јаву 
Поремете склад празних гнезда 
Храстови преко дубрава 
 
Железо се кали да не умре 
Ватра која се слепо зачиње 
Скупља се биље у врхове суве  
У зеленило коприве 
 

 
 
Кукурек чије се дисање чује 
Као модра ограда изгрева 
Не осмелише случајни локвањи 
Реку између врба и усева 
 
Говор који пчели отвара цвет 
Као жар са огњишта око кога смо сели 
Не зна да је свет 
Оно што упамтише анђели невесели. 
 

(Из Зборника сврљишких  
песника Берачи звезда) 
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Злата Коцић (1950) 
 

Рођена је 1950. у селу Жељеву. Осмогодишњу школу зав-
ршила је у Сврљигу, гимназију у Књажевцу. Дипломирала на Фи-
лолошком факултету у Београду, на Групи за руски језик и књи-
жевност. Усавршавала се на студијским боравцима у Москви на 
универзитету Ломоносов и Институту Пушкин, и у Ростову Ве-
ликом на Институту К. Д. Ушински. Радила је као професор рус-
ког језика (1975−1985) у Другој београдској гимназији, у редак-
цији Нолита, као лектор-редактор и као уредник (до почетка 2006), и до пензије 
била у статусу слободног уметника.  

Објављене песничке књиге: Клопка за сенку (Београд, 1982), Оро око гротла 
(Београд, 1990), Ребро (Београд, 1993), Гнездо и купола (Београд, 1995), Ваздушне 
фреске (Београд, 1999), Лазареве лестве (Београд, 2003; 2010), Мелод на води (Бео-
град, 2008), Бело пуле (Краљево, 2014), Биберче (Београд, 2014), Le piéton au large 
/ Пешак на пучини (Београд 2014), Скала Сирина/ Сиринова скала (Смедерево, 
2014); Хармон (Чачак, 2017). Књиге поетске прозе: Полог (Београд, 1999), Чаура-
аура-ура (Повеља, додатак бр. 27), (Краљево 2016), Простори душе (Повеља, 2019). 
Књига Ртањска светила – о поезији Миодрага Павловића (Ниш, 1996).  

У штампи је и књига поезије Грумен. 
Поред поезије, поетске прозе и драмских поетских текстова, објављује и студије 

о домаћој и иностраној поезији и прози, преводе с руског и на руски језик и 
приређене изборе поетских текстова. Поред својих бројних дела, Злата Коцић је до 
сада публиковала и више од тридесет књига превода класичне и авангардне руске 
поезије и прозе. Као песник и преводилац заступљена у домаћим и страним збор-
ницима и антологијама. Песме су јој превођене на руски, енглески, француски, бу-
гарски, кинески, јерменски, немачки, румунски, пољски језик. Наступала на нашим 
најзначајнијим књижевним манифестацијама, имала низ својих књижевних вечери, 
али је и представљала нашу земљу на више међународних песничких манифестација 
и симпозијума. 

Добитница је Змајеве награде, Жичке хрисовуље, Дисове награде, Драинчеве 
награде, Јефимијиног веза, Награде Златни крст кнеза Лазара, Заплањски Орфеј, 
Ramonda Serbica (за животно дело); Гордана Тодоровић (за целокупно књижевно 
стваралаштво жена писаца); Нолитове награде, Награде Јован Максимовић (за 
препеве и преводе), ФЕДОР (за поетско-драмски текст). Носилац је Националног 
признања за допринос српској култури. 
 
ТРМКА            
                                               
1. 
Рој одбегао. Ветри одуваше из похабаног речника  
и скромну избу пчелињу, реч густу: трмка.  
Више не боде очи својом захтевном облином,  
купастим врхом више не заводи чежњиве погледе у  
небо, куда житељке њене попут анђела одводе  
на починак збуњене пчеларе земне. Куда и сама  
зачудно лако узвину свој помало незграпни  
звонасти стас и сен своју,  антерију сохе  
лепеновирске. И деда Милољуб, као и трмка  
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сав лепљив од меда непропадљивог, 
одлете за њом.  
 
2. 
Из недогледа у недоглед за ројевима давно  
одбеглим,  обоје  душу зузукаву зацељују.  
Он, још спретним прстима, податне зраке  
укруг савија као пруће врбово, павит ли.  
Нову вршкару плете. Некад, облепљивао је  
плевом, трином и балегом, прекрстивши их   
и сузама захвалним умесивши, сад зраке  
сплетене обавија облаковом пеном. 
Чудо као чудо, никога не пита и ничији  
не чека савет. Рој одбегао, али бака Босиљка  
не престаје да пева пољем, рој и рај дозивајући,  
мирисним својим именом и маточином  
вековном неувелом изнутра облажући трмку.  
 
3. 
О, ни краја пољу, ни краја радости  
с којом се поље под облаке узноси,  
и девојка с њим, сва одевена у пчеле,  
и момче одозго сусреће је, опасано  
младицама врбе напупеле, и  
нећеш на небу ни на земљи наћи  
ношње лепше. Како да не поскочи и  
та у прсима ти трмка. Цар-звоно.  
Ројеви одбегли, али пчелу матицу  
чим под језиком осетиш како  
замигољи се снено, истом зањише се  
тај зујак под ребрима, с краја ли  
на крај куполе небеске, и знаш:  
слатка је звоњава која сасуде земне  
и саће небеско до врха напуни,  
а име јој је довек исто – љубав.  
Мато, бубице, мат, мат! 
 
 (Из књиге Грумен) 
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Жива Радоњић (1953–2000) 
 

Рођен је у Црнољевици 1953. Основну школу завршио је у 
Сврљигу, а школовање наставио у Нишу. 

Поезију пише од ране младости. Као средњошколац био је 
члан Књижевног клуба Бранко Миљковић. Радове је објављивао у 
разним часописима и листовима. Заступљен је у више зборника 
поезије. Објавио је књигу песама на дијалекту Длго, подлго, нај-
длго (2000). Постхумно му је објављена књига песама за децу 
Златни зубић (2018).  

Преминуо је 2000. године. 
 
ВЕЧЕР У КУЋУ 
 
Разбуктал се огањ у огњиште, 
пламен сукља па вериђе лиже, 
к’ко да се раздани по кућу 
дада, видим, и л’скавће ниже. 
 
Деда старе нође растерети, 
собу старе, мокре опанчине, 
натикалци и обљала тури 
да за јутре с’ну на брстине. 
 
Мати мота с мотовило преџу, 
б’шта остри сећирче за шуму, 
 
 

 
 
а сва деца у ћоше клекнула, 
згрчила се јел ји стра од чуму. 
 
Мама рогоже по собу растура, 
и потавнин знаје кој где лега, 
чича вењер с’с жишку запали, 
за у воденицу, с’г је ред на њега. 
 
Сви чекамо качамак да п’шне, 
док се задње главње не угасе, 
да вечерамо па да си легамо, 
че се кривци петлови огласе. 
 

(Из књиге Длго, подлго, најдлго) 
 
 
 
Обрен Ристић (1960) 
 

Рођен је 1960. године у Тијовцу. Истакнути је српски песник 
средње генерације, који је заступљен у двадесетак антологија у 
земљи и иностранству, у већем броју књига књижевне критике 
и у близу тридесетак заједничких књига и зборника. О његовој 
поезији писао је значајан број критичара из земље (око 50 
написа) и иностранства (7 написа од стране 6 аутора). Приредио 
је књигу изабраних песама Радета Томића Пред лицем света, 
2014. и заједно са Радомиром Виденовићем Равидом књигу 
изабраних песама Радета Томића Ливење звука, 2008. 

Песме су му превођене на енглески, пољски, руски, македонски, јерменски, 
бугарски, румунски, узбекистански, шпански, грчки језик... 

Објављивао у многим књижевним часописима у земљи (око 40) и иностранству 
(око 20). Уредник је часописа Исток, члан уредништва Бдења и члан УКС. Добитник 
је више значајних награда за књижевно стваралаштво: Милан Ракић за 2010, Змај 
Огњени Вук за 2010, Златна струна за 2011..  
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Објављене књиге: Сређивање утисака (1996), На истоку, у Сербији (2002), Сне-
вања и бдења (коаутор, 1999), Узнемирени су Свети ратници (2006. и друго издање 
2008), Источно тројство (Са З. Вучићем и Р. Вучковићем, 2007), Господ је велики 
поета/The Lord is a Great Bard (на српском и енглеском, 2009), Венац Творцу (2009, 
у више издања), Вајање белине (коаутор, 2009), Ливење песме/Odlewanie wiersza (Са 
Д. Богојевићем и О. Л. Кровицком, на српском и пољском, 2010), Бдења и буђења 
(коаутор, 2010), Na wschodzie, w Serbii (На истоку, у Сербији, изабране песме на 
пољском, Кросно - Пољска, 2012), Сутрашњи варвари (Тузла, 2015), Венац Твор-
цу/Венец Творцу (на српском и руском, СПЈ Смедерево, 2019). 

Живи у Књажевцу и Тијовцу. 
 
НОЋ ДУГА, ВЕОМА ДУГА 
 
Спуштају нас у ноћ дугу! 
 
Завичајне шуме су иза нас 
и све тајне. 
 
Деда свезао главу под мишком, 
на истоку Сербије, 
у највишем орловом гнезду. 
 
Ево, већ толика лета, 
отац и ја, 
 
 

 
 
ћутке корачамо око огњишта 
погнуте главе 
и чекамо да се излегу 
орлови млади. 
 
Ноћ велике обмане 
предуго траје. 
 
Пси лају, 
а петлови ни да се огласе. 
 

(Из књиге Господ је велики поета)

 
 
 
Иван (Јоцић) Вишевски (1977) 
 

Рођен је 1977. године у Сврљигу. Живео је и одрастао у селима 
Лозан и Гушевац крај Сврљига. Дипломирао је на Филозофском 
факултету у Нишу (Група за српски језик и књижевност). Пише 
поезију. Заступљен је у Антологији поезије Тимочке Крајине Зву-
ци тимочке лире. Објављивао поезију у књижевним часописима: 
Летопис Матице српске, Градина, Слава, Међај, Бдење, Одго-
вор, Аванград, Рукописи. Објавио је књигу песама Мирења (2001).  

Живи у Сомбору. 
 
С ДРУГЕ СТРАНЕ 
 
Човек је отишао, 
у ноћ, у жито, 
однео песму. 
Ноћ су, ипак, виделе жене 
и пронеле глас о њему. 
Отишао је ка Вишевској реци. 

Тамо је сигурно попио гутљај воде 
и појео лист крај извора, 
попео се уз брдо 
и срастао са дрветом. 
А с оне стране 
није се успео младић, 
ни застао 
да под крошњом уз запис 
легне и помилује земљу.
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Раде Милисављевић (1920–2011) 
 

Завичајни аутор, фотограф, публициста, песник и новинар.  
Фотографијом се бавио професионално. Приредио је 26 само-

сталних и преко 480 групних изложби у земљи и иностранству на 
којима је добио је 84 награде. Награду за животно дело добио је 
на годишњој скупштини Удружења ликовних уметника приме-
њених уметности и дизајнера Србије 2002. Уметничке фотогра-
фије Радета Милисављевића налазе се широм бивше Југославије, 
у Музеју савремене уметности у Београду, Француском музеју фотографије у Па-
ризу и у збирци Планера међународне седмице фотографије у Пловдиву. Милисав-
љевић је био члан УЛУПУДС-а.   

Објавио је и књиге Људи и пејзажи (1983), Предели од Јадрана до Тибета (1988) 
и књигу поезије Празна Небеса (2004). Умро је у Београду 2011. године. 
 
РАВИЈОЈЛЕ 
 Многе су се виле састануле 
  Окренуле коло наоколо 
 Предводила вила равијојла 
  Из Српске митологије 
 
У песмама и сликама  
Вију се равијојле 
Босоноге лепршају 
У белим веловима. 

 
На сврљишким пропланцима 
У глувим ноћима 
Неки виђаху виле 
У дугачким, белим 
Пртеним кошуљама 
И сврљушким опанцима.  
 
 (Из књиге Празна небеса)

 
 
 
Весна Раденовић (1955–2007) 
 

Рођена је 1955. године у Књажевцу, али је детињство и рану 
младост често проводила у селу Варош. Зато је њен лирски до-
живљај обојен разиграним бојама завичаја. Песме је објављивала 
у многим часописима и листовима; учествовала на песничким ма-
нифестацијама. Била је наклоњена различитим врстама уметнос-
ти. Постхумно јој је објављена књига поезије Дуге су обале (2010) 

Трагично је завршила живот 2007. године у Књажевцу. 
 
*** 
Лист с дрвета паде. 
Треба га чувати, 
Шта ако лудује ветар. 
 
*** 
Не губи дан 
Убрала си цвет  

Да ти остану снови 
 
*** 
Плаво небо 
Цветна долина 
И речи после сна. 
 
(Из књиге поезије Дуге су обале) 

 
 
 
  



 
 
 
 

часопис исток 
књажевац 

 
 
 
 
година 2020 
број  24  

 
 

 142

Срба Митровић (1931–2007) 
 

Завичајни песник и један од најбољих српских преводилаца 
поезије са енглеског језика, Срба Митровић, рођен је 1931. 
године у Лалинцу код Сврљига. Завршио Филолошки факултет у 
Београду. Објавио је петнаестак књига песама, а сачинио је и две 
антологије, Антологија енглеске поезије: 1945–1990. и  Анто-
логија америчке поезије: 1945–1994.  

Добитник је књижевних награда – Бранко Миљковић, 
Милан Ракић, Змајеве награде и других.  

Умро је у Београду 2007. године. 
 
 
ШETЊА 
 
Пред црквом су изложена 
доброчинства 
Толиких нараштаја. На брегу је повише 
села, 
Међ борјем, на камену – јасна 
Слика бескраја. 
 
Топи се крст у треперу ваздуха, 
Гробне терасе наниже воде, 
Мир онима што вечности су жудни, 
Иначе – 
Депонија. 
 

Пројект је то смислен. 
Асфалатна трака ту се завршава; 
Даље се макија до паса сили, 
Остала моћ припада чемпресима, 
Летилици кратко, 
Богу. 
 
У село крени 
Пун празних речи и слатких поздрава. 
Твој виноград је зрео. Вино ћеш 
купити 
И пладновати уз своју муку 
На камену што се као со круни 
У масне земљане угризе. 

 
(Из књиге Лостина) 

 
 
 
Гордана Тодоровић (1933–1979) 
 

Рођена је у Драјинцу код Сврљига 1933. године. Ова знаме-
нита српска песникиња школовала се у Параћину и Нишу. Њен 
песнички таленат дошао је до изражаја још у гимназији Стеван 
Сремац у Нишу, у литерарној дружини Његош. Гимназијске дане 
прате прве Горданине песме и дружење са Бранком Миљкови-
ћем. Песме које је, као гимназијалка, објављивала у Полету и Де-
лу, касније су се нашле у првој збирци песма Гинмазијски трену-
так за коју је добила Бранкову награду 1955. године. Њена пое-
зија донела је нову свежину у српској поезији, обогативши је 
бројним кованицама у духу народног језика. Преселивши се са мајком у Београд, 
Гордана није могла да се запосли због нежног здравља и болести која је пратила 
целог живота. Преминула 22. августа 1979. године у Београду. 

После њене смрти у родном Сврљигу установљена је 1983. године књижевна 
манифестација Горданинo пролеће, књижевна награда Гордана Тодоровић, која се 
додељивала женама за целокупно стваралаштво и плакета Гордана Тодоровић за 
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завичајне песнике. Данас се сваке године одржавају традиционални књижевни 
сусрети Дани Гордане Тодоровић. 

Књиге песама: Гимназијски тренутак (1954), Сунце (1959), Срце завичаја 
(1965) и Поносно класје (1973). 

Постхумна издања: Изабране песме (1984), Гимназијски тренутак (1989), 
Песме (2004), Крилате ватре (2011). У издању Центра за Туризам културу и спорт 
Сврљиг изашла су из штампе и Сабрана дела I–III: Гимназијски тренутак, Сунце, 
Срце завичаја, Поносно класје (I део); Песме из заоставштине и постхумна дела 
(II) и Есеји, писма, књижевна критика, сећања и биографија (III део), које је при-
редила Милица Миленковић, а о њој и мастер рад одбранила. Недељко Богдановић 
је о њеном стваралаштву објавио књигу Поетски речник Гордане Тодоровић (2011). 
 
МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 
 
Детињство моје љубило је из даљине 
ко трешње румене свеж језик завичаја 
и носило у себи вихоропламље љубави, 
препуно земље тихог гнезда сјаја. 
 
Ко грозд је земља слатка, о, детињство 
којем су свирали добоши, чембала, трубе, 
сељаци, тихи ко сено, вредни ко штиглици,  
детињство у ђурђевцима, 
живота тихи свицу! 
Урањам руке у споменике крај пута 
и тражим музику која ме претвара 
у једну звезду која стално лута 
и стално у цвркут свој звезде претвара 
ко перунике одцветак меки 
док сања ми у прозору месец жути. 
 
(Из Сабраних дела: Песме из заоставштине и постхумна издања) 
 
 
 
Милен Миливојевић (1943) 
 

Рођен је 1943. године у Драјинцу код Сврљига. Наставник је 
српског језика. Бавио се новинарством. Аутор је више књига 
поезије и сатире, пише и афоризме. Добитник је више значајних 
награда за сатиру, хумор и афористику (Јежев хумор, Сати-
рично перо, прве награде Просветног прегледа за поезију, 
Октобарска награда Бора, Радоје Домановић...)  

Објавио је десетак књига афоризама, заступљен у значајном 
броју књига и лексикона афоризама. Објављивао је и сатиричну 
прозу; заступљен је и у едицији Златни Јежевци.  

Дуго година био је новинар и главни уредник Борских новости, оснивач и 
уредник најбољег дечјег листа у Србији седамдесетих година Јасмин, сарадник у 
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Јежу (први афоризам у тој престижној новини објавио је као ученик првог разреда 
средње школе) и Политикином недељном Сатирикону.  

Миливојевић је из родног Драјинца дошао у Бор 1972. године, где данас живи и 
ствара. 
 
ДРАЈИНАЦ 
 
Овде и птице  
другачије цвркућу 
Овде и авети 
губе битку са људима 
Овде се анђелима 
губи сваки траг 
 

Овде људи 
речи штеде 
да причама 
благо закопано ископају 
Овде је легенда 
од истине истинитија 
  
(Из књиге Распуће) 

 
 
 
Радослав Раденковић (1933–2007) 
 

Рођен је 1933. године у Плужини код Сврљига. Доктор је фи-
лолошких наука (српска народна књижевност). Био је наставник 
у Основној школи у Галибабинцу, касније професор у Грађевин-
ској школи Неимар у Нишу. Предавао је на Филолошком факул-
тету у Приштини и Филозофском факултету у Нишу. Бавио се 
прикупљањем и истраживањем народне књижевности, фолк-
лора и митологије. Писао је прозу, поезију, есеје и књижевну кри-
тику. Радове је објављивао у бројним листовима и часописима. 
Још на почетку свог бављења књижевношћу (1962. године), заступљен је у Антоло-
гији сељака-песника Орфеј међу шљивама, Драгише Витошевића. Докторирао је на 
тему Типологија народних приповедака југоисточне Србије. 

Објавио је књиге песама: Ватраље (1978), Друга врата (лирски записи) (1981) 
и Небеске промаје (2006); књигу приповедака Уклета земља (2006) и приредио 
зборник Казивања о нечастивим силама (1991). Умро је 2007. године. 

 
ОСТАТИ ИЗА ПЕСМЕ 
 
Треба се поклонити биљу 
 и води 
 и камену 
Треба припитомити песму 
без савршенства речи 
 у цвет 
са звуком тишине 
са зеленилом сјаја 
 
Треба се приближити савршенству 
 воде, сјају и падању 
 мирноћи у снази 

Гледати биље, камен, воду 
 гледати дуго 
 и остати иза песме 
иза мехурића, зеленила и модрине 
бити сам са птицом изнад главе 
 са биљем на длановима 
 са водом испод стопала 
 бити 
 с каменом 
 
 у њему 
  исто. 
 
 (Из књиге Небеске промаје) 
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Радослав Вучковић (1949) 
 

Рођен је у Нишевцу 1949. године. Дипломирао на Филолош-
ком факултету у Скопљу. Радио је као професор српског језика и 
књижевности. Добитник је Награде Млади Дис у Чачку за 
најбољи необјављени рукопис (Корени и корови, 1988), прве 
награде за необјављени рукопис песама на Шумадијским ме-
тафорама у Младеновцу (По распећу, 2000). За необјављени 
рукопис добио је прву награду у Лесковцу. Нажалост, издавач из 
необјашњивих разлога није штампао овај рукопис. Добитник је 
и Награде Војислав Илић Млађи за најбољи сонет, као и многих других мање зна-
чајних награда.  

Пише поезију, кратку причу и преводи са македонског и још неких словенских 
језика. Објавио је шест самосталних књига поезије, шест коауторских и четири књи-
ге превода и препева са македонског језика. Превођен је на енглески, немачки, рус-
ки, бугарски и македонски језик. Објављиван је и у Јапану на енглеском језику. Један 
је од оснивача, а данас главни уредник часописа Бдење. Живи у Сврљигу. 
 

 
РОДНА КУЋА 
 
Мру од чичка и од глога 
степениште и авлија; 
разљућена до зла бога, 
испод прага сикће змија. 
 
Рђом ломна, пуца брава, 
уздах мами са усана. 
По собама љута трава, 
вода капље са тавана. 
 
Из зидова ниче зова 
сок капље из мутног ока, 
на прозору дрема сова, 
пустош чува од урока. 
 
Клонулој у време ово 
старој кући звона звоне, 
посмртно јој држи слово, 
рањен светац са иконе! 

 
Варијација: 
 
Испод стрехе заблудела 
кукавица јаје снела. 
 
Поноћ стегла четри зида, 
бол се шири из невида. 
 
Док ћук ћуче на комину 
мајка језик чупа сину. 
 
Прећутало клетву богу 
мртво пиле у пологу. 
 
Дим преклао једно око, 
мук царује надубоко. 
 
Задремала мушка снага: 
име има – нема прага! 
 
(Из књиге Одабране и друге песме) 
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Миодраг Костић (1957) 
 

Рoђен је 1957. године у Шљивовику код Сврљига. Завршио 
је Вишу електротехничку школу у Нишу. Пише поезију и бави 
се сликарством. Песме је објављивао у многим часописима.  

Штампане књиге поезије: Нема фрке (1999), Велики склад 
(2002), Алелуја (2006), Епско путовање (2011), У аманет 
(2016).  

Живи у Сврљигу. 
 
 
У АМАНЕТ 
 
Кућица трошна полегла јако 
врата и прозори труну полако 
ветар на басамаку пустош наслаго 
трн и коприва једино благо 
 
 

 
 
 
 
Доскора ту беше огњиште мило 
и жагор деце мајчино крило 
али све оде у други свет 
сеобе и погром у аманет 
   
(Из књиге У аманет) 

 
 
 
Виолета Јовић (1965) 
 

Рођена је у 1965. у Нишу. Детињство је провела у селу Мечји 
До код Сврљига. Завршила је Правни факултет у Нишу. Објав-
љује поезију за децу и одрасле, приче и романе. Пише на дија-
лекту. Добитница је неколико значајних књижевних награда. 
Заступљена је у антологијама савремене српске књижевности, 
зборницима, књижевним часописима и часописима за децу. 

Члан je редакције Бдењa, часописа за књижевност, уметност 
и културну баштину, неколико редакција часописа за децу и члан Удружења 
књижевника Србије. 

Живи и ради у Нишу. 
 

КРПЧЕ  
 
На дно мамин сандьк, поза врата, 
најдо с повој уврзано басмо, 
умотано како грумен златан, 
како неко големо богатство. 
Крпче просто, ручно изаткано, 
од пртено грубо бело сукно, 
сас лилаву свилицу проткано, 
па узокол порубено ручно. 
Пита матер зашто крпче крије 
како да су од злато дукати? 
Грубо басмо, што ће од њег шије? 
 

Она вели: Дала ми га мати. 
Тој је љуљка што сам у њу снила. 
Упрти ју мати на грбину, 
по сво поље у њу ме носила. 
Крпче чува муку материну. 
Ја сам тебе у овој носила 
исто куде мене мати моја. 
За тебе сам крпче остајила 
да у њега снију деца твоја. 
Тој се крпче чува – икона је! 
Молим Бога да потраје крпче, 
да је срећа, мир и здравје да је 
да у њега заљуљам унуче. 
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У Сврљигу су рођене, одрастале и као креативне личности сазревале песникиње 
Маја Милошевић и Милица Миленковић.  
 
 
Маја Милошевић (1987) 
 

Рођена је 1987. године у Нишу. Поезијом се бави од школ-
ских дана. Дипломирала је на Правном факултету у Нишу.  

Објавила је књиге поезије: Раскорак са сенком (2004) у еди-
цији Лимских вечери поезије (Прибој) као лауерат и Талисман 
(2011), освојивши прву награду на Данима Гордане Тодоровић у 
Сврљигу. Поезија јој је превођена на енглески и румунски језик. 

Живи у Сврљигу. 
 
ЛЕПШЕ ЈЕ ЋУТАТИ 
 
То што прећутим, 
поновим милион пута  
(бројала сам). 
Шта мислиш колико мелодија знам? 
 
 

 
Знаш ли да догађаје 
по мирисама памтим? 
Познајеш ме добро! 
 
Рођендан? 
За који дан. 
  (Из књиге Талисман) 

 
 
Милица Миленковић (1989) 
 

Рођена је 1989. године у Сврљигу. Дипломирала и завршила 
мастер студије на Филозофском факултету у Нишу на Депар-
тману за српски језик и књижевност. Пише поезију, прозу, књи-
жевне приказе, есеје и критику. Добитница је неколико значај-
них књижевних награда за поезију и књижевну критику. Опе-
ративни је уредник часописа Бдење.  

Поред романа Homunculi (2010), књиге Критичка тума-
чења (2016) и Сабраних дела Гордане Тодоровић објавила је и књиге песама: Мање 
од длана (2012), Via Militaris, Via Dolorosa (2013), Испоснице (2019). Живи у 
Сврљигу. 
 
БОЖИЋНИ KОЛАЧ 
 
Мајка ће, о Божићу, 
прсте у њиву, 
у семе 
у жито 
да умеси мушку снагу 
воденицу 
точак и камен 
 

 
 
Мајка ће, о Божићу, 
волове у јарам 
кућу крај друма 
змију под амбар 
мртве под праг 
 
Мајка ће 
још само крст по средини, 
раскршће и путоказ. 
   
(Из књиге Мање од длана) 
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Све ове ауторе спаја завичај, Сврљишки крај, прецизно одређена микрорегија 
на географској мапи источне Србије. Њихов духовни развој је резултат директног 
или индиректног утицаја завичаја, било да су рођени, одрастали у њему, било да их 
је његова материјална или духовна култура обликовала као целовите, аутентичне 
креативне личности, усмеравајући њихово битисање и опредељеност ка песничкој 
уметности. Може се рећи да се у овом делу источне Србије, сходно друштвено-исто-
ријским и економским приликама, развијао културни идентитет краја, изнедривши 
еминентне личности, истакнуте песнике који су резултатима свог духовног делања 
превазишли оквире завичаја. Дочаравајући магичност сврљишког краја изузетним, 
особеним начином песничког изражавања успешно преносе своје духовне дарове 
нашем народу и његовој култури. Заједничко им је припадање сврљишкој песничкој 
географији, али и српској култури и науци уопште.  
 
 
 

НАПОМЕНА УРЕДНИКА 
 

Сврљишка песничка географија настала је по идеји проф. Недељка Богдановића. 
Она је и шире замишљена, па ће можда доћи на ред и слична панорама прозаиста (С. 
Јанковић, Д. Јоцић), а можда и стваралаца других уметности (сликарство, вајарство, 
музика). У међувремену објављена је и песничка књига Дамира Јоцића, која такође 
употпуњава слику о стваралаштву и ствараоцима на простору Сврљига. 

Овде објављујемо нацрт песничке географије као најаву, и надамо се да ћемо бити 
у могућности да целовитији текст, са више података, публикујемо као засебно издање. 
Очекујемо да нам аутори и читаоци помогну у допуни података, на чему им унапред 
захваљујемо. 
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БОЈЕ И СЕТА 
У КЊИЗИ МИХОЉСКО ЛЕТО 

ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 
 
 

Маја Белегишанин 
 

 
Лирска запитаност пред светом, пред тајнама 

природе и људске душе, као одлика поезије Десанке 
Максимовић, насељава и књигу Десанкиних сонета 
Михољско лето (1987). Песникиња је овој књизи 
придружила и запис о сонету, аутопоетички текст у 
ком је изнела и главна тематска чворишта књиге, 
али и своје схватање сонета као песничког облика. 

У овим сонетима, по запажању песникиње, 
„преовладава слика“ и књига је на неки начин 
„сликарска изложба речима“.8 И заиста, у сва три 
циклуса („Шумски храм“, „Волела се два ветра“ и „Будна кула“) природа је 
често дочарана језичким еквивалентима ликовних ефеката: бојама или од-
суством боја, контрастима боја, светлошћу, сенком. Боје се јављају углавном 
у описима јесењих предела, са кишом и ветром, у амбијенту шуме, али и у 
путописном сонету „Шведска“, затим у аутотематском сонету „Стихови со-
нета“, као и у песмама које говоре о сновима („Непоновљив сан“, „Сан“). Са 
употребом боја често је повезана и сета, још једно обележје ове збирке. Ве-
лики број песама о природи натопљен је сетним расположењима, а каткад 
сета долази и отуд што песникиња говори о „доживљајима и огњиштима осе-
ћајног живота“, или отуд што познајући „пределе душе“ она има и „лако схва-
тање људи, нарочито несрећних, брижних и занетих“.9 Дакле, сета је каткад 
уткана у збивања у природи, а каткад потиче из области осећајног живота.  
Но свакако, у многим песмама важна је улога боја у дочаравању сетних стања 
и расположења.  

У сонету „Кишобрани“ (киша овде није јесења већ пролећна) јављају се 
светле и сјајне боје у катренима: бела („гљиве белих печата“) и златна („гуји-
њаче пуне злата“) у првом катрену, а у другом катрену такође је сјај („свет-
луцавих млечњача јата“). У првом терцету уведена је црна боја: „Идем под 
својим црним плаштом“. Увођење црне боје је ликовни фон за мотив про-
лазности у завршном терцету, што је подлога за сетно расположење: „Од 
краткога живота гљиве, / што од зоре до ноћи живе / животи људски трају 

 
8 Одломак из записа о сонету, збирка Михољско лето у: Десанка Максимовић, Целокупна дела, 
том 3, Задужбина Десанка Максимовић, Службени гласник – Завод за уџбенике, Београд 2012. 
9 Наведено дело, стр. 299. 
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краће“. Тако је овај сонет пример дводелности композиције, а краси га и 
фина мелодија без обзира на то што Десанка Максимовић ни овде, као ни у 
већини сонета ове књиге не спроводи доследно принцип изосилабичности.  

Јесења атмосфера и ефекти боја одликују сонете „Растанак с летом“, „У 
злату јесени“ и „Лисна златна киша“. Додуше, у сонету „Растанак с летом“ 
боје нису именоване, али се наслућује блага светлост на почетку песме: „На 
последњем сунцу уживају гране“. Опис природе и пад кестења у првом кат-
рену смениће, у другом катрену, увођење птица, али и увођење црне боје: 
„Црне сузе роне зреле вење“. У терцетима – опис дрвећа није праћен имено-
вањем боја, али персонификована бреза, која ће „без иједног остати дуката“, 
призива имагинацију жуте боје, која нестаје с падањем лишћа, и ранојесењу 
меланхолију. 

Другачија је употреба боја у сонету „У злату јесени“. Већ сам наслов, са 
метафоричном ознаком боје, представља живописну слику, да би потом у 
песми почела прецизнија употреба боја: лишће је описано као смет „меди, 
бакра, злата“. Донедавно зелена, бреза у другом катрену постаје боје бакра. 
Лирски субјект, у катренима посматрач боја и сетни сведок падања лишћа 
(„листак по листак са тугом посматрам“), у терцетима описује своје мисли и 
пита се да ли се тако осећају и птице. Лишће, у завршном терцету, односи 
ветар „у видик љубичасти“. Тиме је на крају песме уведена нова боја; за 
разлику од топлих боја, црвене, браон и жуте (именованих као бакар и 
злато), љубичаста је хладна боја, носи извесну мистику и меланхолију, те 
чини сагласје са сетним осећањем лирског субјекта. 

Злато у наслову краси и сонет „Лисна златна киша“. Али за разлику од 
сонета „У злату јесени“, где катрени уносе више различитих и сродних боја, 
катрени песме „Лисна златна киша“ не именују боје већ – светлост: сваки 
лист који пада је „налик на месец, на златан крст, / као са сунца да пада – 
чист“. Обиље светлости у првом катрену сужава се у другом катрену у „сјај“ 
који полако нестаје. Први терцет помиње златну боју с почетка песме, однос-
но „овај ветром ношен златан сноп“, али уводи и план будућности и контраст 
у виду црне боје: „Сутра ће забран осванути црн“. Тако, посматрање пада 
лишћа, које и само носи сету (као збир тренутака који брзо нестају пред пог-
ледом лирског субјекта), смена временских планова и смена светлог и там-
ног, злата и црнила, боје овај сонет меланхоличним тоновима.  

Карактеристичан је сонет „Разрушена црква“ јер је у њему сета истакнута 
и темом, и употребом боја, али и музичким ефектима песме. У катренима 
описана је разрушена црква и празнина храма. Влада пустош и безбојна 
атмосфера. Међутим, у терцетима уводи се слика која је контрастно пос-
тављена у односу на катрене, наиме: у јесен, стара липа „потамнеле иконе 
листом засипа / и на њима опет засија позлата“. Сјај, односно злато уноси 
дах живота, као и појава срна у завршном терцету, које „кад зима планину 
снегом заогрне, / уђу да се згреју цркви иза врата“. Значи, бела боја снега има 
светлосну улогу у овом сонету, који представља лепу употребу контраста и 
доказ како се малим ефектима може постићи много у естетском смислу 
песме. 
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Мали али значајни ефекти творе и композицију овог сонета. Током 
историје сонета као сталног песничког облика сматрало се да се дводелност 
као његова кључна одлика огледа и у томе што се риме из катрена не смеју 
преносити у терцете. Међутим, Десанкина схема риме у овом сонету је: abba 
acca dda eea. Значи, рима пренесена из катрена у терцете доводи до 
композиционе промене, као и до другачијег звучања овог сонета које истиче 
и сету и лепоту. 

Сонет „Мртва природа“ у поднаслову носи назив „креда“. Песникиња у 
запису о сонету појашњава смисао овог сликарског термина односно каже да 
је сонет „без речи које именују боју, сав од линија и затамњених мрља“. И 
заиста одсуство боја у сонету, који почиње исказом „У дворишту измаглица 
и сета“, одговара опустошености јесење природе, опису дворишта без људи и 
животиња, где „све је заборав и све старо гвожђе“. 

Каткад су пејзажи у збирци Михољко лето осликани сетом усамљеног 
шетача. У ту скупину спадају сонети: „Тисућу стабала а он један“, „Сам 
самцит“ и „Несрећник“. У овим песмама присутно је кретање шетача имено-
вано глаголом у презенту, те човек „хода“ или „иде“. У првом од ових сонета 
постоји превладавање усамљености јер човек осећа блискост са дрвећем; ов-
де није позорница јесењи пејзаж и именује се зелена боја („свих тих бића зе-
лена тисућа“). Другачија је атмосфера у друга два сонета, у којима преов-
ладава сета и резигнација. Тако, у сонету „Сам-самцит“ предео је јесења шума 
(„Човек иде шумом по сувом смету“), а човеков ход прати падање лишћа. 
Мутна боја облака призива сету која ће и бити именована на почетку другог 
катрена. Градацијски, терцети уводе тему пролазности и болне усамљености.  

Сонет „Несрећник“ не пева о пролазности, али је и у њему доминантно 
осећање усамљености човека који иде улицом, а сета добија обележје тра-
гичности у овој песми где није именована ни једна боја. 

Саосећање и разумевање за друге, уз мотив пролазности, даје сетан тон и 
сонету „Путник“, о човеку који се након „пола века“ враћа у своје место и 
схвата да негдашњих људи нема („И оживљује мисао из младости: умиру 
домаћи, намерници, гости“). Пролазност и сета боје и сонет „Тину Ујевићу“. 
Наиме, у катренима је исказана похвала стваралаштву песниковом, кроз 
бајколику слику светлости која испуњава одаје песникове док ствара поезију. 
Терцети уносе нов, другачији тон, однсосно сету и пролазност, јер песник 
неминовно стари. И у песми „Будна кула“ исказана је сета лирског субјекта, 
овај пут због сопствене пролазности и нестанка младости, и то у обраћању 
сестри („канда, сестро, већ остарисмо“), да би терцети, уз сету, увели и 
спознају да ипак постоји „понеко огњиште / које године не униште“. То је та 
„будна кула“, тај осећај да је оно наше суштинско биће неуништвиво: оно ја 
које као такво не стари, како је уочено у роману Владана Деснице Прољећа 
Ивана Галеба. 

Сонет „Смрт у шуми“ на лирски али и натуралистички начин пева о жи-
вотињи угинулој у шуми. Стихови су различитог броја слогова, али углавном 
дужи (око 12 слогова). Но кратак стих „Бедно живинче“, као завршни у 
катрену, представља промену у ритму и неку врсту тужбалице лирског суб-
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јекта-посматрача. Опис животиње у катренима прелази, у првом терцету, у 
промишљање о заједничкој судбини животиње и човека након смрти, да би 
други терцет донео опис шуме који је у сагласју са тужним расположењем 
лирског субјекта: „Падају по њему листови и гране / да га по обичају шум-
ском сахране. / Тужи за њим неки ветар из далека“. Последњи стих, као члан-
ковит дванаестерац граћен од четворосложних чланака, пресликава на пла-
ну метра и мелодије стих народне тужбалице и дочарава удружен бол при-
роде и лирског субјекта. 

На сетан начин пева Десанка и о младићу растуженом због старог бора10 
ког је ударио гром (сонет „Гром“), и о малом ојађеном дечаку („Прва љу-
бомора“). То је она њена лирска емпатија, саосећање са тугом других, ма как-
ве врсте та туга била, а наведене песме налазе се у циклусу „Волела се два 
ветра“, који чине сонети-приче, односно нека врста малих наративних бајки. 

Тон сете јавља се и у сонету „Волела се два ветра“. На бајковит начин и 
помало хиперболично, проткана поређењима из света природе, тече прича о 
љубави два ветра. Сонет нема оштре прелазе из катрена у терцете, него иде 
једном лепом узлазном линијом, градацијски, а то разливање осећања  
огледа се и на плану рима: у терцете пренесена је рима из катрена (abba acca 
dda eea). Ово доприноси сетном тону који је конкретизован претпоследњим 
стихом: „волели се тугом и сећањем“, а завршни стих представља делимично 
понављање првог (идентичног наслову) и заокружује ову маштовито-сетну 
причу. 

Посебну музику стиха носи и песма „Михољско лето“, сонет који затвара 
књигу. У првом катрену описана је атмосфера овог доба ране јесени, а боја 
која се јавља је – бледа: „Михољско лето. Дани прохладни бледи“. Набрајање 
птица и присуство лирског субјекта у првом катрену смењује, у другом 
катрену, опис лепоте дрвећа, да би у последњем стиху овог катрена лирски 
субјект проговорио о себи: „Али шта ми то вреди, шта ми вреди“. На овај 
начин уведена је сета, контрастно постављена у односу на лепоту природе. 
Први терцет продужава контраст: с једне стране лепа испољавања 
ранојесење природе (шум дрвећа и зеленило траве), а с друге стране 
резигнација означена рефреном, то јест понављањем стиха „али шта ми то 
вреди, шта ми вреди“. 

Други терцет са плана природе окреће се потпуно ка унутрашњости 
лирског субјекта: „Што ме боли, не може не болети, / стрепњи, сети могу ли 
одолети? / И шта ми све то вреди...” Значи, тријумфује сета услед спознаје да 
природа са својим лепотама лирском субјекту није утеха. Зато се сонет и 
завршава рефреном (мало измењеним) у виду закључка: „И шта ми све то 
вреди...” Три тачке осликавају разливање сете, а ефекат разливања твори и 
сама композиција налик на музику: уз већ поменут рефренски стих, ту је и 
схема риме: abba abba cca dda – дакле, повезаност катренâ и терцетâ истом 
римом и присуство мањег броја рима у сонету (за разлику од сонета 

 
10 Црна боја урушеног бора и модри простор неба представљају и овде улогу боја у дочаравању 
сетног и суморног осећања. 
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„Разрушена црква“ и „Волела се два ветра“, где се у другом катрену уводи 
нови пар рима). Тако и план звука и план значења граде сетну лепоту овог 
сонета. 

 
* 
 

Дакле, у збирци Михољско лето сета се јавља кроз различите видове. 
Често је присутна у сликама природе, где преовлађују јесењи пејзажи и где 
употреба боја11 или разни контрасти светлости и таме имају улогу у иска-
зивању јачине или врсте сетног осећања. Негде је сета повезана са темом про-
лазности или са расположењем лирског субјекта или неког другог, усам-
љеног јунака. Такође, сета произилази из саосећања лирског субјекта са дру-
гим бићима (људима, животињама) или појавама у природи, што чини саг-
ласје са целокупним Десанкиним стваралаштвом.  

И звуковна средства – начин римовања, дужина стихова, чланковит стих, 
рефрен – граде посебну мелодију која је у корелацији са сетом. И сам 
песнички облик сонета, са својим законитостима (контрасти, паралеле, 
обрти), и она лелујава тајна коју овај стални песнички облик носи, чине да 
књигу Михољско лето краси посебна, сетна лепота и неко осећање које се не 
да превести у речи, али које оплемењује душу. Тако сонет као облик, без об-
зира на дужину стихова и начине римовања, као „савршен спој душе и ра-
зума, срца и духа“12, одговара суптилном свету песникиње Десанке, а за њу 
саму представља „мајушну ризницу пуну драгих нам речи и рима“ (Одломак 
из записа о сонету) и простор где светлуца „снова златна пена“ (песма 
„Стихови сонета“).  
 

 
11 И у сонетима где нема сетног расположења често су присутне боје или светлост: у песми „Сан“ 
јављају се боје драгог камења, у путописном сонету „Шведска“ дочарани су предели светлости и 
боја, а златна боја и светлост красе и аутотематски сонет „Стихови сонета“. Уопште узев, боја 
дочарава лепоту виђеног, свет маште, занос или промишљање. 
12 Валтер Менх: „Облик и биће сонета“, Савременик, свеска 10, октобар 1978, стр. 300. 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ПОЕЗИЈЕ 

 
Последњих деценија на нашој књижевној сцени јавља се књижевност на нестандард-
ном језику, који неки зову дијалект, неки локални, народни говор, а ево приређивачи 

ове антологије кажу чак матерњи језик. 
Очекивања су да се ова Антологија, после низа година чекања и извесних перипетија 
ипак у овој години појави а ми користимо прилику да је најавимо и пожелимо добар 

пријем код читаоца. 
За овај број смо одабрали оне ауторе који гравитирају  ка истоку, у овом случају са 

подручја Књажевца и Сврљига. 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ПОЕЗИЈЕ 

 (1980–2010)13 
ИЗБОР 

Приредио Зоран Вучић 
Љубиша Рајковић Кожељац, Зоран Вучић, Русомир Арсић, Момчило Милошевић, 

Радослав Вучковић, Злата Коцић, Радиша Драгићевић, Виолета Јовић и Дамир Јоцић 
 

Љубиша Рајковић Кожељац 
 
 
 

  
 

13 Антологија савремене дијалекатске поезије МАТЕРЊИ ЈЕЗИК (издавачи Лесковачки културни 
центар Лесковац и Књижевна заједница „Борисав Станковић“ Врање, 2019) ове године излази из 
штампе. 

ОД ОЧОБОЉ 
 
удари ћиша на облак  
голема поводња потече  
зароjи селсће градине  
замути бистар кладенац  
ал ето трчи девоjче  
у руку носи купицу  
лицето му се сjаjеше  
грлото му се белеше  
очите му се смеjеше  
разбистри се кладенац  
да види бело девоjче 
 
ОД НЕСАН 
 
девоjћа дете родила  
у повитак га врљила  
горсћи га ветрови њиjали  
кошута с млеко доjила  
челица с медак ранила  
од листак роса капала  
детињу снагу купала  
ровало дете ровало  
ровало па и заспало 

ОД ШМРКЉИЦУ 
 
замрче Зоре на гробjе  
уз крстачу маненку  
уз jедну свечу голему  
уз jедну ћитку шарену  
лули лули мамино jединче 
ти си твоjе маjће недоjено 
ти си твоjе маjће некупано  
ти си твоjе маjће неповито  
роса роси тебе да ми доjи  
ћиша ћиши тебе да ми купе  
ноч се свиjа тебе да повиjа  
лули лули мамино jединче  
ти си немаш ни брата ни сестру  
земљица твоjа браjћица  
дзвездице твоjе сестрице  
слза њоjна течеше  
цело гробjе светлеше 
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Зоран Вучић 
 

 
ПРОЛЕТ ДОЈДЕ 
 
Доjде пролет,  
угари миришу,  
проз шушљак се  
чобанка белиjе,  
под плотови  
никсица се модри. 
 
Ал упролет  
старци умираjу  
кад прегрме  
големи снегови. 
 
Доjде jесен,  
тиjо се пришуња,  
падне мʼгла  
по пусти брегови,  
падне лисjе тʼвно  
алис земља. 
 
Ал уjесен 
млади умираjу,  
кад се праjе свадбе и вашари. 
 

 
 
САМО ЗЕМЉА 
 
Само земља у душу ти легла;  
длђи друмови и широка поља.  
Горе празно небо а доле  
                                     гробишта:  
тесан памет − голема невоља. 
 
Неси тиче у трн да се скуташ,  
неси вода жедни да напоjиш,  
немаш снагу ни гроб да ископаш  
а камоли судбину да скроjиш. 
 

 
 
 
КАД ПРОJДУ ГОДИНЕ 
 
Проjду године, проjду болешчине, 
проjде проза срце и туга и свирка. 
 
Проjду Велигдани, пројду Ђурђевдани,  
проjду висине, ведрине, модрине. 
 
Све тоj нестане, мине и промине,  
само земља буде последња простирка. 
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Русомир Д. Арсић 
 

 
ПОД ЧРЂЕ ЈЕ ЛʼКО 
 
Иде по плуг  
деда Лада,  
заноси се  
како пиjан,  
такоj вʼздʼн. 
 
Баба Љубица  
води говеду,  
стуца и  
и шʼпче полʼк. 
 
Само jош малко,  
само jош малко  
док се не стʼвни  
под чрђе jе лʼко. 

КАКО ДА СЕ НЕСМО  
ВʼЗДʼН ВИДЕЛИ 
 
Сас бабу смо  
цел дʼн жели,  
седели само 
кад смо jели. 
 
Жито шушти  
како кад дише,  
на бабу мило,  
а мен jош више. 
 
Увечер нам се  
бʼш развидели,  
како да несмо  
вʼздʼн жели. 

 
 

Момчило Милошевић 
 
ПАНАЋУР 
 
Окупе ме баба Совjа у босиљак,  
натрља ме с маточину траву,  
одстриже ми косу, цел навиљак,  
с варен сапун опере ми главу. 
 
Пребаjе ми од стра и уроци,  
заврже ми белег с марамичку,  
да растера урок по потоци,  
да одбрани на убавалʼк кличку. 
 
Наjде прашњив сат у старо орманче, 
ситне паре збере по заструзи. 
Сат не чука, ал убав на ланче, 
паре за свираjћу, прстен, лʼскави белчузи. 
 
На артишку пише какво се пазари:  
сириште, квасц, крупица и гас за венери,  
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лонченце у коjе се само кава вари,  
сиња галица, катран и ексери. 
 
Такоj намазан, удешен, jурнем у Паланку,  
на вашар, премењен у пробране дрешће.  
Ништа не пазарим, и последњу банку  
потрошим на клаћер, циркус и вртешће. 
 
ПИJЕЛʼК 
 
Намештен казан, накршене сучће,  
ћипи џибра, судови миришу.  
Збира се живина, крмци, овчице и кучће;  
жедни пивци манули да дишу. 
 
Спремени џибан, кове, напраjен дармар.  
Спремен мезелʼк, цивће и вуниjа.  
Седи се назам, крстато, на чепар,  
чека се да капне медена раћиjа. 
 
Солʼк, оцʼт, сирење, краставице,  
ложице, леб из црепњу и васуљ из грне.  
Од плотеви стурене вракњице,  
да се лʼсно дом напит човек врне. 
 
С жежак првак си мужjе наздравуjе, 
примами шише и по неку снашку. 
Раћиjа просвири, пропева, полуди, пропцуjе, 
тражи дремку, воду и товашку. 
 
Отекне jезик и затрну уста, попари се гуша,  
дроб се напне, у мешину букне,  
у љут огањ преметне се душа,  
кад човек шʼпне, кано ала укне. 
 
А капљица, проклетиња, удари у главу,  
покриви веџе, потруjе живци, задуши галаму,  
мужjе на казан порипа, литне изнад траву  
па се сву ноч вози проз кумову сламу. 
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Радослав Вучковић 
 
 
РОДНА КУЋА 
 
Под чандиjу, побеснела  
кукумавка jаjце снела. 
 
Ноћ притисла сви дувари,  
тʼвно душу претовари. 
Док ћувало на кров ћука,  
уз огњиште мати кука. 
 
Чур преклал jедно око,  
стра царуjе нашироко. 
Заспала ни мушка снага:  
штуче име у бестрага. 

ЛАПОТ 
 
Цел век мати  
седе прела.  
Сʼг jи допређуjе. 
 
Изнад наћве отац  
белу пређу  
окол гушу мота. 
 
С тешко бреме  
по двор оди  
син кукавац. 
 
У око му  
камен и погача. 

 
Злата Коцић 

 
 
ДУША У ПЕПЕЛ ОТОДИ 
 
 * 
Голема врата на кућу – 
ореси не мож да проjду!  
Грснице вир заjазиле,  
из трмку мед прељева,  
голема радост у кућу:  
мʼненка љуљка под пенџер. 
 
Убаво шњеваш, невесто!  
Големе очи отвараj:  
неjе ти jагње на место,  
ножеви несу опрали,  
несу ти слʼзе исʼле – 
 
че доjде чума да пиjе! 
 
 

* 
Зашто ли ночу проз поље  
врвину и пут мињуjе  
срља проз трње - грмање  
мрси нође проз гробjе  
док снагу раскрвави!?  
Да л му се нешто казуjе?  
Осења ли га подева? 
 
Да сплетеш jуже, невесто!  
Иска да га подоjи  
женштина с најтешка недра,  
врти га наjjак виор  
у зем, кам наjтврд камен!  
Скапал ти од жед свекар – 
наjдлибок бунар тражи! 
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Радиша Драгићевић 
 

 
ИДЕМ ПОЛАК 
 
идем полак газим по отаву  
под табани травке улегњуjу  
тежак мисал притисал ми главу  
данови ми божjи замињуjу 
коj ће jутре у траву да спази  
диру људцку врвину до бога  
туj ће само бубица да лази  
по земљицу да мили стонога 
живинче jе свако дато парапито  
пиле литка поjе и не аjе  
кано да ће траjе вековито  
само човек човечина знаjе 
 
jедно jутро неће да изгреjе  
да ће уста еднаг да занеме  
да цвет цавти само док узреjе  
док не врљи у земљицу семе 
 
дете што се под сунце играло  
кад порасло што се замислило 
што му jезик што му памет дало  
што човека од бога казнило 
 
ће ишчамру мисли и помени  
смеj и сузе што смо изгутали  
све ће проjде све ће се промени  
и дечица што смо нарађали 
 
кано жишка све ће да утрне  
кан да несмо видели ни чули  
оваj дашка кад из мене прне  
што смо боже на свет настанули 
 
 

СЕЛО ОГЛУВЕЛО 
 
од када се пушка не огласи  
не зањиjа на мотку jабука  
не чуше се трубе таламбаси  
не изнесе нова преобука 
не поjнуше веселе певице  
нити лажља пронесе буклиjу 
на саборњак свенуше китице  
и прорасте троскот по авлиjу 
 
време му jе и доба jесења  
ал обичаj таj одовуд неста  
не поведе оро младожења  
нит накоњче искрутка невеста 
 
угасоше куће и оџаци  
по колевке попадла прашина  
jеду мољци клашње по сандаци  
по бачве се вата молушина 
 
пусти мину низ сокаци дани  
ни детиња писка се не чуjе  
вињага се стисла без вилдани  
звоно само на смрт избивуjе 
 
не виjу се на вракњице венци  
празан возник саг у подрум дзавни  
останули сами кано тенци  
старци чеку да се навек ставни 
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Виолета Јовић 
 
 
МОЈА СЕ МАТИ САБАЈЛЕ ДИЗА 
 
Моја се мати сабајле диза 
Још не сʼвнуло, још спе петлови,  
На небу сјаји од звезде низа,  
А ја још шњевам најслатки снови.  
 
Кад ме изока дојде ми криво 
Што ми сʼн кида, што ме с ноћ 
буди,  
Докле по поље још спи све живо 
И док по куће спе други људи 
 
–Дизај се, ћерко, дрва донеси!  
Кућу помети, огањ наклади,  
Сеј бело брашно, лебац замеси,  
Из бунар ладну воду извади!  
 
Јоште сањива поматер одим,  
А  она, како и да не спавам:  
–Не дреми ћерко! Време прооди!  
Учи се док се неси одала 
Док си код матер буди те слʼнце 
И мати да те овој научи:  
За живот мораш да имаш срце!  
Ако га немаш, има се мучиш 
 
Свекрва неће да те замени 
И нећеш да се наспиш ко дмужа,  
Под груди ће се туга скамени 
И дʼн по дʼн ће свенеш, кʼо ружа 
 
Ако си лења ће пројдеш лоше.  

Милос сас мужа брзоће мине.  
Свекрва има дува по ћошке 
И да те једе куде год стигне.  
 
Ако си вредна и рано раниш,  
Неће да има што да те кара.  
С работу ће се од муку браниш.  
Работа женску душу одмара.  
 
НЕЋʼ СЕ ОДАВАМ 
 
Јесен одмица, дрењке узреле 
И опустела равна Дубрава 
Зрели рујак онам, у Стрњак...  
Повревују моји да се одавам. 
 
Навадаџијо, пут ти се затрл!  
Немој да сврташ ни у авлију.  
Реко на моји нећʼ се одавам,  
Кад не давају мен за Илију.  
 
Нећу за Живка, нек лојзе има 
И триста овце и воденицу...  
Пусте ливаде, пусте градине,  
Голема кућа – пуста пустиња.  
 
Нећу тој ништа.  
Оћу Илију.  
Он срце има,  
Не сиротиња.  
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Дамир Јоцић 
 
 
НАПРОЛЕТ 
 
 
Напролет, у росну зору,  
расцавте се трешње,  
побели багрење. 
 
Напролет, у бисер воду, 
куде да се денем 
од миљ оваj, 
у коjу дубраву да 
тражим спас. 
 
Слнце на моjе очи,  
цвеће ми по џепови виjе,  
коло се на прси привиjа. 
 
Напролет, у класjе мʼлецко  
заоди моjа туга,  
моjа душа витка поjе,  
моjи сни љубав искаjу. 
 
Леле, никад човек  
повише неjе жив,  
помало мртав  
него напролет. 

С ОНЕJ СТРАНЕ    
Деди Jовану 

 
Од смрт никоj не утече,  
поглед сʼг ми тʼнка струна,  
нит ми тʼмни, нит ми jутри,  
нит ми мисал по свет поjе. 
 
Иди од мен, 
на душу ти увек црно; 
иди од мен, 
нит узимаш, нит орање даваш; 
иди од мен, 
jагње болно на груди 
ми легло. 
 
С онеj стране ливаде ме маме,  
ладни огњи, виленице лʼжне, 
с онеј стране а цвеће заспало, 
звече воде, Цигањи се мрзну. 
Иди од мен, 
моја баба неје девојћа; 
иди од мен, 
давно ћера кућу закућила; 
иди од мен, 
син ми давно с руће златне 
росу скида. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     ТРАЈАЊА 
КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА
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ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ 
 (Превео: Небојша Ћосовић) 

 

Борис Константинович Зајцев14 

П о с л е д њ е   п у т о в а њ е  

Не мора се имати много година, а да је живот већ 
прошао. Он је одвише брзо текао, догађаја у њему је 
било мало, али је Чехов био човек раног развитка и 
брзог сагоревања. Он је био старији од својих година 
– тако је то трајало све до самог краја. У вечним 
питањима: Бог, смрт, судбина, загробно – зрелост 
није донела ни јасноћу ни решења. Он је остао 
подвојен све до краја. „Треба веровати у Бога, а ако 
вере нема, онда не заузимати њено место галамом, 
већ тражити, тражити усамљено, очи у очи са својом 
савешћу.“ Он и јесте тражио, али једва да је нашао. У 
годинама проведеним на Јалти, на питање верује ли 
у бесмртност душе, одговарао је да не верује, а кроз 
неколико дана би са истом упорношћу говорио: 
„Бесмртност је чињеница. Мало сачекајте, ја ћу вам то 
доказати.“ Но, свакако ни једно ни друго није могао доказати, али није у томе 
ствар. А просто веровати сматрао је „неинтелигентним“. Интелигентни 
верник изазивао је у њему недоумицу – такво је било време.   

После „Архијереја“ њему је остало да напише само „Вишњик“. Од според-
них догађаја биограф истиче следеће: 1) Одбијање звања почасног 
академика, због непризнавања Горког. Корољенко и дух времена су занели 
нимало наивног Чехова на некакво демонстрирање. Заједно са Корољенком 
он се «заузео» за Горког, «увређеног» тиме, што га није признала власт, про-
тив које је он водио подземни, беспоштедни рат. А бити почасни академик, 

 
14 Борис Зајцев (Орел, 1881 − Париз, 1972) истакнути је писац руске емиграције. Он је био лични 
познаник са Антоном Чеховом. Поврх тога, сам писац је „благословио” почетак литературне 
каријере Зајцева. Ова чињеница, а такође љубав Зајцева према Чехову као писцу, придала је 
књизи предивну личну нијансу. Књига је названа „Литерарна биографија”, јер Зајцев у њој 
преплиће чисто биографске епизoде са анализом чеховљевог стваралаштва. Овде, поред 
литерарног, Зајцев решава и „философски” задатак.  Он полемише са двема, популарним у то 
време, концепцијама: совјетском, по којој се Чехов јавља једва као соцреалиста и емигрантском 
(Шестов, Адамович), по којој су Чехова сматрали „суровим талентом”, уметником празнине и 
апсурда. Зајцев види Чехова као песника хуманизма, љубави према ближњем, трагаоца за 
смислом и писца прожетог јеванђељском светлошћу, при чему је ова светлост све јача како се 
приближава крај стваралаштва Чехова. Овде доносимо превод последњег поглавља „Литерарне 
биографије Чехова”.  прим. прев. 
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чак и код непријатеља, ипак је пријатно. („Ти си мислила да ће се Горки од-
рећи почасти академика? Откуд ти то? Напротив, он је томе био рад.”) 
Посећивао је Чехов Толстоја, који је тада живео на Криму, у Гаспри, и тешко 
болестан. У то време Чехов га је већ сасвим поштовао, иако је сачувао слободу 
изражавања – крај „Васкрсења” му се није допао, он о томе отворено и пише. 
Уопште, Толстој је сада за њега Синај. Он је чак узнемирен, припремајући се 
у Гаспру, одева се брижљивије. 

Међутим, све је ово споредно. Главни је сам живот, који остаје још тако 
мало. У овом животу су љубав и литература. 

Љубав се сада за њега чудно одвијала. У суштини, он је скоро растављен 
од вољене. У Јалти већ дуже живи сам, тугује, болује, ћути. Као дете је пот-
чињен Олги Леонародовној у ситницама свакодневног живота, све се у том 
погледу одвија по њеним одлукама из Москве. Међутим, за њега је најваж-
није – када може код ње, у ту Москву. „Три сестре” су већ написане и одавно 
се играју, али „у Москву, у Москву” остаје, не ради сестара, већ ради њега са-
мог. 

Олга Леонардовна то осећа и понекад је такође гризе савест. „Ти, рођена, 
пишеш да те савест мучи, што не живиш заједно са мном у Јалти, већ у 
Москви. Но, шта да се ради, голубице? Размисли правилно: ако би ти живела 
са мном у Јалти целе зиме, онда би твој живот био упропаштен и онда бих ја 
осећао грижу савести...“ (а што је његов живот сада упропаштен, то не мари. 
Међутим, уопште у томе је сав Чехов: померити се у страну, подигавши око-
вратник свог капута; он ће се некако снаћи у животу, само да њој буде добро). 

Читаво писмо је дирљиво нежно. „У марту ћемо опет живети заједно и 
нећемо осећати садашњу усамљеност. Умири се, рођена моја, не брини се, већ 
чекај и надај се. Надај се и ништа више.“ (Као да му дух мајке одражаван у 
богатој и сложеној природи дошаптава убедљиве речи љубави.) 

Он би да путује у Италију. „Остало ми је мало да поживим с тобом, мла-
дост ће проћи за 2–3 године (ако се само још може називати младошћу)“ – 
ово је написано у јануару 1903. године: не само „младости“, већ самог живота 
је остало годину и по.  

Можда зато што што је волео, био је с њом тако нежан; Олга Леонардовна 
сматрала да је његов карактер одличан. Он се није слагао с тим. „Ти пишеш 
да завидиш моме карактеру, али ти морам рећи да је мој карактер оштар, ја 
сам плаховит и томе слично, али сам навикао да се обуздавам“ – ово при-
знање је интересантно, за оне који мало познају Чехова, и неочекивано, али 
није зачуђујуће за оне који пажљиво проучавају његов живот. Осим тога, он 
је био син Павла Јегорича, а његов деда је био „бесни спахија“. Ово стоји с 
једне стране, док се са друге, Чехов за време свог кратког живота много по-
трудио над собом, као што се трудио и над својим писанијама (због чега је и 
ишао у планину), или као што се трудио у Мелихову над баштом и као што се 
трудио у борби са неукошћу, болестима, епидемијама. Сада је ово прошло, 
мада је понешто и остало: чак и у Јалти, он болестан, брзо се замарајући и 
понекад раздражујући се, брине о туберколознима, о санаторијуму у Јалти, о 
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библиотеци у Таганрогу. Колико је писама написано тамо, неком Јорданову, 
колико је послато књига, колико је било труда око тога! 

Живот срца, управо сада, на заласку, може бити и посебно напет. Ма ко-
лико се старала, ма колико се повремено депримирала, Олга Леонардовна 
није могла променити чињеницу да је она млада, здрава, привлачна – а Ан-
тон Павлович уз сву своју славу – полуинвалид. „Ти си богаљ“, рекао му је 
професор Остоумов, прегледавши га и саслушавши га, и посаветовао га да 
живи зими у околини Москве, а не у Јалти.   

Он би понекад бануо у Москву, управо зими. И ту је морао седети безиз-
лазно код куће или мало излазити на кочији. И овде је била огромна разлика 
у односу на жену. 

На пример, седи он у своме московском стану, вече је. Код њега је Шћеп-
кина-Куперник, кума весела, жива, онаква каква је бивала и у Мелихову. 
Олга Леонардовна се припрема за концерт, тамо рецитује. По њу свраћа 
Немирович, у фраку, са белом краватом, са својом полуокруглом брадом. 
Она излази у балској хаљини, узбуђена и духовита – Антон Павлович 
кашљуца, повремено пљује у гумену корпицу. Олга Леонардовна га закр-
штава и целива у чело. Немирович је одвози. Шћепкина наставља разговор. 
Чехов одговара, тобоже као присутан, а затим одједном, без икакве везе са 
претходним: „Кумо, очигледно, дошло је време да се мре.” 

 
„Архијереј“ није био последње дело Чехова. Он је написао још бледуњаву 

„Невесту“ – за истог оног Мирољубова и „Часопис за све“, и коначно 
„Вишњик“, комад који је urbi et orbi за Русију, и затим скоро за читав свет.  

Овај комад је писао тешко, скоро мучно, у јесен 1903. године. Он је споро 
напредовао (зачео се много раније – процветале вишњеве гранчице су уда-
рале у отворени прозор, тако му се чинило). Потом је почело израстати и 
друго и израсло у истински опроштајно дело. Све оно је, разуме се, не 
вештачки, већ органски, из недара, тако је само и произашло. Завршавао се 
живот Антона Павловича, завршавао се огромни период Русије, све је било 
на прагу новог.  А какво ће бити то ново – нико није тада предвиђао, али да 
се пређашње – племићко-интелектуално, бесмислено, лакомислено, које об-
ликоваше сав руски XIX век – завршава, то су сви осећали. Чехов такође. И 
свој крај је предосећао. 

Сам он није припадао вишњицима, али се надисао њиховог ваздуха од 
времена боравка у Бабкину и Кисељевим. Три лета живећи тамо као ви-
кендаш (дачник) слушао је разговоре о заложеном имању, о процентима, 
опасностима продаје због дуга, о томе како зарадити новац. Место у банци за 
Гајева на крају „Вишњика“ налазило се у Калуги, куда је он отишао из Баб-
кина.  

Чехов је назвао свој комад комедијом (местимице чак и фарсом). Уопште 
његова мишљења о „Вишњику“ су зачуђујућа: „Последњи чин ће бити весео, 
а и сав комад весео, лакомислен.“ Свакако, није волео свечане позе, али је 
овде у противљењу њима дошао до крајњих граница. 
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Чудно је лутао и у распореду улога. Лопахина је предлагао Станислав-
ском, Гајева – Вишњевском. Москвин који је првобитно играо Епиходова, 
требало је по мишљењу Чехова да игра Јашу (младог лакеја – потпуно неод-
говарајуће). Олги Леонардовној је писао: „Твоја улога је глупа луда. Хоћеш 
ли да играш луду? Добру луду (Варја уопште није будала).” 

И на крају, Книпер је играла Рањевску, а не Варју. За Варју је била при 
руци чудесна Лилина. И Гајев, слава Богу, насупрот Чехову, није допао 
Вишњевском, већ Станиславском. Лопахина је играо нови глумац Леонидов, 
којим Чехов није био сасвим задовољан. 

Чудно се он односио и према самим улогама. Сматрао је, на пример, да 
се све држи на Лопахину. Захтевао је да код њега буде неизоставно бели 
прслук и жуте папуче и сматрао да ће пропасти читав комад ако Лопахин не 
успе. 

Мислим да је овде по среди некаква двојственост, која се пројавила у са-
мом комаду. У њему је и висока уметност и идеја, местимично очишћена и 
отрежњујућа.  

Идеја се састојала у томе да се осуди распуштено и лењиво племство – 
идеја солидна, али се показало тешко да је она остварива уз помоћ Лопахина 
и досадног и смешног студента. Они које је требало осуђивати произашли су 
много упечатљивији и живљи од осудилаца, осликани су лако и убедљиво. 
Скривено саосећање самог аутора их је издејствовало, иако  главом, ра-
суђивањем, он стоји на своме: треба радити, започињати нов живот и друго. 

 

 
 

Чехов са супругом Олгом Леонардовном Книпер (маја 1901) 
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Лопахин никако није успео, а комад није пропао. Ма који глумац да га је 
играо, и ма какав прслук да је обукао, тешко је било оваплотити полуниткова, 
полу-„чеховљевог” човека, који се припрема да гради нови живот и који, по 
чеховски, не уме да се објасни са Варјом. Вишњике нису секли овакви Ло-
пахини. Ни последњи чин није испао „весео”. Зато су Рањевска, Гајев, 
Епиходов, Симеонов-Пишчик, Фирс и нарочито гувернанта Шарлота пре-
дивни: њих је он осликао као да му их је Бог на душу ставио. 

Дакле, добијен је комад растанка. Као и у „Три сестре”, његова меланхо-
лија је неодступна. Ово су сви схватили – схватио је, свакако, и Чехов, али се 
правио да је написао нешто „лакомислено”.   

Театар га је пожуривао. Хтели су да што пре поставе комад. Он је отезао 
због болести.(„Комад скоро да сам завршио, али сам се пре 8−10 дана разбо-
лео, почео да кашљем и онемоћао, речју, поновила се прошлогодишња 
бољка. Сада, то јест данас, топло је и здравље као да је постало боље, али опет 
не могу да пишем, јер ме боли глава.” (Нилиној) 

Олга Леонардовна му је писала меланхоличним тоном из Москве: „Ужа-
сава ме усамљеност и никоме потребно моје постојање.” Без обзира на 
главобољу, он је бодри: „Треба се крепити.” Но, ипак, ипак... каква клима за 
завршетак комада! „Дусја, како ми је било тешко да пишем комад!” 

И половином октобра он је упутио комад у Москву. У децембру је дошао 
и сам (1903). 

Била је права московска зима са снегом и мразом, Вањкама, рупчагама 
на улицама. Раздевајући се у предсобљу стана Телешова, на Чистим прудима, 
писци су стресали са јагњећих или дабровских крагни снежне звездице. Ни-
колај Дмитријевич је пријатељски поздрављао: „Здраво, Леониде!” „Па, како 
је, Сергејичу?” По московском обичају скоро сви су се целивали. Овог пута се 
на „Среду” (московско књижевно друштво, чији је члан био и писац ове 
књиге – прим. прев.) окупило више од уобичајеног: чекали су Чехова. 

Не сећам се шта су те вечери читали. Не сећам се ко је све био од писаца 
– мислим Леонид Андрејев, Буњин и Вересајев, Тимковски и Белоусов, и још 
неки други. Чехов је дошао на вечеру, а не на читање, врло касно. Ми смо се 
окупили и припремали већ да поседамо за дугачким столом са воткама, ви-
нима, разним печуркама, икром, лососима, кобасицама, када се на вратима 
појавила Олга Леонардовна. Она је водила под руку Антона Павловича. О, 
како се он променио за три године!  

У Јалти је такође ослабио, и једнако се спуштао у градски врт, пио за сто-
чићем црно вино, шетао поред мора.  

Скоро нечујно се поздравивши, сивозеленкастог лица, са упалим гру-
дима, он је био посађен у центру овог стола, на коме није било ничег за њега. 
Он скоро и да није јео, и, скоро да није ни говорио. Некада, ’88. године писао 
је за Плешчјова, који је гостовао код Линтваревих, да је он као икона, пред 
којом се моле, због тога што је она стара и што је висила некада поред чудо-
товрних. 

Било му је 44 – по садашњем скоро младост, а по тадашњем пуна зрелост. 
Међутим, болест му је придавала нијансу старости и то не само старости, већ 
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некакво одаљавање од живота. И то, како га је водила Олга Леонардовна, 
како су се с поштовањем пред њим размицали, како су га посађивали на по-
часно место – све ово је заправо представљало литерарну икону, довежену у 
дом Телешова. Само, није је требало стављати поред чудотворне, у овоме је 
разлика од Плешчјова. Она је сама за себе одговарала. 

Тако нас је посетио на „Среди” Чехов, ћутљив и полужив, за главу виши 
од свих, али некако чудновато одсутан, као да се нечим већ дотакао другог. А 
около – вотка и печурке, јесетре и мајонези, весело московско шегачење. 

Можда је он и проговорио неколико речи с неким, али за мене је остао 
нем, дошавши, поседевши и убрзо такође нечујно отишавши, као што се и 
појавио. 

На његов имендан, 17/30. јануара, приказивао се по први пут „Вишњик” 
у „Худежественом театру”. Подесили су да то буде – чини се не сасвим пра-
вилно – и поводом његове литерарне 25-годишњице, организацију прославе 
у театру. Све је прошло раскошно и свечано, као на сахранама. Уморни Чехов 
се једва држао, али је слушао. Мислим да је све ово било врло болно. Све је 
личило на то да се Москва опрашта од њега. 

Чехов се односио стојички како према својој смрти, тако и према болести. 
Слабио је, мршавио, нарастала је задиханост. Још једном је путовао у Јалту, 
борави је тада тамо до маја. Крајем маја Телешов га је видео у Москви, пред 
сами одлазак за Немачку, и ужаснуо се: Антон Павлович се умањио, побле-
део, онемоћао. За себе је рекао отворено: „Идем да умрем.” И упутио је 
поздрав московским писцима, онима које сусретао на „Средама”. 

„Више нећу видети никога од њих.” 
Телешов му није био близак човек. Зато му је, вероватно, он и рекао от-

ворено. Стварно блискима – Марији Павловној, па и мајци није рекао. И 
писао им је увек са ведрим тоном, чак и из иностранства, скоро уочи краја. 
(„Здравље ми се враћа у огромним количинама (пудовима)” – овај израз му 
се свидео, тако да се не једном сусреће у писмима из Баденвајлера, и то не 
само сродницима.) 

Баденвајлер је бања на Шварцвалду, близу Швајцарске. Тамо је у тишини 
и зеленилу Чехов проводио последњи јун свог живота. Било је врло вруће 
лето. Он се од врућине заморио. 

Мучио га је емфизем плућа, тешко дисање. Срце је слабило, и то му је 
тешко падало, али је једнако хтео да путује даље. „Нешто ме силно вуче у 
Италију” – а остало му је још две недеље живота и ето како он пише сестри 
Маши. Руског писца је привлачило, таквог већ архируског, да умре у Ита-
лији! Имао је и друге планове, врло фантастичне с обзиром на његову 
тадашњу изможденост: пловити из Трста поред Грчке и Атоса (одавно је хтео 
да посети Св. Гору) до себе кући у Јалту. Међутим, свуда је била врућина и то 
га је заустављало. А смрт је долазила онако како се њој хтело: дошла је у јул-
ској ноћи, пред зору, у виду срчаног удара. Он је схватао да је дошла. Попио 
је чашу шампањца, као што му је наложио доктор, окренуо са према зиду и 
рекао тихо:  

„Ich sterbe.” 
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И умро је. 
Раног јулског јутра, кроз златну и плаву светлост над Москвом, кочијаш 

нас је возио са Арбата на Николајевску станицу. У отвореним колима, жена 
и ја смо седели непомично, црвених очију. Ишли смо на Николајевску ста-
ницу да бисмо дочекали ковчег Чехова. 

Како је све ово било скромно, без помпе! Сам Вањка, философски пожу-
рујући коње, Никољска, потом Мјасницкаја са шареном црквом, ниским 
кућама, успут сусретане рабаџије, сама Николајевска станица, која нас је 
сјединила са сјајним Санкт Петербургом.  

Но, вероватно, тако је Чехову и одговарало. Он се враћао у родни град, 
толико неупарађени, једноставан, природан и диван, као што је био и он сам.  

 

 
 

Изношење ковчега са телом Чехова на Николајевској станици у Москви 
Из књиге Чехов. Литературная биография, превео Небојша Ћосовић 

 
На станици су се окупили просечни руски људи, студенти и племкиње, 

младе даме уплаканих очију, без генерала и полицијских министара, без ин-
дустријалаца и банкара. Било је интелектуалаца, и старијих, али само оних, 
који су га просто срцем волели. 

Сећам се и сада осећања са којим сам придржавао ковчег, када смо га из-
носили од Николајевске станице на трг. Неко време смо га носили на рукама, 
да бисмо га потом поставили на катафалк. Маса народа је образовала по-
ворку. Када смо ишли кроз Домниковску улицу, из подрума промолио је 
главу кроз прозорче на нивоу тротоара кројач испијеног и измученог лица, 
питајући: „Је л’ то сахрањују генерала?“ „Не, писца.“ „Пис-ца!“ 
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Пут је био далек, кроз читаву Москву у Новодјевички манастир, до Павла 
Јегоровича (пишчев отац је такође тамо сахрањен – прим. прев.) Овај дан 
тако је и остао, прожет некаквим странствовањем, дугим, прашталним, али 
и светлим, очишћујућим – сама жалост је просветљавала.  

Код Художественог театра су служили литију (или литанију – краћа мо-
литва за преминуле, прим. прев.). Биле су литаније и на другим местима. Све 
се одвијало споро, али свечано. Сунце је сијало, потом се наоблачило, 
пљуснула је киша, која је брзо прошла. У Новодјевичком је блистало зеле-
нило и одзвањала су звона. 

Пролазно наоблачење, капљице са дрвећа и капље с неба, парче дуге, 
које је паунском шаром пресецало небо, златне куполе, сјај крстова, ласта-
вице, које су просецале ваздух, гроб, маса – то је и био одлазак Чехова од нас, 
његово упокојење у том Новодјевичком, где је он долазио из клиника, 
оздрављајући, и стајао неприметно код зидова храма, слушајући службу и 
пјеваније новодјевичких монахиња. 

Јануар, 1954. 
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ПОДРУЧЈЕ БУЏАКА  
КРОЗ ВРЕМЕ15 

(ПРВИ ДЕО) 
 

Милан Милосављевић 
 

 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
 

Територија општине Књажевац заузима југоисточни 
део Тимочке Крајине. Простире се дуж целог слива Трго-
вишког Тимока, у доњем сливу Сврљишког Тимока и у гор-
њем сливу Белог Тимока. На истоку, према Бугарској је ог-
раничена масивом Старе планине. Југозападну границу 
општине чине брда и огранци планина Тресибаба и виса 
Јаловик. Са севера границу представљају планина Тупиж-
ница и висови Тумба и Здравац, а са запада Слеме и Крс-
татац. 

Са површином од 1.202 км2 општина Књажевац је једна од већих оп-
штина у Србији. Има укупно 86 насеља укључујући и градско насеље Кња-
жевац. Према попису 2011. године општина је имала 31.491 становника.  

Територију општине Књажевац чине три антропогеографске целине: Ти-
мок, Заглавак и Буџак. 

 
Тимок или Тимочина, како се у народу назива, захвата већи део терито-

рије општине Књажевац. Пружа се од подножја Тресибабе преко насеља 
Минићево до Вратарнице на северу и обухвата 49 насеља. У шири простор 
Тимока улази и неколико сокобањских и сврљишких насеља. Назив Тимок је 
изведен, како се претпоставља од Т-М (тама и вода) Трачким спајањем ове 
две речи наводно се добио назив Тимахос, који су Римљани преобликовали 
у Тимакум, а Словени најпре у Тимак, потом у Тимок.16  

Заглавак је као антропогеографску целину, почетком 20. века, проучио 
Маринко Станојевић, користећи Цвијићева антропогеографска упутства. По 
Станојевићу, Заглавак се пружа на истоку до огранка Старе планине, на гра-
ници Србије и Бугарске, на северу до Радичевачке и Јелашничке реке, док 
јужну границу  чини долина Трговишког Тимока, а западну подгорје запад-
ног планинског сплета.17 На овом подручју се данас налазе 22 сеоска насеља 
и градско насеље Књажевац. 

 
15 Ово је један део рукописне књиге Милана Милосављевића „Историјска прошлост, садашњост 
и будућност књажевачких села". У следећем броју представићемо наставак или други део текста. 
16 Станојевић, 1940. 
17 Станојевић, 1913. 
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Назив Заглавак није објашњен у научној историској литератури, а објаш-
њење по народном предању каже да је крај заглављен између Берчиновачке 
косе, пограничног зида Старе планине и косе која пролази између сеоских 
насеља Алдинац и Репушница. 

 
 
Буџак је трећа антрпогеографска целина на територији општине Књаже-

вац, са насељем Кална које је дефинисано као центар ове предеоне целине, 
која се простире у горњем току Трговишког Тимока. На истоку се протеже до 
административне границе са Бугарском, а на западу до огранка планине Тре-
сибаба. На овој територији смештено је 14 насеља. 

Назив Буџак, према претпоставкама, потиче од турске речи која означава 
угао или ћошак18. Предео је веома неприступачан и у самом је „ћошку” 
општине Књажевац, имајући у виду географски положај. 

 
 

ПОДРУЧЈЕ БУЏАКА 
 
Природни рурални центар књажевачког краја и Буџака (са 14 насеља) је 

насеље Кална, ка коме гравитирају остала села: Алдина Река, Балта Берило-

 
18 Велојић и Радовановић, 2003. 
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вац, Вртовац, Габровница, Иново, Јаловик Извор, Јања, Равно Бучје, Стањи-
нац, Татрасница, Ћуштица, Црни Врх и Шести Габар. 

Многа насеља овог краја настала су још у праисторијским временима. О 
томе сведоче трајни остаци материјалне културе пронађени у археолошким 
налазиштима на територији садашње општине. О старости многих села нема 
много поузданих података и може само да се нагађа, али је извесно да су она 
постојала и пре 1396. године, када су Турци покорили Тимочку Крајину19. 

Село Кална припада групи насеља са вишевековним континуитетом пос-
тојања. Први пут у писаним изворима Кална се помиње 1624.године. Тада је 
у турском катастру евидентирана под данашњим називом као село са 17 
немуслиманских домаћинстава.20  

Кална је природни и функционални центар Буџака. Налази се у долини 
Трговишког Тимока и његових притока (Изворска река, Иновска река, Ви-
шовци и др.), на нижим западним падинама Старе планине, са обе стране 
регионалног пута Књажевац–Пирот, где се одваја пут ка туристичком центру 
на Старој планини, 30 км југоисточно од Књажевца. Простире се у висинском 
појасу  350–380 метара. Површина атара износи 1355 хектара.21 

Реконструкција порекла становништва указује на то да у Кални доминан-
тан слој чини досељивачко становништво, док су староседелачке фамилије 
малобројне. 

Интензивно досељавање становништва у Калну догодило се након осло-
бођења од Турака, затим у већем обиму између два светска рата када Кална 
добија статус варошице, а посебно у време отварања рудника урана шездесе-
тих година 20. века, када се поред становника сеоских насеља Буџака, 
досељава становништво из ширег окружења. 

Од заузетих територија Видинског царства и заузете Тимочке Крајине, 
године 1396. Турска је организовала своју територијалну провинцију под на-
зивом Видински санџак. У овај санџак, поред осталих, као нахија ушао је и 
Тимок. Подручје Буџака тада је територијално припадало Софијском сан-
џаку. 

Становништво овог краја, за време вишевековног ропства, у већини је 
живело у брдско-планинским насељима, која су била покривена густим шу-
мама. Народ је у тим тешким временима шумама дуговао своју слободу и 
самосталност. У шумама се договарао о устанцима и борби за ослобођење, у 
њима је исповедао своју веру, градио домове и чувао своју чељад и све што 
му је било мило и драго. За становнике села шуме су биле све: дом, слобода, 
извор живота, опстанак, чувар породице. 

У 15. и 16. веку две трећине укупних површина Буџака било је под шу-
мама. 

Исељавање становништва из Буџака, посебно из Калне у турском вре-
мену, дешавало се у више наврата, а после Првог српског устанка поједине 
породице  исељавале су се у заглавачка села Алдинац и Видовац. 

 
19 Др Душанка Лукач, 1958. 
20 Грозданова, 1989. 
21 Рурални простор општине Књажевац, др М. Сибиновић и др., 2016. 



часопис исток 
књажевац 

година 2020 
број  24 

 

 182 

 
 

 

- Село Кална припада групи насеља са вишевековним континуитетом постојања. Први пут у 
писаним изворима Кална се помиње 1624. године.  

- Кална је природни и функционални центар Буџака. 
- Кална је за варошицу проглашена 1930. године. 
- Почетком шездесетих година Кална је било урбанизовано и лепо насеље. У својој историји 

имала је највећи број становника 1961. године и то 1.297 житеља. 
- Године 2011. у Кални је било 287 становника. 
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На развој насеља у Буџаку током дугог периода турске владавине у вели-
кој мери је утицао географски положај. Становништво је насељавало више 
делове атара и бавило се претежно сточарством, а много мање ратарством. У 
сточарству је преовладавало ситно сточарство – овце, козе, а у ратарској про-
изводњи житарице – раж, јечам, овас... 

Књажевац (Гургусовац) са околином (Заглавак и Тимок), ослобођен је 17. 
маја 1833. године. 

Подручје Буџака са 14 насеља ослобођено је после готово пола века, у 
Српско-турском рату 1878. године. У другом делу Српско-турског рата српска 
војска је ослободила Ниш, Белу Паланку, Пирот, Прокупље, Алексинац и 
Врање. Тада је ослобођен и Буџак, који данас територијално припада 
општини Књажевац. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ 
БУЏАКА ОД КРАЈА 19. ВЕКА ДО ДАНАС 

 
За време ропства под Турцима, подручје Буџака са својих 14 насеља ад-

министративно је припадало Софијском санџаку. Од другог дела Српско-
турског рата 1878. године, па све до 1946. године територијално је припадало 
Пироту, а између два светска рата ово подручје преко Пирота администра-
тивно се развијало унутар Моравске бановине, чије је седиште било у Нишу. 

Бановине као облик локалне самоуправе имале су двоструки карактер: 
биле су самоуправне јединице са једне стране и територијалне јединице 
државе са друге стране. Од органа управе имале су: Бана, Банско веће и Бан-
ски одбор. Бан је био на челу Бановине и истовремено представљао државну 
власт. У Југославији је постојало 9 бановина и посебно управно подручје град 
Београд. Бановине су укинуте за време Другог светског рата, 1942. године.22 

Године 1930, Кална добија статус варошице. Као варош она се убрзо раз-
вија и прераста у централни део насеља Буџака. 

Уочи Другог светског рата садашње подручје општине Књажевац терито-
ријално је било организовано у три подручја: Заглавски срез са седиштем у 
Књажевцу, Тимочки срез са седиштем у Андрејевцу (данас Минићево) и 
подручја Калне – Буџак, које је тада организационо- територијално припа-
дало Пироту.  

По завршетку Другог светског рата извршене су административно-тери-
торијалне промене у Југославији и Србији. На подручју садашње општине 
Књажевац формиран је срез Заглавски са седиштем у Књажевцу. У састав 
Заглавског среза ушли су ранији срезови Заглавски и Тимочки и подручје 
Буџака са 14 насеља, које је наније припадало Пироту. У новоформираном 
срезу било је укупно 85 сеоских насеља и град Књажевац. Сеоска насеља била 
су обједињена у 52 народна одбора – општина. 

Године 1950. на територији општине Књажевац долази до нових промена 
у организацији локалних власти. Укида се срез Заглавски и од 52 народна 
одбора (општина) формира се нови срез – Тимочки, са седиштем у Кња-
жевцу. 

 
22 М. Милосављевић, Привреда општине Књажевац 20. века, први део, 2012. 
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Године 1955. прелази се на развој комуналног система у земљи. На овом 
подручју укида се срез Тимочки и на подручју које је обухватао формирано је 
седам општина: Књажевац, Кална, Минићево, Валевац, Вина, Жуковац и 
Подвис. Све наведене новоосноване општине ушле су у састав среза Зајечар. 
Циљ ових промена био је приближавање локалних власти грађанима и под-
стицај бржег привредног и друштвеног развоја. 

Нова територијална промена у организацији локалних власти на терито-
рији садашње општине Књажевац спроведена је 1959. године, са основним 
циљем да се од бројно малих и недовољно развијених оформи мањи број 
економски јачих општина које би биле носиоци привредног и друштвеног 
развоја на својим подручјима. Тада су образоване три општине: Књажевац са 
58 насеља, Минићево са 19 насеља (5 данас не припадају општини Књажевац) 
и Кална са 14 насеља. 

Последња територијална промена локалне власти на територији садаш-
ње општине Књажевац спроведена је 1965. године. Тада су укинуте општине 
Кална и Минићево. Том приликом је Кална са свим својим насељима прик-
ључена општини Књажевац, а из састава општине Минићево је 14 насеља 
прикључено општини Књажевац, док је осталих 5 насеља припало општини 
Зајечар. 

Локалне власти на територији општине Књажевац биле су најразвије-
није и најближе грађанима од краја 19. века па до педесетих година 20. века. 

Између два светска рата на територији садашње општине Књажевац пост-
ојало је 60 општина-народних одбора: у Заглавку 41, Тимоку 11 и Буџаку 8. 

 
Насеља у којима су постојале општине 1939. године 
 

Заглавак: Алдинац, Балинац, Балановац, Бели Поток, Бучје, Булиновац, 
Берчиновац, Валевац, Васиљ, Вина, Влашко Поље, Горње Зуниче, Горња Ка-
меница, Грезна, Дејановац, Доње Зуниче, Зоруновац, Крента, Локва, Оре-
шац, Папратна, Понор, Равна, Радичевац, Ргоште, Скробница, Сврљишка 
Топла, Стогазавац, Трговиште, Црвење, Шуман Топла, Штипина, Штрбац, 
Штитарац и Књажевац. 

Тимок: Андрејевац (Минићево), Витковац, Дебелица, Дреновац, Јелаш-
ница, Кожељ, Мањинац, Петруша, Трновац, Јаковац и Селачка. 

Буџак: Габровница, Равно Бучје, Шести Габар, Јаловик Извор, Балта Бе-
риловац, Ћуштица, Црни Врх и Кална.    

Организација локалних власти увек је била од великог значаја за услове 
живота и рада и задовољење основних потреба становништва. Сеоске оп-
штине имале су председника, кмета, деловођу, писара. За председника од-
бора бирани су људи од угледа и поверења, добри домаћини. Општине су 
имале добро организовану самозаштиту села. Многа села имала су сталне 
ноћне патроле од три члана које су штитиле села од непожељних појава, кра-
ђа, пожара... 

У циљу заштите пољопривредних добара – усева и имовине, неке оп-
штине имале су плаћене чуваре поља. Главни задатак тих чувара-пољака био 
је заштита од крађе пољопривредних добара и од штете на пољопривредним 
усевима које су често чињене приликом испаше стоке. 
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При општинама постојала су мировна већа, која су посредовала у реша-
вању ситних спорова између грађана, као што су пољске штете, преоравање 
међа, сеча шума, свађе комшија, увреде и други мали неспоразуми. 

После укидања сеоских општина (1959−1965), из области комуналног 
система у селима су остале да постоје и раде две важне институције – Месне 
заједнице и Месне канцеларије. 

Данас на подручју Буџака (14 насеља) постоји једна Месна канцеларија 
са седиштем у Кални. Истовремено постоји и ради десет Месних заједница: 
МЗ Кална (Са Иновом), МЗ Алдина Река, МЗ Равно Бучје и Јања, МЗ Габров-
ница и Татрасница, МЗ у селима Црни Врх, Ћуштица, Стањинац, Балта 
Бериловац, Вртовац, Јаловик Извор и Шести Габар. 

 
Становништво Буџака 
 
О кретању становника на подручју Буџака немамо довољно поузданих 

података. Село Кална које припада групи насеља са вишевековним контину-
итетом постојања, први пут се у писаним изворима помиње 1624. године. 
Тада је Кална имала 17 немуслиманских домаћинстава.  

После ослобођења Буџака (1878), први попис становништва извршен је 
1890. године. По том попису у 14 насеља било је 1.278 домаћинстава и 8.876 
становника. 

 
Становништво 1890.  

 

НАСЕЉА БРОЈ 
ДОМАЋИНСТАВА 

БРОЈ 
СТАНОВНИКА 

Алдина Река 40 320 
Балта Бериловац 57 342 
Вртовац 49 344 
Габровница 119 842 
Иново 28 226 
Јаловик Извор 213 1.315 
Јања 38 680 
Кална 120 816 
Равно Бучје 54 409 
Стањинац 71 425 
Татрасница 66 466 
Црни Врх 112 774 
Ћуштица 126 759 
Шести Габар 185 1.158 
 
УКУПНО 

 
1.278 

 
8.876 

- Становника по насељу 634, чланова по домаћинству 7. 
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Становништво 1900−1910. 
  

НАСЕЉА                    1900. 
домаћинства/становништво 

               1910. 
домаћинства/становништво 

Алдина Река 56                               365 50                            412 
Балта Бериловац 61                               372 70                            474 
Вртовац 72                             481 76                           571 
Габровница 140                             843 162                       1.035 
Иново 63                               318 49                            345 
Јаловик Извор 236                          1.568 270                       1.913 
Јања 35                               231 44                            294 
Кална 393                          2.620 177                       1.220 
Равно Бучје 60                               417 66                            490 
Стањинац 102                             510 80                            554 
Татрасница 113                             568 79                            616 
Црни Врх 133                             836 146                       1.038 
Ћуштица 148                             872 168                       1.097 
Шести Габар 301                          1.506 240                       1.635          
 
УКУПНО 

 
1.913                      11.507 

 
1.677                   11.694 

- Просечан број становника по насељу 835 
- Просечан број чланова по домаћинству 7 

 
Србија је ослобођење дочекала са оскудним занатством и трговином, без икакве 

индустрије, док је пољопривреда била запуштена и уназађена. У циљу обнове земље, 
пре свега унапређења пољопривреде и развоја села, Србија је донела низ мера илити 
револуционарних промена: 

- сељаци су стекли право власништва над земљом, којом су могли слободно 
располагати; 

- одузета земља од спахија, подељена је и дата сељацима на управљање и ко-
ришћење; 

- досељеници са стране, на одређена подручја у Србији, имали су посебне пов-
ластице у додељивању земље, крчењу шума, ослобођења пореских дажбина на 
одређено време итд. 

 
Пораст становништва овог краја у првим деценијама после ослобођења од ви-

шевековног ропства под Турцима дошао је као резултат деловања и утицаја више 
фактора и чинилаца. Поред стимулационих мера државе, позитивно су утицала на 
пораст становништва и одређена друштвено-економска кретања: оснивање земљо-
радничких задруга, развој занатства и трговине, оснивање школа и културних 
институција... 

Просечан годишњи природни прираштај (1890−1910) становништва износио је 
1%. 
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Становништво 1910, 1921. и 1931.  
 

НАСЕЉА 1910. 
СТАНОВНИШТВО 

1921. 
СТАНОВНИШТВО 

1931. 
СТАНОВНИШТВО 

Алдина Река 616 380 420 
Балта Бериловац 474 1.101 1.312 
Вртовац 571 525 602 
Габровница 1.035 1.406 1.663 
Иново 345 328 380 
Јаловик Извор 1.913 2.361 2.713 
Јања 894 1.020 1.255 
Кална 1.220 1.449 1.785 
Равно Бучје 490 510 580 
Стањинац 554 523 586 
Татрасница 616 486 810 
Црни Врх 1.031 984 1.187 
Ћуштица 1.097 964 1.123 
Шести Габар 1.615 1.283 1.283 
СТАНОВНИКА УКУП. 
ДОМАЋ. УКУП. 
Бр. станов.по насељу 
Бр. станов. по домаћ. 

11.667 
1.677 
833 
7 

13.322 
2.079 
648 
6,4 

15.769 
2.374 
1.126 
6,6 

 
 

Након ослобођења од Турака (1878), у 14 насеља Буџака живело је 6.875 
становника. 

После ослобођења, услед великог природног прираштаја, дошло је до 
интензивнијег пораста укупне популације на овом подручју, па је 1910. го-
дине у сеоским насељима живело 11.694 становника. Пред Први светски рат 
популационо највећа села била су Јаловик Извор, Шести Габар, Кална, 
Ћуштица, Црни Врх и Габровница, у којима је живело 70% укупног станов-
ништва. 

Природни прираштај наставиће се и после Првог светског рата. У пери-
оду од 1921. до 1931. године број становника Буџака се повећао за чак 38%, 
тако да је 1931. године у сеоским насељима живело 15.769 становника. У исто-
рији овога краја то је био највећи природни прираштај становништва.  

Уочи Другог светског рата готово сва села Буџака била су аграрно прена-
сељена. Радни и животни услови били су неповољни и тешки – мали 
пољопривредни поседи, уситњеност парцела, слаба обрада земље, ниски 
приноси, мали тржишни вишкови, никакве могућности за запошљавање... 

И поред великог сиромаштва и тешких услова живота и рада на селу, 
миграције становништва између два светска рата биле су мале. Да би прехра-
нили своје породице, сељаци из овог краја радије су надничарили код 
имућнијих сељака и одлазили на сезонске радове у Румунији, као и пива-
рама, уљарама, шећеранама у Србији, а у јесен, пре зиме, враћали се својим 
породицама   
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Становништво Буџака 1953−1991. 
 

НАСЕЉА 
1953. 

Станов-
ника 

1961. 
Станов-

ника 

1971. 
Станов
ника 

1981. 
Станов
ника 

1991. 
Станов-

ника 
Алдина Река 332 396 184 35 20 
Балта Берил. 566 548 416 341 256 
Вртовац 767 728 555 447 300 
Габровница 706 618 201 57 27 
Иново 394 358 259 215 183 
Јаловик Изв. 2.047 1.734 1.282 734 396 
Јања 236 287 153 83 52 
Кална 1.283 1.297 976 834 617 
Равно Бучје 436 350 218 85 40 
Стањинац 707 612 506 289 156 
Татрасница 566 434 102 45 21 
Црни Врх 1.303 1.234 805 383 222 
Ћуштица 1.296 1.173 952 647 405 
Шести Габар 1.270 1.103 774 295 306 
УКУПНО 

- СТАНОВНИКА 
- ДОМАЋИНСТАВА 

Број становника по насељу 
Број становника по домаћинству 

 
11.909 
2.462 
851 
4,5 

 
10.872 
2.453 
776 
4,4 

 
7.383 
1.944 
527 
3,8 

 
4.490 
1.516 
320 
3 

 
3.001 
1.173 
215 
2,6 

 
Због ратног стања попис становништва 1941. године није вршен, али је 

први попис након завршетка рата, извршен 1948. године. Тада је у 14 насеља 
Буџака живело 12.021 становника. 

Исељавање становништва из сеоских насеља Буџака почело је тридесе-
тих година 20. века, а узроковано је пре свега економским разлозима (прена-
сељеност, сиромаштво...). Крајем двадесетих и почетком тридесетих година 
забележено је да су се из Шестог Габра одређене породице одселиле у Фран-
цуску, Београд и Зајечар. Поједини становници Вртовца су тридесетих годи-
на емигрирали у Америку, а непосредно пред Други светски рат неколицина 
домаћинстава из Стањинца иселило се у Француску и Немачку. 

Масовно исељавање становништва из села Буџака почело је шездесетих 
година 20. века. Претежно је било усмерено ка општинском и регионалном 
центру − Књажевцу и Зајечару. Такође су значајна и унутаррегионална пре-
сељења ка Кални. 

Због исељавања у периоду од 1961. до 1981. године број становника Буџа-
ка је преполовљен (10.872 становника 1961. и 4.490 становника 1981. године). 

Миграција становништва из Буџака настављена је и у периоду од 1981. до 
1991. године и у том периоду број становника је опао за 33% (4.490 становни-
ка 1981. и 3.001 становник 1991. године). 

До почетка осамдесетих година миграције становништва у укупном сма-
њењу броја становника Буџака учествовале су са знатно већим процентом 
него природни прираштај становништва. Последице исељавања претежно 
младе популације огледају се у процесу израженог демографског старења 
становништва са свим последицама по његову репродукцију и економске ак-
тивности. Од деведесетих година негативан природни прираштај у укупном 
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смањењу популације на подручју Буџака учествује са знатно већим процен-
том од миграције становништва. 

У условима интензивне миграције, депопулације и демографског старе-
ња, укупно становништво Буџака у првој деценији 21. века смањило се за 866 
становника. Према попису 2002. године било је 2.042 становника, а према 
попису 2011. године 1.176 (са изузетком Калне, која има 287 становника, и 
Ћуштице, Вртовца, Балта Бериловца и Јаловик Извора, која припадају групи 
сеоских насеља са 100-200 становника, сва остала села имају мање од 100 
становника, а Алдина Река, Татрасница, Габровница и Равно Бучје имају ма-
ње од 20 становника и налазе се у фази расељавања). 

Изузетно неповољну демографску ситуацију додатно отежава чињеница 
да је просечна демографска старост у селима Буџака преко 60 година. Ста-
рија популација је доминантна категорија у старосној структури становниш-
тва Буџака. Преко 50% старог становништва имају Алдина Река, Равно Бучје, 
Јаловик Извор, Стањинац, Татрасница, Габровница, Шести Габар, Вртовац и 
Ћуштица. Простор Буџака спада у групу најугроженијих депопулационих кр-
ајева Србије.23 

Пад популације у Србији 2011. у односу на 2002. годину износио је 5%. У 
општини Књажевац пад популације био је 15% а на подручју Буџака чак 
57%.24 

 
Домаћинства и становништво Буџака 2002. и 2011. 

 
НАСЕЉА 2002. 2011. 

Алдина Река 12 1 
Балта Бериловац 187 133 
Вртовац 218 143 
Габровница 10 3 
Иново 100 59 
Јаловик Извор 238 111 
Јања 37 23 
Кална 553 287 
Равно Бучје 28 15 
Стањинац 95 53 
Татрасница 5 3 
Црни Врх 133 91 
Ћуштица 253 166 
Шести Габар 173 88 
 
СТАНОВНИШТВО УКУПНО 
БР. СТАНОВ. ПО НАСЕЉУ 

 
2.042 
146 

 
1.176 
84 

   

 
23 РЗС, подаци општине Књажевац. 
24 РЗС, подаци општине Књажевац. 
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Сеоска насеља Буџака - демографски показатељи25 
 

 
НАСЕЉА 

БРОЈ СТАНОВНИКА 
 

1910.         1961.        2011. 
 

Просечна ста-
рост 

становништва 
2011. 

Број насељених 
стамб. јединица 

2011. 

Алдина Река 412            396                1 82,5 12 
Балта Берил. 474            548              133 60,3 22 
Вртовац 571            730              143 64,9 34 
Габровница 1.035         603                3 79,8 18 
Иново 345            365                59 62,1 12 
Јаловик Извор 1.913      1.734              111 70,3 173 
Јања 294              288              23 61,9 21 
Кална 1.220        1.292            287 56,1 116 
Равно Бучје 490              349              15 69,1 36 
Стањинац 555              614              53 69,7 41 
Татрасница 616              435                3 70,2 4 
Ћуштица 1.097        1.171            160 63,4 57 
Црни Врх 1.038        1.243              91 62,3 43 
Шести Габар 1.635        1.110              88 69,9 52 

 
По попису из 2011. године у 14 насеља живело је 1.176 становника, од тога 

у 5 насеља (Балта Бериловац, Вртовац, Јаловик Извор, Кална и Ћуштица) 
било је 834, или 70% становништва. Просечна старост у овим насељима је 
60,3 године. 

Исељавање становништва из сеоских насеља Буџака, узроковано економ-
ским разлозима почело је између два светска рата. До масовног исељавања 
становништва са овог простора, према Књажевцу и Зајечару, дошло је шез-
десетих година 20. века. У периоду од 1961. до 1981. године, број становника 
Буџака је преполовљен (10.878 становника 1961. и 4.690 становника 1981. го-
дине). 

Последице исељавања младе популације огледају се преко израженог де-
мографског старења становништва, његову репродукцију и економске 
активности. Деведесетих година негативни природни прираштај утиче на 
смањење популације Буџака, знатно више него миграција становништва. 

У условима интензивне емиграције, депопулације и демографског ста-
рења укупно становништво Буџака је, према резултатима пописа 
становништва 2011, смањено на 1.176 становника, што је овај простор свр-
стало у групу најизраженијих депопулационих ареала Србије. 

 
Литература и извори:  
 

1. Рурални простор општине Књажевац-антропогеографске основе развоја, др Микица Сибиновић и др.,  
2016. 
2. Привреда општине Књажевац 20 века, други део, Милан Милосављевић, 2014. 
3. „Миграције становништва општине Књажевац у IX, XX и на почетку XI века”, Милан Милосављевић, Исток, 
бр. 11−12−13/2017. 

 
25 РСЗ, попис становништва 1910. и 2011. године, одговарајуће књиге пописа. 
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КОЛАЖИ – СЛИКЕ 
ДАРКА ДИНИЋА 

 

Зоран Б. Петровић 
 

 
Стварност је само илузија, иако веома упорна.  
                                                    Алберт Ајнштајн  
 

Дарко Динић показао ми је своје нај-
новије слике. 

Прегледао сам их у једном даху и у јед-
ном низу. Овај алхемичар сликарске илузи-
је, оштрог ока, бистра ума, зависник свог 
унутрашњег света, произвео је дело жан-
ровски неодредиво и ритмички симфониј-
ско. По оном, како Гете рече: ШТА ЈЕ СПО-
ЉА, ТО ЈЕ И УНУТРА, Дарко мора да се 
изгуби у дионизијским пределима да би могао да се врати обогаћен утисцима 
са ивице снова. Онда, попут филмаџија документариста, бира репрезента-
тивне исечке и, не преправљајући их, новим распоредом и ритмизацијом 
чини да оно што је обично буде виђено као чудесно. 

Значај Даркових колажа суштински је на више планова. Чињеница да је 
већину најзначајних сликарских дела проучавао посматрајући оригинале у 
највећим галеријама по Европи и Америци, не репродукције у специјализо-
ваним монографијама, открила му је МУЗЕЈ као својеврсан маузолеј, гроб-
ницу уметничких дела истргнутих из свог реалног контекста. С друге стране, 
ингениозна досетка Марсела Дишана из 1917. године, када је на изложби 
Друштва независних уметника у Њујорку изложио ПИСОАР назван „ФОН-
ТАНА”, с образложењем да било шта што се унесе у „уметнички простор” пос-
таје „уметничко дело”, за последицу је имала скоро цео век разних авангарди 
и антиуметничких манифеста, да би се далеко одлутало од Сликарства у 
концептуализам и перформанс. 

И, скоро цео век неразјашњено значење тога шта је УМЕТНИЧКИ ПРОС-
ТОР, Дарко, својим секвенционалним колажима, враћа изворном смислу. Не 
постаје било шта уметност, уношењем у уметнички простор, већ уношењем 
уметничког дела у неки простор, ми га претварамо у уметнички.  

У Дарковом сликарству, у мозаицима, визуелно приповедање сликар-
ским средствима има великог удела. Његови колажи, суптилно, слојевито су 
саздани тако да остављају утисак уља на платну. А распоред сликарских сег-
мената у изложбеном простору даје неопходан контекст па доживљај укуп-
ног дела представља знатно већи резултат од простог збира појединачних 
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слика. Изнад сликовне секвенце лебди, како би филмаџије рекле, ГОРЊИ 
ТОН који ствара утисак да посматрамо „свет” какав пре тога никад нисмо 
видели! Уосталом, „свет нема смисла и због чега бих ја сликао слике које га 
имају“, како једном приликом рече Пикасо. 

На крају, присећам се оне Бредберијеве реченице: „Леп поклопац не 
гарантује укусан садржај.“ Али, ко ове слике погледа, неће се покајати! Јер 
значај човека није у ономе што постигне, већ у ономе што чезне да постигне. 
 
 
 
 

 
 
 

 
ДАРКО ДИНИЋ рођен је 1958. године у 

Књажевцу. Школовао се у Књажевцу и Београ-
ду. Дипломирао је 1981. године на Педагошкој 
академији у Београду. Излагао је самостално и 
на колективним изложбама у земљи и иностран-
ству.  

Живи и ради у Књажевцу. 
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ДИОНИЗИЈЕ ТИМОЧКИ 
ПРЕД СЛИКАМА ДАРКА ДИНИЋА 

 

Обрен Ристић 
 

 
Румунски песник Ђео Богза, крајем минулог века, боравећи у Србији сти-

хом објави да је ово "небо за поезију" (мислећи, наравно, на српско небо), и у  
сагласју са тим, обзиром да дубоко верујем у ове речи старијег славног ко-
леге, слободан сам казати да је читава Тимочка крајина и њен ужи део 
Књажевац - небо за уметност. У овом случају ликовну уметност. 

Часопис Исток је имао част да у претходним бројевима прикаже њене 
најважније представнике и то: самоуког, до недавно заборављеног сликара 
Ивана Ранчића, изузетног цртача Банета Марковића, надалеко познатог сли-
кара Драгослава Живковића, сликара и педагога Радета Ристића, и ево у овом 
броју сликара Дарка Динића. Поред њих, ту су сликари Светлана Раденовић, 
Славиша Мирковић и Ненад Цорељ, који ће, надам се, имати места у неким 
од наредних бројева. Своје место под овим уметничким небом тражи још не-
колико сликара о којима ће се у наступајућим годинама чути. 

Дакле, пред нама су слике-колажи Дарка Динића, које врве од неке жи-
вотне енергије, све у неком љубавном јединству, како телесном, тако и, 
можда више, у духовном. Увек у јединству, дионизијском заносу мушких и 
женских ликова који лебде у простору сами на овом свету као од Господа 
створени ради плодности и продужења врсте. Са израженом вољом за живо-
том, живот који се вечно враћа, кроз смрт и васкрснуће. Ту је обавезан 
реквизит чаша (пехар) са вином, пићем богова, како се сматрало, тј. божан-
ским, чаробним напитком, с обзиром на то да је Дионис, као и Исус, имао 
моћ претварања воде у вино, а вино на причешћу представља крв Исусову. А 
уметнике даље подстицало на рад, стварање, креативност... Колажи ови саз-
дани су од разних материјала где доминирају исечци из новина, боје и лепак.  

У ранијим фазама свога стваралаштва, Дарко Динић се бавио цртањем 
портрета, затим иконописањем и израдом мозаика. Имао је позиве да оде у 
бели свет, како професионалне, тако и породичне, или и једне и друге здру-
жене, и тако се придружи једном делу, што би значило напуштање другог 
дела породице. Али, за њега је ово небо Тимочке Крајине једино уточиште. 
И инспирација. 

Ову причу завршићу песмом Дионизије тимочки која је настала управо 
испред слике Дарка Динића једног лепог летњег дана у дворишту  уметно-
кове породичне куће, у импровизованом летњем атељеу, испод винове лозе. 
Ту сам стао, испред штафелаја око кога су, уметнички амбијент допуњујући, 
неке старе пољопривредне алатке, делови плуга као и једно старо дедово то-
цило. Навирале су речи Дарка Динића изговорене неколико месеци раније у 
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једном од наших пријатељских разговора и у трену се претакале у стихове 
песме која следи и која је овде захваљујући његовој молби.  

 
 

Обрен Ристић 
ДИОНИЗИЈЕ ТИМОЧКИ 

Пред сликом Дарка Динића 
 
 

О нећете ви мене одавде изгонити 
Да би ме к себи призвали 
На ваше не пристајем услове 
 
Овде на свом поседу 
У својој пећини испосници 
Испод старе лозе винове 
Ја, Дионизије тимочки 
Претке своје расуте окупљам 

 
Ћутање не прихватам 
Осим као меру истине 
Нити ово мало хлада 
Као једино уточиште 
 
Сињ кукавац нисам више 
Потомак мој 
Дедово тоцило бруси 
И оштри зубе 

 
А мени је од вишњега дато  
Да овде самим заветним пламеном 
Осликам моју Сербију 
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IN MEMORIAM 
ЉУБИША РАЈКОВИЋ КОЖЕЉАЦ 

(1940–2020) 
 

 
 

Трагично се окончао овоземаљски живот нашег сарадника и пријатеља Љу-
бише Рајковића Кожељца, свестраног ствараоца: песника, приповедача, есејисте, 
преданог сакупљача и истраживача народних умотворина, књижевног тумача и 
приказивача, изучаваоца народних говора и приређивача речника, писца разних 
хроника и монографија и приређивача туђих дела. 

Кожељац је био лектор и коректор часописа и књига и сарадник многих књи-
жевних и научних публикација. Био је учесник научних симпозијума, књижевних 
скупова и разговора о књигама. Радио је много и предано и објавио шездесетак 
књига из области којима се бавио, а понешто је остало недовршено и у рукопису. 

Задивљујућа је разноврсност интересовања и обимност деловања Љубише 
Рајковића Кожељца, радозналца и зналца, марљивог истраживача језика и на-
родне књижевности, неуморног књижевног ствараоца и добронамерног човека 
који је дубоко веровао у своју земаљску мисију. Огледао се у разним областима, 
понекад можда непотребно трошећи енергију. Али је заљубљенички веровао да 
све то има смисла и сврху и да ће некада и некоме бити од користи. 

Последњих деценија, почетком новог миленијума, живео је и радио у дубокој 
унутрашњости, у граду који је некад био културни центар Тимочке Крајине, нај-
чешће скромно и оскудно, самопрегорно се бавећи духовним пословима за које ве-
ћина несрећних људи у злом времену није ни марила. У времену општег бездухов-
ља, слабог и лошег образовања, наметања лажних вредности, сваковрсног насиља 
и разбијања породица, Кожељац је ипак веровао у виши смисао онога што ради и 
уз стална одрицања упорно ишао својим путем. Његова стваралачка вера била је 
дубока и постојана и то га је храбрило да истраје упркос невремену које је са свих 
страна навирало. Тако је и он несрећно поделио судбину многих српских ства-
ралаца. 

Љубиша Рајковић Кожељац рођен је у Кожељу подно Топижнице, у књажевач-
ком крају. Као доктор филолошких наука и народне књижевности радио је у 
Француској, Црној Гори, на Косову и Метохији, али је понајвише остао одан свом 
тимочком завичају. Ту се најбоље осећао, а ту се и завршила његова животна пута-
ња и испунила судбина у добу општег бешчашћа и глобалног зла које се похлепно 
надвило над многе земље и народе. Србија се, нажалост, није довољно одужила 
овом неуморном ствараоцу, а и завичај му није поклонио пажњу какву је одавно 
заслужио. У политичкој борби и надгорњавању уметност и наука су у Србији одувек 
били неважни и скрајнути. Али се, упркос свему, Љубиша Рајковић одужио свом 
народу. Лака му земља. И слава му! 

 

Зоран Вучић, књижевник,  
у своје име и у име редакције  

часописа Исток 
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КОНКУРС  
ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „РАДЕ ТОМИЋ“ 

 

 
 

Уметничка академија Исток Књажевац из Књажевца расписује деветнаести 
по реду конкурс за Награду „Раде Томић“ за 2020. годину. Награда се додељује 
за књигу поезије, која је написана на српском језику и објављена у претходној, 
2019, години. На конкурс се могу пријавити сви аутори (или издавачи) са пред-
логом књиге, а уз пријаву/предлог обавезно доставити три примерка наведене 
књиге, на адресу: Уметничка академија „Исток” Књажевац, ул. Кеј Д. Туцовића 
8, поштански фах 58, 19350 Књажевац.  

Након приспећа предложених књига, трочлани жири ће извршити увид у 
исте и одабрати победника. Рок за доставу предлога је 1. јун 2020. године, а 
проглашење победника и уручење награде биће у термину од 15. јуна до краја 
септембра 2020. године у Књажевцу. Награда се састоји од новчаног износа по 
одлуци Управног одбора организатора а у висини до покрића трошкова штампе 
књиге.  

Све информације у вези са конкурсом можете добити на телефон 
064/8643375 или на мејл istok.akademija@gmail.com.  
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 
 
 
 

 
 

ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРНУ БАШТИНУ 
 

ИСТОК излази 4 пута годишње у тромесечним свескама.  
Годишња претплата износи 2.000 динара, за иностранство 80 евра. 
Наручујем _________ примерака часописа ИСТОК 
Име и презиме, назив установе или предузећа: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Адреса: __________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Претплата се може извршити у свакој пошти или банци на текући рачун број:  
200-2703160101921-09 (Банка Поштанска штедионица), прималац: Уметничка 
академија Исток Књажевац, са назнаком „за Исток“. Оваквом уплатом обезбе-
ђујете да, чим уплатите и пошаљете ову наруџбеницу, читаве године добијате 
часопис на адресу коју наведете. 
 
Инструкција за уплату из иностранства:  
Преко посредничке банке/ INTERMEDIARY INSTITUTION: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT, SWIFT: 
DEUTDEFF. Na račun/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Banka Poštanska štedionica a.d. 11000 BEOGRAD, 
SWIFT: SBPORSBG. BENEFICIARY CUSTOMER – NAME & ADDRES: RS35200270316010100347, Istok 
Knjaževac, Kej Dimitrija Tucovića 8, 19350 Knjaževac. 

 
 
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: Претплатник на часопис Исток стиче право на бес-
платан пријем свих издања едиције Исток у години за коју изврши претплату 
 

Контакт адреса: 
                              Уметничка академија Исток Књажевац,   

19350 Књажевац, 
                                                                           Кеј ДимитријаТуцовића 8, 

  Пошт. фах 58  
Телефон: 064 864 33 75 

istok.akademija@gmail.com 
 

 

 
. 


