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„Волео бих да у књижевности Исток буде нов и непоновљив, у критици и
есејистици продоран и непоткупљив, у баштини одговоран, у целини – занимљив.
Да је у складу са симболиком свога имена, и да је неком потребан (ствараоцу,
читаоцу, култури, народу).“

Ево, на почетку, готово као мото, истичемо одговор проф. др Недељка Богда-
новића на питање шта мисли о покретању новог часописа Исток, управо овде на
истоку Србије и сада у времену које није баш наклоњено литератури и књижевним
часописима,  у ери хиперпродукције лагане литературе чији је домет и амбиција
задовољење „културолошких“ потреба све већег броја преморених и  проблемима
свакодневице исцрпљених читалаца. За оне друге, можда малобројније али оне који
поседују сву потребну опрему да смело зароне у тајанствене дубине књижевности и
уметности уопште, Исток може бити права авантура.

У том смислу, задатак Уредништва биће константна тежња да, имајући у виду
наведену констатацију као и имена часописа и издавача, достигне висок ниво
уметничке креације и, наравно, постојано буде  на том престолу.  

Наиме, Исток (са својим битним значењима) и Уметничка академија, чита-
оце а и сараднике упућују на то да се овде ради о оријентацији у области уметности
(са наглашеним тежиштем на литерарној уметности) и у том смислу на делатност у
правцу  потврђивања текућих вредности (од извора, врела, тј. из дубине времена,
традиције, историје) и откривања нових вредности, које истичу на истоку. 

Ако је исток знак неких узвишенијих, космичких релација, сунца, онда часопис
мора да доноси ново, што другачијим сјајем обасјава постојеће, а ако се исток везује
за извор, истакање, онда оно што из њега истиче мора бити наставак традиције, али
чисто, још незагађено, бистро, из дубине. 

У културној средини као што је Србија уопште, не само њен исток, обитава не ма-
ли број часописа сваке врсте па и овакви књижевни, и стиче се утисак да својим дело-
вањем задовољавају потребе читалаца, те стога Исток мора рачунати са том окол-
ношћу коју ваља да превазиђе. Чиме ако не новим идејама, садржајем који мора бити,
у односу на друге, иновативнији, особен и ближи времену и новим тенденцијама.

Уредништво је, у складу са наведеним, Исток конципирало тако да садржај
најпре отвара традиција, и то она традиција на коју се наслања актуелна књижевна
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продукција, она која поседује све квалитете да може да васпитава следбенике. За ту
„свету мисију“ је на самом почетку задужена Наша антологија, која у овом првом
броју избором песама представља песника Радета Томића, источника са Старе
планине.

Рубрика Источници пратиће и представљаће текућу књижевну продукцију
домаћих аутора. Овај број доноси више значајних поетских и прозних прилога.

Мостови ће, у преводу на србски, доносити актуелну литературу коју стварају
аутори са других језичких подручја. У овом броју представљамо Фернанда Песоа у
преводу Дејана Тиага Станковића.

Трајање ће покушати да неке вредности које су утемељене, и у свом трајању
представљају већ књижевну историју, доноси из броја у број читаоцима за памћење.
Овде смо у прилици да понудимо два текста о Његошу а за неки од наредних бројева
имамо на располагању извод из Дневника Софије Толстој...

Погледи ће имати задатак да доносе занимљиве и високо промишљене есеје
док ће рубриком Тумачења часопис скретати пажњу читаоцима на актуелну књи-
жевну продукцију. Читаћемо текстове Миодрага Сибиновића, Радивоја Микића...

Завичајност ће такође, из броја у број представљати духовну и материјалну
баштину најпре са простора истока Србије као и културно наслеђе србског народа
уопште.

Исток ће посебну пажњу посветити оним ствараоцима (најпре са ових
простора) који су већ заокружили своје дело (књижевно, филозофско...) и дали
значајан допринос афирмацији културе, језика, литературе и уметности свога
народа. Рубрика Живопис представљаће их кроз разговоре, избором из њиховог
стваралаштва и на друге одговарајуће начине. У овом броју читаоци ће имати
прилику да се упознају са животним и стваралачким путевима др Недељка
Богдановића, професора универзитета, стручњака у области језика и књижевника,
са његовим ставовима и књижевним делом, о чему посебно пише др Стана Ристић.

Повремено, у оквиру неке од постојећих рубрика или посебно, часопис ће
представљати и остварења из области ликовне и других уметности. У овом броју у
рубрици Завичајност подсећамо само на заборављеног сликара Ивана Ранчића,
рођеног 1906. године у Краљевом Селу, данашњем Минићеву код Књажевца, а који
је живео у Швајцарској од заробљеништва у минулом рату и у Лозани завршио
престижну Школу лепих уметности. У неком од наредних бројева настојаћемо да
овом ствараоцу посветимо још пажње.

На крају, надамо се да ће Исток испунити ову своју „свету дужност“ и да ће то
и други препознати и подржати.

Уредништво
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КAO ШУМ ШЕВАРА

Као шум шевара
На све стране разливамо се
Дрвље и камење ваљајући
Стотину потока улива се у ме
Ток мој непремостив је
Ви који заборависте хук тај
Копља и штитове носите натрашке!
Стоку пустите на пашу, коње одвежите
Мом ширењу краја нема
Мутан и крвав ваљам се
Лепота света у ме се улива

*     *     *

Прелива ли се глас наш у глас олујни
И шта хоће
Јесмо ли ми делићи те сенке
Коју ветар гони
Снежна храна магле кохезија смисла!
У планинама у бивацима фосфор гори
Око ватре гласоноше са срповима
Шта да им поручимо
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ОДЈЕДНОМ СВИ ПОХИТАШЕ НА МОЈУ СТРАНУ

Одједном сви похиташе на моју страну
Сви би да ме присвоје
За мојим љубавима каскајући
А не знају језик којим бисмо зборили
а не виде не осећају
Колико смо далеко отишли
Јер ни једна реч још не сазре
У плод мирисан податљив
Телом знаћеш да дођеш довде
Чудо дише под кожом
Где год да си стојиш усправно
Свет пуца попут стакла
И гуши се у сопственој крви
Сунце се гаси гледамо се лицем у лице
Не препознајемо се 

КАРИКА ЛАНЦА ВЕЧНА

Бих глиста, бих црв
У јабуци, у патосу
Праг кућни изједох, греду стропа
Не послах децу у свет
На светковине их водих
Позлату с биља скидах
Пужеве напасах
Зовом нечујним омамљен
Триста лета шумских дијаком бих 
Зелене обреде учећи
Бих смет у гори, издан бих 
У море се улих 
Видех оргуље у води 
Небо се прену из сна тисућлетна
Хор свих мртвих од памтивека
Песму је жео 
Видех оно што и ти виде
Чух оно што и ти чу
Ал не пођох тамо где ти пође
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Над морем јужним где умрех једном 
На дан мог рођења
На колена падох, ветру се поклоних 
Жртву му принесох
Па узех наковањ у шуми, мех небески
Погледом погледе ваше тражећи
И карику велику исковах

ОВО ЈЕ УПРАВО ТА ПЕСМА

Све моје љубави на њу се ослониле
Моје моћи и немоћи
То како ме има и како ме нема
И овде и тамо, и још даље!
Дуговечне машине моје, сви моји изуми!
Не, нисам се преварио
Ово је управо та песма
Та нарочита, та једина песма
Што ме носила, што ми пркосила
Спремна да све каже али и поднесе
У њој је све што имам, све што немам
Сваког дана учим је напамет
Рецитујем у свакој прилици, као и сви песници
Који осим песме немај  у ништа

СТАБЛО КОЈЕ РАСТЕ, СТАБЛО КОЈЕ ПАДА

Ту више нема шта да се измишља
Ова унезверена, ова збуњена
Ова дозлабога дуга ноћ
Проговориће на начин 
Какав ни сам не познајем 
Неке ће ствари на француском 
Неке на енглеском
А негде ће се користити и мимиком
Анђели моји накарминисани!
Волите ли можда мркву 
Склањате ли циглу са путева
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Чините ли то као Жак Тати
Обично као зидари
Или смерате нешто друго
Моје јадно стање не дозвољава ми 
Да се упуштам у разговор с вама
Ово је све што могу да учиним за вас
Спремите се, дубоко уздахните
Обришите зној са лица
Прескочићемо сада једно дрво
А потом ћемо на тржницу
Купићемо свега, свега
Купићемо воћа, снега
Лађе, море и морнаре
Купићемо једину деву из Сахаре
А онда ћемо даље, даље
Срца пронети на стрелама
И склупчани на опалом жутом лишћу починути
Последњи вам поклон дајем 
Пожурите, пожурите
Већ је време
Све што освојих прождераћу.

НАПИСАЋУ ТУ ПЕСМУ 

Написаћу ја ту песму 
У којо ћу све рећи 
И оно сунце у Херцег-Новом
И оно у Дубровнику
Рећи ћу какву боју има море
Таласе, ужарене хриди
Кишу што лила је ради ње
Па ћу рећи како седи, како пуши 
Како гледа кад пожели лећи 
Све ћу рећи
Па ћу написати зелено летње лишће
Па птицу скандинавску, птицу охридску
Пусте ноћи, трезоре дањег злата
На пут како се сваке суботе спрема
Да би се вратила 
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На схватајући ни себе ни мене тата
Који на модром прозору искрвари
И друге, важније ствари
Све ћу написати 
Па ћу рећи еј, во времја оно, во времја оно 
Беше један цар
Далеко иза града, у равници 
који је знао или могао знати 
Шта је то самар а шта самовар
Али тај худи вртлар
Никако није могао знати 
Како се бринем о њој док стопира
О њеном шоферу 
Што јури друмом ко суманут 
Осмехнућу се жутим срцем 
Тугу заменити надом 
До жуте иловаче ћу, све ћу да кажем

ПРЕД ЛИЦЕМ СВЕТА

Ево ме пред лицем света муња пара небо
Држим своје главње ко у причи
Ово је време време глади
Моја љубав на уморне коње личи

Ево ме пред разборитом тишином
Везаног за своја дангубљења
С ухом у догорелој шуми на стени
Оштро мливо запаљивих твари расејава се 
Као да се огледало света стекло у мени

Ево ме пред сопственом празнином
Вучем се испред гомиле међу пруће у пламу 
Земља је црна и страшна
Ко велика змија што прождире себе саму
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ДАКЛЕ, ПОСТОЈАЛИ СМО 

Дакле, постојали смо 
Ево доказа: људска тела напаћена, 
сведоцима треба веровати!
Постојали смо као сен неудобна, 
као хаотична слика у крви
тачније, као ехо разбијен у тами. 
Слушали смо како сећање у реч окоштава, 
подешавали покрете усана, 
ту где чу се крик светлости, 
скупљали део по део себе, 
долинама, врлетима, 
као суво опало лишће свуд бејасмо развејани.
Градили смо себе изнова.
Наше ново тело, плућа, јетра, бубрези, 
заметало се у сумрачју кише
као свечани даждевњак. 
Не треба стати не треба стати, 
у вама ће се стећи сви путеви, 
васељена престројена, 
ваши прсти олистаће као папрат
одјекивало је у нама као у јазбини. 
Покренусмо точак који је имао да открије
наше трагове, осванусмо у шуми. 
Рођење наше започе у тишини. 
Одмотавали смо се из своје чауре
као острвска жаба застрашена треском грома. 
И потражисмо удове своје на висоравнима, 
и видесмо како полазимо као привиђења:
ми поново дишемо, ми поново корачамо!

ПОЕТ В ЈУЖНИХ ГОРАХ

Как ја љубљу чуда древних слов!
Милиј волшебниј голос тишине
Мое единое благо корабље модрине
Славјанске душе носит златни ков



Пун лепих слутњи гором минух
В модрих небесах светлица блесну 
Бесмертија цвет убави поринух 
В благодарну шуму телесну

ГОДИНА 5000

Разјарене бубе измилиле из зарђала песка
Сањамо ли ил нам се привиђа девица небеска

Верна смеру ветра, биљу, мирису сенки
Земља се отвара према гласу опнастих семенки

Столећима већ у корењу место нас кртица пева
Све што је било наше сад нам се подсмева

Месецу, сунцу, крагују, задахтали облак се противи
Неколико пужева покушава наш живот да живи

Ослоњени ко чувари о вечну тишину ми чекамо немо
С белим пребелим цветовима да се споразумемо

О светлости под ивом, децо што се храните рибама
Време је да кренемо заједно ка звезданим избама

КОНАЧИШТА

Онде под топлим прстима маја
Свицима омамљене зрију влати
Моја земљана кућа, моја одаја
Овсеним се звездама злати 

И сан мој потања у јасну воду 
Где ласте беле плету венце

Хиљаде рибица би да оду 
У далеке светлуцаве зденце
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Државо моја без цара и господара!
Ливадо којом миле јежеви и змије
Птица нека неречена, прастара
Гнездо у мојој папрати вије

Врати ме брегу, врати ме бедему
Иза којег се невреме спрема
Јеленима, раковима, свему 
Где ме је било и где ме нема

ЖИВ САМ!

Нема ту ничег необичног
Жив сам!
Десном руком отварам прозор
Левом придржавам фоку из сна
Да нисам жив зар бих знао
Да бубњам по њеном телу
И сањам песак с морског дна
Зар бих знао како било туче
Снег како пада, крава како муче
Жив сам! Толико жив
Да једном руком читаво брдо млавим
Нетом чинећи мајушни глобус плави
а другом на северу света
Бележим пчеле, воће, трагове комета
Много је векова протекло
На њиховом путу из гари
Небо је малено према њиховом делу
А сасвим крхке ствари 
Жив сам!
Пролазим крај шпиље, воде, ражи
Свет је отприлике онакав какав је 
И заборављам хиљаде обмана и лажи
Толико тога још остаје, толико тога
Треба још седети на сунцу
Крај расцветала глога
Правити пера од сламе
Пењати се на кров, јахати ламе!
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Да, моја жена, једина жена
Плете чарапе нашем будућем сину
Њена колена ко два цвета крина
Пред нама читава једна царевина
Од жутих врхова, огледала и пешчаних дина
Жив сам! Жив дабоме!
Песму треба писати срцем, и то свим срцем
Да отме се и паклу и рају
И издржи сву црнину у људском гласу
И сву светлост у бескрају
Боже, како ли ће свет изгледати без мене
Без мене који је знао и није знао 
Који је умео и није умео
А који је потом отишао.

АПОЛИНЕР

Не знамо поуздано како
Тек Гијом једног дана обуче униформу
И ступи у артиљеријски пук
У глувој страви рова, иза грудобрана
На одресцима картона
И листовима старог календара
Срицао је своју песму
Или би од празних чаура правио поклоне за своју Мадлен
Дак су јечали топови
Усправљен у шанцу нетремице гледао би 
У своје тек отиснуто сочињеније
Тако су га виђали данима
Све док из далека не долете шрапнел
То се увек сетим зурећи у тек одштампану песму 
у коју бих се загледао као у новорођенче
Несвесно одмотавајући завој с главе
Заборављајући да га немам

ЛИВЕЊЕ ЗВОНА

Походисмо многе градове и крајеве
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Тражимо ливца у мртвим вировима
Без тела, без имена, ливца звона
Да измери простор у грудима, руком да га сажме
И излије у облину
Ливца који ће попунити звучну празнину глађу
Што је рађала глад
Док имасмо свој живот у руци и своју смрт
И лутасмо светом с оком и ухом над земљом
Ослушкивасно како кости звоне
Како минерални пастир дише у високу луку дуге
Живи песак скупљасмо крај дрвећа
Језиком вода служисмо се 
Тигрови бесмо на жарким гребенима
На које се ослањало небо
са усана ишчилише све молитве
Земља је порицала да би гнездо птичје
Стргните своју одећу, своју кожу, говорише нам
Пођите онде где вас нико неће наћи
Пред стену станите, слушајте глас њен
Слушајте рибу у води
Звук који се не оплоди са звуком земним спојте
А глас деце са гласом мудраца
Све дак на грани птице буде
Весељеном у безмерје брујаће глас нови, брујаће 
звоно
Ал ми не стадосмо, путеви света беху отворени
У биљним храмовима грлице цртасмо
Цртасмо гуштере на кожи ослушкујући ехо понорница
Не, не и не, тај глас је тамо, у шпиљи сна
Сједињен с пенушавом водом, под зеленом маском мртваца
Њим се служе пустиње под ветром
Тело у загрљају сунца
Он буди талас нетакнути 
Тамо где болест крочи кедрове развија
дели гласове страве од гласова светла
Одсечен је од наше тишине
Ослобођен коби, ослобођен дигнуте руке
Огољен као лето, као ласта у очима
Замршен у водену биљу, растурен у праху нашег гласа
Ко га не би чуо!
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Ко зрневље ражи зрије, стрпите се само 
За столеће, за милениј који 
Бруј звона покуљаће небесима, звона нашег 
Изливеног у заптивеној магли душе

ЧАРИ НОВОГ САДА

Потражимо осу
Осу око које се окреће
Његова недеља његов златни прах
Запослене русалке...
Сви призори светла и сенки сви везови магле
За непуну минуту
Огласиће се у звекету гвожђа
Сваког јутра док купа нас благо млеко
Зечић, бели играће
На склопљеној књизи старог ружичњака
Потражимо срце опијено – 
Срце које расте
Свикнуто на ритам негдашњи
Ноћну вртешку с издашном жеравицом
И стожером у језику
Изгнаници светлости 
Руковаће се с будношћу
За корак они су увек у преимућству
Осу  његову потражимо
Око које се врте нежна лелујава стабла
Топле заветрине
Вид нам може бити увећан
Дуго памћење кула
Посребриће нам глас
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РУКОПИС О СЛЕПОМ ЖДРАЛУ

Шуштавим гласом очитам рукопис о слепом ждралу
Чије је срце некад ударало у плавети
Из дана у дан из ноћи у ноћ
Многе куће беху отворене
Небо саграђено према пупку света
Прело је ужарену светлост
А деца певала са птицама
У очима им пливаху чудне зене
Цртала су крила на зидовима говорећи 
Подигнимо главе мрак се напиње у његову срцу
Да истопи звезду.
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С ОНУ СТРАНУ

С ону сам страну
Где је крај краја
Млавим полако последње мрве
Из гавранова кљуна
Не чује се више ни га-га на пољима
Гавран на земљи лежи
С беоњачама према небу

ГДЕ ЈЕ РАДЕ ТОМИЋ

Свакодневно понавља се то 
Више риболоваца
Са удицама забаченим 
С добрим мамцима чекају
а он? неће па неће
Где је Раде Томић
На копну ил у води
има ли га у Колумбији
Има ли га у Боготи
Може ли се непрерађен купити 
јевтино на килограме
Зелен ли је
Копа ли се у рудницима
Је ли он камен спотицања
Или риба речна 
Хиљаду пута већи је од земље он
Тринаест пута тежи од ње

Избор из поезије Радета Томића
сачинио Обрен Ристић
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Питање које желим да поставим не гласи колико је Раде Томић1 данас познат,
већ колико је ишчитан, то јест схваћен песник.

Бити познат песник, поготову у нашим приликама, више је него релативна,
покадшто готово апсурдна ствар. Песници који се на дана-шњој сцени паунским
ходом шетају колико сутра ће – многи од њих – извесно бити непо-знати.
Познатост, уосталом, и није књижевна категорија. Она угађа личној таштини –
привре-мено, ефемерно – и тек ретко подразумева пра-тећи вредносни суд. У
крајњем, била би реч више о некој социо-културној „категорији“ но о било чему
уистину збиљском (озбиљном, па и уозбиљавајућем).

Ваљан песник, жив или упокојен, заслужује непрестано нова, откривалачка
читања. То је једини прави вид потирања нехаја и заборава.

Постоји, наравно, и она „друга страна медаље“. Живимо, ипак, у непостојаној,
ефемерној појавности. У том склопу нечитање, неишчитавање једног песничког
опуса, јесте нека врста ауторове „друге смрти“.

Раде Томић, поетски и те како жив, тако нешто није заслужио. У његовом
невеликом али стицајем судбинских околности коначном опусу има довољно
повода за спасоносну радњу – споменуто вишекратно, откривалачко ишчитавање.

1 Раде Томић (1934–1985), југословенски песник, живео је у Папратни, Новом Саду, Београду и Паризу.
Својим делом оставио је неизбрисив траг иако окружен малограђанским приземљем и низом прикривених
манипулација и добро познатих игара прећуткивања ондашње књижевне врхушке. Објавио је четири књиге
поезије: За сутра увече (1966), Треће око (1969), Чари Новог Сада (1972) и Вулкан мој брат (1976).

За свагда остаје податак да је Раде Томић основао и уређивао наш први специјализован часопис за
песништво – Поезију.

Овако је о Томићу писао  књижевник Вујица Решин Туцић:
Раде Томић освајао је, међу првим, за све нас, поновно право на игру. Његове језичке игре, парадокси,

куљање свакодневнице у песми, мрвили су у прах линеарност традиционалне поезије – једноставним подизањем
слова и погледом на предмете које свакодневно додирујемо. Та је поезија била ведри подсмех касарнској
дисциплини традиционализма, она га је у једном замаху оповргла и исмејала, најављујући поетику конкретизма
и нешто каснију, раскошну експлозију визуелног песништва.

За Радета Томића кажу да је ишао најтежом књижевном стазом. Био је песник и само и једино – песник.
Хрватски књижевник Звонимир Голоб је  на вест о Томићевој смрти, јануара 1990. године написао:
„Послије неколико мјесеци прочитао сам у новинама да је пјесник Раде Томић умро. Каже се да млад умире

онај кога богови воле, не знам, не вјерујем, ако су га вољели нису му то за живота показали. Раде је умро млад.
Сазрију ли раније они које ће смрт сачекати на пола пута, распоређују ли вријеме које им је преостало друкчије
него они који га, узалуд, имају довољно? Сада, док размишљам о њему мртвоме, сигуран сам да смо живоме
пјеснику могли и морали чвршће стегнути руку. И са много више топлине.“
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*   *   *
Нема никакве сумње да су „класичне“ Томићеве песме – оне по којима је он

распознатљив као стабилна, самоизграђена поетска личност и вредност – оне попут
Као шум шевара, Одједном сви похиташе, Карика ланца вечна, Ово је управо та
песма, Стабло које расте, стабло које пада, Пред лицем света, Дакле, постојали
смо, Поет в јужних горах, Ливење звона... Наравно да овај попис није потпун, није
коначан. Има довољно могућности да читалац, сагласно свом слуху и сентименту,
допуни или преиначи предочену набрајалицу.

Али уколико Томић, као и сваки аутор, није одолео жељи да буде читљив и
допадљив (преверовске Чари Новог Сада која је, ако ме сећање не вара, и сам знао
да аутоиронизује обртом у „ари“ Новог Сада), неопозива је чињеница да се тиме ни
најмање није задовољио. Није остао тек при идеалу читљивости и потенцијалне
лирске допадљивости.

Хоћу да кажем, заправо, да је Раде Томић дубљи, сложенији песник но што се
у први мах може учинити. Тиме, наравно, ни најмање не доводим у питање оно што
сам означио као „класичну“ (то јест средишњу, најхармоничнију) линију његовог
певања. Реч је, заправо, о жељи да се укаже на друга, мање приметна, потенцијална
ватришта Томићеве поезије, она сходно којима запитаност над собом и понад
ствари света постаје не само поетски ефектна и зачудна већ и нека врста лирске
филозофеме.

Ево примера!
Споменута песма Као шум шевара, пажљивије читана, открива један

изненађујући, дубински план. Почиње наоко објективистичким, хладно-
неутралним „констатацијама“:

Као шум шевара
На све стране разливамо се

Потом се с тог објективно-неутралног тона (исказа) прелази на казивање
лирски персонално:

Дрвље и камење ваљајући
Стотину потока улива се у ме

Те једноставне речи саозначавају, међутим, много више: чак читаву једну
космичку епифанију.

Споља сагледано у наведеним исказима збио се занимљив формалнорето-
рички обрт. Почетне, „пролошке констатације“ су изгубиле општост и прелиле се у
ја-говор, али је тај говор, у исти мах, облик лирског с готово хероичним „первазом“.
Лирско у које се уткала присенка, примисао епског набоја.
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Уткала, али не и постала доминантна. И добро је што је управо тако.

Ток мој непремостив је

надодаје песник појачавајући фигуру. Другим речима, поезија је бујање и бујица
без моста и газа. У њу се утапа, и то је једини прави начин како самог досезања
„бујице“, тако и њеног истинитог опстајања!

Мом ширењу краја нема

гласи стих који ће нас увести у пуну драматику, у крешендо Томићевог поимања и
лиризма:

Мутан и крвав ваљам се

вели остварени („постварени“) песник ношен матицом „реке“ набујале после боја
са собом самим. Те „битке“ већ извесно добијене.

Исход свег овог поетског подвижништва резимира заобљена, ефектна поента,
последњи стих:

Лепота света у ме се улива

Ето, дакле, још једне епифаније. Но такве да нас подсећа – враћа на сам
почетак, то јест насловни стих.

Успоредба „као шум шевара“, насупрот свим оним примедбама да поређења
не доприносе поезији, односно да то фамозно као ваља избегавати, у овом случају
практично има улогу звучне виљушке. Она призива хуј и шум, надмоћно звучање
природе (као сложеног, наизглед бесконачног склопа елемената, сензација,
„феномена“). Уједно нас подсећа да сва значења ове песме, колико год да смо их,
управо овде, „превели“ у дискурзиван језик, нису коначна. Песма је, у свом појавном
обличју, тек нека врста „партитуре“. И зато и јесте успела, права песма, а не тек
какво опонашање песме. „Мутан и крвав“ песник је, у исти мах, демијург и жртва,
јер једно без другога не иде, барем када је о „ливењу поезије“ реч. Стопљен с
природом, он је врста архајског ратника. Ратник и пастир, како нам поручују
микросегменти из средишњих стихова песме у којима се помињу копља и штитови,
стока на испаши и одвезани коњи. И то је, наравно, својеврсно архетипни ехо,
гласак из дубина и древнина, јавка у име „колективно несвесног“ а у поезији, и
уметности уопште, незаобилазно значајног.

Тако пева Раде Томић, песник који се није устезао да властито место именује
на ризичан начин:

С ону сам страну

24



како вели већ у првом стиху песме С ону страну. Ова сугестија оностраности и
оностраног потом је „појашњена“ наоко једноставним језиком бајке:

С ону сам страну
Где је крај краја

илити нешто метафизично, речима назначено а самим умом тешко појмљиво.
Иста ова песма потом се разраста у новом, привидно неочекиваном смеру,

кроз ниску драматичних слика. Ефектна је и поетски делотворна, поготову зато што
песник и ту уме да „закочи“ властите експликације. Он нам се обраћа језичким
сликама које не жели да „коментарише“ и „тумачи“. Тај труд је препуштен ваљаном
читаоцу.

Већ ови мали примери показују нам колико је Раде Томић не само прави, жив,
но и неједнозначан песник. Онај с више „кора“, слојева и лица. Приправан, поготову
данас, да издржи и подстакне нова, откривалачка читања.
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1.
(трајашности)

Трајашности што ме обузимаш
Увек кад се обраћам духу
Драгог Србе Митровића...

То стално одлагање
Трајашности...

(реч коју сам научио од тебе – 
јер си ти инсистирао да будемо на ти, 
да будемо немилосрдни, ако нам је
стало до поезије...)

Ти одласци у Капетан Мишину 5, 
На други спрат, лифтом какви раде
Само у Плинској светлости

Где на степеницама, крај врата
Још увек живи презиме Паранос
с погледом
Ка згради Бродске управе

Сви моји бродови итд.
Све моје луке итд.
Све моје пловидбе и итд.
Сви моји знаци итд.

2.
(светлост нам узвраћа...)

Колико је то, та нада обмана?
Какве су димензије тог ударца?
И докле ћеш се самообмањивати?
Питам себе или ме то питаш ти
С друге стране...

(а како би другачије, кажеш тихо)...
Ту је будуће доба
Којем се нисмо надали 
и топал ветар пуше



а све што се дешава било је или биће
јуче...

светлост нам узвраћа ударац,
док се спуштамо ка реци или пењемо ка 

мору, 
док силазимо у бунар ли се пењемо на 

светилник
како би рекао веселник песник...

3.
(раздирућа бука)

Раздирућа бука је свуд око нас
На Булевару којим си пролазио
Идући на посао, међу тихе и опасне
Сабеседнике, књиге...

Али и у тој буци, чује се музика,
Провлачи се ритам неке песме
На народну или по Одну, тиња као 
Сијалица над јајима у
Картонској кутији...

Стојимо у мирној матици –
То што си ми шануо ко врана пилету
Нико није чуо
Можда само светла блеском раз-
двојена...
Не свет није јасности намењен
Али ни одсуству светла више него
Одсуству бића којем више нико
Не зна име...

4.
(приграђе 1)

Солитери, поворке бараке, земунице,
Једни крај других и крај

Купа песка што се зове сејанац
Као у визији расизма где цвеће 
Престаје да буде цвеће и постаје
Лисник с кореном, стаблом и листом

Као песник окован везаним стихом
Од кога су сви дигли руке
Сем родног села и академије...

Сејанац, бодри ме та реч, да уђем у шљу-
нак

Међу сломљене црепове и цигље, 
где расковани сандуци и котури бакарне
жице сведоче како неко још разуме 

наум
градитеља, визионара, футуриста
из наше заједничке будуће смрти.

То није ништа,
Уствари то није много, рекао би Ти,
Велики песниче Београда...

5.
(приграђе 2)

Па бисмо заједни споро корачали кроз
Рекламе, подстицаје, мехурасту ласку,
Мамљења, шкољке, кршљушти, маске и ...

Све је покренуто да нас све изневери,
Написао си у песми Путоказ, 
А ја бих желео да се свако заустави на 
Било ком од та два: све...

И да не мисли дуго о томе, већ да следи 
низ:

Афише, афише, сигнали, царство 
знака,

Добујући: билборди, билборди, рекламе,
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Страсти и стихавања, страсти и стиша-
вања

Кружно увирући у себе као 
митска наказа с Пелопонеза...

Ето га: живот,
Живот наш.

6.
(одговор дочаравању)

Ево то је тај свет
У коме те нема.

Голо облачно небо
Небо у које не можеш погледати
Због јарког сунца
Кишно оловно небо
Небо које засипа лице пахуљама...

Ево то је тај дан
У коме те нема – зауставио сам дах
Наговештај извесности:
Исто ће тако бити и са мном. 

7.
(београд)

Ја бољи град не знам, мада
Тешко да га има!

Требало је стегнути срце и изрећи то –
Драги оштри песниче.
Није ти било лако – ни кад би погледао 
С прозора на косину која је сиво
Водила ка Дунаву, ни доцније док си
Се огледао на вишим спратовима

новобеоградских солитера
вежбајући сваког јутра.

Тачно: ту скор без притискања расте,
Фантомски – уз жудњу и хвастање – 
Осећам како морам да те замолим
Дозволи ми да мислим потпуно исто
Без икаквог видљивог разлога...
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Као што је већ овде речено, Миодраг Мики
Савић је био разуман, послован човек, мудар и
лукав на један доста мирољубив начин. Просто
казано, његов дипломатски ум, обогаћен адво-
катском праксом, знао је да зачарани круг на-
сиља може да прекине много важнији круг
новца, некретнина и златних полуга. Али, уби-
ство његовог партнера Тихомира пробудило је у
њему мрачне страсти и он је сваким даном био
све дубље увучен у ратна догађања. Из предо-
строжности се повукао из свог подземног офиса
у Алексинцу, такође желећи да има бољу конт-
ролу на што ширем терену, све донде докле су се
простирали његови материјални и психолошки интереси. Сада је углавном прово-
дио време у својој завичајној резиденцији, саграђеној и више пута дограђиваној на
најузвишенијој тачки изнад Житковца, међу мештанима познатијој као „једно-
особно насеље Видиковац“. Ово је говорило о високом степену поштовања које је
Мики Савић уживао код својих преплашених и покорних земљака, мада их је он
лично сматрао за превртљивце који би се парничили до краја живота да није избио
овај рат између сточара и људске стоке.

Једини тренуци када би становници Житковца, Прћиловице, Доњег Андровца
и осталих околних заселака, заборавили на страхопоштовање према њиховом уг-
ледном Газда Микију – дешавали су се онда када би Црни Петар посетио свог
пријатеља и послодавца. Чувши за читав ланац убистава са оне стране Јужне Мо-
раве, тај њихов зорт је постао толики да када је Црни Петар, у друштву са провере-
ним ортаком Цицваром, дошао у Микијево викенд-утврђење, затечени сељаци су
му направили спонтано залеђени шпалир. Док је Цицвара бленуо не стигавши да
им се исцери у лица од сламе, Црни Петар је кроз ту свечано застрашену тишину
прозујао с генералском немарношћу,  презриво их одмеравајући.
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Тродневно гошћење је протекло у чудном расположењу – готово свака чашица
је била испијена „Тикију у здравље“, као да нису могли да се помире с чињеницом
да сав остали околни српски свет пије искључиво „за покој душе“ њиховог убијеног
пријатеља. Када су довољно прочистили стомак и очњаке Микијевом „воћном кра-
љицом“, влажних очију и стегнутих срца су стисли деснице руке у млатарајуће пес-
нице, заклињући се да ће изравнати све рачуне са онима које су сматрали
крадљивцима људских тела са биковским мудима. Тако су се привремено опро-
стили, након разрађивања оперативног ратног плана, који се све више базирао на
„принципу роштиљања“ без обзира на то да ли се ради о дивљачи или питомим жи-
вотињама.

Црни Петар се и даље држао званичног одреда Банета Коња јер глад за осве-
том ни избилза није био задовољио, а Бане Коњ је и даље тражио Тихомирове
убице. Како је дознао од својих јатака и обожавалаца, један од учесника у том не-
подношљиво непреболном убиству био је бивши војник ЈНА по уговору и учесник
Книнских ратова, међу ветеранима познат по имену Миле Мрак. Из истих извора,
Црни Петар је чуо да се он може пронаћи у близини Бироа за добровољачка питања
у Мозгову. Такође, његови доушници су га упозорили да је Миле Мрак био врстан
стрелац, искусан борац и поред тога веома храбар. Бане Коњ, који се потпуно ужи-
вео у пандурског шефа без ограничених овлашћења, сместа је командовао ужурбани
марш на Мозгово, желећи да ухапси потенцијално осумњиченог бившег војника,
како би му Видојко и Мики Савић живом пресудили у некој од својих судница и
тако направили спектакл за широке народне масе. За разлику од притупасто амби-
циозног Банета који је отуда и имао такав „потковани“ надимак, Црни Петар је по-
знавао психологију војника који се поштено борио на губитничкој страни. Био је
сасвим сигуран да Миле Мрак неће дозволити да га ухвате живог, нарочито што је
знао како су у њиховим рукама завршили Филип Киш и Ђура Стругар. То је за
Црног Петра било довољно да крене са експедицијом. Желео је да га убије а не да
га зароби.

И пре него што су се приближили гастарбајтерским кућеринама које су опко-
љавале центар Мозгова попут луксузних стражарских кула, одред Банета Коња је
преко дежурних цинкароша и плаћених везиста у измештеним полицијским ста-
ницама прецизно лоцирао свој плен. Док су се у погнутом положају провлачили
поред назубљених и пијано залучених дворишних капија, покушавајући да се што
хитрије приближе Бироу за добровољачка питања, Миле Мрак се показао достојним
гласинама које су га пратиле. Наиме, прекаљени борац са книнског и бенковачког
камењара, поставио је своју добро прикривену осматрачницу насупрот кући у којој
је боравио. Његовом продорном оку није било тешко да спази чучеће кретање групе
људи чија га недовољна униформисаност није могла да завара.

Будући да му није падало на памет да се сагиње у гомили плаћеника и полу-
аматера, Црни Петар је ишао главном џадом, користећи сеновитост натрулог али
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још увек непосеченог дрвореда. Тако је дошао у позицију да угледа одсјај Милетовог
немачког карабина. Сместа је заузео стојећи снајперски положај, дајући знак руком
Цицвари да треском залегне и тако упозори остале из потере на опасност која је
вребала из вруће близине. 

Зачувши прашњаву буку, Бане Коњ није часио ни часа: прилепио се уз
најближи бетонски стуб и ултимативно захтевао од Милета да се преда, јер је опко-
љен а има право на праведно суђење. Таман је почео да дроби о томе како они знају
за његов допринос у отаџбинском рату против усташке агресије, када је Црни Петар,
коначно, угледао бегунчеву главу до рамена. Хладнокрвно је ослонио своју винче-
стерку о бедро и уперио је право према уредно зачешљаној мети. Међутим, у стилу
планинске пуме пензионисане као сарадник десантних војних специјалаца, Миле
Мрак је инстиктивно реаговао на Петров потез. Чудесно спретно, попут летње муње,
немачки карабин му се нашао на рамену и зрно је прозујало крај увета Црног Петра.
Брз као и његов непријатељ, ледено непоколебљив у својој осветничкој мисији,
Црни Петар се показао као револверашка легенда с покрићем – његов хитац је био
прецизнији и испаљени метак ракетног калибра је погодио Милета Мрака, задавши
му љуту рану, дубљу од сваког мрака.

Смртно рањен, овај природно надарени борац није био и побеђен, већ се
крваво осветио својим ловцима. Усред кише метака он се искобељао из свог скло-
ништа-осматрачнице и склонио се иза пољског клозета, одакле је све до свог краја
сејао смрт немачким полуаутоматским карабином који је освојио на Гламочком
пољу. Забарикадирао је врата свог слабог утврђења душеком и са нешто креветнине
које је пронашао унутра и из таквог заклона војевао је своју последњу битку. Сло-
бодно се може рећи да је оправдао свој звучни, ратнички надимак. Чим би која
глава, нога или рука провирила, нашла би се на нишану његове шмајсерске пушке.
Неопрезни Цицвара задобио је тешку рану у бедро, при чему му је само појас са ме-
цима обавијен око струка спасао живот. Бане Коњ није био те среће. Наиме, пилана
„Цанетова сечка“ налазила се тачно преко пута Милетовог скровишта. Пред пила-
ном су лежали бројни козлићи за пиљење дрвета. Скривајући се од Милета, непо-
прављиво упорни и шерифског успеха жељни Бане Коњ се дошуњао до иза једног
од њих, покушавајући да напола већ уловљеног криминалног преступника узме на
нишан. Међутим, пре него што је дрчни каријериста подигао главу да би осмотрио
растојање, Милетово соколово око га је уочило. То је било довољно – разорно зрно
из његовог швапски поузданог оружја погодило је меснату главу без официрске
шапке и Бане Коњ се стропоштао мртав иза козлића.

Заклетом војничком ветерану није преостало још много времена, али изо-
штрени герилски дух није клонуо, тражећи нову непријатељску жртву до последњег
даха. Скончао је са својим верним пријатељем у руци, придружујући се непрегледној
колони мученика из трагично продатих Книнских ратова.

Црном Петру убиство Милета Мрака није представљало разлог за ликовање,
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али ни за жаљење. Њега је чекало још много крвавог посла. Заклео се да се неће
смирити нити опустити своју смртоносну руку докле год се и последњи Тихомиров
убица буде налазио у животу. Јер, баш како су га још за живота опевали – био је
свиреп колико и храбар, а немилосрдан колико и снажан. 

Пошто је Бане Коњ погинуо, команда над мешовитим полицијским одредом
је општом сагласношћу пренета на Црног Петра. Међутим, он није имао велике ко-
ристи од положаја који му је давао прилику да се иронично хвалише како му је до-
пало да штити закон према коме је осећао само презир, непријатељство и урођену
одбојност. Али, он није био од те сорте ситних душа и патуљастих сујета. Оно што је
он желео била су двојица или тројица способних десперадоса који би му, без страха
или гриже савести, поверили сопствене животе и пратили га свуда где би их он
повео.

По повратку у Алексинац Видојко је проценио са свог командног узвишења
да одред треба да се расформира, вероватно како би изгледало да поштује феде-
ралне надлежности престоничке полиције и њених изасланика у окрузима и сре-
зовима Доње Србије. Већина чланова распуштене дружине се придружила Црном
Петру као свом признатом вођи, а у жељи за профитом и проводом. Пославши иза-
сланике по читавој земљи, Црни Петар је чекао. Већи део времена је проводио у
крчмама претвореним у „казино-борделе“ дуж Алексиначке петље, где је често сре-
тао присталице друге фракције, што је увек представљало могућност за борбу. Доб-
ривоје Тасић, широм државе познат као „Бата Добри“ због своје склоности ка
разним дебеовским девијацијама – а што су његови надређени толерисали због
изванредно ванредне ситуације у тада још увек крхкој и од Дејтонског мира угру-
ваној свесрпској држави у заметку – имао је убилачку аверзију према Црном Петру.
Вероватно због службене љубоморе према легендама које су се око Црног Петра
шириле попут сузавца. Иначе, он се није налазио међу људима који су убили Тику
Јанеза, али је зато оштрим речима осуђивао убице Филипа Киша, Ђуре Стругара и
Милета Мрака. Био је присан пријатељ Крлета Хорсмена и велики присталица ње-
гове и Рикијеве борбе против Видојковог марвинског монопола. „Бата Добри“ је био
храбар као и сваки други лакоми убица. Једног од тих лудачки бескорисних дана
задесио се на Тргу Незнаног јунака, у центру Рутевца, и то сасвим случајно нена-
оружан. Изненада се нашао лицем у лице са весело припитим Црним Петром, који
је истог тренутка пуцао на тртастог галамџију из своје исто тако припите винче-
стерке. Метак је смишљено просвирао тик изнад Добријеве главуџе и зарио се у до-
вратак врата кроз која је и „Бата Добри“ моментално пролетео попут најдебљег од
свих товљених тетреба у Карађорђеву. Ипак, као што ћемо касније видети, Добри-
воје Тасић ће се осветити због овог посрамљујућег напада панике.

У то време начелник полиције округа Алексинац био је мајор Станиша Сто-
шић. Мајор Стошић био је добар грађанин, једноставна особа скромног порекла али
уредно подрезаних ноктију и сапуном опраних руку, негованих бркова и увек свеже
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обријаних образа и гркљана, беспрекорно зачешљан са раздељком на средини. Био
је, такође, поуздан полицајац и трудио се да своју дужност врши непристрасно. Про-
тив начелника Стошића изношене су замерке да је био наклоњен фракцији Рикија
Мотороле и Крлета Хорсмена јер су дотична господа били његови добри лични
пријатељи, као и да је био попустљив у вршењу своје дужности из страха да не
увреди неку од сукобљених страна. Иако одавно поварошени присилном инду-
стријализацијом, сељаци из рејона Падалишта, Моравишта, Тршевине и Доњег
поља ипак су једнодушни у изразима поштовања према сећању на подношљиво че-
ститог и савесног Стошића.

Пошто Топлица Ђорђевић није желео да у ову ствар петља Федералце и бео-
градске специјалце, начелник Стошић имао је рејонске налоге за хапшење Црног
Петра и његових помоћника, који су били терећени за убиство Филипа, Ђуре и Ми-
лета. Црни Петар и његови саучесници измицали су хапшењу избегавајући Ста-
нишу Стошића у граду и чувањем страже на терену. А онда,  наједном су решили да
им је доста скривања, што је засигурно утицало на њихов разбојнички друштвени
живот чија раскалашност је оволиким опрезом била озбиљно угрожена. Ипак, без
обзира на њихово осећање закинутости у младалачким уживањима, ни у једном не-
писаном десперадоском кодексу, у правилима за случај напада у самоодбрани, не
може се наћи оправдање за оно што су учинили. Одлучили су да се ослободе опте-
рећујуће будности на граници хроничне несанице злочином који би био срамотан
чак и за досије једног унијаћеног православног босанског муслимана. Очигледно,
Црни Петар је био залуђеник када се радило о освети Тихомирове смрти. Није било
толико мрачног и проклетог дела које он не би починио да би уклонио препреке на
путу њеног испуњења. Станиша Стошић се са својим налозима за хапшење испре-
чио на том путу и његова судбина била је запечаћена.

Негде одмах иза Првог маја 1996. године, начелник Стошић, у друштву Мирка
Вујичића и Добривоја Тасића, пошао је из робне куће „Рики и Крле“ у занатском
делу Алексинца и упутио се према судници, где је намеравао да објави одлагање
предвиђеног заседања. У тим данима анархије, на трговима и улицама Алексинца
ретко ко се кретао без личног наоружања. Начелник и његова пратња носили су
свако по једну аутоматску пушку. Видојков бутик сточне хране налазио се на око
пола пута између две поменуте тачке. Иза те бетонски добро осмишљене вишес-
пратнице, изграђене спреда од стакла, месинга, алуминијума и моравског шодера,
налазио се обор за експерименталну стоку коју би купци евентуално довели на де-
густацију нових врста кукуруза и увозних концентрата. Источном страном тај сто-
ларски квалитетно издељани обор се продужавао испред суседне куће – пружајући
добар преглед улице којом је начелник морао да прође. Црни Петар и његови дру-
гови усекли су жлебове на врху земљаног зида као ослонце за своје пушке. Чим се
начелник са својом пратњом појавио на видику, засуо их је плотун метака из правца
обора. Станиша и Мирко су пали, а „Бата Добри“ је пронашао заклон иза неких ста-
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рих кућа са јужне стране улице. Изрешетан мецима, начелник Стошић је скончао
мртав, не стигавши ни да издахне. Неисплаћени плаћеник и бивши пољопривред-
ник, Мирко Вујичић је такође задобио смртоносне ране, али је остао жив још из-
весно време.

Душан Арсенијевић, који је дуго био страх и трепет у округу Параћин, као и у
Источној Топлици, и који је касније убијен у Белољину, у тренутку када се гореопи-
сани догађај одиграо имао је кафану на реконструисаном Тргу Палог борца у Алек-
синцу и требало је да буде тајни савезник Црног Петра и његове дружине. Био је
очевидац Стошићевог убиства и пришао је погинулима. Припрости Мирко, несве-
стан шта га је задесило, тихо је затражио воде. Душан је тркнуо до кафане и вратио
се са чашом воде коју је принео рањенику, као да пијаном госту враћа кусур у страху
од санитарне инспекције. Подижући главу видео је залеглог Добрија Тасића у ње-
говом склоништу: од силине мржње и спремности да се бори до краја посред чела
му беше искочила дебела, пулсирајућа жила, модрикасте боје. За то време, Црни
Петар и његови другари прескакали су ограду обора и приближавали се са очиг-
ледном намером да узму Станишино и Мирково свеже задужено, аутоматско оружје
најновије „Заставине“ генерације – што није промакло искусном револверашком
оку Црног Петра који је готово безбрижно уживао у немилосрдној и нечасној слави
масовног убице. Новопеченом кафеџији и доказаном разбојнику Дулету Арсе-
нијевићу било је јасно да ће „Бата Добри“ отворити ватру чим се тријумфално па-
радирајућа банда нађе на његовом нишану. Исто тако је знао да ће уколико открије
Добријево присуство и сам постати мета. Покушао је да убеди Црног Петра да је
боље да оружје не дира, или да то мало одгоди. Међутим, Црни Петар је био одлучан
да провери шта су ново измислили „Заставини оружари“ из партизанског Кра-
гујевца, и чим се сагао и са земље подигао начелников аеродинамично закривљени
аутомат, зрно из Добријеве пушке истргло му га је из руке и направило бразду на
његовом бедру, задајући му болну, премда не и опасну рану. Црни Петар је био
гадно изненађен, као ретко кад. Приближити се Добријевом склоништу значило је
играти се са смрћу, а подједнако опасно било је и истрајати у покушају да се докопа
оружја које је уснимио као врло занимљиву робу и оруђе корисно за његов даљи
рад. Превладао је опрез и дружина се повукла у Видојков бутик сточне хране. Ве-
роватно жалећи у дубини одлазеће душе што је уопште напуштао породичне ора-
нице у Вртишту и свети земљораднички посао, тужно избушени Мирко В. је
поживео још само неколико тренутака – недовољно да га љубазни кафеџија Д. Ар-
сенијевић причести у уличној импровизацији, иако приљежном Арсенијевићу ово
није била прва муштерија која му је умрла на рукама.

По свеопштој оцени, како историчара тако и криминолога, ово убиство је Пет-
ров најподлији злочин. Због њега је изгубио многе пријатеље који су га до тада
оправдавали и бранили. Ипак, то није нимало уздрмало психологију врхуског од-
метника, у каквог се већ био изродио надпросечно и вишеструко надарени Петро-
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није Чарнојевић. Када се – тек нешто касније, у тренуцима борбене опуштености и
уживања у фронтовској заветрини – неко од његових јатака усудио да му каже како
је, заправо, убио „доброг човека“, Петроније је најпре мукло заћутао, док му се лице
набирало попут изврнуте рукавице. Потом се, према поузданим очевицима, помало
чудно, готово матерински осмехнуо. „Добар човек, је ли?“, процедио је без икакве
запитаности. Потом је мљацнуо и равнодушно додао: „Вероватно је свако за некога
добар човек.“ Овај наизглед неважни догађај намерно детаљно описујем јер може
прецизно да илуструје вражју логику Црног Петра. И стварно, ако имамо храбрости
и поштења, морамо да признамо себи да ако је неко осведочено добар човек – он
ће то остати и када буде био мртав, зар не? Руку на срце, без жеље да тражим алиби
за сурови деспердоски кодекс понашања, животне истине умеју да буду комплико-
ване, нарочито када се ради о питањима које поставља сама смрт.
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БУДУЋА  САМОЋА

Године, године мраком прекривене, 
историјско време тамом преливено.
На прозору века стакло разбијено;
Будућа самоћа испуњава мене. 

Будућа самоћа расте у семенци
јабуке која у пупољку спава.
Већ пада житка магла заборава
на моје слутње скривене у сенци.

А у тој сенци занавек ће слутње 
бити завејане временом будућим.
Све ће у мраку тавнилом горућим 
обасјати време пустоши и ћутње. 

Лето 2013.

МОЛИТВА

Господе, ево, сам у блату стојим, 
крвавих ногу, трњем изгребаних. 
Хтео сам мноштво звезда да избројим,
али нисам знао да измичу дани
што су некад негде са чежњом сањани.
Ја се, Господе, не бојим самоће
док у твојој сенци самотан постојим. 
Знам да жуђено високо је воће, 
и нећу га таћи ја рукама својим.

Дај ми, Господе, веру постојану 
у овој долини безверја и срама. 
Да светлошћу дана ја зацелим рану 
коју стално нова позлеђује тама
у овом беспућу, магли, урвинама. 

Децембар, 2012./Јануар, 2013.



Погледај ову нашу, руску шир! Ово про-
странство. Овај читки препис даљине и ширине!
У чијем књижевном делу би му нашао најбоље
поређење, сличност, пејзажног парњака, двојни-
ка, кад би још могао да се сети? Код Пушкина?
Гогоља? Тургењева? Чехова? Горког? Шолохо-
ва? Пиљњака? Буњина? Пстернака? Булгакова?
Толстоја...

– О каквој ширини говориш, Марко? – пи-
та неко, тихо, да се једва чује. Можда стриц Ми-
ле? Милина жена? Можда неко од радозналих
синоваца?

– Како о којој? – одговара гласно питањем,
и  наставља: Јесте ли се кад пењали на Радоч планину?  Сигурно јесте!  Кад се по-
пнете на   њ, пред вама се разлије, као море, плаветнилло које у поглед не може да
стане, и ви видите сва српска села дуж Суве међе, све тамо до  Петрове горе која се
некад звала Гвозд... А виде се и сва три православна храма, зборишки, глинички и
радочки, који се под сунчевим зрацима пресијавају у својој таворској белини, коју
могу само да виде чисте душе, торњеви који не дају у себе гледати. Њихова једно-
гласна а једновремена звоњава, недељом и празником, буде у вама нешто божан-
ствено и топло, што свачијој души годи...Мало су једне очи да то виде и довиде,
мало једне уши да чују што се до краја не може чути, мало једно срце  да осети тај
унутрашњи блесак милине. Ту милошту Божју... Понесите то у својим очима. По-
несите, куда год идете!

– Боже ме саклони  и опрости ми, па ти, Марко,  говориш као да ће сутра
судњи дан – каже танушни мушки глас.

– Наше ће цркве звониити под земљом! Само ће их мртви чути, а живих ће
остати тако мало, да им неће ни требати, каже неко, и прекида га. Можда је то онај
сулудасти Илија-Ићан Цигановић, кога држе за сувомеђашког  Тарабића. 
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– Не труј нам дјецу, враже! Не убијај у њима тек уквашену клицу живота!
Доста нам је муке свакидашње!  Каже, бесно, нечији женски глас.

И онда се све губи и нестаје. И оно више није његов милосни Радоч, него Ве-
лебит који је тако близу, да га руком скоро може додирнути. И оно је сад камена уз-
брдица којом корача бос, и носи неке траље са некаквим големим теретом. Окренуо
би се да види то што тегљачи, али онај отрага то не да, већ  га тера и виче: Брже!
Брже! Ниси цријево! Ниси црв да гмижеш! Ми овдје правимо новог човјека! Утуви
то у своју ћуранску главу, професоре! А други неко, негде на врху оне камене хри-
дине, чија је глава под ореолом јаке сунчеве светлости, је ли то неки голооточки
светац, урла:  „Доле банда!“ „Уа, доле банда!“ „Удри банду“! И он убрзава корак који
оставља крвави траг, док сунце на дуговратој жаруљи нишани у теме. И пали. Про-
бија лобању, без метка. И онда и то ишчезава, преображава се у другу слику. Сад је
то узани простор, са столом на средини, на чијој плохи се налази чист табак папира,
бељи од снега, и оловка. Неко са друге стране астала, невидљив неко, заповеда:  

„Признај! Признај, шта си потписао у руској амбасади! Причај! Напиши то!
Где је све боравила делегација писаца у Совјетском Савезу? Колико си дуго остао
тамо? Да ли си се удаљавао од својих  другова, док сте тамо били? Које си задатаке
добио од Совјета? Причај! Пиши све! Све, све, све!“

„Шта да причам?! Шта да напишем?! Шта дас признам?! Немам шта да при-
знам!“ Грлено виче и он, гневно гужва папир са стола у громуљу, и са сломљеном
оловком га баца на под. Потом, онако крупан, висок и још снажан, упркос изнуре-
ности од несна и неузимања хране, узима стол као да је притичије перце и баца га
на врата. Невидљиви се некуда склања и запомаже: Стража! Стража! И онда улазе
двојица, тројица, и сручују се на њега, зверски...Бацају му ћебе на главу, на голо
тело, смрдљиви покровац који гризе камиљом длаком. Неко му од њих седа на
прси...Један, или више њих.  Не може да дише. Дави се. Јесу ли то његови затворски
другови Срећковић и Спасић, који су скоро престали с њим да разговрају? Бојкотују
га, а не зна због чега.  Васа Дакић, можда, који је, такође, наједном престао с њим
да говори. Само га изазивачки и презриво, непрестанце посматра и посматра,
ослушкује сваку његову реч, сваки удисај и издисај, мотри сваки покрет, као ловачки
пас, да посматрани не зна куда би склонио поглед и тело у оној  тескоби од ћелије.
Други неко стеже му  гркљан, и уноси му се  у лице, човек кога је негде видео. Тај
пева неке неразумљиве арије које, ипак, годе уху,  њему који је и сам лепим барито-
ном покаткад знао да запева неку деоницу из опере „Борис Годунов“. Како је само
уживала кћеркица Меланаија, слушајући га. Као оно у време летње посете зави-
чајној Стабанџи, где се купао у воденој јажи  код воденице, у бадњу, и грленисао
баш ту арију. А укућани све кришом извиривали и ослушкивали, говорећи једни
другима: „Хвала Богу, наш Марко је оздравио“. Или је то можда само музика из са-
бласне Сен-Сансове „Игре костура“? Баш ју је слушао у Француској, крајем прошле
године, док је био на тромесечном лечењу живаца које беше пригњечио голооточки
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камен.  Да, то је, тај немушти певач, од мучења полудели Душко Гутовић, који, кад
се год врати са ислеђивања, сврдла празним  беоњачама његово лице, уз језив
кикот: Ха, ха, ха, професорееее! Ха, ха, ха, песниче! Као да му поручује: ово и тебе
чека! Онда се несрећни Гутовић сав умота у ћебе, и његовим рубовима маше као
крилима. Не, то није он, то је Едвард Кардељ. Откуда он ту ? Па зар тај, који ни док
је био комуниста у илегалности, ни једног дана није био на робији, да се нађе овде?
Кардељ љутито пита некога: „Зар дијете инфомбировца да иде на послиједипломско
усавршавање у Москву!? Не, то је недопустиво!! Најбољи мецоспоран у Југославији!
Па шта! Нека пјева татеку и мамици!“ Па  опет из оног Словенца изрони Гутовић
који личи на орла лешинара. И та птичурина наједном се стушти у његово лице, и
он  јаукне криком који просврдла зидове и ноћну тишину.

– Марко, Марко, пробуди се; сањао си нешто – благо га дрмуса  Вид, брат
стричевић, на чији позив је, након вишемесечне самоизолације и затвореносту у
ћутњу и собу, када никога није примао, нити са киме разговарао, пристао да дође. 

Нагло устаје, сав у зноју, и постеља је у голој води, као да је изашао из реке
Стабанџе у време јулских врућина. А и сада је јули. Вид пали светло, а он узима са
сточића, где се находе лекови и до пола водом напуњена чаша, свој ручни сат марке
„ракета,“ купљен у Моксви, у време његововог првог боравка у Русији, са члановима
делегације Удружења писаца Србије, које му је поверило мисију преводиоца. С на-
пором, и ужасом,  установљује да је један час. Да, то је оно време, онај ноћни сат,
који никад неће проћи, неће остарети, кад је језиво циликнуло електрично звонце
на вратима његовог београдског стана. Тај цилик, који је произвела рука оних који
су га одвели,  после се стопио и  накратко изгубио са сиреном бродице у приста-
ништву надомак Голог отока. Али и сад му се ноћу понекад причиња његова дрхта-
вица од звука.  Ко је оно рекао, написао, да време пролази? Лечи све ране. Никуда,
и  ништа не  одлази и не нестаје. Право је говорио онај његов колега са универзитета
Бане Станивук, студент филозофије, „да време не напредује“. Човек је у њему на-
кратко замрзнут. Али и време је  у њему у стању хибернације.  Премда му то тада
није било сасвим јасно. То што је говорио његов најбољи друг, коме се траг засвагда
замео у шпанској револуцији, када је нестао, под необјашњивим околностима, и на-
далеко познати компартијац Мустафа Голубовић, и још неки умни родољуби са бео-
градске универзе, чијих имена не може сада да се сети... А вечност и није ништа
друго него големи, недогледни, неизрециви, неописиви, невидљиви и несазнајни
ћилибар у коме су, као инсекти, као борове иглице, препариране човекове патње и
болови од његовог постанка, које се слажу из часа у час. Тај ћилибар, то мора да је
неко божанство. Можда сам  Бог.

– То су оне моје муке. Долазе као са оног света. Никада ме неће напустити.
Никада! Ни и у гробу! – каже тихо брату од стрица који седи на кревету, подно ње-
гових ногу. 
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– Хоће, хоће Марко; свему има лека. Мора да има; заборавићеш ти то, треба
само времена,  теши га Вид, иако му је и самом тешко да у то поверује.

– Заборав је човекова творевина, мој Виде, коју је овај  измислио да би све из-
држао, и некакао се спасао. 

Вид се сада пажљивије загледа у стричевића, и ражалости се. Тамно, испијено
лице. Веђе  стуштене, пале на очи, скоро их застрле. Капци се увукли негде унутра.
А очи упале,  и некако се чудно смањиле и искосиле,  као у Азијата. Зенице убегле
у страну, у углове очију. Још нешто у њима сјајка од давно угашеног угљена. То више
није онај Марко кога је последњи пут видео пре три-четири године. Зар је могуће
да су га они тамо, на том Отоку, тако  измучили и изменили?

– Знаш, Виде, о томе никоме до сада нисам причао, оно кад сам био у истраж-
ном, у Београду. У оном истом затвору  ге су ме једном гестаповци привели и
мучили, осумњиченог за сарадника комунистичког покрета, а што сам и био, као
што знаш. У  поткровном собичку четитри са два, где нас је седморо ноћу готово ле-
жало једно на другом, људи су, да би убили време, тог крвника, како рече Андрић,
или можда неко други, све ми се побркало и измешало у сећању, моји собни другови
су, дакле, играли шах. А шта мислиш од чега су биле направљене фигуре? Никада
не би погодио, од сада до краја живота! Од хлеба, Виде, од хлеба, нећеш веровати.
Играчи су тако страсно, тако славодобитно побеђивали једни друге...Ма шта побе-
ђивали? Људи су се крвнички јели међусобно, да си им у устима могао чути слатко
мљацкање, а на  лицима видети неко чудно еротско задовољство. Цело време био
сам изван те њихове гладијаторске игре, што својом вољом, а више њиховом. Јер
су ме, већ после дан-два, игнорисали и изоловали. Нисам више био члан њихове
борбене групе у затворској арени. Схватио сам и зашто. Њима је та борба значила
хрвање са невидљивим непријатељем. Гола борба за голу егзистенцију. Замисли тај
чудесни спој: повлачење борбених потеза, који опстанак значе, хлебним громуљи-
цама по животном пољу од картона наместо праве табле, правог ратничког поља!
Они су веровали да ће издржати све, и победити. Макар неки од њих, А у мени су
већ тада  назрели, шта назрели – јасно видели слабића, кукавца, мекушца, стопо-
стогног губитника у свакој варијанти. И сам знаш да ја никада нисам могао да
видим ни крв пилета, или јагњета! Ма какав потез повукао, ништа мене тада није
могло  спасити. Професор и још песник, у истој кожи! Одувек сумњив свакој власти,
и одуран простој светини. И још допао у руке невидљивој али! Ни она вила Ра-
вијојла из Вукове песмарице, не би ме могла из зла избавити!! То, по њима,  не може
на добро изаћи. И није, мој  Виде. А и неће...

– А да ти сад пробаш да поново заспиш – нежно каже Вид.
– Ма какво спавање! Та благост, и једина повластица коју је Бог дао ономе кога

је створио, мене је одавно напустила. Овако је мени сваке ноћи; после сат-два бу-
нила, за које никад не знам јесам ли спавао или нисам, скачем из постеље и остатак
проводим у тупом бдењу, и чудном, необјашњивом страху.  Ко није имао те  муке,
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не зна шта је то. „Несаничар ти је најусамљенији створ у космосу. Једино је, можда,
Бог  усамљенији“. Ко је то написао, Боже мој!? И памћење ме напушта... Све ме
оставља... 

– А да изађемо напоље, и седнемо под брајду?
– Е, то би ми једино одговарало; добро си се сетио.
И двојица људи седе, један поред другог, на дрвеној клупи без наслона, под

пространом, густом надстрешницом од винове лозе, испред ниске куће коју је по-
клопио, и у земљу још више сабио, несразмеран, клемпав  кров, па кућа личи на зе-
муницу. Један  је у пиџами, или нечему што наликује њој, а други је овлаш заогрнут
некаквим поњетком од кострети. Седе, као да су ту одувек, из далеке прошлости
приспели, и сада, као и у будућности што ће седети, и речито ћутати. Или причати
исту причу.  Несносна, лепљива летња спарина која зна да загуши, напросто да за-
дави досадну ратковачку раван, тепсију са кључалом водом, и њене добровољне уз-
нике, махом колонисте и погорелце из потоњих ратова, сада окупирану, као каквом
војском, њивама кукуруза и пшенице, сунцокрета и шећерне репе, постепено уз-
миче пред ноћном свежином. Небо, које из своје седећивости она двојица не могу у
целости да виде, већ само један део, запаљено је сјактавим, жмиркавим свећицама.
Ноћ је мирна, уроњена у глувило своје тајновите тихости. То су рани, јутарњи часови
створени за ћутање, за молитвени дијалог, предодређеном и обадаренома за то, са
оним који је упалио она неизбројива светила. Али и часови за тешке, поверљиве
исповести, јер човеков духовник само се укрио и притајио у оној многогласној ти-
шини. 

– Оно док сам био на ислеђивању – први је укресао своју жижицу Марко, при-
додајући њен  мутни жижак поднебесном олтару – зачеле би се, неким случајем,
приче мојих сасудбеника (неки од њих били су  припадници партизанског покрета,
храбри борци) о страшном страдању, у људској историји без примера, њихових за-
вичајаца. Голоруких цивила, у Босни, на Банији, Кордуну и Лици, од стране хрват-
ских и муслиманских усташа крволока. Ја сам само слушао и ћутао, стојећи пред
решеткастим  прозорчетом кроз који сам ноћу могао да видим јака, треперава
светла са Дедиња, где бих  проводио највећи део бесаних ноћи. Стајао, са сузама у
очима, и шаком у грлу, с мислима о мојој Бранки која је требало да се породи кад
су ме одвели; сећајући се и  наше Стабанџе, наших села на Сувој међи; опљачакних
и попаљених. Сећајући се побијених и покланих жена, деце и старчади по двориш-
тима, на путевима, на њивама, по јарцима, потоцима и шумарцима. У црквама.  Све
су то сад гробови без крстова, пешкира и босиљка на њима.  Шта да о томе причам,
како и коме, кад је то неизрециво. С оне стране људске речи и ума.  Чија рука може
то да опише, које перо да уобличи ту грозу и ужас, и који папир то да прими, на-
стојећи да тај пакао, који превазилази и дантеовски,  пронесе кроз време и векове,
а  да пшретхподно не сагопри?... Што су она светла бивала све блештавија, ја сам 
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био све тужнији и сузнији, мој  Виде... Али, то нам је, изгледа, судбина. Док је њих
и док је нас, мислим на наше старе душмане, то ће тако бивати. Јер то је рођаштво
наших несрећа, како би рекла Марина Цветајева, и нагло заћута, одмахнувши
руком. Гледао је некуда у висини онога  зеленог крова испод кога је виркала једна
крупна звезда. Можда Даница, расвитова најавница и праћеница.

– Дуго нисам могао да прихватим, да се помирим са њеном страшном поруком
– настави Марко – иако сам проникнуо њену суштину, једну чудну реченицу Бориса
Пастернака, или можда Михаила Булгакова, нисам више сигуран (углавном, и један
и други су,  Виде, два највећа руска писца двадесетог века) а која гласи: „Свако добро
дело биће кажњено. Тако ми и треба“. Понављао сам је у себи суманито,  као мантру,
док сам био у истражном, и доцније на Голом отоку, и она ме је једно време смири-
вала и утврђивала у мојој невиности за коју сам кажњен. Схватио сам да у ту рече-
ницу стане живот сваког човека, био он добар или зао, иако се првенствено односи
на доброчинитеље и милосрднике. На невине, можда понајвише, уколико таквих
уопште има. Изузимајући тек рођену дечицу. Увидео сам, тамо на оном камену, да
је зло најстварније што постоји,  и да је  преовлађујуће; да је оно  точак који све врти,
стожер око кога се  све врти;  да навлачи свет на своју губаву  руку као рукавицу, да
је скида кад му се ћефне и хитне је у лице светини; да је добро, већ у својој слабашној
клици, осуђено на љуту борбу и исходни затир. Кад су  ме однели, полумртвог, у
болницу у Сплит, одбијао сам лекове и храну све док ме нису, на силу, везаног, на
игле прикопчали, јер сам  прижељкивао само смрт, сањам једне ноћи да сам, опет,
у Русији, и да сам се сусрео са Пастернаком  и Булгаковим. Каже ми Борис који је
имао ситно, жутњикаво лице Михаилово, његову маску са одра: не смеш  дозволити
да  те униште!  Они то желе, али се ипак нешто двоуме. Као да им због нечега још
требаш. Ти мораш писати о томе што ти се дешава! Писати, Марко! Јер, рукописи
не горе! Нема ватре за њих. Нису је још открили. Док он то изговара, ја снажно од-
гурнем од себе Бориса Булгакова или Михаила Пастернака, и вичем из свег  гласа:
Ти си исти као и они! Сви се ви исти! И онда видим како одгурнути пада под трамвај
који је у том трену однекуд наишао,  а његова глава се потом котрља по улиици,
одакле се ори онај глас: Мораш писати, Марко! Мораш!!! Пробудио сам се са врис-
ком, који је окупио око мене беле мантиле. Видео сам их како ме са стропа гледају,
и језиво се цере...

– А те проклете каљаче, први пут чујем за њих,  да ли си баш морао, од толиких
других ствари, да њих  баш  купујеш? – бојажљиво га прекиде Вид.

– То сада изгледа банално, као и што јесте цела та ствар оког мог хапшења.
Али љубав према Русији и њеној уметности и књижевности, према томе народу и
његовој култури живљења, најзад, не познаје и не признаје границе баналног. А ка-
љаче, то је култна обућа готово  сваког Руса...  Мој  Виде, оно што претерано волимо,
то нам на крају, изгледа, дође главе; то нас убије. А један који је био са мном на 
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Голом, кога су звали, с презрењем, видео сам, „Србин из Хрватске“, а  не знам зашто,
уместо именом и презимном – Станко Опачић Ћаница1, а био је тврд и издржљив 
као онај камен на Светом Гргуру, где би и ђаво сатр’о своја кола. Таквог човека
нисам до тада срео. Инатан и пркосан, тај се дружио и  разговарао је са киме је он
хтео, и ништа му нису могли, а није ревидирао –  рекао ми је: „Е, мој професоре,
пјесниче мој, како си себи могао дозволити да те једне обичне каљаче, једна
мртва ствар,  издвоје из групе, учине од тебе, на силу Бога, издајника 
и прељубочинца другарице Партије, идеолошког противника, дисидента; отпад-
ника... Ја сам, барем, овима на власти свашта приговарао и каштиговао их,  јавно,
без ограде и зазора, сељачки грубо,  тврдо и оштро, као тесарском сјекиром, јер сам
дрводјелац, и друкчије не умијем. Од такве сам грађе. А  и не заслужују боље.  Али
ти, и те твоје каљаче – то ми никако не иде у главу...“ А ето, хтео сам само да обра-
дујем сестрића једним скромним поклоном. А желео сам да нашу Стабанџу и око-
лину, све тамо до Ћорковаче и Чаве, још једном да препешачим, да удахнем, и у
очима понесем сваки детаљ, сваку слику:  путељак, врело, њиву, кућу, згариште, лет
птице, расвит и залазак сунца,  шуму, цркве наше,  и гробља наша која пропадају и
зарастају у коров. А ти знаш, Виде, кад се тамо, код нас, окиша и разблате  путеви,
то су права калишта, да се тешко и на  коњу може, а камоли пешке. Али, ђаво ми се
уплете у посао и намере, као онај Булгаковљев Воланд да ми је подвалио два пара
истих каљача. То беше, мој Виде, ваљда онај мој суђени – код  нас тамо на Сувој
међи, рекли би, сећаш се: врагометни час...

Већ се увелико беше разданило. Сокаком поред Видове куће немо су прола-
зили, као у каквом мимоходу, и као да одвајкада туда пролазе, са малим завеж-
љајима хране, надничари. Сви погорелци изреда, из ко зна  којег рата по реду,
махом из Босне и Павелићеве земљишне заоставштине. Они ће данас, за ситну на-
докнаду, на сунчаној припеци, на пољима којима су границе недогледне, а без хлада
и заклона од жарњаче, окопавати кукуруз и паприку;  купити бале шеничне сламе;
жњети конопљу и лан, и после потапати у воду; вадити шећерну репу и трпати у
коњску запрегу, ретко у тракторску приколицу...

На клупи је седео један човек. Онај што беше заогрнут  длакавим поњетком.
Он се, у неверици и са чуђењем,  освртао око себе, зверао  по дворишту као да је
нешто изгубио, улазио у кућу и враћао се назад. Излазио на улицу, и гледао у оба 

1 Станко Опачић Ћаница ( 1903 - Тушиловић  код Карловца, Хрватска; - 1997 у Шапцу, у избеглиштву). Са-
купљач народних умотворина, песама и прича, које су објављене за његовог живота (Народне пјесме Кордуна,
1987). По занимању био тесар. Рано, већ почетком 1941. године, прикључио се Брозовом партизанском покрету,
истакао се у борбама и био на високим војним дужностима током НОБ-е. Био већник ЗАВНОХ-а у Топуском,  где
је српски народ у Хрватској проглашен за равноправан етнос са Хрватима; члан прве владе Хрватске која је  фор-
мирана у Сплиту 1945. По ослобођењу од немачких фашиста и хрватских усташа, отворено замерао првим људима
Хрватске (Бакарићу, Хебрангу, Крајачићу...) због запостављњања попаљених и  опустошених, геноцидом затртих
српских нассеља на Банији, Кордуну, Лици и Далмацији приликом обнове и изградње инфраструктуре. То га је
коштало сужањства на Голом отоку.
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правца. Али, његовог ноћашњег драгог саговорника нигде није било. Траг му се за-
метнуо. И није га ни могло бити. Тај је трагично скончао живот, бацивши се са
зграде свога београдског стана, пре двадесет и  пет година. А можда и пре свога ро-
ђења, јер мртвозорника није било и судије није било, осим двојице мрзовољних, од-
сутних милиционера. А престоничке новине су, у својој црној хроници објавиле
вест, ситним слогом, у дну странице, да је „поред те и те зграде јутрос нађен леш не-
познатог мушкарца“. А сада је, и данас је, седамнаести јули 1997. године. А као да је
јули 2077. године, када је и настала ова приповест, јер ју је управо тада непознат
неко први пут прочитао.  Кућа је и сад тамо где је одувек била. И она клупа, на којој
седе она два човека. Читаочеве очи једине су у стању да их виде. А надничари,  као
у избегличкој колони, гиљају на пуста ратковачка поља. Иако се негдашње лехе и
житничке површине  без усева, јер су сејачеве руке давно клонуле, и големо ратко-
вачко пољиште и њивиште је голо,  отворени логор под небом, оних који траже кору
хлеба, из дана  у дан све је више.

Шта се то ноћас десило у кући  Вида Врањешевића? Ко га је то посетио, на јави
или у сну? Или можда  на ономе свету.

На месту где је до малочас седео онај други човек, видело се нешто налик на
високе, гумене чизме. И још увек се налази тамо. (Хоће ли то неко од Врањешевиће-
вих потомака посетити родни завичај, тамо где сада живи неки други народ, и где
време, његове дневне и ноћне откуцаје, откуцава сахат са минарета?) Само се чита-
лац, који има увид у све, у времену и изван њега,  може у то уверити, и разрешити
тајну оне остављене ствари.

Треба само да посети Ратково и отиде на одређену адресу.
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ШАКА МОГА БРАТА
– с мојом срасла

брату Дејану

У сну сам имала
Шаку мога брата.
У мраку ми нарасла
Рука дечака ...

Је ли моја крхка,
Што се у прсте листа
– Снага момачка ?

Струји ли мојим нервом
Радост дечачка,
Боже, што си ме очудесио
Шаком дечјом као прамером?

Је ли ова дечја рука
Само одушена мука,
А мушка?

С чијом је срасла
У чију урасла
Моја – виткостаса ?
Јесам ли једном
До дечачке порасла?

О, прсти моји крхки,
Што Чудо вас
у  мушке прекрсти,

О, нокти широколисти,
Санче, Дечаче, ноћу смо исти.

Бог нашу Нежност 
снагом крсти.

БОЛОГЛАВА
Мојој секи, Драгани

Шта си ми наменио, Господе?
Изгоне, прогоне,
Самне дланове
Влаге и сновне траве

И овог пролећа ...



Раскишићу се
Разденути
Увенути
У дим паљевине
с ливаде дражевачке
уденути ...

Прамичак – плавичак
Од бити моје
Прометнуће се у свитак

Кад нико није мени
истак. 

ЗАХВАЛНОСТ БОГУ ПОЕЗИЈЕ
Цеци

Само Поезија може да ме прими
Вулкан душе да подржи
Гротло жара да издржи.

Господ је премерио сваком :
шта може, како ће,
с ким и куда  ...
Хоће ли под руку држати
земаљску прилику ил
небо: Лирику ...

Ни најбољи човек ме
овако  премерио не би ...
И монах скрушен би ми
задао теже од Тебе, Господе ...

Јер ме нико не зна
до најдорњег нерва ...
Ти си,  Боже, прео
пређу мога гена ...

Одредио да будем Поета.

Највиша ми и најскупља мера ...
Па зар могу и трен
бити земна ?

Душа млади, ко вулкани ...
Вечна, непремерна ...
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Ех, бицикл, бицикл! Шта је у оно вријеме значило
имати бицикл!

Репортеров глас је подрхтавао, треперењем појача-
вао осјећај узбуђења.

У посебној телевизијској емисији, у најгледанијем
вечерњем термину, приказана је репортажа о Замјени-
ковом дјетињству. Он сам није се лично појављивао, али
су се многи из његовог завичаја утркивали ко ће дуже и
љепше говорити о дјечаку који ће – сви су то већ тада зна-
ли – постати значајна личност и битно утицати на њихове
животе и судбину цијеле нације и државе. Било је, додуше,
и оних којима је језик бржи од памети, али су брзо уоча-
вали да су застранили и враћали се на пут којим морају сви
да иду.

У школском дневнику, на страници крај његовог имена, није било довољно
простора да се упишу све петице које је марљивим учењем и  својим знањем
заслуживао, говорила је госпођа која се за ту прилику посебно обукла и уредила
фризуру, кћерка почившег Замјениковог учитеља. Њен отац је о свом најомиље-
нијем ђаку увијек с одушевљењем причао, поносан што му је баш он васпитач. Био
је пресрећан када је доспио на тако висок положај и тада је с поносом говорио како
је његов бивши ученик постао учитељ своме учитељу. Том немирку књиге и свеске
су увијек биле неуредне и ријетко је када добијао оцјену већу од тројке, присјећао
се Замјеников друг из разреда, одликаш који није имао могућности да настави
школовање, данас вриједан ратар. Али – схвативши о коме говори, брзо се досјетио
како да ублажи оно што је несмотрено рекао – али, његове тројке биле су вредније
од петица које су добијали други ђаци. Кад би га учитељ прозвао да одговара,
клатарао је тијелом лијево и десно, погледом тражио спас у нашим погнутим
главама, јер је шаптање било строго кажњиво, могла се добити јединица ако само
писнеш, и, кад помоћ ниоткуд није долазила, почињао је да муца... овај... из његових 
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уста су као ројеви осица излијетали стихови, бројке, датуми значајних историјских
догађаја, географски подаци.

Живио је у приградском насељу и кућа његових родитеља била је окружена
повеликом баштом, засијаном разним поврћем, причао је дежмекаст старчић,
рекавши прво да су били прве комшије. Ваљало је толику башту обрађивати, у рано
прољеће прештијати ашовом и засијати, касније плијевити, окопавати, заливати.
А он баш није волио да ради, слушао сам како га мајка и отац дозивају да им се
придружи и гледао како иза куће прескаче ограду и бјежи према ријеци. Требало је
видјети како тај дјечачић вриједно ради у башти, говори други старчић, мршав и
усукан, тврдећи да је и он био Замјеников први комшија, али му је кућа, гледано с
улице, била с лијеве стране. Немаш га шта видјети, а отме од оца ашов, па риља ли
риља, захвата и преврће комаде земље теже од њега самог. И по томе се видјело да
ће постати човјек вриједан поштовања.

На школској приредби, или на одмору, у школском дворишту, плане као
шибица, штекће дебељуца у поодмаклим годинама, али још добро очуван и пун
снаге. Лакше му се било потући него рећи Помози Бог! Сви су бјежали од њега чим
муње почну да сијевају у његовим очима. Тај је био толико миран да је пазио и гдје
стаје, да мрава не би згазио, упада у причу мршав човјек, сличан накривљеном
суварку. Ако у његовој близини дође до какве препирке или, не дај боже, туче, ето
га да мири и развађа! Ма, душа од дјечака. Ко је знао да гледа и мисли, могао је већ
тада наслутити шта ће од њега постати.

И тако редом.
Негдје пред крај емисије један Замјеников рођак рече да је дјечак морао до

школе у центру града да пјешачи дуже од сата. И по киши, и по бљузгавици и кад
сјеверац зауставља дах, говорио је и затезао око себе сако као да осјећа ледене пипке
фебруарске циче. Враћајући се из школе куповао је и кући у рукама или на леђима
носио шећер, кафу, уље и друге кућне потрепштине, да родитељи не би губили
вријем на одласке у трговину. Гледао га сваки дан столар Крстан Распоповић из
радње крај које је пролазио, па га једног дана позва и даде му свој стари бицикл.
Јест дотрајао, али може се поправити. Кад се добро подмаже, биће као нов! Требало
је видјети како се од тада дјечак весело возио према школи и натраг. Откад је добио
бицикл и сусједима је куповао ситнице у добро снабдјевеној самопослузи у центру,
гдје је све било јефтиније него у продавницама у њиховом насељу. Није му тешко,
говорио је. Сад кад има бицикл, може понијети колико хоће.

Ето како један ислужени бицикл, који је могао завршити и на отпаду, може
некоме донијети радост, закључио је репортер. И данас сигурно има много дјеце
која пјешаче и сањају о томе да имају бицикл. А колико само тих старих двоточкаша
купи прашину по шупама никоме не служећи, рекао је на самом крају емисије.

(Узгред, тог новинара више нико није видио на телевизији. Мада је био врло
искусан, није знао да користи маказе, па је у репортажи оставио изјаве и оних који
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очито нису познавали Замјеника када је био дјечак, јер да јесу, зар би говорили о
тамо некаквим измишљеним тројкама, прескакању ограде и другим глупостима?!
Због заслуга у рату новинару нису могли дати отказ него су га, пред пензионисање,
пребацили у документарни програм, да припрема емисију Догодило се на данашњи
дан. Уреднику су припријетили, како су причали добро обавијештени, да прије
емитовања пажљиво прегледа његове прилоге, јер кад је могао у репортажи о
Замјенику пустити да свашта говоре разни елементи, ко зна какве би још пропусте
могао начинити. На примјер, код живог Замјеника, говорити о Генералном на
његов рођендан, мада је постало неписано правило да се Генерални више не
спомиње.)

Сутрадан, у освит, радник обезбјеђења угледа како се центру трга у самом
средишту града приближава погнут човјек гурајући бицикл поред себе. Када се
заустави, осмотри трг окрећући се на све стране, положи бицикл на тле и врати се
истим правцем којим је дошао.

Радник обезбјеђења у стражарској кућици испред Замјеникове резиденције
погледа све четири екрана и кад се увјери да ниједна камера не биљежи ништа
необично, изиђе и упути се према центру трга. Пришавши бициклу оцијени да је
стар и да је вјероватно запамтио године младости погуреног човјека који га је
дотјерао и оставио недалеко од Замјеникове резиденције. Дохвати картончић
причвршћен на горњу пречку рама и загледа се у текст исписан невјештим,
поприлично дрхтавим рукописом. У ВОЗНОМ СТАЊУ, обавјештавала су крупна
велика штампана слова, а испод тога, исписана мањим писаним словима,
рукописом првачића, кочоперила се вјероватно с муком срочена реченица:
Непознатом дјечаку чије је дјетињство слично Замјениковом, да нам служи за
понос, као и он.

Док се враћао према стражарској кућици, радник обезбјеђења је, на своје
велико изненађење, видио како са свих страна према центру трга пристижу људи
возећи или гурајући поред себе бицикле. Прије него што је успио да о томе
обавијести командира страже и затражи појачање, јер је осјећао да се новонастала
ситуација мора што прије разријешити, а то сам никако није могао, гомила на
средини трга све више је расла и према њој су се сливали све већи и гушћи таласи
бициклиста.

Прије него што је пристигао дежурни вод полицајаца, увијек спреман да
интервенише кад треба и гдје треба, трг испред Замјеникове резиденције био је
затрпан бициклима и за пјешаке ту више није било пролаза. Мало касније
дародавци су своје старе бицикле почели да остављају по тротоарима и коловозима
околних улица, а како је вријеме одмицало, затрпаване су и оне нешто удаљеније. 

У првим јутарњим вијестима све радио и телевизијске станице из минута у
минут доносиле су нове информације о широком срцу народа, разњеженом
дирљивом причом о Замјениковом дјетињству, па је то подстицало све више људи
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да дарују бицикле. Чим су отворене продавнице, у њих су похрлили они који су
поодавно двоточкаше замијенили бољим и удобнијим превозним средством,
срећни што у вријеме Замјениковог дјетињства није било толико аутомобила да би
се могли поклањати.

Узалуд су власти путем радија и телевизије обавјештавале грађане да је
поклоњено већ толико бицикла да их може добити сваки дјечак или дјевојчица
којима је потребан, већ до поднева главни град је био затрпан, па је био онемогућен
сваки саобраћај, чак су се и пјешаци врло тешко пробијали. У продавнице нису
стизали хљеб и млијеко, људи су каснили или уопште нису стизали на посао,
школске учионице биле су полупразне, а у амбулантама нашли су се само они
пацијенти који су поранили да би ухватили ред. 

Права узбуна настала је тек када су патроле саобраћајне полиције извијестиле
да се свим друмовима према главном граду крећу колоне камиона натоварених
бициклима. Узалуд су покушавали да их зауставе и врате, возачи су говорили да су
добили изричита наређења и да се не смију вратити док их не изврше.

Тек трећег дана почело је да јењава пристизање бицикла у главни град, а када
се Замјеник обратио нацији, захвалио на спонтаној акцији солидарности и замолио
да се оконча, градске власти и полиција могли су да одахну. Али, чекале су нове
обавезе. Замјеник је наредио да се сви расположиви камиони упуте у главни град,
а градоначелник је мобилисао јединице цивилне заштите које су даноноћно
утоварале бицикле и слале у градове и у села у унутрашњости.

Прича о бициклима окончана је неколико дана касније, када је један други
телевизијски репортер, извјештавајући о предаји бицикла ђаку пјешаку у
потпланинском селу Вучиловац, рекао да срце цијелог народа и кроз бицикле куца
за вољеног Замјеника.

*   *   *
Феликс и Фелиција Јовановић.
Сва слова су била исте величине, правилно исписана, постројена као почасни

ешалон елитне војне јединице, спреман да дочека високог госта.
Типично за Активисту, помисли Секретар. Да испише само једну заобљену

линију, препознао би његов рукопис. Писао је ћириличним писмом, увијек
наливпером и тамноплавим мастилом, никада графитном или хемијском оловком.
Редови правилни, као да су исписивани по затегнутом концу, једнаке ширине,
размак између њих увијек исти. Савршени до безличности, баш као и сам
Активиста.

Јовановић? Како ли се осјећају људи који имају тако обично, сиво, свако-
дневно презиме? Као појединац у маси у којој баш ништа не значи? Сламка у
пласту! Да је његово, Секретарево, презиме тако истрошено, он би га сигурно у
раној младости био промијенио. Мора да је врло досадно бити Јовановић,
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Петровић, Ковачевић, Илић, Павловић, Јанковић... Како имати особеност и бити
личност с таквим презименом? Друго је то кад имаш презиме какво нема нико или
га носи само неколицина у мјесту у коме живиш. Листаш телефонски именик, кад
тамо – само један број с твојим презименом! Твој! Е, онда си, брајкане мој, неко и
нешто, појединац изван масе. Свој човјек.

Секретар је тог јутра био некако безвољан, заправо равнодушан, успорен,
склон расипању мисли на неважне ситнице. У агенди (о, како је заволио ту ријеч
кад ју је први пут чуо од Активисте док му је једног јутра пружао омотницу с
дневним обавезама!) није било најаве значајнијих догађаја, никаква сједница није
била заказана, ниједна посјета планирана. Није волио, мрзио је заправо, сивило
јутра које не наговјештава узбудљиве сусрете или акцију било које врсте. Највише
је волио оне дане у којима је доносио важне одлуке, постављао на положаје,
смјењивао, искључивао из партије, ишао у посјете, дочекивао надређене из
Централе. Миран дан насличнији је једноличном браку, подношљив, али
незанимљив. Као изношено одијело.

Феликс и Фелиција?!
Секретареве мисли поскочише, као комадић меса бачен на жар. Проклете

трећеразредне телевизијске серије! Откад су почели да их приказују, људи дјеци
надијевају свакојака имена, па дјед Глигорије  из Грабика има унука Валерија, а
баба Стана из Растика унуку Есмералду. И, гдје се нађоше Феликс и Фелиција да се
сједине? Брат и сестра, муж и жена, шта ли су?

Голијанов поток, прочита секретар други ред, уредно исписан руком
Активисте на папиру чија се бјелина засијецала у очи. Па да! У том приградском
насељу живе баракаши, у кућицама склепаним од дасака, обложеним
извитопереним шперплочама и излијепљеним дебелим картоном. Кад не луњају и
не скупљју отпад, или кад на сокацима у групама не гледају телевизијске серије,
завуку се унутра и праве дјецу. Направе их толико да им свима не могу ни нормална
имена надјенути, него позову јунаке телевизијских серија да им у томе припомогну.

Десето дијете.
Прије него што је почео да одгонета шта ли је тиме Активиста хтио да каже,

он се одједном појавио пред Секретаром, тих као сјенка, никоме другом сличан него
самом себи, оном јучерашњем или негдашњем, давном.

– Десето дијете? – упита Секретар не подижући очи с папира на коме су била
исписана само та три ретка.

– Кумство – одговори Активиста равнолинијским гласом, као да саопштава
нешто што би свима требало да буде јасно, али кад примијети да са Секретаревог
лица није нестало запитаности, настави не уносећи живост у своје ријечи: – Као
краљеви и цареви... Могао би и Замјеник да кумује у случајевима када неки брачни
пар добије десето дијете.
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Секретар умало не поскочи из фотеље. Коначно акција потискује једнолич-
ност. Дан постаје онакав какве воли.

Даље је све ишло брзином која је у Кабинет унијела велику живост, а
Секретара узнијела на висине с којих је ствари видио много јаснијима и осјећао како
се и даље уздиже и расте и како му је Централа све ближа, само што није закорачио
у њене сањане одаје.

Активиста је већ имао текст дописа Замјенику који је Секретар потписао и дао
куриру да, најбржим аутомобилом, однесе у Централу. Ако би Замјеник изволио да
се прихвати кумства сваком десетом дјетету истих родитеља, а породица Јовановић
(имена Феликса и Фелиције нису споменута, чинило се и Активисти и Секретару да
би била непримјерена презимену) недавно је добила десето дијете, сина, па би и
њима и цијелом овом крају била част да му Замјеник кумује. То би био велики
подстрек за пораст наталитета у земљи и за прегнућа сваке врсте... И тако даље...

Одговор је стигао сутрадан, такође брзом, курирском поштом: Замјеник са
задовољством прихвата иницијативу и Комитету ће благовремено бити послано
обавјештење када ће се чин кумовања уприличити. 

– Ето прилике да Замјеник коначно дође у наш град – рекао је Секретар Вајару
кога је позвао да за високог госта уради скулптуру, али не обичну, какве се
поклаљају заслужним активистима и трудбеницима, него да буде онако, је ли,
достојна такве величине као што је Замјеник. Ништа апстрактно, али ни сувише
реално него, као што је већ речено – онако, знаће Вајар већ како. Нека ни на шта
не асоцира, ваља се чувати разних тумачења Замјеникових савјетника који га
окружују као непробојни штит.

Узбуна је настала када су Секретару рекли да се до бараке у којој станује
породица Јовановић стиже блатњавим сокаком пуним рупа, мјестимично толико
суженим уџерицама с обје стране да шири аутомобил не може проћи. Секретар је
позвао директора Стамбеног предузећа и наредио да истог дана, или најкасније
сутрадан, Јовановићима додијели четворособан стан у центру града.

– Нема да нема! – љутито се издерао на уплашеног директора. –  Исели неког
гузоњу, ако не знаш кога другог можеш и градоначелника!

Директору Услужно-занатске задруге рекао је да за дан морају у стан који буде
додијељен Јовановићима уградити нову столарију и окречити га, а директору
Фабрике намјештаја Нова визија наредио да стан опреми најсавременијим
намјештајем и уређајима. Не смију себи дозволити да се брукају пред Замјеником.

Пошто није смио ни привирити у градоначелников кабинет, директор
Стамбеног иселио је пензионисаног професора латинског језика Николу
Витезовића (То је презиме! – ускликнуо би Секретар да су га о томе информисали),
сина предратног револуционара, одмах послије ослобођења проглашеног народним
херојем и почасним грађанином.
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Док је стан преуређиван, Секретар је наредио да се Фелиција и Феликс без од-
лагања приведу у матичну службу и да им се по хитном поступку промијене имена.
Зар да са садашњим изиђу пред Замјеника?! Нека буду Стојан и Стојанка, као да су
се испилили из народне пјесме! Узалуд су се бунили, као што ће се касније свим
силама супротстављати пресељењу из Голијановог потока у центар града. Највише
им је сметало што им нису дозволили да понесу оштећене пластичне канте, лаворе
и бањице, дотрајали, нађен на отпаду па поправљен телевизор и скупљене а непро-
дане секундарне сировине (тако су звали гомилу старудија јер их је то увјеравало да
се не баве сваштарењем него неком врстом бизниса, што је сада у моди).

Живост у кабинету достигла је врхунац када је курир из централе донио ново
обавјештење.

– Стиже Замјеник! – узвикнуо је Секретар и његов одушевљени глас протресао
је све ствари у кабинету, па се извукао кроз одшкринута врата и ходницима разлио
по цијелом Комитету. – Стиже! – поновио је с још већим одушевљењем које се,
попут воде кад се излије на суву спужву, ширило на све који су се скупили око
Секретара. – И нас ће коначно да обасја сунце, доста је само на друге изливало свој
раскошни сјај!

Полако је развио лист који му је малочас, претходно га извадивши из коверта,
пружио Активиста. Мање од секунде ужарени Секретарев поглед пријетио је да
запали папир који је држао објема рукама, а онда је сјај у очима нагло спласнуо,
угасио се као пламен свијеће под налетом вјетра, лице му се зарумењело, па
позелењело, да би убрзо постало бљеђе од папира с кога је, мрмљајући, Секретар
читао обавјештење из Централе.

– Изасланик! – успио је некако да проциједи кроз стиснуте зубе и испустио
папир који је, као лептир, дуго кружио изнад стола, запео за његову ивицу, па
кружећи и даље пао на дебели тепих, крај ногу нијемих чиновника. –
Изасланикчић, изаслано му сунце његово! – рекао је гласније, још дрхтавијим
гласом, па шмугнуо у просторијицу иза радног стола, у коју нико осим њега не
улази.

Сутрадан је стигао један анемичан старчић из Централе. Блиједо избријано
лице, проријеђена сиједа коса смотана и слијепљена на ћелавом тјемену,
тамносмеђом бојом офарбани уредно поткресани брчићи, празан поглед
водњикавих очију, шиљаст нос, онакав какав дјеца срећу у сликовницама – зар
такав човјек може бити изасланик моћног Замјеника! Ето га Јовановићима, који,
што се мене тиче, могу опет да се зову Феликс и Фелиција, говорио је Секретар у
себи, мени такав не треба!

И није отишао на свечани чин кумовања, послао је Активисту. А тамо се све
претворилио у лакрдију. Када је изасланик упитао дојучерашњег Феликса и
однедавног Стојана како му се зове првих деветоро дјеце, он се изненадио, као да је
од њега тражио да објасни процес цијепања атома.
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– Не знам, да га ‘ебеш! – рекао је на крају немоћно. – Некима смо давали
имена, некима нисмо.

На изаслаников упитан поглед, Фелиција је још збуњенијим и немоћнијим
погледом прелазила с главе на главу своје окупане дјеце, држећи најмлађе у
наручју, па је на крају, мислећи вјероватно да се подразумијева и да не треба
изговарати први дио реченице, промрсила:

– Да га ‘ебеш!
Коначно је готово непримјетан грч мало покренуо изасланиково лице, па је

упитао како ће се звати Замјениково кумче.
– Не знам... нисмо... – замуцао је Феликс, а онда се нагло усправио, као да му

је неко однекуд дотурио спасонисни одговор, па одлучно рекао: – Нека се зове као
Замјеник, да га ‘ебеш!

Сиво изасланиково лице је поцрвењело. Та псовка, коме је намијењена?!
Извадио је из џепа златник са Замјениковим ликом и тутнуо га у Феликсову руку, а
Феликс га је брзо принио устима и загризао, да провјери да ли је право злато.
Изасланик је тај чин схватио као превршену мјеру и без ријечи изјурио из
четворособног стана, запевши успут за неколио старих пластичних лавора и канти
које су Јовановићи ипак успјели некако унијети.

Новине су сутрадан у насловима објавиле Феликсову реченицу Нека се зове
као Замјеник, избрисавши њен други дио, јер би се и читаоци могли упитати на
кога се псовка односи.

Секретар цијели дан није ни ријеч проговорио, а сутрадан је, наредивши да
Јовановиће врате у Голијанов поток, с доста самоувјерења шапнуо Активисти:

– Направићемо ми ипак замку Замјенику коју неће моћи мимоићи!
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1.
новембар је начео орах
у њему је била пепељугина
хаљина из секенд хенда без једне ципелице
а ја сам тражила само њене мишеве
да ми од бундеве кочије начине
како бих могла без преседања у неколико аутобуса
да стигнем на један маргинални догађај који ме се
у суштини  не би ни тицао да нисам којим случајем
ја плакатирана као главна личност  истога
већ сам имала на себи хаљину из претходне песме
и неколико резеврних бисера у минђуши
када ме је пресрео оштар поглед виноградара
на чији сам песак не хотећи да правим прекршај
управо усмерила свој перформанс с орахом
не волим оштре погледе ни гласну реченицу
али се нисам повукла
јер сам препознала у смеђим очима
доброту оног виноградара из претходне књиге
и знала сам да се она наслеђује
те да овога пута могу мирно да сачекам мишеве
нисам се окренула после повратка из призора
јер сам зачула шкрипу сандала возара кочија које изгледа
уопште нису биле измишљене
ко ни упрегнути коњи са једним именом yin
и другим надасве yang
што су чекали време таме у куполама ораха из којег смо
избацили речену пепељугину хаљину
и нашли другу ципелицу на
потпуно неочекиваном месту
и како је поноћ била надохват
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ја сам истрчала на сцену заборављајући даљи текст
и пала у емоцију без интелигенције
браћа грим су још оштрила пера
док сам свеједно бацала остатке дана у кошару
имитирајући покрете берачица грожђа
које су око мене у пола гласа неку
сасвим дугачку нежност
певале
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2.
браћа грим су ми онда отписала
драга наша
прекрајање значења у бајкама

дозвољено је
али ако се наводи име личности која

је измишљена
и толико деценија проверена код

наших читалаца
у најмању руку заслужује прекор

нетачна чињеница
тумачења лика мишева у оној

насловљеној 
пепељуга
хоћемо да кажемо да ми никада тим

малим створовима 
не бисмо поверили тако крупан

задатак 
читај метаморфоза бундеве у кочије
јер смо проценили да такво што

заиста не би ваљало нити
би било уверљиво
зато вас најљубазније подсећамо на

сцену код гроба пепељугине мајке
када се изненада јавља лик добре виле
која је за преображај номинована
и молимо да у вашем сочињенију ту

грешку исправите
јер деца су навикла а њих има пуно

данас у одраслима

на одређен редослед догађаја у
нашим бајкама

и зато су оне
баш због те драматургије 
и лековите
срдачно вас поздрављамо и молимо
да песничку слободу мало окрњите у

корист
веома важних и верујемо суштинских

исправки
које смо били слободни да вам

упутимо
а оно за second hand хаљиницу наше

јунакиње
добро то вам опраштамо
јер ваше време у којем живите заиста

јесте
као да је изишло из неке радње са

second hand робом
зато вам и не замерамо што сте у

очајању
покушали да померите стари

распоред неба
под којим ми и данас живимо
и одавно се више не чудимо како ни

бајке
ни снови на ваше доба
не примају се
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РЕЧ

Реч ноћ само нашу
реч сумрак рече.

Бели корак ипак и
нечију црну шетњу изрече.

Реч ноћ замрачи само
један свој слог.

Реч улица урачуна реч град
у свој урбани улог.

Ноћ-пролазник прошета
понеко мрака слово.

Реч сумрака хоће да
буде наша реч поново.

Град пожеле да буде
једна кратка, раскрснице реченица.

Реч ноћ изговори 
реч дан као нека почетница.

СТИХ

Стих града упамти
једва улице песма.

Ноћ заврну 
сумрака света чесма.

Ноћ тек узгред поменуше
неки мрака стихови.

Стих ноћи упамтише
тек црни наши духови.

Град трампи своју 
песму за улицу рима.

Стих пролећа крије
сва стиха зима.



ПЕСМА

Слог ноћи иза леђа
речи дан пева.

Реч муња ипак као
само песма сева.

Нема ноћ покупи
нашем црном све речи.

Ноћ као илузије наше
тужне ноћи звечи.

Јесен поста наше 
песме јесени, жута ситница.
Сумрак залечи наше
песме ноћи болница.

ЈЕСЕН

Јесен превише дорађује
све жуто.

Туга дочека илузију јесени
да је све жуто просуто.

Ноћ јесени упорно
тражи своју дневну јесен.

Јесен згули са жутог оног
ко је као јесен занесен.

Туга на исувише наш жути
начин тражи јесен.

Јесен признаје да је
жута и њена сен.

Лист света исто као
наш лист јесени опада.

Песма јесени исто као
и реч јесени страда.

Јесен живи од илузије
да је света лист.

Јесен проверава да ли је
наш вербални жути лист

од илузије опадања чист.

СТРОФА

Реч ноћ покупи
нашег сумрака строфа.
Ноћи испаде препуна
наших црних речи, кофа.
Реч време се крије иза
свог лошег стиха.
Реч ноћ убеђује строфу
сумрака да је тиха.
Реч ноћ једва премости
строфе црног занос.
Реч ноћ спотакну Сунцем
речи дан понос.

ЈЕЗИК

Реч смрт исто као
реч свака говори.
Реч јесен само налик
на жуто наше нешто збори.
Реч ноћ уместо наше
речи ноћ нешто рече.
Реч трен нађе од свог
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језика и времена нешто прече.
Песма ноћи се ули у
своју реч вече.

СИМБОЛИ

Ноћ створише неки нови
црног вербални симболи.
Реч јесен прекрише сви
самогласници жути охоли.

Јутро изненада посети
своје бело стратиште.
Врисак јутра протурише
црни симболи који вриште.

Илузија јесени поста 
исувише своја жута позадина.
Стих крви затражи да не буде
баш свакој речи црвеног осовина.

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ

Лице ноћи једва потону у
оно црно непријатно.
Реч наказа размонтира 
код себе оно рогобатно.

Илузија човека храмље
као сопствена напетост.
Јутро разбаца у ноћ свих
периода, свачију отупелост.

Ноћ сагледа тек
нашег црног призор.
Реч човек искочи
кроз речи песма прозор.
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У време када се талас миграција, што је за-
хватио читаву Европу, лагано ширио ка Азији,
без неког посебног осећаја за историјске дога-
ђаје, грађани су радили и уживали у цивилиза-
цијским благодетима шопинга, гледању телеви-
зијских шоу програма и гладијаторских борби,
те махнитом пијанчењу у загушљивим ноћним
клубовима. Јужњаци су се, немајући посао, се-
лили на север Европе, Прибалтик је јуришао на
Русију – а посебно у Москву – док су Руси окупи-
рали грчки део Кипра, Црну Гору, Истанбул и
читаву обалу Турске, нарочито њен јужни део.
Било је ту и много Бугара и Пољака, који су ра-
дили најслабије плаћене послове, док су Немци са универзитетским дипломама
убрзано учили кинески језик, похрливши ка магловитом Шангају и Пекингу. 

Планета се комешала у ратовима, земљотресима и временским непогодама,
драматично одступајући од своје осе обртања. Уличне борбе у Малију, са тенковима
што су рушили зидове кућерака, прошао је скоро неприметно, храна је била затро-
вана, понестајало је пијаће воде... Летело се по читавој планети, млади људи су, чи-
нило се, свуда били на граници стрпљења: обећани животни стандард – насупрот
барикадама – био је скопчан са бесконачним падом идеала. Упркос томе, посвуда
су формирана племена: ентузијастични вежбачи подизали су тегове у ритму најно-
вијих светских хитова, носећи разнобојне наруквице са трибалним ознакама. Ши-
рили су осмехе и позитивну енергију свуда где је то било потребно, радећи као
гуруи, ментори, животни тренери и промотери здравог тела и органске хране, без
брзих шећера и кофеина. Медитација, визуелизација, детоксикација и екстрасен-
зорна искуства помагали су бољем позиционирању и успеху у пословном окружењу.
Егзотични кућни љубимци, попут какадуа или мајмуна, користили су погодности
апартманског смештаја по хотелима високе категорије или су, пак, у посебно опрем-
љеним корпицама, путовали по свету заједно са својим омамљеним власницима.
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У моди су биле државе жена, организоване налик добровољним харемима, са
посебним одајама за тинејџерке, где су се девојчице мазно обраћале једне другима
користећи цитате из верских и осталих корисних књига, као и најновијих модних
часописа. Фотосешни су били обавеза за све пунолетне грађане, док су tai chi и body
pump вежбе чиниле вишемесечне тренинге у склопу наставе о илузијама реалности.
За преостале писмене мушкарце и жене, у керамичким плочицама зидова фиктив-
них држава-харема, у такозваним монументалним просторима – попут оних на
Принчевским острвима – била је исписана музика, заједно са шаманским ритуа-
лима потеклим из различитих крајева света. 

Морски таласи или старе трамвајске шине опасавали су градове које су, у
првом реду, чували црни евнуси, потом на самом изласку – стражари оштећеног
слуха, а уједно и избацивачи из елитних клубова и са градских прослава, док су ма-
лобројни, одлично плаћени истетовирани џелати били без језика, како би се јавни
ред у живописним урбаним зонама одржавао мирно и без речитих сведока. Ноћи
су овде карактерисале нечувене теревенке, и најчешће их је организовао Артан
Вехби Аксакал, уз помоћ полусестре Sabihe Ceylan, и њених прелепих дружбеница.
По узору на старе рецепте, овде су се правиле изврсне баклаве у незамисливим ко-
личинама, и током поподнева низале у тепсије, да би, већ након првог сумрака, не-
стајале са празнично декорисаних сталака, распоређених у неколико нивоа.
Врхунац свечаности бивао је означен пуштањем из позлаћених кавеза мноштва ли-
сица и вукова, што су на својим реповима вукли било прапорце или бакље, дивље
поскакујући вртовима или се привремено утапајући у мору, како би себи олакшале
душу. Као и свуда на свету – ретке животиње су и овде биле заштићене, али се није
сматрало злостављањем њихово безумно учешће у поноћном весељу. Уосталом,
тако су функционисали многи градови-буктиње, миришући на баклаву и животињ-
ско крзно, тајне и колонијално ропство. Све је било подређено уживању под окри-
љем густих ноћи. 

Најпопуларнији култ у харемима широм планете био је свакако „Апокалип-
тични поноћни клуб мртвих“ за резиденте, који је организовао хуманитарне актив-
ности, најчешће под паролом: „We аrе here to help yоu“. Ова непрофитна орга-
низација је малобројним мушким житељима градова обезбеђивала трајни конку-
бинат, педикир једанпут недељно, неограничено време коришћења теретана, раз-
личите spa третмане, масаже на бази алги или вулканског камења, депилацију,
бесплатни превоз у распону од отворених кочија, преко луксузних лимузина, све до
авио-транспорта, те значајну мултимедијалну подршку активностима што су се до-
гађале у свим савременијим квартовима cyber space-а. По одласку с овог света, сви
маскулини грађани су сахрањивани, уз посебне церемоније и почасти, у Хефесту, и
то по древним обичајима – тј. вертикално, како би се што једноставније кретали у
свету трансценденције. Речју, припадници мушког рода – као и њихови сурогати –
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били су позитивно дискриминисани на сваком кораку, у добро уређеним матрили-
неарним заједницама савременог друштва: нису радили, чак су им, с аутентичним
усхићењем, деца на улицама гланцала папуче или брижљиво чистила лубенице.

Ипак Арслан и Сабихе повремено су, и то најчешће током лета, боравили у
симпатичној берберници, на једном од Принчевских острва у Мраморном мору. У
ствари, преподне је то била берберница припадајућа култу,  претворена у мали етно-
музеј, док је током ноћи постајала нека врста ексклузивног простора за трбушни
плес, у коме је наступала Арсланова сестра по мајци. Ретки посетиоци егзотичних
плесова били су углавном евнуси, туристи и жене, чијем оштром оку и истанчаном
смислу за елеганцију и ритам скоро ништа није промицало. Улаз се није наплаћи-
вао, а ратлук се служио током самог перформанса, у малим седефним чинијама, с
филигрански израђеним ручкама. Време је овде протицало споро, као у експери-
менталним филмовима  из претходних векова.

Хизмет, Арслан – шаптала је сестра чим би угледала сталног посетиоца из Баг-
дадске улице, како се приближава угледној берберници... 

Миришљаво биље које је улазило у састав пене за бријање, било је припрем-
љено пре више од пола часа. Сви санџаци у држави знали су за тајну, али се о томе
углавном ћутало. Свако је радио свој посао, и није се мешао у ствари других људи.
Воскари су већ лагано припремали смесе за печате, којима су се ритуално затварали
лажни тестаменти. Градске власти су одлично плаћале Арслана који је свој посао
обављао сабрано и ауторитативно: при сваком покрету бритве, наносио би по мало
отрова на своју блиставу алатку. Једини проблем била је Сабихе – она је, наиме,
често патила од ноћних мора. Онако тиха и кротка, устајала је сваког јутра све
исцрпљенија. Сан који се понављао, и за који се по харемима шушкало да значи „и
нешто више“ него што се о томе зна, биле су обријане мушке главе, плутајуће по
бескрајном простору. 

Како би сестру орасположио, Арслан је узео слободан дан, даровао јој је
бочицу с уљем за бржи раст ноктију, и повео на крстарење Босфором. Било је су-
нчано преподне, а гужва на пристаништу се тек формирала. Неки су жучно рас-
прављали с таксистима, понеки су на бродове ускакали у последњем тренутку, док
је већина, у колонама, држећи дечицу за руке, испуњавала унутрашњост пловећих
гиганата. Из даљине се невештом оку чинило да ће ови огромни бродови дотаћи
конструкције висећих мостова. Али није било тако. Погледом су испраћани летњи-
ковци, амбасаде и сва остала китњасто-резиденцијална здања што су заостајала за
дугим бродским трагом. Радост је, заједно с галебовима, окупирала отворени део
брода; умотана у мараму од кашмира, Сабихе се можда и осмехивала. 

Тог јутра је поранила и предухитрила брата у припремама за излет. Сачекала
је да се пробуди, послуживши га заслађеном кафом. А онда су у тишини, пешке,
кренули ка пристаништу. Нервозно одмахнувши руком, Арслан је одбио фотогра-
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фисање. Седели су одвојено, на различитим странама брода, све до тренутка када
се спустила магла, у коју су утонуле оближње једрилице, али и витки торњеви џа-
мија, што су се тек назирали у даљини. Силуете су промицале бродом и жамориле...
Пловидба је, потом, настављена у тишини, иако се није видео прст пред оком. У јед-
ном тренутку, Сабихе се учинило као да је брод негде пристао или се можда прева-
рила. Истовремено, пред очима јој је искрсла визија како две прилике, умотане у
дугачке шалове, истоварују двадесетак дечјих тела с прамца брода. Тачније, било
их је 28, како је доцније прочитала у Арслановом уредно вођеном тефтеру.

66



67

ИМЕ

Целу ноћ си дугу тражио ми лице.
На земаљске звери потезао каму.
Са именом мојим римовао птице,
И палио бакље, да растераш таму.

Целу ноћ крвнике на освету звао!
Братимио руке с граном белог бора!
Клео се да име најлепше си дао,
Оној - што се крије, што тишину мора

сакрити у девет јама безданица!
Завити у девет везених марама!
Целе ноћи тражиш одсјај њеног лица,

С побратимом, бором, док светлуца кама,
А земаљске звери крију стазу плена;
Нестала је Она, Најлепшег Имена.

СОКО

На рамену соко. Поглед писмо чека.
Витешко је време од нас предалеко.
Шта ако ти нисам ја из овог века?
Кад уместо тебе, дочека ме неко,

Ко ме воле силно, након свих похода!
Ко ме желе сетно, пре крвавог слома!

Ко је запевао, рад нашег порода!
Коме темељ бејах огњишта и дома!

На рамену соко... кроз даљину око,
Чита Небу песму одабране руке.
Ћириловим писмо, словесно, широко...

Ево јутра! Писмо прије сунца грану...
Ти не жали туђу ,,од злата јабуку“,
Нит век давни кад ти оде низ Бојану.



ВУК

Вучје јутро дану вучјем свану,
Вучјег срца посрнула снага,
Вучји пелин на вучију рану,
Вучја рука приви – јер је драга.

Вучје срце стегла да не вије,
Вучки ћути вучје тужбалице,
Вучји јарак моли да сакрије,
Вучје њено и његово лице!

Вучји дане, да те Бог убије!
Вучјим Пољем вукоболе риме!
Вучје јутро! – Боље да те није!

Вучја суза вучјим ликом зебе!
Вуку зар се збило да убије,
Вук Човека бољега од себе?

ПРОМРЗЛА ПЕСМА

Класје од речи језиком зрни.
Темељи слова кроз земљу пресну.
Видокруг бео. Мрамори црни,
Жуљају осмех и хране несну.

Мрамори мрки – колевке рода.
Рукав ми бео. Црвено цвеће.
Чија сам сестра? Куда ли ходам?
Загревам прсте пламеном свеће.

Сунце! Вечита Наградо моја.
Мени си остало да ти кајем.
Огреј ме оком из смелог строја.

Не број векове којима сејем.
Мрамори мрки, уз сваки стајем.
Промрзлу песму над свећом грејем.
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Рекао је како се зове. Стеван Тешић. То ми је име
звучало познато. Домаће име. Наш. 

Рекао је да је новинар. 
Није личио на новинара. Није личио на било как-

вог запосленог човека. Изгледао је неспособан за било
шта. Неспособан да хода. Неспособан да говори. Ипак,
проговорио је. Подсетио ме. На моју дугогодишњу бол.

– Ваша кћерка Ружа је умрла у двадесетој години
од леукемије, а недуго после ње и супруга Јелена, у
четрдесет трећој. Мислите да те трагедије нису проклет-
ство?

Побледио сам. Погледао сам га. И он је био блед.
Ја нисам био увек блед.

– Не верујем у такве приче – рекао сам по ко зна који пут. - Те смрти су на-
просто судбина. Идите у било које село. Људи умиру млади, гину. Иако њихови
преци нису скрнавили гробља. Више то никога не чуди. Дошло је такво време.

– Можда сте у праву да се низ несрећних случајева, чак и погибија сина једин-
ца и снахе једног од чланова Народног одбора који је те, 1946. године, издао наре-
ђење о рушењу споменика, могу подвести под статистику. Али, референт Недељко
Илић, који више од десет година ради у злокобном окружењу, тврди да је овде реч
о историјском злочину без преседана. Једна од последњих југословенских тајни мо-
ра бити откривена. Анатема се осећа на сваком кораку, лебди у ваздуху. Илић сматра
да Народни дом мора бити срушен, а споменици враћени на гробље. Тада ће се Бог
и правда вратити у ово село! Каже да је министар за односе са верским заједницама,
који је дошао овамо чак из Београда, предложио да се у селу сазида још једна црква.

Помислио сам како ни ова баш није пуна у време служења. Хтео сам да кажем
није битан број цркава већ истинских верника. А је ли Илић истински верник? 

Не бих рекао. До рата никад није ишао у цркву. Нисам ни ја. Не идем ни сада.
Остао сам исти.

Илић се тобоже просветлио. Пре рата није ишао никако а сад иде стално. Не
пропушта служења.
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Али нисам хтео да помињем Илића који је могао само да ме изнервира.
– Стадион и кафана су посвећени почетком деведесетих – рекао сам новинару. 
– Ипак, живот на плочама, ишчупаним у доба после победе комуниста, након

онога што су звали црвена револуција, у ствари је једна од њених последњих за-
оставштина. Више од четрдесет година се свирало у исту, црвену, плочу. Идеали
због којих су чињене лудости и злочини одавно су прохијали с вихором. 

Нисам знао шта да кажем.
Новинар настави:
– Како видим, овде ствари нису баш чисте. Нема рађања, људи се напрасно

разболевају... 
– У свим селима је тако. Влада бела куга. А данашњи сулуди начин живота до-

приноси да се умире од рака, инфаркта, можданог удара...
– Рекао ми је Илић да је пре три месеца умро у селу још један син јединац.

Нино, ваш чувени фудбалер. То је био четврти фудбалер вашег клуба који је умро.
Сви су били сјајни играчи и добри људи. И синови јединци. Још 1988. године поги-
нуо је Ричи. Пао је са мотоцикла. Након три године, у саобрћајној несрећи, погинуо
је Зец, један од највећих овдашњих талената који је икада обуо копачке. Дени је по-
гинуо 1999. године... 

Сетио сам се како је Нино хтео да сруши ову проклету зграду, да се споменици
врате на гробље, али, ђаво је био бржи од њега.

Нисам рекао ништа.
Почео сам да се присећам. 
Пре Другог светског рата село је имало велико гробље. Заузимало је више од

хектара. После рата, комунисти су издали наређење да се гробље сруши. 
Зашто? 
Не знам. 
Да ли се то питао мој отац коме је тада било осамнаест година? Не верујем.

Знам добро да се бојао. Причао ми је о томе. Ко је одбио, ишао је на принудне радне
акције.  Мој отац је везивао ланцима плоче и чупао их. Оскрнављено је између хи-
љаду и две хиљаде споменика који су уграђени у темеље Народног дома. Акција је
трајала седам дана. Више нема живог нити једног учесника тог сулудог подухвата...
Отац је вадио са осталима споменике из земље, а затим су их воловским колима
пребацивали до градилишта и убацивали у темеље Дома. 

– Обишао сам зграду Дома – рече новинар. – Уместо подијума, седишта и ор-
кестра инвентар свечане сале су смеће и празне флаше. Илић ми је рекао да ту за-
лазе и сада ноћни посетиоци, али не да би, као некад, дошли на концерт народњака,
који су отварали уста док су им песме допирале са плоча. Ту се сада састају љубавни
парови и пијанице... 

– Као и свуда.
– Није баш тако свуда...                             
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Хтео сам да га питам да ли је то он обишао сва села бар у нашој општини. Да
ли је сабирао статистичке показатеље? Зашто је запео баш за ово село?

Али нисам. Можда би помислио да бих се свађао. Можда би хтео да се свађа? 
Ја нисам хтео. Нервирао са тим Илићем. Није ми се тај човек никад допадао.

Поздрављао сам га а он мене није. Не знам зашто. Одавно сам и ја њега престао да
поздрављам.

– Зашто и даље живите у овом селу? Остали сте сами? Шта вас још за њега веже?
У први мах нисам знао шта бих на то рекао. Онда сам проговорио:
– Вежу ме гробови моје жене и кћерке.
– Али оне су мртве. Зар ће мртваци до краја да  управљају вашим животом?
Ћутао сам.
– Зашто се поново не ожените? Тек вам је четрдесет и шест година...
Како је могао да зна колико ми је година?
– Могли бисте да нађете млађу жену која би могла да роди. Са те стране је при-

рода према нама мушкарцима била дарежљивија. Да ли сте ли размишљали о томе?
– Нисам.
– Размишљајте. Године пролазе. Није вам остало још пуно времена. Било би

добро кад бисте ме послушали. Али немојте то чинити овде. Отиђите из овог уклетог
места...

Климнуо сам главом. Не знам како је схватио тај мој гест. У смислу да сам то
примио на знање или да бих требао да га послушам.

– Хвала вам на информацијама.
Зашто ми је то рекао? Имао сам цело време осећај да је све то знао. Да је све

знао боље него ја. Да сам ја њега требао да питам о стварима које не знам. Њега који
све зна.

Отишао је. Онако нагло као што је и дошао.
Сетио сам се својих. Двију жена које су ми биле све у животу.
Онда сам почео да размишљам о непознатом новинару. Није ми рекао за који

лист ради. Ваљда је радио за неке новине, јер није у руци држао диктафон, а нити
је са њим био сниматељ с камером.

Тада сам опазио нешто што се налазило на месту где је новинар стајао. Како
се то овде нашло?

Била је то окрњени споменик. Надгробна плоча. Стара плоча. Врло стара.
Плоча из темеља Дома.

На њој је писало име. Тешко су могла да се разазнају слова. Но, успио сам да
их разазнам. То име ми је звучало познато. Стеван Тешић. Име којим се представио
новинар. На плочи је писала година рођења – 1910. И година смрти – 1946.

Помислио сам. Те је године та плоча била нова. Под њом је покопан Тешић.
Остао је да лежи на сеоском гробљу ко зна где. Плочу су му узели и покопали је у
темеље Народног дома.
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ПРВА РЕЧЕНИЦА

У Српској књижевној задрузи
Момо Капор
Представља свој нови роман
Каже
Прва реченица је најважнија
Мој нови роман почиње
Девојке
Са таквим очима
Пре рата
Нису пуштали
У поштене куће

Кажем Драгану Лакићевићу
Прва реченица 
Мог новог романа
Који никада нећу написати
Гласи
Мртав сам
Светлост ме оставила

Драган Лакићевић каже
Ни за песму то ти није
А роман
Тражи боље мирођије

27. септембар 2010.

ДОЂИ ДА СЕ ВИДИМО

Зове ме Јагош Ђуретић
Уредник
Издавачке куће Филип Вишњић

Доставио ми књигу
Зорана Видојевића
Демократија на заласку

Каже 
Дођи да се видимо

Како да идем код слепог човека
Који све види
И даље и боље од мене

8. октобар 2010.



МЕСЕЦ У ИБРУ

Зове ме Тиодор Росић
На Рашке духовне свечаности

Шишам оседелу браду
Облачим најлепшу кошуљу
Хоћу још једном
Последњи пут
Да будем 
Младић из Рашке

Нисам се чувао
Рђа ме нагриза
Тешко ходам
Немам ваздуха 

Гледам сваке ноћи
Како се Месец
У Ибру дави

А ја без снаге
Да га избавим

14. август 2008.

МОНАХ БЕЗ ЦРКВЕ

После три деценије
У листу Политика
Која ми је
Као и кафана
Све дала
И све узела
Скрајнут
Понижен
Отписан 
Живим као монах

Без хлеба и воде
Као монах
Који је изгубио цркву

6. март 2010.
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Милана сам знао са факултета, вечити студент
англистике, леп и духовит. Сарађивао је као и ја са ча-
сописом „Живот“ који је имао велики значај у књижев-
ном животу БиХ. Писао је поезију којој је, по мени, не-
достајала дубина, али је надокнађивао чистотом осећа-
ња, простодушном једноставношћу, непосредношћу,
мекотом и јасноћом, блискошћу са обичним читаоцем.
Симболе је свео на чулне утиске, препознатљиве појмо-
ве, готово да су му песме личиле на животне анегдоте,
духовите доскочице, лаке приче обичних људи. Сарајев-
ска музичка сцена узимала је његове песме и мотиве и
настајале су популарне и прихваћене музичке компози-
ције, непролазни хитови „сарајевске музичке школе“.
Стварајући и естрадну поезију Милан је развио и идеју о практичној примени песме,
често је у приватним разговорима наглашавао своју практичну идеју и врлину да
на оригиналан и друштвено прихваћен начин сведочи о нашем времену.

– Људи нашег времена и простора добили су конкретну примену у лирици -
говорио је. – Они су заправо озрачени дејством моје осећајности. 

Са великим уважавањем и повремено ласкавим подилажењем обраћао ми се,
а иза свега је стајала жеља да га као књижевни критичар „осветлим“, да проговорим
о његовој поезији. 

– Јебо писање о ком нико ништа не каже. Боље је да те и попљују него прећуте. 
Покушао сам да га не прећутим, али критички текст о њему, који сам дуго

писао и касније „прежвакавао“ нимало ми се није свидео. Тонови његови личне осе-
ћајности нису били погођени, провале сете и налети меланхолије остали су недо-
речени. Текст је чамио заробљен у ладици мог радног стола чекајући бољу
инспирацију, покушај да га дотерам и одговорим у потпуности на постављену тему.
У том чекању и нечињењу, спустио се рат у сарајевску котлину, притисак трагичних
збивања све је потиснуо, а мене довео у српски део града, у сарајевски четнички
одред код војводе Славка Алексића, христоликог ратника, модерног Обилића који
успешно брани све српско одупирући се НАТО завери и муслиманским хордама.
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Милан је живео на Грбавици, делу града који смо са српских Враца ослобо-
дили, и зато сам га одмах потражио. Нашао сам га у јадном стању, његов лирски
сензибилитет депресивно је реаговао на спољне надражаје и јаке унутрашње олује.
Био је сам, родитељи су отишли пут Србије, вереница Јасна, муслиманка, прешла
је својима преко Миљацке. Руке су му се тресле, имао је повремене тикове, говорио
је уз цигарету и пиће о разарајућој самоћи, несаници, неспокојству, надолазећем
страху, привиду, опсени, сукобу цивилизација који се ево ломи на њему ни кривом
ни дужном, трагедији граничних простора које тек сада види, потмулим експло-
зијама које га излуђују, насиљу и мржњи која куља свуда око њега. 

– Ово више није наш град. Ово је пандемонијум и ако не изађем из њега чини
ми се да ћу експлодирати – мрмљао је испуштајући колутове дима.

Пажљиво сам га слушао, а изгледа да му је то у овој муци и било најпотреб-
није. Грозничаво сам мислио како да му помогнем. Било је очигледно да ће га овај
верски рат брзо докрајчити. Лебдео је на ивици самоубиства, а ја сам већ виђао
овакве случајеве. Мој екстремни национализам припремио ме је за овакве ситуа-
ције. Познати су ми били случајеви интелектуалаца који нису распознавали свет
око себе и били затечени ситуацијом која се лако могла предвидети. 

– Око мене били су људи, крвави наследници неке ужасне, изричите и магло-
вите заповести наше сурове историје. Свако је био особен по себи, али здружени чи-
нили су јединствени спој, заједничку појаву која се ево понавља у сваком
балканском и босанском крвопролићу. Верски ратници наоружани својом истином
и само својом историјом, одрекли су се вагања последица судбина није датост мисле
они већ је у нашим рукама – говорио је Милан. – Њихова верска повеља, мислим
на сва три народа ове крваве драме, уписана је у пракамену и то је покретачка сила,
бездушно затамњење за које су спремни све учинити и сваку бол нанети. 

Нисам га прекидао. Гадио ми се космополитски ум који као да је однекуд за-
лутао међу нас и тобож се свешћу издигао. Неупотребљиви интелектуални онанист
коме треба што пре урадити пропуснице и пустити га браћи миротворцима и гра-
ђанима у Београд да се заједно интелектуално издркавају до бесвести и чине радост
западним душманима и крволоцима. Брзо сам му завршио сва потребна документа
(био је војни обвезник,  али потпуно неупотребљив) за одлазак у Србију где је имао
бројну фамилију и јаке пријатељске везе. Оставио ми је једнособан стан на чување
у близини чувене послатичарне „Јадранка“, ушушкан и заштићен од дејства мус-
лиманских снајпера и артиљерије. У њему је живео са Јасном, а купили су га роди-
тељи две године пре избијања рата. Било је невероватно да у ужасу и хаосу рата
постоји тако ушушкано гнездо. Све је било функционално намештено и примећивао
се Јаснин истаначани осећај аритекте и некога ко зна да на малом простору све ос-
мисли и да му естетску тежину. После боравка у запуштеним војничким собама ис-
пуњени смрадом и прљавштином, чинило ми се да сам ушао у предворије раја и 
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ухватила ме чежња за свим што сам оставио и изгубио у окупираном муслиманском
делу града где као Србин нисам могао опстати.

Волео бих да не улазим у туђе животе, али у овом кључалом лонцу људске суд-
бине ходе у мој живот, додирују ме пролазни гости, познаници из ровова са требе-
вићких и грбавичких линија. Радослав је пре рата постао угледни угоститељ, влас-
ник пицерије коју је стекао у Немачкој дајући љубавне услуге старим дамама са пер-
верзним прохтевима. Стално је пијан, оран за разговор, дозива призоре своје младо-
сти поносан што је увек могао, сећа се смежуране коже својих клијенткиња, опуште-
них груди и гузица, протеза које испадају, сипљивих уздаха старости, анималних
крикова и неразумљивих речи. Памти како се ујутру дуго излежавао у великом брач-
ном кревету сам, широки прозори били су прекривени сомотским завесама, а у соби
се осећао загушљиви и киселкасти мирис умирућих тела које остаје после сексуланих
сеанси. Повремено је осећао гађење, сећа се како га уз осмех тапше рука власника
бордела, бившег циркузанта, касније порно звезде, дебелог и дежмекастог ћелавка,
под ногама је осећао мекоту тепиха и неку пријатност. У рову је блато, од хладноће
трну нам прсти, ветар носи пахуље, а Радослав ходи стазама давно прошлог.

– Сада би нам добро дошла и каква смежурана Швабица да нас мало загреје. 
– Затим почиње да штуца и прекида се његова прича. 

– Радославе брате ти курцем наплати ратну одштету од Немачке што им је
усташа Броз опростио – јави се крезуби Симо из Војковића изазивајући смех и под-
врискивање.

Убрзо разговор замре. Тонемо у тишину планине, а под нама надзире се Са-
рајево у праменовима магле.

Соња је једина Миланова комшиница на спрату, очувана госпођа заносних
облина која ће тихо закуцати једне паклене ноћи, када је Сарајево горело, на моја
врата бојећи се самоће, експлозија, ватре. Све је почело хаосом напољу, а завршило
заносним телом обасјаним повременим бљеском граната и светлеће муниције. Соња
има савршену кожу, огромне груди, широке бокове, затегнута и напета, лагано про-
дирем у њу, а она ми тихо, уз ритмично љуљање кукова, предаје и прича неке ерот-
ске приче што ме узбуђују и доводе до врхунца. После ми треба времена да дођем
себи. Осећам се бајно. Она припаљује цигарету и паклену ноћ надметања мусли-
манске и српске артиљерије, претвара у чаробну бајку, тврди порнић уживо.

Са Соњом све је почело из пуке еротске жеље. Чувао сам се заљубљивања, али
полако у наш однос почели су улазити љубавни манири – заједничко скромно јело
уз свеће, мале ситнице у виду поклона, набрано пољско цвеће на падинама Требевића,
избегавање самоће, удаљености, опсесивна мисао шта ли ради док нисмо заједно?

Из Соњине приче сазнајем да јој је супруг преминуо неколико година пред
рат. Мешани брак без деце, класична монотонија, ситни комунистички кадровик
кренуо утабаном стазом од сеоског одбора до градског комитета истичући се рев-
ношћу, образовањем уз рад, завршио правни факултет и верно служио Титу, Пар-
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тији, победницима, погледу на свет који нас је довео до амбиса. Међу њима разлика
у годинама, она службеница са повременим авантурама са радним колегама, на-
равно све у строгој дискрецији. Без авантура потонула би у очајање. 

– Само физиономије – вели Соња – из сексуалних догађања сада имају место
у мом памћењу. Ово се никада не заборавља. 

Осећа потребу да прича после секса, уз цигарету развила је вештину да се про-
тив незадовољства брани бекством у замишљене светове. Прича ми како се често
будила у праскозорије и замишљала животе људи из окружења, највише њихове
страсти, тајне жеље, а сада осећа сенку старости како се надвија, самоћу без деце,
ускоро њено тело неће бити привлачно, живот без секса, гађење на себе и све мање
снова... Некада страсни мушки погледи, што се лепе за тело, изазивају убрзан рад
срца, а сада индиферентност и овај одвратни рат, смрт око себе и забављеност
собом. Око ње свет се претвара у ђубриште, рушевине, анималну борбу за опстанак. 

– Да ниси дошао у Миланов стан полудела бих – осмехује се и повлачи фротир
преко нагог тела. 

Временом јављао се замор у Соњином и мом односу. Преплављивала ме ме-
ланхолија, незадовољство, јаз у годинама био је све дубљи. Прича је прелазила у
ћутање, тишина је постајала доминантна музика.

Милошевић је Дејтонским споразумом предао муслиманима српску Грбавицу
и Враце које смо више од три године натапали српском крвљу. Никада нас мусли-
мани нису померили својим офанзивама ни педаљ, а зелени сто нас је поразио и
плиткоумни Вожд.

Као дечак, са оцем, посетио сам више циркуса који су разапињали шатре већи-
ном на простору сарајевског насеља Ченгић Вила. Сећам се воња животиња, пра-
шине, аутоприколица, неких шатри у којима сам се дивио дресерима који су радили
са тигровима, слоновима, мајмунима, коњима, ваздушних акробација прелепих ба-
лерина и мишићавих мушкараца, кловнова који су изгледали јадно, а не смешно,
чудесни мађионичари што из шешира извалче беле зечеве и голубове... После
пијанке сањам Соњу како у циркусу хода на разапетом ужету, негде у врху шатре,
видим је обнажену у црном трикоу, застаје дах публици, а она вешто балансира са
мотком и иде у загрљај неком лепом плесачу у костиму који истиче његово ми-
шићаво тело. Не могу да разаберем њене црте лица, оне су ми мутне и магловите,
почињем да заборављам што ме и у сну ужасава. Више је познајем по изгледу тела и
облинама. Имао сам у глави стотине запамћених израза њеног лица из безбројних
ситуација, али сада не могу ниједно да дозовем. Видим да је на жици лице магловито,
осмехује се, узбуђују ме велике груди и широки бокови. Будим се окупан у зноју,
ровим по картонској кутији тражећи неку њену слику, ужаснут сам својом заборав-
ношћу. Нови живот измењене ситуације као да потиру претходно, излуђује ме ход
овог новог промењеног времена у коме сам потпуно сувишан. Осећам бол у глави,
неки одвратни метални укус у устима, припањујем цигарету која ме лагано опушта.
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АНГЕЛ

Око нас вртлог диабола. Прекрштених ногу,
склопљених руку, отворених очију, наватираних
ушију, хор анђела седи на канабету и чека диригент-
ски замах е да би залепршао песму. Ангел – онај што
је шмугнуо из никад написаног, стално најављива-
ног, обнародованог, узрадованог романа и одонда не
може да се скраси ни у каквој скрасници – пљоснато
лута празним странама. Листа их ветар и, пуне вет-
рових зано(ћ)кТица, стуште се на израњављену
земљу, али тик пре него што се сударе са њом заБо-
раве како су катапултиране и љуљушКају се попут
трулог лишћа. Онај који се иза угла цери ангелов је двојник. У најмању руку, војник
његове војске. Но, ни то није до(бро)вољно да би се утолила глад ћутања. Бива све
тања и тања. Утања.

АДРЕСА

Исписана је сновима за која би се тешко могло признати како икаква слова
јесу. Не може се ни после дугог осматрања и тумачења ни претпоставити, камоли
доконати, којем писму припадају. Као да је неко по људској кожи, или по разасутом
птичјем перју, гребао оштрим ножем, скалпелом можда, и то узвитлано, у неколико
праваца одједном, тако да још увек у ваздуху, над нама, и крај наших носница, тре-
пери замах тог енергичног покрета што се непрекидно попут ветрењачиног била
врти ли врти. Ни у смрти свртети се неће. Остаје нам, избуљеним, за написано при-
везаним очним концима, да (про)читамо шта је зАПИСано. Знамо, не учинимо ли
то, збиће се оно што нам је унапред најављено, али онда нас неће бити занавек. 
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АПОТЕКА

У апотеку никада досад ни по један лек ушао нисам. Иако се мириси по поли-
цама разбашкарених медикамената, попут хлебова нанизаних у некој пекарској ме-
хани, мирисима о(зло)глашавају, није то оно што ме привлачи ка, увлачи у, навлачи
на. Моје су бриге риге из Риге. Моји су слонови нарасли, отруднели овнови. Но, а,
ипак, без... Сваки рез којим се у филмовању причаног опслужим оставља ожиљак
који разарасти се неће. Витлају Сегаленови мачеви. Шуњају се Рилкеови пантери.
И кад их тутнете у кавез, одкавезе се у себи и очи су им пуне сноводе која им никако
не може умаћи. Слобода се не може уловити ако је слободан онај ко о њој мисли, у
њој живи. Што је неслободнији тим слободнији јесте. Нема гутљаја којим би се она
пила. Или исцела или ништавела. Ја који се шуњам крај зидова оне на којој је Блок
фењер палио, ноћу која се данила а да се није расанила, наслоним се леђима на
њену опеку. Зажарим се. Запожарим. Зазорим. Захорим. Једино ми је то преостало
од разграђеног сасвим тела.

АКРОБАТА

Читаво је небо премрежено жицама. На њима ходачи. Не смеју се ни на трен
зауставити пошто се тад попут суварака котрљају ка земљином ждрелу. Стављамо
руке над очи и гледамо тај врвеж изнад наших глава. Најсмешније је када два хо-
дача – дешава се то сваки час – налете један на другог. Жица је једна. Резервне нема.
Морају се сударити тако што ће један свом снагом одгурнути другог, успевајући при-
том да за тренутак заледи своје кретање, преживи подрхтавање и поскакивање на
ускомешаном, суновратном ужету, потрчи колико је то могуће све док се не врати у
положај који му омогућава да поново, пипаво али сигурно, прохода. Но, иза тога
следи нови судар. Могу да замислим како се између два судара у висини, пуним
плућима, халапљиво, гута живот. Тај и такав живот, у налетима, као ишибан унут-
рашњим пламеном, вероватно је много више од оног уобичајеног који хриптаво и
кашљуцаво свакодневно полусрчемо на испошћеној земљи, јалови битисањем.

БИЦИКЛ

Жари је прислонио уз пољски зид свој велосипед. Тати му је придружио свој
бициклет. Мој тротинет се загњурио у влати траве. Витман је провукао руку кроз
развихорену браду и пожелео нешто надугачко да испева о бициклистичкој желез-
ници која би могла змијугаво путевима да одхита у век који је пре два века прошао.
Кретање није и не може бити само унапред. Постоје и она унатрашке. И она поре-
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барке. И она уземљена, дубинска. Постоје и она која су у исти мах све то. Потребно
је да онај ко их угледа, ако му вртоглавица то некако (доз)воли, види куда ће она
одвести онога ко је нешто зајахао. Прошло је – или није – време атова. Прошло је
– или није – време тркаћих нојева. Стрипови се нас настанили. Ми смо их расанили
и по њиховим таблама ређамо своје коцкице. Један живот – пола коцке, у бољем
случају. Иначе, четврт. Сви су се месеци на сушилу за рубље повешали и лагано
шуште у гримизној, гризлијевској ноћи. Ветра хук – човека арлаук. И тако беско-
начно.

БИЋЕ

Окупио се грозд философа у замраченој соби Деридиној. Необавезно ћаскање,
мисли каскање на узбрдицама, низбрдицама, сузбрдицама. Свако вавољи понешто.
Понеко ђавољи свашта. Гак онога ко је полетно кликнуо Никад више. Изнад свачије
главе по једно перо које би требало у тинту умочити и гетејански одвертерити. Али,
овај пут, Алберт пиштоље не да. Ни да чује. Узалудно је то што је Алтисер, поже-
левши још једном  да оживи мр(т)ворођено, припоменуо како је Биће заправо Петар
Пан. Узјогунио се капетан Кука. Његова гвоздена рука почела је да гњечи по зидо-
вима постројене пауке. Одмрежила је небо. Усталасала душе. Одчаурила хистерије.
Уџемперени Алжирац упорно се пео на по поду поређане књиге и посматрао серкл
кроз ландарајући монокл. Његово око прогутало је све који су се по турски насадили
на тепиху собе у којој се диванећи дуванило. Из дима њихових мисли пувар је узле-
тао не желећи да артерира. Могло се – и то се и збило – само заридати. И тако –
више пута. Све док се завесе не умртве потпуно.
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У сумрак
кад нестају сјенке колебљиво и

постиђено и нечујно попут лептира.

Свјетлост
кад претекне и прескочи скривен

праг и мирис вечере окупира улице овог града
кад залутам заслијепљен

бојама реклама
кад мјесец покаже своје лице

на општинском тргу
па се скрије
иза торња цркве Светог Јакова

кад још један дан замре
кад кришом нечија рука отвори прозор

с погледом на улицу
и нечије лице брзо замакне у капију иза угла

кад се правим да нисам ту
и да нисам ништа видио

кад осјетим румен у лицу и од стида
пожелим мртвачки сандук

кад уздахнем нијемих усана као наказа
(опуштених руку)

кад небо изгуби форму
и кад се зграда општине с другим зградама стопи
и постане нејасна препрека

кад се тишина споредних улица разлије
кад на Хилдесхајм падне сан

тежак и суморан
и гријех се удоми у забрављеним
дневним и спаваћим собама
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кад још само храбри кроче плочницима
из времена давно прошлих

кад се (сваких четврт часа) сасвим
сабласно огласи звоно цркве Светог Андреја
и обзнани избројено вријеме
и поезију пуну мистике

кад се мисли обрушавају као громови
и патим
и бдим док град (бар тако се чини) у сан плови
на крилима анђела

кад за себе пожелим парче неба
свој комад плочника
мјесто на клупи под тополом у градском парку
комадић шуме на рубу града с љесковим шибљем
глас који познајем
кокетан, лепршав, чежњив...

Али ничег нема, све је узалудно
ни топлине даха, ни уздаха
као да се све (мени потребно) изгубило у тами
ни чудовишта да се исцере
да ме заплаше, да ме присиле покрету.

О како је тешко у овом граду призивати дјетињство
прочешљавати прошлост
тражити истину
остати у раскораку
сумирати искуства прохујалих година изван круга

кад ослушкујем самоћу
кад размишљам о свијету и промјенама

и у мислима премошћавам границе које нас раздвајају
кад исписујем писмо загледан у даљину

и застанем
јер ми се најважнија ријеч загубила

кад пропадам у туђини
кад нестајем у тами
кад помислим да сам на рубу понора

остао без успомена на кораке, на стопе, на ликове
кад ми вријеме постаје експлозија

и пријети да ме разнесе...
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А само сам један од многобројно изгубљених 
које нико не тражи
избрисан из свих сјећања.

Много је година протекло
смијенили се прољећа, љета, јесени и зиме
измијењали се режими
дошли су неки нови пјесници
који никада нису читали Рилкеа
ни пјевали о неутјешној љубави
о самоћи која опсиједа и дави...

Вријеме се одвози зачараном кочијом
и нестаје у небеским провалијама
с цијелом породичном историјом
и не помажу запомагања и чуђење
јавна прозивања и осуде
и вапаји немоћних
у овом времену нема невиних
под пријетњама строгих казни
силници нас избројали и разврстали 
и нико не говори о трагедији
и све се догађа први и посљедњи пут
и схватиш да си, гдје год да живиш
на мјесту погрешном.
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Зима 1993. године у Београду, била је већ трећа
зима која је  трочланој групи  београдских младића
донела нове врсте разочарења и питање: како се бо-
рити и, коначно, победити зло немерљиве снаге?
Нису више били у стању да разумеју зимску идилу, а
још мање да јој се радују.
У хладном периферијском стану у коме су сва
тројица становала, већ трећу годину, размишљали су
о томе шта би могли да постану кад порасту? Сва
тројица су те године имали по двадесет три године.

Ананије, Никифор и Аћим.
– Гладан сам – рече Аћим, гласом искреног

очајника.
– Имам ја решење за то – живо се укључи у раз

говор Никофор – кад не могу да заспим од глади, ја у себи бројим контејнере.
– Није толико страшно бити го и бос, то је данас добра камуфлажа – увек при-

сутан у разговорима са двојицом пријатеља, није могао ни Ананије да се се не
огласи, иначе човек великог полемичког жара.

– Само да лето дође па ће и бескућнике да огреје сунце.
– Али, Аћиме, ми нисмо бескућници. Наш положај је још тежи. Ми смо бесуд-

бински људи.
– Погледајте се. Од глади сисамо прсте. Тек сад ми постаје јасно да човек спада

у сисаре нарочито онда кад порасте – рече, меланхолично расположени Ананије.
– Због тога, Никифоре и Ананије, у овом стану заједно делимо добро и зло, да

би дошли на идеју о томе шта би било најбоље да будемо кад порастемо.
– Новинари? - рече узбуђено, и свечаног гласа Никифор.
– Много раде, имају нередовна примања и рано умиру.
– Тако је Ананије. Потпуно си у праву. Него, три године скупљам храброст да

то кажем, и ево сада ћу, па куд пукло да пукло. 
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– Шта, Аћиме? – повикаше у глас остала двојица чланова групе амбициозних
београдских младића у трагању за идејом о томе шта би могли да буду кад порасту.

– Мој отац је читавог живота по занимању незапослен. То бих ја волео да
будем кад порастем. 

– Знам шта ћу бити кад порастем – поскочио је Ананије.
– Шта, Ананије?
– Бићу фикус. Сличан је кактусу, нит` смрди, нит` мирише.
Ноћ је бахато бацила своју непробојну мрежу по периферијским двориштима,

на сигурно склонила безнадежно сиромашне тинејџерске мушко-женске парове,
који су страстима апстраховали реалност, локалним пијанцима је час бистрила а
час узимала, често, и неповратно вид услед испијања жестоких алкохолних пића
препуних метил-алкохола. На осветљенијим, угледнијим, гламурознијим деловима
града дешавали су се крвави оружани сукоби криминалних гангова, са никад рас-
ветљеним убиствима, оштре расправе између нарко дилера и хероинских зависника
и непопустљивост дилера девизама према зависницима од преживљавања. У моћне
и блиставе лимузине  улазиле су девојчице атрактивног изгледа, у својој потрази
за срећом која је искључивала пожртвованост, рад и образовање, а индентитет на-
пајале жудњом за брзим богаћењем, издашним спонзорисањем замамне лепоте и
врсног сексуалног умећа. У истој тој ноћи паметни су одлазили пут западне Европе,
Америке и Аустралије, пензионери се вешали, промоћурни започињали изградњу
својих, сиво-економских, финансијских империја да би деценију касније, у јавности,
били препознати као угледни привредници.

После, често, бучних расправа у слабо осветљеном собичку на трећем спрату
зграде, Ананију, Никифору и Аћиму долазили су у сусрет најгладнији делови ноћи.
Тада су разговори замирали, а маштарски кругови изнад глава тројице амбициоз-
них младића су крупњали и понекад, краткотрајно, се претварали у правоугаонике
и троуглове да би се, убрзо, враћали у своје кружне облике и ту настављали освајање
својих нових снова, разгоревање идеја шта би могли да буду једног дана кад порасту.

– `Ајмо у најближи парк, можда ће нам свеж ваздух донети идеју о томе шта
бисмо могли бити кад порастемо? рече Ананије.

– Не. `Ајмо под савски мост. Можда ће нам свежина реке дати одговор на пи-
тање: да ли ћемо да порастемо? – мрзовољно промрмља, себи у браду, Аћим.

– Не. Идемо у вожњу трамвајем, од прве до последње станице, и назад. Можда
добијемо одговор на оно што нас већ годинама тишти – у наредбодавном тону је
изговорио Никифор.

– Мислиш, шта ћемо бити кад порастемо? – истовремено се огласише Аћим и
Ананије.

– Не. Него, да ли, уопште, треба да одрастемо?
Слабоосветљену собицу на трећем спрату у периферијској стамбеној згради

неосетно је умарала поодмакла зла ћуд ноћи, руинирала је разговоре тројице  бео-
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градских младића и рушила их, једног по једног, на шкрипаве кревете, склапала им
очи и уводила их у снове у жељи да им докаже да и пакао има шарма.

Од све тројице, Ананије је био најпознатији по томе што би га, чим би легао,
опхрвао сан.

Никифор, чак, ни у незаустављивим најездама сна није дозвољавао да олако
прекине опсесивну мисао и преда је неминовности.

За разлику од двојице својих другова, Аћим је  са сновима водио неке, своје,
посебне дијалоге да би, тек, преласком у будно стање могао да разлучи оно чега се
сећао, и што  ће се сигурно догодити од онога што је остало у некој црној рупи на
непознатој деоници ноћи.

– Поведоше ме. Једва сам се држао на ногама, али сам ишао и гледао све око
себе сасвим обично. Гробари махнуше руком. Један ми шапну да ником не говорим
како смо заједнички узимали храну са гробова. На огради крај капије спазих неке
птице. Биле су крупне и троме и ничега се нису плашиле. Једна девојка ми је при-
чала о сликарима, убеђивала ме да сам талентован, иако никада није видела моје
цртеже, и да у тој уметности лежи моја будућност иако су, сликари, изгубили сваки
смисао за морал и другарство. Негде пред буђење сликари ме истераше из стана.
Пођох низ улицу с торбицом и штапом – сркутао је Аћим врелу кафу и огољавао
свој сан.

– Твоји снови су, Аћиме, морбидни као и ти сам – крештавим гласом и крвавих
очију се Ананије унео Аћиму у лице – ја сам ноћас, у сну, био у кафани.

– Где би, иначе, била пијандура? Ха – ха – ха – неоста му Аћим дужан.
– Заспао сам за кафанским столом. Музику сам чуо као из неке велике даљине.

Баш када ми је зрно свести саопштило да спавам мирно и добро, чудна топлота ми
је прострујала слабинама. Осетио сам да ми се дах крати, а свет око столова ближи
и расплињује пред очима. И тај свет, који ми се, често чинио гнусним и неподнош-
љивим, одједном ми је постао дражи, топао, хуман. Људска лица су се гужвала  и
мрешкала као вода. Гласови нису били рески и опори, већ житки и благи. Хтео сам
некога да загрлим испруженим рукама. А зидови! Зидови су били глатки као додир
нежне женске руке.

Никифор је помно слушао препричавање снова својих другара, ћутао и пушио.
Тишина која је настала, као последица, очекивања Аћима и Ананија да и Никифор
започне своју сановну исповест, одужила се и, готово,  хипнотисала све присутне у
соби коју је обасјавало бело маглено светло хладног новембарског дана.

Никифор се дуго премишљао и колебао да ли да прекине ту дуготрајну ти-
шину, наизменично упућујући погледе ка Аћиму и Ананију и листајући дневне но-
вине застарелог датума. Што су га дуже посматрали све дубље су веровали да он
уопште и нема намеру да говори о свом сну. Можда и није сањао? Посматрајући га
са каквом пажњом ишчитава новинске чланке, били су убеђени да рамишља о вре-
мену у којем живи, о смрти, сиромаштву и богатству. Никифор им је, само повре-
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меним директним погледима, назначио да размишља о томе да ли се смрћу човека
могу угасити мишљења о њему? Мислио је о онима које воле многи  и изводећи за-
кључке, сигурно, није могао бити срећан јер љубав маса је кратка и убитачна.

Изашли су напоље из свог периферијског стана на трећем спрату, уживајући
у шетњи по густој магли. Додуше, сва тројица су више волели шетњу по ноћној гу-
стој магли, тада су им мисли биле живље, а разговори пуни плодоносних идеја и
луцидног уочавања невеселих виђених призора.

Ипак, и та дневна магла уносила је задовољство у душе Ананија, Аћима и Ни-
кифора док им се на лице, сваким новим кораком, насељавало свесно осећање ле-
поте живљења. Иако су ходали ћутајући било је, посве јасно, да се боре са једним
прадавним, опсесивним питањем: шта ћу бити кад порастем? 

– Ананије, зашто ти када си био дете ниси сањао да будеш пилот, инжењер,
доктор? – упита га Никифор, са добро укривеним подсмехом на лицу.

Ананије је, мало дуже ћутао, схвативши постављено питање као потпуно оз-
биљно и као питање које му изазива клицу кривице јер се њиме никада није оз-
биљно бавио. А онда се, изненадно, прибрао и преобратио у саговорника који на
сва питања има смислени одговор.

– Нисам Никифоре, истина је, али мене је увек интересовало узношење самога
себе изнад реалности. Интересовало ме је да будем скитница којој се звезда загла-
вила у грлу.

Аћим га је посматрао у неверици и као да је, управо тај Ананијев одговор ево-
цирао успомене на рано детињство, на сање и химере, на подсмехе и ретка, веома
ретка, храбрења од стране необичних старијих људи да истраје у свом сну.

А сан је био као разарање материје по којој је Аћим сипао  сумпорну киселину.
– Тражићу браћу по бесу, да би једног од њих убио, да би му му рекао: убио

сам те мој наказни анђеле да бих те опевао.
Никифора нико није ништа питао. Ходали су и даље, а магла је постајала све

гушћа. И што је најважније, падала је ноћ, као старац који, после дугог изгнанства,
долази у своје село са пауком на глави, са вампиром у срцу, са пола стопала, пада
на колена, клечи и једе земљу.

– Не сећам се детињства. Мислим да га нисам ни имао. Никада нисам имао
погледе на живот као остали моји вршњаци. Моја једина жеља је била да се попнем
на пијачну тезгу и кажем: Нисам крив, опростите ми што сам маг.

Након, готово, целодневног шетања, уживања у градским светлима, заносним
лепотама девојака, хармонији мирне градске ноћи без тензија, насиља и полупаних
глава дошли су испред кафане Хуље у мом срцу. 

– Проклета беспарица, откада се нисмо добро напили – рече Никифор.
– Није беспарица најгора ствар на свету. Шта ће нам пијанство ако у току њега

не урадимо нешто креативно, уметничко, плодотворно, опомињуће. Нешто што раз-
ликује нас којима је потребно гориво за високе узлете од, простих, пијанаца – Аћим
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је био надахнут у давању утехе Никифору, коме се пило. У жељи за опијањем при-
зивао је онај тренутак када у стојећем став, клецавих ногу пред целом кафаном
гласно изговара стихове Отона Жупанчича:

На морском дну 
шкољка се разбољела,
и сав свој чемер
у бисер је претворила.

– Пије ми се! Пије ми се. То је један од бољих начина да сироти и надарени
човек достигне највећи могући квантум у сопственој машти. Тек тада уметност може
стварати мушка, храбра и слободна рука. А зашто ти Аћиме не пијеш?

– А зашто ти, Никифоре, мислиш да је уметност оно што ће бити твоје зани-
мање кад порастеш?

– Треба ми акт креације, више него ваздух, хлеб и жена. А зашто ти Аћиме не
пијеш? Пред кафаном смо, а не улазимо унутра само због тебе. А где би ти нашао
своје наказне анђеле него на оваквим местима? 

– Има тих анђела и у салонима, у плишаним постељама где гугучу задовољне
женке, на крововима где чађави димњачари искуство опијају призором са висине.
Рећи ћу ти зашто не пијем. Моји преци су толико пили да су добро повукли и за мене.
Ја се, једноставно, читавог свог живота осећам пијаним па чему онда локати? Због
других? Ја сам срећно биће, алкохол код мене узрокује сузе. Ја и без алкохола видим
све дупло. Кад попијем, ствари ми се сведу на нормалу, а њу радо препуштам другима.

– Доста тог замајавања! Ако не умете да дате одговоре које лебде у времену,
напуштам вас.

– Не Ананије! Не остављај нас молимо те ко Бога – заграјаше, истовремено,
Никифор и Аћим, стојећи испред књижаре, само десетак метара удаљене од кафане
Хуље у мом срцу.

Неко тајновито светло из удаљене просторије у књижари, за коју се никако
није могло наслутити где се тачно налази, оплемењивало је тај магични полумрак
иза излога са књигама. 

Ананије је посматрао књиге у излогу налик на бродоломника који након ви-
шедневног плутања по хладној води угледа копно. 

Аћим је, једини од све тројице, приметио да су врата књижаре благо отшкри-
нута, а тренутак касније је уочио да је кључ остао у брави и да су ланац и катанац на
поду са друге стране врата. Тек тада је схватио колико на срећу неких људи може
утицати заборавност и пометеност оних који некуд журе. Опрезно се освртао око
себе не би ли приметио неког ко би могао, сутра, да их окриви као провалнике.

Никифор је, чинило се, једини посматрао књиге разложно, онако како то уоби-
чајено чине љубитељи литературе, по повратку са посла или у доколици, са намером
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да се информишу или купе какву добру и значајну књигу. Када је био сигуран да је
поноћ покорила већину најобазривијих, још преданије се удубио у наслове књига у
излогу књижаре и сетио се једне дивне приче из пера Станислава Јиржија Леца:

У локалну је књижару ушао непознати младић и након дугог разгледања по
полицама пуним уредно сложених књига упитао је старијег власника књижаре,
шта би му препоручио за читање.

`Ова књижара је подељена на три одељка: У првом се налазе књиге које
служе забави. Оне су пријатније за читање. Наћи ћете у њима шаљиве згоде и
занимљиве приповести које опуштају. Када их престанете читати све што сте
у њима прочитали, заборавићете, јер у њима нема готово ништа што би било
вредно памћења.

У другом одељку се налазе књиге које су делом забавне, а делом садрже и не-
какву истину. Већи део оног што сте у њима прочитали заборавићете, али може
вам се ипак десити и да запамтите неку истину.

У трећем одељку су књиге које садрже само истину. Узмете ли књигу из
трећег одељка и прочитате ли је, више никада нећете имати мира.`

– Да ли да обијемо књижару и уживамо до јутра, у топлини просторије и
огрејани ватром писане речи? – пробунца, као у полусну, Ананије.

– Ако овде не схватимо шта ћемо бити кад порастемо, нећемо нигде – рече
Никифор.

Аћим је мирно закорачио у књижару на опште запрепашћење Ананија и Ни-
кифора и упутио се у удаљену просторију из које је светло осветљавало невелики
део књижаре. У кутак у коме ће срести путоказ за књиге које садрже само истину,
улазио је побожно, као одабрани мисионар у трагању за одговором на питање: шта
ћу бити кад порастем?

За столом у осветљеној просторији седео је човек, високих зализака и високог
чела. Седео је мирно, прекрштених ногу, одавајући утисак да се ради о човеку који
и поред доброг изгледа, и, очигледно, солидног имовинског стања и даље сања да
умире од глади, да пада на матури, да се никада неће докопати великог града.

Аћимове очи су зажагриле, зацрвениле се као и усахли образи, а немоћ говора
је била толика да је помислио да је заувек завршено са изговарањем речи од којих
и зидови плешу.

– Не верујеш да сам то ја? – изговорио је човек високог чела.
– Више верујем делима него људима.
– У праву си. Ја верујем само у физички рад.
– А то је толико далеко од вас? – скрушено прозбори Аћим.
– Није. Ти мислиш да због тога што сам писац, интелектуалац, еротоман не

могу бити физички радник. Ја сам у свему побројаном, а и у многим другим посло-
вима само физички радник који опстаје на ногама до последњег атома снаге и по-
следње капље зноја са овог високог чела.
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– Много сам слушао о вама, а још више читао ваша дела, ипак, није ми нор-
мално да седите у празној књижари и да, при том, знате да ће доћи људи који желе
да открију вашу тајну.

– Можда ти и ниси нигде прочитао, а и не мораш јер мени на челу пише, да ја
и не тежим нормалности. Онима који знају да откривају тајне биће јасно да сам ја
човек који бира мочварна места да би људе научио да једу хлеб.

– Све што ви говорите мени личи као поза. Мислим да то није ваш реални
живот. Ви сте човек који воли живот на високој нози, поштовање, сујетни сте. Ипак,
свака част, успели сте, велики сте, неоспорно. Наш Рабле, Достојевски... пред так-
вим људима ја скидам капу, али не дозвољавам да ми се обраћају под маском.

– Грешиш дечаче у озбиљним годинама. Зачудићете, али сматрам да нисам
успео. Најлепше године сам проћердао. Александар Македонски је имао мање го-
дина од мене када је освојио пола света, а ја сам имао само тридесет и пет када сам
освојио само Европу и један део Америке.

– У праву сте, тако не говори човек под маском. Тако говори надарени, ис-
крени лудак.

– Како то да схватим? Као љубав према моме делу или као простодушну ис-
креност?

– Безброј пута сам, у сучељавањима, са мојим пријатељима тврдио да су ваше
књиге чиста измишљотина, да је све то далеко од живота, да су лишене истине. Да
ли сте ви заиста видели истину?

– У сваком случају, ја сам нешто видео, за разлику од тебе дечаче у озбиљним
годинама који се још увек питаш: шта ћу бити кад порастем? А то што сам видео,
чини ми се, некога жуља. Хајде, реци ми, да оно што некога жуља није истина.

– Подсмевате ми се зато што још увек тражим себе. Ја само нисам имао среће,
или боље речено, срећа је прескочила мене видевши вас.

– Аћиме сине...
– Молим!? – изненађен и повишеног гласа, Аћим се просто унео саговорнику

у лице – одакле ви знате моје име?
– Знам имена све тројице од када сте прозборили прву реч у оној слабо освет-

љеној собици на трећем спрату зграде на периферији.
– Како?
– То је било прво место мог гладовања у великом граду. У тој соби сам ја гла-

довао много година пре вас, што значи да срећа није могла тебе прелетети и слетети
на мене јер сам ја и тада знао, превијајући се гладан у хладној соби, да је срећа луда
и да је не треба дирати док спава. Срећа је мала, срећа је плава, срећа је као жаба
крастава. Гладовао сам због среће која ми је требала јер су ме газили и уверавали
да сам превише слободан и да имам превише среће, која ме је чинила пониженим.

Ананије је, одмах по уласку у књижару, пронашао онај први одељак књижаре
у којој се налазе занимљиве књиге. Дуго се задржао поред увесељавајућег штива,
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смејао се, читао на прескок по неколико пасуса из једне књиге, па се хватао друге.
Тек, у једном тренутку је чуо гласан разговор из удаљене осветљене просторије. Од-
ложио је последњу увесељавајућу књигу у полицу и бојажљивим, прикрадајућим
кораком и пошао ка двојици саговорника који су пламтели разгорелом полемичком
ватром. 

– Вас тројица лупате главу тим глупавим питањем : шта ћу бити кад порас-
тем?

– Лупамо, јер желимо да се пронађемо, јер желимо своје место ако не под су-
нцем, а оно, бар, под добрим облаком, желимо, као и сви, мало пажње и љубави,
напретек.

– А не читате моје књиге?
– Читамо их Миодраже Булатовићу, наравно да их читамо. Али такви тебе не

интересују.
– Ти си луд! Моји јунаци имају иста имена као и ви, и настали су онда када

сам изашао из стана у који сте ви ушли, много година касније. Ја сам вас родио да
гладујете, да се тражите, да ме нађете и да успете.

На вратима просторије се појавио Ананије. Личио је на некога ко је спреман
за кавгу. Неповерљиво је посматрао писца као да је желео да му каже да је он извор
свих њихових невоља јер се није појавио раније.

– Драги мој Аћиме – рече Буле – ја се бавим човеком у минусу, такозваним
негативцем и највећи мој напор је кад пишем је да направим позитивног негативца,
да прикажем човечанство које пати, пишти, које се свети.

Никифор се пузећи ушуњао у просторију.
– Зашто пузиш Никифоре? – упитали су га сва тројица, у глас.
– Морам. Само се тако може одати почаст ономе који нас је разумео, који је

очајавао заједно са нама.
– Напокон, него ко мене разуме – озарено је изговорио Миодраг Булатовић у

просторији која је све више личила на полицијске собе у којима се испитују осум-
њичени, а непозната и строга лица иза невидљивог стакла посматрају сваки покрет
и ослушкују сваки шушањ – како не схватате ликови моји, који сте и не знајући,
управо нашли себе, шта хоћу да вам кажем?

– Извините ме што не разумем једног писца. Није то лако. Тридесет великих,
исто толико малих слова, па ћирилица, латиница...што је много, много је – уз ше-
ретски осмех и поглед устрељен у Булетове крупне очи, исцеди Ананије из уста.

– Веровало ви то или не, цео мој емоционални систем ради за такве као што
сте ви. Гледао сам како огромне скупине људи труну у паралелном свету данаш-
њице. Жао ми је што не схватате колико ми је стало до вас. Знате, већина песама
француских легионара почиње речима: Нисам Француз по крви која ми је у венама
већ по крви коју сам источио за Француску. Тај легионар сам ја, Миодраг Булато-
вић – Буле, а та Француска сте ви.
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– Идемо у трећу собу – предложи Аћим.
Сложише се са предлогом Ананије и Никифор.
У потпуно мрачној соби очи су се дуго навикавале на мрак. Ананије је дуго и

безуспешно тражио прекидач за светло. Након неколико минута проведених у
мраку, пред очима Аћима, Ананија и Никифора почеле су се назирати књиге. Сле-
тале су са полица и лепиле се на дланове, отварале су стране, саме од себе, да би
знатижељни трагаоци за самим собом прочитали оно што ће им родити дуготрајну
вољу и дубоки мир.

Ананије је згазио своју сумњичаву мисао и почео да чита:
За нас ствараоце, уметнике и мислиоце, не би требало да важе ови закони.

Нама треба све дозволити, јер ми, јер само ми представљамо и државу и њену
културу, и њен народ, и њену дику и понос, и што је још најбитније, ми представ-
љамо прапочетак света и његов завршетак. С нама је почела земља своје об-
ртање и с нама ће га завршити. Али трагика света је у томе што нас обични
људи не разумеју и прогоне. Седе у својим гњилим гнездима, уљуљкују се мало-
грађанским маштањима, а ми, мученици и јадници, мислимо о судбини човечан-
ства и најобичнијих трава, мислимо о љубави птичијих јата и судбини љуби-
чица. И што је најчудније, мислимо о судбинама баш тих људи који нас прогоне.

Никифор га је слушао разрогачених очију, и нервозно чекао завршетак Ана-
нијевог читања, да би он отпочео читање пасуса који скида терет са рамена.

Одасад ћу гледати изнад њих. Јер бити са њима, значи сићи са своје висине,
значи не постојати. Треба их надвисити и пустити да умиру и труну без бла-
гослова уметности.

Аћим се за тренутак вратио у просторију у којој је, до малопре, водио жустру
полемику са писцем прочитаних редова. Светло је било искључено. Празнина је
овладала простором у којем су нашли одговор.

Вратио се у мрачну собу, не испуштајући књигу која се залепила на дланове.
Дуго је посматрао део који је требао да прочита наглас, мислећи на пакосна весеља,
на циничну мушку надмоћ.

Видео је да су му одвели јаре, али је веровао да ће му га вратити. Јер, волео
је и поштовао људе са пушкама. И сам је од дрвета, од дашчица, дељао пушке и
прсио се, и показивао се као јунак који штити старце и децу, а убија тамну војску
у даљини и насилнике што избијају, што се мотају око плота и његове уџерице.

Био је сигуран да ће се војници за час – два вратити с његовим јаретом.
Паре које му буду понудили одбиће, рећи ће да их дају оној деци што сваког гађају
јабукама: она нека купе јаре за те паре.

Ноћ је била мирна, али само напољу, унутра је почео ураган слетања књига са
полица које су завршавале у Аћимовим, Никифоревим и Ананијевим рукама.

Читали су. Гутали су гомилу текста онако како дете које дави кашаљ пије
сируп.
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Истина, био је сведок безбројних људских жалости, и наднебесних жеља  за
пуним животом и вапајима за правдом, али и  смрт је била  његова инспирација,
његов медиј, једна  од стварности његове маште. Тражио им је непрестано нове
облике и симболе за укус својих муштерија, као што се измишљају нови модели
женских шешира.

– Знам. Бићу ђаво са четири прста – рече Никифор.
– И мени је сада јасно. Бићу и вук и звоно – рече Ананије.
– Нема сумње, кад порастем бићу магарац кога носе хероји – рече Аћим.
Тихо су изашли из књижаре. Аћим је са пода подигао ланац и катанац и њима

обвио лимени, четвртасти рукохват, закључао катанац, а кључеве из браве бацио у
најближи контејнер.

– Бићемо маштари! – громко објавише трогласну одлуку Аћим, Ананије и Ни-
кифор.

Карађорђевом улицом јурио је трамвај. Испред њега сијале су шине као две
здраве мисли изгубљене у ноћи. Трамвај је остављао за собом ноћ и тишину. Сава
се гибала под лађама. Примицала се Дунаву, сасвим обично и мирно.

Од силне среће што су, коначно, нашли одговор на питање које их је мучило
од рођења, нису више били сигурни да ли су мисли створене у Карађорђевој улици
њихове или нечије туђе.
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I
На књижевној вечери у Књажевцу, свом род-

ном граду,
Мој пријатељ Срба Игњатовић из једне песме
У коју је намерно и то зналачки спаковао једног пса,
Одвеза га и изненада га пусти у салу.  
Публика, сем неколицине, није обраћала пажњу на 

куче.
Оно је озбиљно схватило своју улогу,
Подвило је реп, село и узрнуло се у оне из првих ре-

дова.
У тој представи куче било је ту 
Тек да подсети  
На изглед неких  људи.

II
За крај представе
Да би како-тако одобровољио публику
Из првих редова
Која се спремала за бег
Са књижевне вечери и са концерта који је следио,
Мој Срба
Узе своје куче.
Поново га онако зналачки умота у стихове и
Спакова га у нову књигу песама,
Сажали се на публику из првих редова,
Одвеза их и пусти их да иду,
Убеђен да ће отићи својим кућама.
Био је у заблуди, као и сви прави песници,
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Веровао је људима!
А ред је и да се псето мало одмори.

III
Када  је мој Срба спаковао псетанце
На самом крају представе
Тако упаковане илузије поклонио је домаћину,
Да их стручно обрађује, чува, чита и храни свој его
И кученце, ако залаје.
Ако му буде требало за нову књигу
Позајмиће га од Хипноса или од његовог најбољег ђака.
У најбољем или у најгорем случају, свеједно је, 
Измислиће новог пса, тога данас има на претек.
Има паса ко кусих паса.
Тако, кротко, све до новог читања 
Јеванђеља по Јовану иза цркве на Новом гробљу.
За време вечере из књиге су излазиле друге животиње, зец, крмак, овца, 
Да ли бејаше са јагњетом или сама,
Салате је било колико ти душа иште.
Гости и учесници програма су се измешали, 
Карте су биле испод стола.
Били су весели, играли су се фигурицама
Подбадали су их, свако своју, а понекад и туђу,
Звецкали су тањири, виљушке, ножеви,
Звецкало је оружје,
И наздрављјући домаћину,
Чувару илузија,
Одолевали су Танатосу.

IV
Домаћин је почео да испраћа госте,
Само оне које није успео да уљуљка,
Било је љубљења, грљења, тапшања, свега и свачега,
Богме, Свашта је било.
Не могу у овом тренутку ништа да кажем 
О искрености и другим карактерним особинама
Гостију, било је ту уметника разних сорти, песника, сликара и политичара.
Дакле, илузиониста свих врста.
Свако је очаравао себе самога покушавајући
На тај начи да дâ сигнал саговорнику,
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Да му скрене пажњу.
Нико никога није ни слушао а камоли чуо,
Нико није обраћао пажњу на саговорника,
Све сам самцијати самодржац,
А није ни ред да неко забада нос.
Свако је пио друго неко пиће и доказивао, глупости, да је то његово лек за душу.
Када су се гости и домаћин решили уљеза,
Почело је право славље.
Још траје, све је то у глави,
Овај пут нема потребе да се лажемо.
Надам се да ћемо се видети на годишњици матуре,
Србо, шта кажеш?
20131220.
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СТАРА ВРЕЋА

Подерала нам се ова стара врећа.
Што обноћ, што обдан,
што јавно, што тајно – 
цури из ње на све стране.
Џаба народна мудрост
ако маст оде у пропаст
и иметак у сурдук!

Цури озго, цури оздо, са бока,
попуцали сви шавови, све ивице.
Куља без застоја и предаха,
нештедимице лије у празно.

Поцепала се наша стара врећа,
једино добро које имамо.
Долази час просветљења,
време за крпеж и трпеж,
пенџетирање на суво.
Закрпа је изум и потоњи спас
почем и главу, и врећу чува!

ТАКАВ

Као прави Србин,
не само именом већ и делом,
наклоњен сам геноциду.
Чим у себи откријем термите,
навалим на њих циклоном Бе.
Бубе најрадије гњечим
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ногама или међу прстима.
Волим тај рески звук:
бубе крцкају као орах.
О пауцима не вреди ни говорити.
Одувек за њих чувам напалм.

Поживео је ко ме није сусрео.
Такав сам, какав сам.
И мрзим гамад!

НИЈЕ НЕГО

Видећеш ускоро свет
који постаје савршен.
Неће бити ни глади, ни жеђи,
болести нити јада.
Куцнеш у компјутер ил мобилни
и намирио си
све потребе, све рачуне!

Е, није него!

Чуј, будалино,
најлакше је да ни у шта не верујеш,
па ни у даноноћни напредак.
Да смо сви као ти
још бисмо живели
у каменом добу.
Ама, ко ти је казао
да ће се све то збити ончас,
просто само од себе!

Видим ја, учитељу,
да си човек образован, чипован.
Ех, да је и мени 
да ми компјутер
мало исправи и поравна мозак!
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НА ДРВЕНОМ ЖЛНСКОМ МОСТУ

Црна животиња у зло доба звер једнорога долази
С југа Само јој оклоп бели низ Тресибабу мрклину густи
Ни петли да се објаве пси на ланцу уснули На стази
До цркве Светог Пантелејмона мост дрвени изусти

Оно што негда чинила је река Или то крик само умаче
У гору и са првим капима кише на дивљем растињу
У венац се уплете Једино ветар понад крајњих кућа у
Том пристаништу ледном језом негоста прати и омче

Ко перчин седи расплиће Ништа се потом десило није
Прах праху земља се отворила све иште понориште
Низ мутни Тимок ко на бојишту језди сито чудовиште

А крст свемилостивог са овог места док још киша лије
Богољубац крајински вознесе на небо у свете висине
И ту ено оста вековима врх Старе планине

* Жлне, село у источној Србији.
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АКО БИХ ГРАД ЗИДАО

Ако бих град зидао дворе и куле камене
Несвакидашње насеобине на сунчевом блеску
Не онакве какве се граде сред реке на песку
Јер вечност припада светлости Песак и стене

Вода односи у неки други свет Књигу о томе
Старопланинску Поезију жића у саму зору
Капима росе тим мастилом светим на извору
Сричу у минулим вековима остављени што доме

Се кротки на фрескама мајстора сербских
Они које каткад у сну виђам јер време ово мним
Не иште обичне већ оне што погледом смерним

Мисли броде од истока ка ушћу зрак у стих
Јер такви градови нове људе творе
Овде бих древне довео мајсторе

НИ ДАНА БЕЗ ПОЗОРИШТА
Зорану Радмиловићу

Највећа сцена је она на коју пресели
Се ти у дивоти небеској као насред Агоре
Тамо где смерно играју око ватре сви весели
Цареви војсковође и цела свита Тек горе

И мајстори испод брка стреле одапињу
Благе што милују се као мирног мора вали
А црни снег пада на нашу Крајину
И Ртањ светила гаси као за фајронт Али

Ни дана једног без позоришта нека не буде
Јер снег црни пада на Крајину и смех
Твој у клупко леди се са кикотом дворске луде

Да ноћ бескрајну васкрсне на прагу Грех
Далеких предака  наших из снежних висина
У некој новој игри препозна истина
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Чувар стада I

Ја никада нисам чувао стада,
Али као да јесам. 
Душа ми је као пастир, 
Познаје ветар и сунце 
И стално иде тамо где је воде годишња доба, 
Напред и гледајући преда се.
Сав мир Природе без људи 
Дође и седне поред мене. 
А ја будем тужан као што залазак сунца 
Буде нашој машти 
Када захладни у долини

И када се осети да је ноћ ушла 
Кроз прозор као лептир.
Али моја туга је спокој 
Јер је природна и праведна, 
И треба да буде у души 
Кад већ мисли да постоји 
А ни не примећује како руке беру цвеће.
Као звекетање прапораца 
Иза окуке на путу
Тако су задовољне моје мисли.
Једино ми је жао што знам да су задовољне, 
Јер, када не бих знао, 
Уместо што су задовољне и тужне, 
Биле би веселе и задовољне. 
Размишљати је непријатно као ходати по киши 
Кад се ветар појачава и изгледа да још јаче пљушти.

103



Ја немам ни амбиција ни жеља. 
Мени да будем песник није амбиција, 
То ми је начин да будем сâм. 
А ако понекад пожелим, 
Чисто ради маштања, да будем јагње 
(Или да будем читаво стадо 
Па да ходам раштркан по целој падини 
И будем много срећних ствари у исто време), 
То је само зато што осећам оно што пишем у залазак сунца, 
Или кад облак помилује светлост 
А тишина потече по трави.
Кад седнем да пишем стихове 
Или док, шетајући стазама и пречицама, 
Пишем стихове на хартији што је носим у мислима, 
Ја осећам чобански штап у руци 
И видим свој обрис на врху брежуљка 

Како гледа моје стадо а види моје мисли
Или гледа моје мисли а види моје стадо, 
И како се благо смешка 
Као неко ко не разуме шта му се говори 
А прави се да разуме.
Поздрављам све оне који ме читају

И дубоко им скидам шешир 
Када их угледам с мог прага 
Чим се кочија појави на врху брега. 
Поздрављам их и пожелим им сунце, 
И кишу, кад је киша потребна, 
И да се у њиховим домовима 
Крај отвореног прозора 
Увек нађе омиљена столица
Где седе док читају моје стихове. 
И да читајући моје стихове помисле 
Да сам ја нешто природно – 
На пример старо дрво 
У чију су хладовину као деца падали уморни од игре, 
И брисали зној с врелог чела 
Рукавом кошуљице на штрафте.
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Чувар стада V

Има доста метафизике у размишљању ни о чему.
Шта ја мислим о свету? 
Откуд знам шта мислим о свету! 
Да се разболим, мислио бих о томе.
Шта мислим о стварима? 
Које је моје мишљење о узроцима и последицама? 
Шта сам медитирао о Богу и о души 
И о постању света? 
Не знам. За мене је мислити о томе затворити очи 
И не мислити. Навући завесе 
На мом прозору (али на њему нема завеса).

Мистерија ствари? Шта ја знам шта је мистерија!
Једина мистерија је то што неко уопште размишља о мистеријама.
Кад човек стане на сунце и затвори очи, 
Одједном престане да зна шта је Сунце 
И почне да мисли о разним, врелим стварима. 
Али ако отвори очи и угледа Сунце, 
Више не може да мисли ни о чему, 
Јер сунчево светло је вредније од мисли 

Свих филозофа и свих песника.
Сунчево светло не зна шта ради 
И зато не греши и свачије је и добро је.

Метафизика? Какве везе метафизика има с дрвећем? 
То што је зелено и крошњасто, и што има грање 
И што даје плод када дође време, то нас не гони на размишљање, 
Макар не нас, који не умемо да га примећујемо.
Али која је метафизика боља од метафизике дрвећа, 
Кад дрвеће не зна због чега живи 
А не зна да не зна?

«Интимно устројство ствари»... 
«Интимни смисао Васионе»... 
Све то је лаж. Све заједно, то не значи ништа. 
Невероватно је то да је могуће размишљати о таквим стварима. 
То је као кад би, у зору, 
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Размишљао о разлозима и сврхама, 
док око дрвећа, онај нејасни, златни сјај полагано осветљава таму. 
Мислити на унутрашњи смисао ствари 
Је сувишно, као мислити о здрављу
Или понети чашу воде на извор.
Једини унутрашњи смисао ствари 
Јесте да оне немају никаквог смисла.

Не верујем у Бога јер га никада нисам видео. 
Када би Бог хтео да ја верујем у њега, 
Он би ми се сигурно обратио. 
Ушао би код мене у кућу
И рекао ми: Ево ме!
(То можда глупо звучи онима који, 
Не знају шта значи посматрати ствари, 
Па не разумеју онога који говори о њима 
Док нас учи да примећујемо.)
Али ако је Бог цвеће… и дрвеће 
И брда и сунце и месечина, 
Онда ја… верујем у њега,
Онда верујем у њега у сваком тренутку, 
И читав мој живот је молитва и миса, 
И причешће очима и ушима.
Али ако је Бог дрвеће и цвеће
И брда и месечина и сунце, 
Зашто га зовемо Бог? 
Ја га зовем: цвеће и дрвеће и брда и сунце и месечина;
Јер, ако се он, да бих га ја видео, 
Направио у сунце у месечину у цвеће у дрвеће и брда, 
Ако ми се приказује као дрвеће и брда
И месечина и сунце и цвеће, 
То је зато што жели да га упознам 
Као дрвеће и брда и цвеће и месечину и сунце.
А ја га само слушам, 
(Шта ја више знам о Богу него Бог сам о себи?).
Слушам га  тако што живим спонтано
Као кад отвориш очи и видиш, 
И зовем га месечина и сунце и цвеће и дрвеће и брда, 
И волим га не размишљајући о њему, 
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И мислим га гледајући и слушајући
И ходам с њиме у свакоме часу.

Чувар стада VIII

Једног поднева пред крај пролећа 
Сањао сам сан као фотографију. 
Видео сам Исуса Христа како силази на земљу. 
Спустио се низ падину 
И поново је био дете, 
Трчао је и ваљао се по трави 
И брао цвеће да би га разбацивао 
И смејао се да се чује из далека.

Био је побегао с неба
И био је превише наш да би се правио 
Да је друга личност Светог Тројства.
На небу је све било лажно и ништа се није слагало 
С цвећем и дрвећем и камењем, 
На небу је увек морао да буде озбиљан 
А  понекад је чак морао да поново постане човек 
И да се пење на крст и да стално умире 
С венцем од трња око главе 
И стопалима закуцаним главатим ексерима, 
И чак је носио неку крпу око појаса 
Као црнци на цртежима.
Нису му чак дали да има оца и мајку 
Као друга деца. 
Његов отац су били двоје – 
Један чича по имену Јосиф, који је био столар, 
И који му није ни био отац; 
А други отац му је била некаква безвезна голубица,
Једина ружна голубица на свету 
Јер нит' је била с овог света, нит' је била голубица.
И његова мама није осетила љубав пре но што га је родила. 
Али она није ни била жена: била је џак 
У ком је он снесен с неба. 
А хтели су да он, који је имао само мајку, 
И никада није имао оца да га воли и поштује, 
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Проповеда доброту и правду!
Једнога дана, док је Бог спавао 
А Свети Дух летео наоколо, 
Он је отишао до кутије с чудима и украо три. 
Првим је учинио да нико не сазна да је побегао. 
Другим је учинио да заувек буде човек и дете. 
Трећим је створио једног Христа да заувек буде на крсту. 
И оставио га прикованог за крст што стоји на небу 
И служи као пример за друге. 
Онда је побегао на сунце 
И спустио се низ први зрак који је ухватио.
Данас живи у мом селу са мном.
Леп је дечко, насмејан и природан. 
Брише нос рукавом,
Шљапка по барицама,
Бере цвеће и прво га воли а после га заборави.
Гађа магарце камењем, 
Краде воће по воћњацима 
А кад бежи од паса, он се дерња и плаче. 
И, јер зна да оне то не воле 
А да све друге то засмејава, 
Трчи за девојкама 
Што иду путем руку под руку
С тестијама на глави 
И задиже им сукње.

Мене је научио све.
Научио ме је да гледам ствари,
Показује ми свашта на цвећу. 
Учи ме како је камење занимљиво 
Кад га узмемо у руку 
и разгледамо натенане.

А Бога ми стално оговара,
Каже да је то један тупав и болестан деда 
Који стално пљује на под 
И много псује. 

Каже да Богородица проводи поподнева вечности плетући чарапе, 
И да се Свети Дух чешка кљуном 

108



Па чучне на столицу и укаки је. 
Све на небу је безвезно као у цркви. 
Каже да Бог нема појма
О стварима које је створио –
„Ако их је он уопште и створио, мада сумњам" 
„Он, на пример, каже да сва бића певају њему у славу, 
Али бића ништа не певају. 
Да певају, била би певачи. 
Бића буду и ништа више, 
Зато се и зову бића."
А онда, кад се умори од оговарања Бога, 
Мали Исус ми заспи на рукама 
И ја га однесем кући у наручју.

Он сад станује са мном у мојој кући на пропланку.
Он је Вечито Дете, бог који је недостајао. 
Он је природан човек, 
Он је божанство што се смеши и шали се. 
И баш зато сам скроз сигуран 
Да је баш он прави Мали Исус.
А дете које је толико људско да је божанско 
Је овај мој свакодневни песнички живот, 
И баш зато што ме то дете стално прати ја сам стално песник,
И зато ме чак и најмањи поглед 
Испуни осећањима, 
И чак и најтиши звук, било какав, 
Као да говори баш мени. 

Младо Дете што станује ту где живим 
Једну руку даје мени
А другу свему осталом што постоји
И тако идемо утроје путем, било где
Па скакућемо и певушимо и смејемо се

И уживамо у нашој заједничкој тајни 
А то је да стално знамо да нигде на свету
Ништа није тајна 
И да се око свега вреди потрудити.
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Вечито Дете ме стално прати. 
Ја гледам где ми он покаже прстом. 
Оно што чујем када радосно ослушкујем све звуке 
Је кад ме из зафрканције голица по ушима. 
Слажемо се тако добро 
У друштву свега 
Да никад и не мислимо један на другога, 
Али живимо заједно нас двојица, 
Сложни као десна и лева рука.

Предвече играмо пиљке 
На прагу испред куће, 
И будемо озбиљни како и приличи богу и песнику, 
И као да је сваки каменчић 
Читав свемир 
И као да би зато било јако опасно пустити га 
Да падне на земљу.

Онда му ја причам приче о људским стварима 
А он се смеје, јер је све то невероватно.
Смеје се краљевима и онима који нису краљеви, 
И буде тужан кад слуша о ратовима, 
И о трговањима и о бродовима 
Који се претворе у дим на ветру морске пучине. 
Зато што он зна да свему томе недостаје она истина 
Коју има цвет кад цвета 
И која иде са сунчевом светлошћу, 
И од које се шарене брда и долине
И од које нас заболе очи кад погледамо у окречен зид.
Онда он заспи, а ја га однесем у кревет. 
Унесем га у кућу у наручју

И ставим га у кревет, па га полагано свучем 
И као да радим некакав јако чедан обред сав 
Од мајчинске нежности, све док не остане го.

Он спава у мојој души 
Па се понекад пробуди усред ноћи 
И игра се мојим сновима. 
Неке испретура, 
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Друге слаже један на други 
И пљеска рукама 
И смеши се мом сну.

Кад умрем, синко, 
Нека и ја постанем дете, оно најмање. 
А ти ме узми у руке
И однеси ме код себе кући.
Скини сву одећу с мог уморног и људског бића
И стави ме у свој кревет. 
И, ако се случајно пробудим, 
Причај ми приче, да поново заспим. 
И дај ми твоје снове да се играм 
Све док не сване онај дан, 
Знаш ти већ који.

То је прича о мом Детету Исусу,
Има ли иједног паметног разлога 
Због којег она не би била истинитија 
Од свега што филозофи мисле
И свега што нас уче религије?

Чувар стада IX

Ја сам чувар стада.
Стадо су моје мисли 
И моје мисли су сва осећања.
Мислим и очима и ушима 
И рукама и ногама 
И носом и устима.

Мислити један цвет значи видети га и мирисати га, 
А кад поједеш плод сазнаш му смисао.

Зато, кад се по врелом дану 
Растужим од силног уживања у њему, 
Ја се извалим колико сам дуг на траву, 
Склопим упаљене очи, 
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Па осећам како ми је читаво тело опружено,
Како знам истину и срећан сам.

Чувар стада X

„Здраво, чувару стада, 
Ту поред пута, 
Шта ти каже ветар што дува?"
„Каже да је ветар, и да дува, 
И да је већ дувао и раније, 
И да ће и убудуће да дува. 
А шта теби каже?"     
„Много више од тога. 
Говори ми о многим другим стварима. 
О сећањима и о успоменама 
И о стварима које никад нису биле."
„Никад ти ниси чуо ветар како дува. 
Ветар прича само о ветру. 
То што си чуо била је лаж, 
А та лаж је у теби."

Када буде дошло пролеће (Из неповезаних песама)

Када буде дошло пролеће, 
А ја већ будем мртав, 
Цвеће ће цветати исто као и сада 
И дрвеће неће бити мање зелено него прошлог пролећа. 
Ја стварности нисам потребан. 

Осећам огромну срећу 
Кад помислим да моја смрт нема никакву важност.

Када бих знао да ћу умрети сутра 
А да ће прекосутра доћи пролеће, 
Умро бих задовољан, пошто би оно дошло прекосутра. 
Ако му је тада време, када би требало да дође ако не у своје време? 
Волим да је све стварно и исправно; 
И волим што би тако било чак и када ја не бих волео да је тако, 
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Зато, ако умрем сада, умрећу задовољан, 
Јер је све стварно и све је исправно. 

Можете молити на латинском над мојим ковчегом, ако хоћете. 
Ако хоћете, можете да играте коло око њега. 
Немам посебне жеље за онда кад не будем могао да имам посебне жеље. 
Шта буде, кад буде, је оно што ће бити и шта јесте.1

1 Алберто Каеиро је измишљени песник, једна од личности (хетеронима) порутагалског песника Фернанда
Песое. Песоа га сматра Наивним Учитељем,  како својим сопственим, тако и својих других хетеронима: Алвара де
Кампуша и Рикарда Реиша. 

Рођен у Лисабону 1889. Каеиро је рано је остао сироче и после завршеног четвртог разреда није се бавио
никаквим конкретним послом. Већи део живота преживео је скромно и повучено на сеоском имању своје остареле
баба-тетке у унутрашњости, где је написао своја прва два циклуса песама Чувар стада и Љубазни пастир. Пред
крај живота вратио се у Лисабон где је написао »Неповезане песме« пре него што ће 1915. умрети од туберкулозе
са само 26 година. За свог кратког живота написао је укупно 104 песме. 

Његов поетски стил је јединствен и препознатљив по слободном стиху и једноставном, свакоме разумљи-
вом, народном језику и окренутости природи.

113









1.
Из историје књижевности већ је познато да је оду-

век било писаца који иницирају нове књижевне по-
крете, правце или школе и оних који те покрете, правце
или школе прихватају и уметнички продубљују. Неки
своје пориве и остварења имају потребу и умеју да ос-
мишљавају и дискурзивним путем, док други то чине
имплицитно, само непосредним поетским остварењи-
ма. За развој уметности, за укупан књижевни процес
важни су и једни и други. Међутим, за књижевну исто-
рију, па и за књижевну критику, по правилу, занимљи-
вији су и атрактивнији они први, тако да се неретко о
писцима објективно дубљих и снажнијих уметничких
остварења мање пише, те неправедно остају у њиховој сенци.

То се нарочито често дешава песницима. Бесмислено је и скаредно преприча-
вати поезију. И сам покушај пуког препричавања песме је, по правилу, поуздан знак
неразумевања, недостатка нерва за природу поезије. Али није лако, деликатно је и
опасно је, такође, дело расног песника обимног опуса сводити на уобичајене сажете
синтетичке књижевнокритичке и књижевноисторијске приказе. Због тога смо уве-
рени да је за објективно естетско и књижевноисторијско вредновање читање поезије
праћено коментарима не само допустиво, већ и преко потребно.

И Томислав Мијовић је пре неколико година, због нечега, осетио потребу да
нас у једној песми из књиге Пред празнином (2011) опомене: „Браните песника ње-
говом песмом“. А аутор овог текста осетио је потребу да коментарисаним „рашчи-
тавањем“ Мијовићеве поезије укаже на њену изузетну уметничку и књижевно-
историјску вредност.  
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2.
Недуго пре своје смрти, 1997. године, Живојин Павловић  на промоцији

Мијовићеве збирке Закаснели гласник, поред осталог, поручује: „Мијовић као пес-
ник је до те мере аутентичан да због тога није до сада нигде сврстан од стране књиш-
ких мољаца. Мислим на историчаре књижевности и на критичаре. Његова поезија
се опире таквим операцијама јер свака фиока која се извуче и сваки координатни
систем који се примени на његову поезију не одговара тој поезији. Она не може да
се удене у то, и пошто се опире и не пристаје на удевање у постојеће системе, обично
бива занемарена и заобиђена, недовољно осветљавана, непроучавана и неве-
личана.“ (Из протицања у протицање, 241).

Немамо разлога да се не сложимо са тврдњом да поезија Томислава Мијовића
као део српске књижевности друге половине ХХ и почетка ХХI века завређује даља
читања, књижевнокритичко и књижевноисторијско проучавање. Додуше, конста-
тација да је Мијовићева поезија „занемарена и заобиђена, недовољно осветљавана,
непроучавана“ – ипак није ни сасвим тачна. О Мијовићевој поезији досад је писало
близу 40 песника, књижевних критичара, професора универзитета и публициста.
Међу њима и аутори попут Оскара Давича, Драшка Ређепа, Тоде Чолака, Милосава
Мирковића, Вука Крњевића, Бранка Миљковића, Бранка Јовановића, Живојина
Павловића, Мирослава Тодоровића, Жарка Ђуровића, Радослава Војводића, Пред-
рага Протића, Добривоја Јевтића, Србе Игњатовића, Радивоја Микића, Чедомира
Мирковића, Живана Живковића, Драгољуба Стојадиновића, Љубише Рајковића Ко-
жељца, Радомира Андрића, Адама Пуслојића, Милете Аћимовића Ивкова, Душана
Стојковића... Морамо рећи да је до данас неколико њих покушало и да дефинише
Мијовићево место у српском књижевном процесу ХХ века (можда су на то подстак-
нути и Павловићевом изјавом).

Најчешће и највише о Мијовићевој поезији писао је Срба Игњатовић. Он је  и
у досад најпотпунијем издању, у тротомном издању те поезије, објављеном 2010.
године под насловом Из протицања у протицање, у кратком предговору Поетска
визија и исходишта Томислава Мијовића, покушао да формулише неколике главне
црте које би се могле узети за основу приликом утврђивања места Мијовићевог дела
у српској поезији ХХ века. Уз констатацију „да је све више оних који га, с правом,
убрајају у сам врх, у водећу скупину српских песника-савременика“ (I, 10), Игњато-
вић истиче Мијовићеву доследност у страственој „оданости поетској речи“  којом се
у савременом српском песништву одликују још само „Васко Попа и Стеван Раичко-
вић, та два антипода са којима је Мијовић у двојако изнијансираном ‘савезу’.“ Ме-
ђутим, иза ове, могло би се рећи, помало само спољашње одлике, следи значајна
карактеристика која би, према Игњатовићу, могла бити и параметар за једну дубљу,
далекосежнију књижевноисторијску дефиницију Мијовићевог поетског дела:
„Попут Васка Попе Мијовић исказује високу одговорност у односу на језик и реч, с
тим што је та врста дисциплине особена, неимититативна, мијовићевска. Дослух  с
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Раичковићем већ је нешто ближи. Основица су му везани стих, сонет, дистиси а
изнад свега видна приврженост нечему што бих, у недостатку прецизнијег појма,
назвао ‘словенском школом’ стиха. Та ‘школа’ подразумева сликовитост, нескривену
а истанчану емоционалност, звонак ‘глас’, потрагу за свежом римом, складним об-
ртом и згуснутим брујем песме...“ (Из протицања у протицање I, стр. 5).

2.
Живојин Павловић је своју констатацију, по свој прилици, засновао на чиње-

ници да у познатој и, могло би се рећи, општеприхваћеној  периодизацији српске
послератне поезије Предрага Палавестре Томислав Мијовић, одиста, није поменут.
Можда се то може објаснити чињеницом да П. Палавестра, рецимо, свој предговор
Послератна српска поезија за антологијски избор Песници IV едиције „Српска
књижевност у 100 књига“ објављује 1967. године, а Мијовић је до тада имао само
две књиге: коауторски Квартет (1956) и ауторску збирку песама На ногама (1960).
Међутим, ипак мало збуњује то што се у његовом опису послератне „друге генера-
ције“ младих песника због нечега не помиње име члана уредништва од 1954. и глав-
ног и одговорног уредника 1956–1957. године значајног књижевног гласила те
генерације, студентског часописа Видици, Томислава Мијовића. А песник и публи-
циста Бранко Јовановић у часопису Буктиња 2003. објављује мемоарски запис Пре
педесет година. Све је тада било могуће у коме, поред осталог, бележи: „...сви који
су на Универзитету имали било какву књижевну амбицију били су упућени на“ ча-
сописе Млада култура и Видици. И даље: „...сматрало се да Млада култура више
негује традиционални књижевни израз, а да су Видици, нарочито после прва два-
три годишта, били више усмерени модерним струјањима у уметности и култури. Те
разлике, међутим, нису биле такве да би изазивале антагонизам или да би младе
писце, сараднике, раздвајале на две супторстављене групе.

Мијовић је знао вешто да води лист, умео је да нађе меру – да се не иде у
крајности и искључивости, а да се, опет, буде на позицијама модерног и савременог.
Бранко Миљковић је, на пример, писао есеје о модерним француским песницима,
преводио их, неке од њих први представљао широј читалачкој публици. Јован Хри-
стић је писао о Матићу, Владимир Буњац тумачио је Јанка Полића Камова, Бранко
Пеић ‘кресао’ Густава Крклеца, били су ту и Велимир Лукић, са поезијом и тексто-
вима, и Бора Ћосић, и Петар Џаџић... Поред писаца, око листа су били и ликовни
уметници, Дадо Ђурић, још студент, цртао је портрете личности о којима се писало,
Богдан Кршић радио је графике. Готово свакодневни гости редакције били су Жи-
војин Павловић и Зоран Радмиловић...“ (Најаве и добродошлице, 266–267).

Још више збуњује зашто П. Палавестра нигде не помиње Мијовића о чијој
поезији, међу песницима ауторима Квартета (уз њега су ту Божидар Тимотијевић,
Првољуб Пејатовић и Бранко Јовановић) Милосав Буца Мирковић 1954. године,
поред осталог, пише: „Четири студента загазили су у брзу воду савремене поезије и
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донели један делић осећајног света који се не може срушити ни ударцима потце-
њивања ни мачем начитаности. Овде се доиста има шта прочитати... Томислав
Мијовић долази као господар лирске реченице... Својим прилозима Мијовић је
донео мала крила поверења читавој збирци.“ (Из протицања у протицање IV, 262).
Зар није довољна препорука да се нађе на списку најистакнутијих представника
послератне „друге генерације“ младих песника, заслужних за тадашње успостав-
љање континуитета развоја наше поезије с богатим наслеђем српске поезије између
два светска рата оно што је о раној Мијовићевој поезији 1956. године написао
Бранко Миљковић? Наиме, у приказу књиге На ногама, уз осврт и на Квартет,
овај, и по Палавестри један од предводника нове генерације српских песника, у
Мијовићевој поезији препознаје све одлике новог, модерног песништва: „непре-
сушни и насушни немир“, динамичан  стих у коме је „ритам... добијен... потчиња-
вањем речи помахниталим од једног енергетског и искуственог богатства њима
самима“ – у песмама  које су „одраз целокупне људске свести, и оне реформисане и
рационалне и оне ‘самој себи нејасне свести’“ – уз закључак да је за поезију, иначе,
карактеристична доминација „ове друге свести“ (Из протицања у протицање Из
протицања у протицање I, 271). Миљковић констатује: „Кад Томислав Мијовић
каже: ‘Овај ће говор врући слепилом и видом...’, онда је јасно да се то односи на ове
две свести које се одражавају у поезији. С друге стране, одражавање потенцијалног
дела стварности даје исто тако недокучиве лирске слике и ситуације. Ту се мистика
нужно јавља у песми у процесу сазнавања стварности коју у датом моменту нисмо
могли да обухватимо осветљеним и анализираним делом своје свести, коју нисмо
могли да схватимо већ само да наслутимо... Зато су наша свест и наш говор увек са-
стављени од слепила и вида, од мреже знања и незнања. Али баш у те мреже се лови
лирска суштаственост овога света и живота.“ (Из протицања у протицање I, 271–
272). Разуме се, увек је најбитније питање шта је заправо садржина дела тог пое-
тички тако модерно оријентисаног песника. Миљковић тврди да она почиње из
исказа у следећим стиховима из песме Длан: „Изреци себе гласно, па се пореци, не
заћути, // јер те без тога нема“ – што је, заправо: „То вечито улисовско тражење
и губљење себе онда када смо се пронашли, то замењивање себе собом, то одсуство
једног себе, та дубока и кратка песникова констатација: ‘ја сам уместо себе’ или
‘бити а био сам’.“ И управо „то је“, према Миљковићу, „оно што даје овој књизи
једну дубину и песничку напаћеност која се не мири и не предаје.“ (Из протицања
у протицање I, 270, 273).

3.
У том парадоксу, рекли бисмо, има удела и сам Мијовић. 
Пре свега, он сам, изгледа, није сматрао да му је, као лиричару, за даљу пес-

ничку краријеру потребно и декларативно придруживање било каквој организова-
ној књижевној групацији. Један од данашњих истраживача тадашње поезије
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Александар Јовановић у својој књизи Поезија српског неосимболизма, прихва-
тајући Палавестрину периодизацију, у покушају да омеђи предмет своје књиге, по-
водом „покрета/групе“  млађих стваралаца који је „назван неосимболизам“, не
случајно напомиње: „Вреди на почетку запазити две ствари: да у њему не учествују
сви песници друге генерације и, друго, да не учествују само песници него и књи-
жевни критичари и прозни писци. Укупно их је било десет: Драган М. Јеремић,
Бранко Миљковић. Божидар Тимотијевић, Жика Лазић, Милован Данојлић, Драган
Колунџија, Петар Пајић, Вера Србиновић, Коста Димитријевић, Звездан Јовић.
Иако су и претходно објавили неколико текстова о покрету, њихов прави наступ до-
годио се на страницама часописа Млада култура, фебруара 1957. године. Осам по-
себних текстова, под заједничким насловом ‘Реч је о неосимболизму’, разнолики
по свему: схватању неосимболизма, књижевности за коју се залажу, односу према
колективном пројекту у којем учествују, теоријским дометима.“ (стр. 13–14).

А затим, Мијовић је у освиту сопствене песничке каријере, после објављивања
своје прве књиге одлучио да напусти Београд, где је имао значајну улогу у једном
од тадашњих истинских расадника културе, и вратио се у свој Зајечар из кога је у
оно време свако ко је могао – хрлио у Престоницу. И било је потребно да протекне
чак осамнаест година да би се у српској култури огласио новом књигом песама, књи-
гом вишесмисленог наслова – Подљуте (1974). 

Одрекавши се амбиције да буде протагониста било ког актуелног књижевног
покрета, правца или школе, Томислав Мијовић се заправо унапред одрекао марке-
тиншких „крила“ било које групације или клана. То је јасно сваком познаваоцу
нашег тзв. књижевног живота (ово се, разуме се, односи и на ондашњи, као и да-
нашњи укупни културни живот). У контексту разговора о Мијовићевом позициони-
рању у историји српске поезије друге половине ХХ и почетка ХХI века било би добро
подсетити се реакције на Подљуте познатог књижевног критичара и београдског
професора универзитета Тоде Чолака. У Књизи читања 1974. Чолак, поред осталог,
истиче: „Томислав Мијовић се повремено јавља у нашој књижевној колотечини, бео-
градској, која нерадо прима и која се маћехински односи према песничким и другим,
уопште уметничким творевинама што долазе из тзв. унутрашњости, кормилари у
тој не баш много бистрој колотечини заборављају да су аутори тих уметнина до јуче
с њима друговали и да их је жеља за радом одвела у места где се другује са књигама
и где се књиге читају. А гласови што стидљиво долазе из обесправљене књижевне
провинције знају често да буду опојно свежи, без обзира на расположења која те све-
жине собом доносе. Томислоав Мијовић, који се најавио у Квартету (1954) и као
песник доказао збирком На ногама (1960), својом новом књигом песама Подљуте
најављује да се та београдска књижевна чаршија отвара повремено и према људима
са стране... Стидљиви и тихи глас Квартета и глас јачине На ногама прелази у пес-
мама збирке Подљуте у један нови, који је изузетан по својој интонацији у савре-
меној српској поезији.“ (Из протицања у протицање I, стр. 298–299).
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4.
У круговима блиским песнику остала је кулоарска прича да је и у Нолитовој

редакцији претходно било колебања око објављивања Подљута. Наводно, по-
стојала је бојазан да може доћи до неповољних политичких реакција због нагла-
шене критичности према негативним појавама у менталитету тадашњег
потрошачког друштва... Недоумицу је, изгледа, пресекао Оскар Давичо који је, слу-
чајно наишавши у том моменту у Редакцију, пристао да и он погледа Мијовићев ру-
копис и, пошто га је прегледао, написао је кратку рецензију следеће садржине:
„Подљуте, нову збирку Томислава Мијовића, топло препоручујем Савету Нолита
за штампање – јер су то добре песме, јер је то жива поезија једног комунисте који
подстрек за своје стихове налази у незадовољству потрошачким идеалима на снази
око себе. Ја не морам да на почетку прихватим аргументе којима се песма окомљује
на грабежљиву гамад потрошача која се одрекла и себе и својих уверења да би
згртала, да бих прихватио ту поезију бунта, ту поезију етичког бунта и револуцио-
нарне чистоте. Јер она, та поезија постоји, делује, убеђује, снажи, крепи и обећава
нове светове, релације, осећања. Из песме у песму  расте у нама глас песника који
нас на крају уверава у своју тако племениту људску поруку. Што се племенитости
намере тиче, она би била недовољна кад не би била исказана једном рафинисаном
вербалном страшћу пуном мржње и љубави, једном силином која радује и заноси и
онда кад нас песник оставља да као публика турнира посматрамо не учествујући,
борбе које су његове, борбе у којима он учествује и из којих се крвав враћа да пре-
дахне. И одмах затим крене у нове окршаје.

Ја ту поезију волим и сигуран сам да ће имати читалаца међу људима који
знају шта је песма и песништво.“ (Из протицања у протицање I, стр. 283).

Занимљиво је погледати шта је, отприлике седам година касније, поводом те
исте књиге у одељку Црни наук свог дневника Белина сутра, под 28. августом 1981,
записао еминентни филмски редитељ „црног таласа“, истакнути књижевник и сли-
кар Ж. Павловић: „...А Мијовић...  Ушанчен, усред Зајечара, у зидинама своје собе,
брани свој духовни интегритет. Од маловарошких тривијалности. Од помодних за-
носа. Од провинцијске учмалости. Од лажних усхита. И од инерције живљења.

Плод тог бдења, тог ослушкивања опасности, тог горког чамовања јесте поема
Подљуте. Објављена у истоименој збирци песама 1974. у издању београдског из-
давачког предузећа Нолит. У њој су, боље но игде, исказани бол и јаук наше гене-
рације.

Генерације у сенци (Света Лукић)“ (Из протицања у протицање I, стр. 303)  
Ово су два читања двојице, према искуству и биографији, потпуно различитих

песникових савременика. Али чињеница да су, и толико различити, обојица у свом
бићу осетили дамаре који су их довели у стање идентификације са његовим стихо-
вима говоре управо о мисаоно-емоционалној дубини, филозофској универзалности
и енергији која навире из Мијовићеве поезије. 
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У прилог ове тврдње навешћемо и занимљива читања ове књиге из визуре
тројице књижевних критичара млађих од Мијовића. Предраг Протић, за кога је си-
гурно да ни по пореклу, ни судећи према његовим написима из последње деценије
ХХ века сигурно није био на идеолошким позицијама Оскара Давича, у свом при-
казу, објављеном у часопису Књижевност истиче: „Подљуте је књига аутоанализе
у оној истој мери у којој јесте и књига анализе средине. Мијовић је у овој књизи
првенствено моралист. Он узима један поредак ствари који би евентуално заслу-
живао поновну моралну процену. Та накнадна морална оцена не би морала увек да
буде и признање за људске поступке и за човеково понашање. Мијовић није мора-
листа који хоће да изрекне одређену оцену. Он схвата песника као једног учесника
у збивањима, помало романтично верује у песникове моћи, али, још више, у песни-
кове одговорности и као да хоће да води распру баш о тим одговорностима. Он
мисли о свему критички, али исто тако мисли и о песнику као учеснику збивања
претежно аутокритички. Та аутокритика не личи на кајање; чини се да би, доведен
у ситуацију да поново на исти начин поступи, то био једино могући начин за пес-
ника, али је ипак тај аутокритички тон изведен у први план.“ (Из протицања у про-
тицање I, стр. 296–297).

На скоро две деценије млађег од песника, књижевног критичара, потом и про-
фесора универзитета Радивоја Микића Мијовићева етичка аутокритичност није
оставила тако снажан утисак као на Протића, и она му се чак учинила, све до по-
следњег одељка, одвише „прозирном“. Тек је у том последњем „кругу“, с насловом
Најаве и знаци, песник: „елиминисао све структурне неравнотеже: наглашен идео-
графски план, изразито емоционално-доживљајну ‘боју’.“ Дакле, према Микићевом
доживљају ове књиге: „Мотивски поезија Томислава Мијовића се веже за савреме-
ност песничког субјекта и то на начин који можемо схватити као директан. Егзи-
стенцијалне ситуације које су повод за песму су веома конкретне и лако
препознатљиве. Песнички подухват се разастире над свакодневним, и покушава да
из конкретних и обичних ситуација уобличи целовите поетске структуре.

Везан за конкретан, егзистенцијални повод, Мијовић највише пева о односу: ја
– свет. Певање засновано на тој опозицији и супротстављању је и певање о сукобу....

Али онда, кад Мијовић у певању напусти директно егзистенцијалне мотиве,
кад престане да се служи директним исказима он долази до једног језгра чисте и
праве лиричности која је највиднија у кругу песама Најаве и знаци. Ове песме које
су посвећене уметничкој сабраћи поседују висок степен уметничке успелости јер ус-
певају да конкретно надграде и надвладају поетским, да из животних аката извуку
дубљи, метафизички смисао.“ (Из протицања у протицање I, стр. 288, 296).

А Миливоје Марковић, уз карактеристику да је Мијовић „на специфичан начин
ангажовани песник“, примећује да „Мијовића посебно занимају нијансе у трансфор-
мацији свести и рефлекси тих трансформација“, да „у емотивним преображајима от-
крива буре, читаве мале духовне револуције које се исказују као драматични трзаји
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који узнемирују људско биће, отварају ране у њему, манифестују се као подљуте“ и
да је управо то „оно што егзистенцијално одређује књигу Подљуте“. Све то Марко-
вића доводи до закључка да нова књига овог младог песника, који је и раније пре-
познат као „у суштини нови песнички глас“ савремене српске поезије, „говори да је
Мијовић сазрео као песник“, да су се у њему „згуснула... животна и песничка иску-
ства“, те „ништа није претпоставка ни сањарија“ и из његових стихова сада говори
„историјска и психолошка стварност“ (Из протицања у протицање I, стр. 289).

5.
Помињали смо већ чега се песник одрекао враћањем из престонице у Зајечар.

Цитирали смо и Павловићеву констатацију како се Мијовић у тој средини отимао
из духовне учмалости и ослобађао неких младалачких заноса. Ако се његове песме
читају „изнутра“, и једно и друго могло се већ запазити у Подљутама. Та књига је,
без сумње, одисала енергичном побуном против животне стварности свакодневице
с којом се песник суочавао. Међутим, иако је претпоследњи одељак Подљута имао
наслов Посусталице, сучељен са својом средином, Мијовић није посустајао: прво
као новинар недељног листа Тимок (1957–1960), а потом, као главни и одговорни
уредник зајечарског часописа за друштвена питања, културу и уметност Развитак
(1961–2006) систематски је пратио и подстицао духовни развој свога краја. У 226
бројева Развитка, који је у међувремену израстао у један од најбољих регионалних
часописа у Србији, под његовим уредништвом објављена је богата грађа разно-
врсног садржаја из савременог живота и уметничког стваралаштва – велики број
радова о резултатима археолошких, етнолошких, фолклористичких, демографских,
социолошких, геолошких, природњачких, лингвистичких и историографских
истраживања и проучавања Тимочке и Неготинске крајине. Под његовим окриљем
ступио је на књижевну сцену и низ младих песника и прозаиста савремене српске
књижевности: у Развитку је објављивао прве радове младих српских писаца из Ти-
мока и Крајине, попут Бранислава Вељковића (од 1979), Зорана Вучића (од 1969),
Радише Драгићевића (од 1978), Србе Игњатовића (од 1965), Саше Јеленковића (од
1986), Злате Коцић (1987), Братислава Милановића (од 1988), Милена Мили-
војевића (од 1967), Зорана Милића (од 1961), Власте Младеновића (од 1973), Живка
Николића (од 1976), Адама Пуслојћа (од 1964), Љубише Рајковића (од 1969), Обрена
Ристића (од 1981), Зорана Цвијетичанина (од 1974) и др. У уводу своје књиге Најаве
и добродошлице Мијовић мисију свог Развитка карактерише овако: „Када је 1961.
године у Зајечару покренут часопис... „Развитак“, са основном програмском оријен-
тацијом да поред осталог прати и објављује све иоле вредне појаве, посебно у обла-
сти уметничког стваралаштва и Тимочкој крајини, омогућено је многим младим
људима да редовно публикују и излажу своја прва вредна остварења. За време по-
лувековног свог живота са свим што се дешавало у области уметности ‘Развитак’ је
био место окупљања, међусобног упознавања, зближавања и удруживања, хроничар
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и сведок настајања плејаде уметника у Тимочкој крајини, подршка даровитим по-
кушајима остваривања креативних замисли и место истицања вредних дела поједи-
наца. Готово да нема значајније појаве и остварења а да им није на страницама
‘Развитка’ уступљен простор за јавни наступ.“ (Најаве и добродошлице, стр. 7). Из
Мијовићеве биографије читамо и следеће податке: „Уредио је и ликовно-графички
опремио преко стотину књига са тематиком из историје, етнологије, школства и
здравствене делатности и културног, књижевног и ликовног стваралаштва на под-
ручју Тимочке крајине (15 књига библиотеке часописа ‘Развитак’, 18 књига библио-
теке ‘Крајински књижевни круг’, 6 књига у едицији Фондације ‘Никола Пашић’,
велики број зборника, монографија основних и средњих школа и монографија гра-
дова и насеља у Тимочкој крајини).

Учествовао је у покретању низа културно-уметничких манифестација и у њи-
ховом раду (Фестивал поезије младих у Зајечару, Крајински књижевни круг, Борски
сусрети балканских књижевника, Дани Зорана Радмиловића у Зајечару).“

Сви ти садржаји, уз живе контакте са самоуким као и високо стручним ства-
раоцима – неимарима, научницима и уметницима – били су, истовремено, део и
значајна допуна Мијовићевог личног образовања, као и драгоцени извор песничке
инспирације. Из тог богатства, од средине деведесетих година ХХ века до данас, на-
вире читава бујица Мијовићевих нових песничких књига: Белино црни разговору,
Зајечар–Неготин, 1994; У благости и осами, Ниш 1994; Закаснели гласник, Бео-
град, 1997; Светлуцања, дозивања, Ниш, 1999; Препознавања, Београд, 2001;
Јавке, одсјаји, угарци..., Београд, 2001; Време на окупу (Гамзиградски записи),
Зајечар, 2006; Изблиза, Београд 2006; Додир сјаја сјај додира, Младеновац, 2008;
Пред празнином, Младеновац, 2011; Одсјаји изнутра, Београд–Зајечар, 2013.

6.
Иако је, из искреног уверења, одбијао да се укључује у помодно потписивање

књижевних манифеста или писање сопствених програмских текстова о поетици,
ипак је, као истакнути уредник часописа, угледни песник и посленик културе често
био у прилици да на књижевним вечерима представља гостујуће писце и друге умет-
нике, да отвара различите изложбе и пригодне свечаности. На срећу, многи од тих
текстова сачувани су и 2010. године објављени  као књига истовремено са тротом-
ним издањем  сабраних песмама Из протицања у протицање, под насловом
Најаве и добродошлице. Тако су будући тумачи Мијовићеве поезије ипак добили и
писана сведочанства која могу бити сматрана његовим експлицитним исказима о
људској култури, историји, фолклору, ликовним уметностима, књижевности и пое-
тици уметничког стварања. У постојећим освртима на његову поезију та грађа је,
међутим, углавном, остала ван видокруга њихових аутора. 

Као припадник „друге генерације“ српских песника који су ступили на књи-
жевну сцену после Другог светског рата, Мијовић се не бави априорним побијањем
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уметничке вредности песништва друштвено ангажованих писаца, али недвосмис-
лено истиче позитивне ефекте отварања ондашње Југославије „према свету и бла-
готворним утицајима и подстицајима утоком новина, поготово у области
уметности“. То је, према њему, определило нову генерацију „писаца, сликара, си-
неаста, дизајнера, глумаца и др.“ којој тон дају ствараоци који: „У сударима и неса-
гласју са свакидашњицом и владајућом идеолошком искључивошћу виђења света
и своје улоге у њему, сумњичаво завирују иза затворених врата разних забрана и
табуа, иступају с питањима и недоумицама, уочавају недоследност пројектоване и
идеализоване стварности и стварног живота, не прихватају прокламоване узоре,
што, наравно, није било по вољи онима који су сами себе прогласили, произвели и
устоличили за чуваре ‘линије’ и душебрижнике над свим осталим. Супротстав-
љајући се свему програмираном, круто одређеном, пригодном, ‘ангажованом’ и апо-
логетском у уметности, почињу да у својим остварењима износе неке другачије,
‘неочешљане’. ‘деструктивне’, ‘декадентне’, ‘реакционарне’, ‘назадне’ и ‘сумњиве’
мисли, самосвојне и својеглаве идеје, естетска схватања, критичке опаске на оба-
везни оптимизам; за разлику од својих претходника подржавају сумње у све по-
стојеће, подсмевају се смешном и трагикомичном, изругују глупом и ругобном, у
трагању за новим пониру у тамно и заумно, у снове, сновидно, ишчезло и далеко, у
слутње и метафизичке дубине.“ (Најаве и добродошлице, стр. 5–6).

Карактеристично је, међутим, да у конкретизацији природе тога заокрета нове
уметности на књижевном плану Мијовић сматра неопходним да укаже на његову
утемељеност у „наше богато и инспиративно традиционално, етнички шаролико,
наслеђе... нашу завештајну средњовековну уметност, као и... продоре и домете наше
‘модерне’ између два рата, која је била потиснута и ‘утуљена’ идеолошком догмом
и предрасудама тадашњих властодржаца...“ (Најаве и добродошлице, стр. 6).

Вероватно из скромности, Мијовић не помиње да је и он један од протагониста
описаног. Али пада у очи да је текст Ж. Павловића, који Мијовић, са знацима на-
вода, користи да окарактерише „младе занесењаке“ што се „бране од провинцијске
учмалости. Од лажних усхита. И инерције живљења“  (тако што се „надмећу са сва-
коврсним тешкоћама и оскудицама... у трагању за својим уметничким исказом
упињу из неке потребе... да се упозна непознато, дотакне недотакнуто, наслути не-
слућено, продре и иза, и да се то неким својим новим језиком или сликовним пис-
мом каже и искаже“) – да је тај текст Павловић заправо својевремено написао о
њему, о Томиславу Мијовићу.

6.
Бранко Јовановић бележи, као што смо видели, да је у Мијовићеву редакцију

Видика још средином педесетих година свраћао и Живојин Павловић. Мијовић у
свом некролошком тексту Придружен шуму времена 1998. саопштава да је са Пав-
ловићем „био близак пуних педесет година“. За време Павловићевих боравака у
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Вратарници код Зајечара, селу Павловићеве мајке, њих двојица су се дружили,
спријатељили (према Павловићевом дневничком запису, још пре одласка у Београд
на студије) и, очито, веома добро упознали. Као што је драгоцен Павловићев запис
о Мијовићевом отпору „провинцијској учмалости“ и „маловарошких тривијално-
сти“,  тако и Мијовићеви текстови о Павловићу садрже значајне податке о томе које
атрибуте Мијовић сматра битним за вредновање уметничког дела. 

Поводом издања Дневника Мијовић 1999. године Павловића хвали, поред
осталог, због следећег: „Он се никада није удварао ни савременом ни оном будућем
читаоцу угађајући њиховим помодним или претпостављеним афинитетима и кри-
теријумима, нити је био обазрив према било чијем процењивању  са идеолошког
или естетског становишта.

Није се јуначио, нити изигравао дисидента, нити учествовао у текућим књи-
жевним и политичким размирицама и надметањима, (‘Политка може бити предмет
уметникове пажње и интерпретације, али само као саставни део живота’). Одушев-
љавао се сваком побуном (и сам стални побуњеник), али му то никада није сметало
да завири и иза и испод, разголити илузије и заваравања, и укаже на привиде хармо-
ничности, митоманију, обредна метанисања, лажну позлату и изневеравања полаз-
них побуда и програма...  Дневник Живојина Павловића чита се као роман-колаж у
коме су главне личности уметник и његово доба, стварност и уметничко дело. Писац
је ‘изгнаник’ из матице догађања због болести, ‘изгнаник’ и као припадник ‘резервне
генерације – генерације у сенци’ (С. Лукић), ‘стављен у интерну изолацију, после сва-
ког филма дочекиван на нож..., пљуван од институција и од појединаца, уклоњен уз
фанфаре јавних гласила са места доцента филмске режије на Факултету драмских
уметности, присутан у кинематографији захваљујући, пре свега, упорности и непри-
стајању на предају’. Будан и проницљив посматрач, ‘супротстављајући се сазнањем
себе’, без сажаљења над собом, без жала за пропуштеним, без горчине и пакости из-
општеног, изабрао је судбину уметника који страсно верује у моћ уметничког иска-
зивања, али и окренутог стварности ‘фантастичнијој од сваке фикције’. С усхићењем
и без предрасуда открива слојеве и стварности и имагинације и препознаје запретану
жишку лепоте, моћ уметничког језика, носталгију за повратком у склад који се зове
природа, главиња по ‘мутном и загађеном’ наталоженом сећању, али и зарања у таму
и поноре зла, у ‘дрштвени гној’, у примитивно, зверско, деструктивно у човековој при-
роди (‘човек као мучитељ и човек као жртва’) – размичући сам себи границе духовне
и стваралачке слободе у свом тешком, опасном, и погибељном времену.“ (Најаве и
добродошлице, стр. 26–27, 28) Павловић, са своје стране, у Црном науку овако види
суштину Мијовићеве одлуке да се 1958. врати из Београда у Зајечар: под 25. јулом
1956, поред осталог, бележи: „Са Томом Мијовићем сам... ‘Па како је у Београду?’ пита
ме... Говорим му о горким искуствима која сам стекао по редакцијама књижевних
листова и часописа. Говорим му о свему брзо, плаховито и напречац, и осећам да исти
проблеми муче и њега. И као да сам сипао уље на ватру, он огорчено прихвата моја
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излагања, шаљући целокупан београдски књижевни живот до ђавола, згађен свиме...
Истомишљеници смо. Једини начин да се човек сачува – закључујемо обојица – јесте
бити по страни.“ (Ж. Павловић, Белина сутра, Београд, 1983, стр. 57, 58).

Иза Павловићеве констатације о Мијовићевој борби против „провинцијске уч-
малости“ и „маловарошких тривијалности“ стајале су заправо и конкретне чињенице
које су Мијовићевом пријатељу биле више него познате. Знао је он да је Мијовић,
уредник Развитка, од самозваних локалних полуписмених партијских и других „ду-
шебрижника“ кад је током шездесетих и почетком седамдесетих објављивао тематске
бројеве о фрескама манастира Доње Каменице, манастира Крепичевац или о иконама
Галерије црквеног сликарства у Неготину жигосан као „црквар“, да је због тематских
бројева о сеоским надгробним споменицима називан „гробаром“, да му је замерано
због публиковања, рецимо, народних бајалица (пошто су израз „сујеверне затуцано-
сти“), због „непристојних речи“ у објављиваним записима из тимочког и крајинског
фолклора, да је уређивачка политика „својеглавог“ Мијовића, који се не консултује с
ким би требало, била на тапету и одговарајућих политичких органа, кад је шездесетих
година објављивао текстове сценарија сумњивих и неких забрањених филмова (Не-
виност Драгољуба Алексића, Човек није тица Душана Макавејева). Знао је Павло-
вић, такође, да је Мијовић, на састанку у партијском комитету, бранећи се због
објављивања сценарија његове пре тога забрањене Заседе, присутнима читао писмо
Максима Горког у коме је руски писац бранио аутора Црвене коњице Исака Бабеља
од напада команданта те коњице славног Буђонија који, полуписмен, није био у стању
да осети и схвати објективну уметничку вредност тога књижевног дела...

7.
Једна од упоришних тачака позитивне вредности нове уметности, како се види

из цитираног Мијовићевог исказа о Павловићу, јесте отпор лажним „ауторитетима“,
„критичке опаске на обавезни оптимизам“, подржавање „сумње у све постојеће“, под-
смевање „смешном и трагикомичном“, изругивање „глупом и ругобном“. Речита об-
разложења за ту своју концепцију уметности оставио нам је и у говорима на отвара-
њима изложба карикатура Александра Блатника и Слободана Јовића Епија.

Под насловом Драги чудаци поводом Блатникових карикатура о градским чу-
дацима он истиче: уметник је својом „сликом призивао поново међу нас оне којих
више нема, а који су генерације својих суграђана из монотоније једноличног и
устајалог живота читавом својом појавом и поступцима страсно позивали да схвате
да постоји и онај други, паралелни живот – ‘ненормалан’ и ‘померен’, али и безбри-
жан, разигран, разбарушен и радостан – живот наглавце и опасно ишчашен, али и
раскошан и надмоћан у односу на устаљени ред ствари. Чудаци су нас својом не-
обичном појавом, боемском или клошарском, својим непоновљивим чудаштвом,
изругујући се сваком ауторитету не признавајући га, и нехотице учили како да се,
смејући се и изругујући се њима или заједно са њима другима и другоме, ослобо-
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димо разних лажних представа, заблуда, егзистенцијалних стега, депресија и по-
губног страха. Треба посебно истаћи да се Блатник није бавио веродостојношћу њи-
хових физиономија, које су и иначе, као и њихова целокупна појава, снажне и
упечатљиве, већ, попут песника, узбудљивом лепотом њихове јединствене и непо-
новљиве појавности.“ (Најаве и добродошлице, стр. 228–229).

Представивши Слободана Јовића Епија као једног „из плејаде младих карика-
туриста из шездесетих година“, „оних уметника који су код нас учинили да карика-
тура не буде само пука илустрација комичног или сатиричног текста или анегдоте,
већ самостална креативна дисциплина уметничког стваралаштва“, Мијовић посредно
формулише и део своје концепције „модерне поезије“:  те карикатуре, према њему,
„посматрачу су нудиле, попут модерне поезије, да их прочитава и дочитава, како се
то каже, ‘у себи’. Њихов језик не описује, не објашњава – он наговештава, позива, ука-
зује и показује, он сечивом синтезе разоткрива прикривено или притворно, ону ‘другу
страну’ ствари, он запиткује и упозорава.“ Најважнији резултат њиховог уметничког
рада је у следећем: „Они су учинили да се кроз карикатуру угледа и оно што се на
први поглед не види, да се завири иза и испод, и где се не сме, да се посумња у про-
кламовано, у ‘организовани оптимизам’, у хваљено, најбоље, најлепше, у недодир-
љиво, да се демаскирају заблуде, да се открије да је цар го, да се одупре тиранији
незналица, силника и бестидника, супротстави гушењу слободе, али и пристајању на
неслободу и ропство, да се уочи да су неправда и лаж, превара и зло вешто маскирани,
и људска анималност, незнање и глупост, отуђеност и себичност, грамзивост и насиље
– наш удес...“ (Најаве и добродошлице, стр. 235). И, као својеврстан део аргумента-
ције, не случајно на тој изложби одјекнули су стихови Мијовићеве песме написане
двадест и три године раније, посвећени управо графичару и карикатуристи Епију:

Из мучнине ноћи ове чудне птице
Долетеше тешке као последице

и падоше црне по белом папиру
ругло ружном дану и ужеглом миру

у коме мисао мисли трупац-глава,
а млада глава блене, очајава.

О јадни наш дане: ево и са слика
Примичу се главе без ока и лика.

Главе ко страшила. Главе помрчине.
...........................................................
...........................................................
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Кроз њих ветар – из њих мемла и зараза
....................................................................

Чудна игро: сама најава тих глава
од њих нас једино данас и спасава.

И када говори о таквим „удесима“ своје генерације и као човек уопште и као
уметник, мисаони песник Мијовић се труди увек да остане изнад дневно-политичке
вулгаризације. Једно од сведочанстава за то могло би бити и оно што је забележио
у свом тексту о Павловићевом Дневнику под насловом „Дневник се живи“, објавље-
ном у часопису Књижевност 2000. године: „Његови дневнички записи, који обу-
хватају читаву другу половину двадесетог века (као уосталом и сва његова филмска
и књижевна дела), то потврђују. И када су о томе што га је повредило и чиме је зга-
ђен, и када су жестоко критички обојени, и када немилосрдно разголићује појаву
са којом се Павловић суочава, и када као скалпел засецају у болно ткиво до повреде
и увреде, они у себи увек садрже и то искрено одавање признања поводу за ‘заним-
љивост’, и онај радознали, готово заљубљенички однос уметника према животној
појави, као свом сировом материјалу, подстицају и полазишту, па какав да је. Често
сам га у таквим приликама задиркивао својим стиховима: ‘Мој свете тужни, и када
те вређам, ја ти се само увредом удварам’, на шта би се он, као ухваћен у раскораку,
увек гласно насмејао.“ (Најаве и добродошлице, стр. 29–30). Јер знао је и Павловић
да је Мијовић својевремено, кад се у комитету расправљало о Мијовићевом „уређи-
вачком пропусту“ због објављивања у Развитку сценарија забрањеног филма За-
седа, једном од истакнутих тимочких политичких руководилаца који је садржину
филма назвао пљувањем по НОБ-у и револуцији – рекао да је појављивање тог Пав-
ловићевог филма потенцијално управо потврда слободарских тековина те револу-
ције и једна од најуверљивијих њених похвала. 

8.
Међутим, основна Мијовићева опредељења извирала су из преокупација мо-

дерне уметности ХХ века. И он и Павловић, као и остали најдаровитији уметници
њихове генерације, нису могли да одоле мандељштамовски схваћеном „шуму вре-
мена“. Задојен патосом авангардне уметности нашег међуратног поднебља, утеме-
љене на тековинама модерне европске теорије и праксе, савременик и учесник
надовезивања на достигнућа домаће поезије уз  шире упознавање са превођеним 
текстовима истакнутих стваралаца из западноевропске и источнословеске, руске
авангарде (делимично, и западнословенске пољске и чешке), и он свежину свог пес-
ничког исказа заснива на својеврсној поетској синтези сензација карактеристичних
за више различитих класичних врста уметности – у рационалном и ирационалном,
умном и заумном, овоземаљском и „космичком“ укрштају тих сензација. 

130



Тешко је рећи да ли је песник Мијовић за такав приступ примаран подстицај
добијао из поетске теорије или животно-стваралачке праксе. Јер, Павловић његову
личност овако описује: „Оно што Мијовић уме, не изгледа да је научено. Кад плива
– престаје да личи на човека, но на туљана, видру, нилског коња или крокодила; а
кад је крај воде, с удицом у руци, слична му је стара дремљива врба опуштених
грана, или паук. Ловећи рибу, престаје да општи с људима; хватајући лептирове,
радује се, наједном хитар попут птице. Познаје разне врсте гљива и лековите траве
с подручја источне Србије. Осећа табанаима како се земља грчи и куд планине пру-
жају корење, и тим се косама и вододеринама креће не размишљајући, као што ће
без двоумљења показати, ма где био, одакле сунце излази и куда залази, на којој
страни је север, а на којој југ. Кад разапиње шатор – то је номад. Кад распаљује огањ,
на речној обали, увече, између три камена – враћа се у праисторију. Игра ли ко-
шарку, покрете му одапиње страст дивљачи, а гњурајући и из чкаља израњајући,
већ на ивици онесвешћења од дугог недисања, онда, кад стиснутом шаком замахне
бацајући уловљену рибу на суво, сасвим је у канџама древних инстиката.“ (Ж. Пав-
ловић, Белина сутра, Београд, 1983, стр. 42). Ово егзалтирано сећање из заједничке
младости говори, с једне стране, о Мијовићевој изразитој способности за емпатију,
а с друге, указује на његов изузетан дар за уочавње битних карактеристика живих
бића, природе и природних појава. Треба ли напомињати да је и једна и друга осо-
бина веома значајна за бављење било којом уметношћу, као што обе говоре у прилог
претпоставци да је такав песник и до начина поимања и уметничког уобличавања
који одговара потребама и менталитету савременог човека могао долазити и пре-
тежно само из сопственог животног и стваралачког искуства, а не на основу мани-
феста носилаца књижевних праваца и школа. 

Додуше, у наставку овог мемоарског записа Павловић саопштава још један
податак значајан за разумевање базе на којој се формирала Мијовићева особена,
оригинална, „ненаучена“ поезија. „Ови инстинкти га“, наставља Павловић, „воде и
при читању, те штиву одмах дотиче дно смисла и мембрану загонетке. Вођен непо-
грешивим чулом, сместа наслућује праву вредност; доказ за то су сељачке песме и
умотворине, сакупљене у збиркама... које је он уредио, или у ‘Развитку’ на чијим
страницама их и даље објављује. Потврђује то и грнчарија Велимира Ђорђевића
коју је он открио и дрвени кипови баба-Живке Михајловић, чију је рустикалну ле-
поту он први угледао, и наивна платна њеног сина Велимира, чију је драж он први
наслутио... Његово обитавалиште, изузев часописа и књига, и неколико дела њего-
вих пријатеља сликара... није оплемењивано грађанским ‘умјетнинама’, но ћупо-
вима, бардацима и пљоскама; преслицама и лептировима; морским пужевима и
шкољкама; фосилима и разним врстама сувог цвећа.

Увек у природи, он као да ни у своме дому не може без ње.“ (Ж. Павловић, Бе-
лина сутра, Београд, 1983, стр. 42–43).
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Борисав Станковић није као писац, од почетка до краја

свог књижевног деловања, посматран из јединствене перспек-

тиве, пошто су његов књижевни рад пратиле и врло велике

похвале, од којих су посебно значајне оне које му је упућивао

Јован Скерлић  („То је можда најјачи приповедачки таленат

који је икада био у српској књижевности“) и озбиљне при-

медбе, од којих су посебно болне биле оне везане за језик и

стил, али, чини се, свему томе упркос, никад није било дилеме

да он спада у писце за које се може рећи да су утемељивачи

модерне српске прозе. То су најбоље осетили они који су, по

природи ствари, били посебно пријемчиви за једну изузетно

важну димензију, за лирску компоненту Станковићеве прозе.

А међу њима нарочито значајно место има Јован Дучић. Пи-

шући 1904. године о Станковићевим приповедачким књигама „Стари дани“, „Божји људи“

и „Из старог јеванђеља“,  Дучић ће најпре указати на једну важну одлику модерне књижев-

ности која на почетку XX века и није била тако очигледна као што је данас („Ово је епоха у

којој једна књига рађа другу“), а потом изрећи врло висок суд о стилској страни Станковићеве

прозе („Као стилиста, Борисав Станковић иде у први ред наших писаца“), аргументујући тај

суд тиме што „нико у нас није знао рећи овакве ствари: „Кроз нашу башту допире мрко-жута

светлост, испрекидана и изломљена од грања и лишћа док до нас дође... А више нас кроз

обасјани ваздух клизи нешто топло и опија“. Своју анализу стила Станковићевих припове-

дака Дучић окончава закључком да по „лијепим финесама“ у својим приповеткама „Станко-

вић стоји уз раме млађих пјесника“, тачније „пјесника послије Војислава“, пошто све до њих

„наш је пејзаж био очајно убог“.
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Поред похвала Станковићевом стилу и, посебно, његовим високо лиризованим опи-

сима, Дучић је Борисаву Станковићу упутио и један необичан комплимент садржан у речима

да „Станковићу је још потребно примијетити – а волио бих да ове претенциозне примједбе

долазе с друге стране – да не држи да је толико велика сврха дати много локалне боје“. Овој

похвали претходи Дучићева примедба на рачун оног типа српске прозе чији је репрезентант

Стеван Сремац. А за Сремчеву прозу ће Дучић рећи да у њој има много „бозаџија, салепчија,

симиџија, бостанџија и пасванџија“, а, проширујући поље своје примедбе, он, исто тако,

каже да су „многи други освојили сву нашу новелу са једном отужном гомилом таквих по-

луљуди“, али да је за саму књижевност јако важно да се кроз уметност приповедања открије

„човјек са његовом душом релативно истом кроз све епохе и све вијекове“ али и „са стра-

стима и потребама које носе печат своје средине и свога доба, али која је зато непромјенљива

у основи, у најјачим од својих инстинката“.

Сумирајући, пак, своју анализу оног типа наше прозе који тежи да књижевно пред-

стави Мостарца, Босанца, Сремца или Хрваћанина, Дучић са неком врстом резигнације

каже: „У нас се ријетко иде даље од костима и од жаргона“ и зато му се и чини да „наша је

прича, да тако речем, фолклористична, и не вјерујем да један странац може наћи у већине

наших прослављених, или како се то каже, обљубљених приповједача друго него то фолк-

лористично“. А, по Дучићевом мишљењу, „није сврха да наша прича буде неки етнографски

музеј; треба да то буде клиника на којој се човјек скида до тијела и види независан од свога

копорана или џемадана“. Читава ова анализа стања наше приповетке је подлога за Дучићево

уверење да „наша нова прича (Станковић, Ћипико, Кочић) иако још далеко од вароши и од

страсти нама најближих, ослобођава се најгорих мана својих старијих“. Тако, у ствари,

Дучић жели да покаже да су приповедачи које је издвојио представници једне нове поетике,

што је у његовом осврту на приповедачке књиге Борисава Станковића означило и прелазак

са интерпретативне на књижевно-историјску раван, на покушај да се јасније види оно што

је тек у наговештају.

Али не може се Дучићев приступ прози Борисава Станковића сагледавати само из

перспективе ових похвала, пошто је Дучић упутио и неколико не баш експлицитно исказа-

них примедаба нашем писцу, посебно у огледу „Борисав Станковић“ из 1929. године. Оне

се тичу најпре тематске стране Станковићеве прозе. Наиме, Станковићева проза је за Дучића

„једна велика љубавна грозница“ и настојећи да подробније аргументује овакав суд Дучић

ће рећи: „У овом Станковићевом Врању изгледало би да се никад не спава него да се љуби

и плаче дан и ноћ, као некад у трубадурској Прованси“. И није Дучић био једини коме се

чинило да је Станковићева проза тематски једнолична. И Милан Кашанин ће рећи да је

Станковић „песник љубави“ мада „најмање говори о њој“ и „у свим његовим делима, само

је на једном једином месту описана изјава љубави“, а осећајући да би запажање везано за

тематску једноликост могло звучати и као озбиљна примедба Кашанин ће додати да у Стан-

ковићевој прози: „Никад вас не умори једноликост предмета“, пошто је реч о писцу који „не

уме бити досадан, а најмање је од свих баналан“. Станковић за Кашанина очито није баналан

и због тога „што је већи лиричар од „лирика“ Жучног, Косора или Милорада Петровића“.

133



Осећајући да оваква похвала Станковићу и није од веће вредности пошто су у питању

песници другог и трећег реда, Кашанин ће, укључујући у своју аргументацију и имена и

опусе и Кочића и Ћипика и Ћоровића и  тада младе писце Милићевића, Ускоковића и Вељка

Петровића, рећи да се „нико у савременој српској приповетки и роману не може ставити уз

бок Борисаву Станковићу: својом дубоком психологијом и страсним лиризмом, он их све

наткриљује“. Указивање на тематску једноликост Станковићеве прозе је, сасвим очигледно,

било нека врста критичарског клишеа (колико је овакво запажање далеко од утемељености

показују у целини „Божји људи“, али и низ приповедака из „Старих дана“ и „Из старог

јеванђеља“, да макар за сада оставимо по страни романе „Нечиста крв“ и „Газда Младен“

који имају врло сложену тематику а љубав образује само једну тематску раван) који је доста

дуго имао важну улогу у обликовању аналитичке перспективе из које се гледало на прозу

Борисава Станковића.

Отварајући свој осврт на дело Борисава Станковића 1929. године реченицом „Књи-

жевно дело Борисава Станковића је једна велика трубадурска књига“, чиме је суштински

поновио оно што је о тематици у Станковићевим приповеткама написао већ 1904. године,

Јован Дучић показује да увек из, мање-више, исте перспективе гледа на прозу овог писца. А

поводом приповетке  „У ноћи“ Дучић ће рећи: „Ни у једног нашег писца није до сада про-

блем физичке страсти овако био увек и један проблем савести. И док би сваки други писац

на овако клизавом тлу отишао у мозгање, Станковић је напротив успео сваки пут да чедност

представи исто онако урођеним нагоном као и пожуду. Чини ми се да је ово једна велика од-

лика његове чисте и силне идеје о животу“. А опет издвајајући специфичност Станковићеве

обраде мотива из сфере чулног живота, Дучић ће истаћи да „баш у Станковићево време у

Европи су писали развратне романе неколики познати писци. Тако је Пшибишевски дао свој

„De profundis“, затим руски новелиста Арцибашев свога „Sanjina“ и Данунцио своју „Citta

morte“, романе који су били пуно у укусу ондашње публике, и могли заразити фантазију и

других писаца. Али Станковић није пошао за њима. Он је ипак у свој једноличности свог

мирног и патријархалног Врања успео да дадне пуно драматичних сцена и бизарних људи“.

Ово стављање Станковићевог дела у контекст „развратних романа“ које су писали неки од

његових савременика има за циљ да обликује подлогу за још један Дучићев комплимент Бо-

рисаву Станковићу – да је он „песник свога града“ и да је његово књижевно дело било „ сва-

како један изванредно леп књижевни случај, можда и најређи у нашој књижевности“.

Очигледно потпадајући под утицај атмосфере која је створена појачаним окретањем

српских писаца тзв. источним темама (а ту су од пресудног значаја биле ране Андрићеве при-

поветке са тематиком из „турских времена“), Дучић ће за Борисава Станковића рећи да „је

по свом духу пре свега источњак, каквог дотад никад нисмо имали. Сликајући наш прими-

тивни православни свет и сад пун невероватних и дубоко дирљивих илузија о чистоти и чед-

ности, и о породичној јерархији нашег старинског реда, Станковић је унео у српску књи-

жевност један живот скоро прохујали, насликан скоро у његовој потпуности“. Нема сумње

да је ово место у Дучићевом огледу врло важно. Оно је, с једне стране, ослоњено на познато

место из приповетке „Стари дани“  којим се мотивише прелазак на ретроспективну раван у
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приповедању и укључивање лирске компоненте у доживљај свих животних садржаја, али је,

с друге стране, постављено и у контекст који су донеле Андрићеве приповетке – интересо-

вање за живот припадника исламске вере у минулим временима. То је био разлог да Дучић

укаже и на то да се у Станковићевој прози појављује „наш примитивни православни свет и

сад пун невероватних и дубоко дирљивих илузија о чистоти и чедности“. Нема сумње да се,

у основи,  слична аналитичка перспектива јавља и код Радомира Константиновића у огледу

„Рањав и жељан“: „Станковић је примитивац, еруптивни, сензибилни и интровертовани при-

митивац који је писао како је могао и како му се дало“, само што Константиновић „прими-

тивизам“ везује за самог Борисава Станковића па тек потом за његов књижевни свет. Али

нема сумње да је Дучић у критичко разматрање Станковићеве прозе увео тему примитивизма.

Чувајући се да на било који начин уведе ову тврдњу Јована Дучића у експлицитном

облику у свој видокруг, али је очигледно стављајући у подтекст свог, у основи, полемички

конципираног становишта, Новица Петковић је у студији „Софкин силазак“ ( у књизи „Два

српска романа“, Народна књига, Београд, 1988 ), посебно у одељцима III и IV настојао да

покаже да Станковић, превасходно у „Нечистој крви“, али и у својим приповеткама и „Газда

Младену“, не приказује „наш примитивни православни свет“ већ једну врло сложену и ис-

танчану варошку културу (читаву Софкину драму Петковић везује баш за мотив „силаска“

из једне (високе) у другу (ниску) културу: „Уместо о нечистој крви, наследном проклетству,

написан је роман о Софки, а највише о удаји њеној, којом она не само да мора прећи из

једне у другу породицу, него у исти мах са високога (хаџијског) места које јој је припадало

у једној варошкој култури силази на периферију. Штавише, на тој се периферији јунакиња

суровим стицајем околности обрела у туђој и за њу погубној сеоској култури“).

Елементе високе градске културе али и елементе културе досељеника из Пчиње Пет-

ковић је подробно осветљавао говорећи о понашању Станковићевих јунака али и о органи-

зацији просторног аспекта слике света у прози овог писца, постављајући под појачано

аналитичко осветљење све оно што се збива у кући ефенди Мите, али и у кући газда Марка

и касније његовог сина Томче, једнако као што и само кретање и понашање јунака у затво-

реном  (родитељска кућа, амам и Софкино купање у њему, сцена венчања у цркви) и отво-

реном (оно што се у ноћи Софкине свадбе дешава око  зидова газда Маркове куће а везано

је за једну сваке контроле ослобођену демонстрацију чулног живота) простору има дубоко

семиотизован карактер, чврсту везу са једним моделом из културе изведеног понашања. А

модел културе који Станковић тако подробно и истанчано приказује не може да се типо-

лошки  и једнозначно дефинише као „наш примитивни православни свет“, будући да је кул-

тура о којој Станковић говори композитна, сачињена од различитих слојева (а та се

димензија Станковићеве прозе у најчистијем облику може видети у „Божјим људима“,

пошто се од уводне приче „Задушница“ па до завршне која нема наслов а почиње речима :

„Сећам се. Била је јесен, и то јесен на измаку“, може пратити како се хришћански слој кул-

туре преплиће са једним знатно старијим паганско/фолклорно-митолошким слојем културе,

али се то преплитање тако суптилно остварује да се никако не може говорити о чврстој гра-

ници између слојева).
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Ако се поводом Станковићевих приповедака и могло говорити о доминацији љубавне

тематике, за романе овог писца се мора рећи да су, барем што се тиче тематике, далеко сло-

женији. Критичари су већ приликом појаве романа „Нечиста крв“ 1910. године указали на

то да наслов романа није усклађен са тематском сфером, будући да у роману није реч само

о из књижевности натурализма преузетој теми кварења крви у старим и угледним породи-

цама (у Станковићевом роману се квари крв и у породици скоројевића, досељеника из

Пчиње, једнако као што се тај мотив не повезује само са социјалном сфером већ се у све

укључује и врло сложени индивидуално-психолошки аспект непосредно везан за лик главне

јунакиње). Полазећи од те теме на почетним страницама свог романа (а то су странице на

којима је приказано оно што се дешавало у љубавном и породичном животу Софкиних бли-

жих и даљих предака), Борисав Станковић, врло брзо, напушта ту тематику и у средиште

поставља Софкину судбину, али тако да се кроз ту судбину види и један знатно шири хори-

зонт који читаоцу омогућава да сагледа и живот једне хаџијске породице на увелико силазној

путањи и сложени унутарњи свет главне јунакиње, обележен низом индивидуално-психо-

лошких карактеристика (опсесија сфером чулног живота, истанчани сензибилитет, дубока

амбивалентност и сл.).

У којој мери је главна јунакиња Софка смештена у само средиште приче показује и

композиција романа. Већ у првим освртима на роман Борисава Станковића истицано је да

у добром делу романа (тачније у оним његовим деловима у којима је приказана атмосфера

у Софкиној кући пре оглашавања њене удаје за газда Марковог сина, потом у делу који при-

казује саму необичну просидбу, потом најпре резигнацију а онда и неуспелу побуну главне

јунакиње против онога што је учинио њен отац, припреме за свадбу као и у делу романа

који приказује саму свадбу као најважнији догађај у обликовању и Софкине судбине и суд-

бине газда Марка, у мањој мери и неких других актера) време тече споро а идући према

крају романа време се убрзава, читаве године се, другим речима, прескачу или приказују у

само неколико појединости. А то је условило и промену самог типа прозног говора. Док у

највећем делу романа срећемо приповедача који настоји да сваку појединост прикаже тако

да буде видљив и контекст коме она припада, на завршним страницама срећемо приповедача

који се, у ствари, понаша као хроничар, као неко ко нас готово са  дистанце обавештава о

расулу у Софкином животу, о њеном потпуном слому и  страшној пропасти о којој сведоче

нови изданци „нечисте крви“ („Све се, исто као некада, и сада понавља. Исто као што од

онога њиховог хаџи-Трифуна њени почели да пропадају, тако, ево и овде почиње од свекра

јој, Марка, мужа Томче и саме ње. А да се бар њоме заврши, него се, ето, продужава њеном

децом, унуцима, праунуцима“).

Ако је у својим приповеткама, посебно оним из књиге „Стари дани“, показао да га

више од свега интересује контраст између онога што је старо и онога што је ново ( при чему

сам приповедач не скрива да га, више од свега, привлачи оно што припада старом свету,

што га одводи у свет успомена, омогућава му да у прозу укључује чисто лирске компоненте

и да више приказује унутарњи свет својих јунака него тзв. животну свакодневицу смештену

у савремено доба ), Борисав Станковић је тему односа старог и новог света увео и у роман
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„Нечиста крв“. На једну страну он је поставио старе и угледне хаџијске породице које, у из-

мењеним социјално-историјским околностима, а реч је о ономе што се догађа после осло-

бађања јужних српских крајева од турске власти, полако али неумитно силазе са највишег

места у чаршијском животу, доживљавајући притом и ону врсту понижења као што је Соф-

кина удаја за недораслог дечака и ефенди-Митина детронизација (сцена у којој он својој

ћерки, да би је приволео да прихвати његову по њу кобну одлуку, показује поцепану одећу

као непосредни знак потпуне економске пропасти некада изузетно богате породице), а на

другу људе који су се као газда Марко или као дојучерашње слуге у хаџијским кућама нагло

обогатили и који желе да своје богатство искористе за освајање новог места у чаршијском

свету и животу. Да би ова два света повезао, да би показао како се пад једног повезује са ус-

поном другог, Станковић је искористио лик Софке, лепотице из угледне и старе хаџијске

куће, која, у измењеним социјално-историјским околностима, добија статус жртве. Такав

статус Софка не може никако да избегне, пошто њен отац, ефенди-Мита, у својој лепој и за

удају стасалој кћери види једино средство које му може помоћи да се, макар привремено,

извуче из тешкоћа у које је, не желећи да се одрекне свог начина живота, запао, једнако као

што и газда Марко у могућности да за свог малолетног (а, у ствари, за себе) испроси (а, у

суштини, купи) девојку чија лепота и порекло треба да буду доказ његове нарасле моћи и

богатства такође види једино средство.

Тако се обликује средишњи тематски елемент у роману „Нечиста крв“ и тако се су-

штински одређује положај главне јунакиње. Она, на једној страни, иако потиче из угледне

хаџијске породице том хаџијском свету више не може да припада пошто јој је породица,

највише захваљујући оцу, и осиромашила и изгубила некадашњу моћ и утицај, а, на другој

страни, она се не сналази ни у свету у који „силази“ као на неку врсту социјално-културне

периферије, свету обогаћених пчињских сељака, пошто положај у врло необичном троуглу

коју уз њу чине и отац (газда Марко) и син (Томча) већ постаје нешто на шта снажно утичу

табуи, па, због њиховог деловања, газда Марко, који се, очигледно, нашао у простору између

две културе – варошке и сеоске – не може да учини оно што је чинио његов отац и други

преци – да започне живот са снахом. Али нема сумње да на Софкину трагедију највише

утиче отац, ефенди- Мита. Приказан као неко ко живи онако како су у сасвим другим окол-

ностима живели његови преци, ефенди-Мита је, у исто време, и човек који је увек странац

у кући и Софка је готово једино што га за ту кућу и везује, он је једино према њој показивао

чисту љубав и топлину. Али оног часа кад схвати да баш Софка може да му буде средство

за избављење из тешкоћа у које је довео и себе и своју породицу, ефенди-Мита се неће ли-

бити да, упркос љубави према свом једином детету, Софку, у суштини, прода газда Марку,

добро знајући шта се иза те продаје крије. А и оног часа када је Софка, после газда Маркове

смрти која има и димензију посебног облика самоубиства и Томчиног сазревања, почела да

живи складно у свом новом дому, ефенди-Мита ће, тражећи неисплаћени новац за Софку и

вређајући Томчу, неповратно да разори и породицу своје кћери а да самог Томчу претвори

у извор коначне Софкине несреће.
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Претварајући Софку у средишњи лик свог романа али и у елемент који повезује два

света, Борисав Станковић је дошао у прилику да читав низ тема познатих из приповедака

пренесе и у роман „Нечиста крв“. То је најпре тема снажне еротске помаме која подједнако

захвата главну  јунакињу приповетке „Нушка“ и Софку, помама која има такву снагу да по-

тпуно преображава и изглед и понашање младих девојака и њихову перцепцију ствари и

предмета који их окружују (у појединим сценама у приповеци „Нушка“ и у роману „Нечиста

крв“ пејзаж никако није неутрална позорница, пошто добија важну улогу у артикулацији

унутарњег света јунакиња, постаје жив и добија посебна визуелна и аудитивна својства).

Само, док је Нушкина еротска помама усмерена према младићу који је на свадби у ком-

шијском дворишту и који и сам не скрива наклоност према Нушки, Софкина еротска помама

нема конкретан повод, конкретног узрочника, једнако као што се њена пожуда често оства-

рује кроз усмереност на сопствено тело, кроз провалу нечега што нема видљив узрок па је

и именовано као „оно њено“, а повремено, као у сцени са мутавим Ванком, љубавна страст

као да добија и аутодеструктивну снагу, снагу саморазарања (тај се облик љубавне страсти

посебно добро види на завршним страницама „Нечисте крви“, кроз слике онога што Софка

чини са глувонемим слугама). И као што Цвета, јунакиња приповетке „У ноћи“, баш кад је

реч о теми љубави, показује пуну меру сопствене амбивалентности (за њу приповедач најпре

каже да је, после удаје, после насилног прекида љубави са Стојаном,  угушила „све што

беше“ – а што је везано за љубав према Стојању – а потом се приказује тренутак кад она,

под навалом снажне љубавне страсти баш према Стојану, не само што, потпуно онемоћала,

пада на земљу већ и гура песницу у уста, као да тако жели да заустави неразумљиву мани-

фестацију силине љубавног заноса у који је изненадно пала). Исто тако, у приповеци „По-

којникова жена“ сусрећемо јунакињу (реч је о Аници) која у намери да казни и себе и онога

кога воли (а у питању је Ита) одлучује да се, онда када коначно то може да оствари, не уда

за човека кога воли. Нешто од те потребе за самокажњавањем срећемо и код Софке.

Мотив самокажњавања, свесног саможртвовања има важно место и у приповеци „По-

којникова жена“ и у роману „Нечиста крв“, али улогу среди-шњег тематског елемента он

има само у роману „Газда Младен“. Причајући причу о дечаку који стицајем околности

(због изненадне и преране очеве смрти) мора да преузме његову улогу најпре у породици и

породичној трговини а потом и на ширем плану (реч је о улози у чаршијском животу), Бо-

рисав Станковић је ту причу поставио на знатно ширу подлогу од подлоге која се може оче-

кивати у причи о судбини једног сирочета. Он најпре ту причу повезује са једним посебним

типом културе – реч је о култури у којој постоји ауторитет онога ко је на челу породице (код

Станковића то није мушкарац него жена, која је, спасивши породицу од непромишљених

поступака свога мужа, стекла прећутно и увек подразумевано право да управља свим видо-

вима породичног живота, од оних који се тичу вођења дућана у чаршији преко односа према

родбини до доношења одлука важних за судбину укућана), а потом ту причу повезује са јед-

ним од централних мотива своје прозе – правом појединца на срећу, посебно срећу у љубави.

А овај мотив отвара могућност да у роман „Газда Младен“ буду укључене и друге теме (од-

носи између генерација, посебно видљиви на фону понашања Младенових вршњака из уг-
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ледних породица који никако не желе да прихвате улоге које су им очеви, гледајући баш

Младена и његов однос према послу, наменили, али и проблем психологије човека који,

прихвативши једном старање о реду и поретку и у кући и у чаршији, не може да престане

да то чини, чак ни онда кад јасно види да тако самога себе кажњава, оставља без оних жи-

вотних садржаја који у свету Станковићевих јунака  имају врло високо место).

То је и разлог због кога се може рећи да роман „Газда Младен“ има сасвим посебно

место у опусу Борисава Станковића. Кроз причу о газда Младену Станковић читаоца уводи

у онај просторно-временски оквир који читалац познаје из других приповедака овог писца

и из романа „Нечиста крв“, али је, исто тако, више него очигледно да роман „Газда Младен“

писцу омогућава да на један посебан начин успостави однос између онога што би се могло

означити као социјална позорница и онога што је сфера психологије младог човека који

врло рано схата шта му је дужност и показује спремност да је прихвати, остављајући по

страни цену коју ће у испуњавању те дужности морати да плати. Отуда се и може рећи да у

роману „Газда Младен“ велики значај има психолошко градиво, свеједно да ли га припове-

дач захвата улазећи у унутарњи свет главног јунака, газда Младена, унутарњи свет баба

Стане или комшинице Јованке, девојке која воли Младена и коју и сам Младен воли, али

се, поштујући своју улогу у породичном и чаршијскомживоту, одриче те љубави. И зато се

баш у сфери психолошког и обликују онако сложени елементи као што је тренутак коме ос-

новно обележје даје баба Станина жеља да и Младен једном поклекне, да и он покаже ко-

начно неку људску слабост, посебно ону која би му открила сферу љубавног и породичног

живота, мада је баш баба Стана, посебно у првим годинама његовог вођења породичног

дућана, страховала да Младен, као већина других младих људи, не посегне за животним за-

довољствима а занемари бригу о породици. Могло би се рећи да се баш у тој сфери и обли-

кује нека врста отвореног зазирања од  Младеновог аскетизма, склоности да се посао и

будућност породице ставе изнад свега што би било уско лично, што би било чињено само

ради задовољења личних потреба и склоности.

А то нам показује да је у обликовању романа „Газда Младен“ Борисав Станковић, више

од свега, показао способност да вешто обликује прихолошко градиво, да унутарњи свет свог

главног јунака учини толико сложеним да у њему могу наћи место и оно што он чини водећи

дућан у чаршији и стално увећавајући иметак и углед породице  и његов запис у трговачком

„тевтеру“: „умрећу рањав и жељан“. Ако оно што газда Младен чини као угледни трговац и

регулатор различитих видова чаршијског живота (од његове улоге у Јованкиној удаји, тачније

његовог врло добро изведеног прикривања да воли девојку коју удаје за другога, потом ње-

гових настојања да се она, после бежања из мужевљеве куће, врати мужу, до његове улоге у

реализацији важних чаршијских и уопште јавних послова) може да се посматра као низ по-

ступака у које он уноси своју спремност да буде неко ко „је радио оно што један човек треба

да ради“ (а то је основни елемент којим приповедач мотивише газда Младеново јавно по-

ступање), онда запис у трговачком „тевтеру“ газда Младеновом откива да је и овај Станко-

вићев јунак амбивалентан, да је, другим речима, испод маске пре времена сазрелог трговца

склоног да бригу о другима стави изнад бриге о себи и својим потребама скривао и свест о
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величини своје жртве, о дубини бола са којим он пролази посебно кроз разговоре са Јован-

ком, али и у свим оним ситуацијама кад се суочи са оним животним задовољствима којих се

одрекао. Тако се, у ствари, и у овом Станковићевом јунаку отвара простор за трагичко, тако

се, другим речима, указује на дубоки расцеп у душевном склопу човека који се чак трудио

да понекад и своје најближе огорчи својом тобожњом неосетљивошћу. И тако је Станковић

и у роману „Газда Младен“ дошао у прилику да, сликајући један модел варошке културе,

покаже један специфичан облик жртовања појединца.

То је, у исто време, доказ да је Борисав Станковић један од оних писаца који су пре-

васходно настојали да осветљавају оне аспекте људске судбине из којих се објављује тра-

гички садржај. Ако, другим речима, Софка мора да у свом силаску из старе хаџијске

куће/породице на градску периферију прође кроз низ ситуација које показују да у том си-

ласку нема ничег што проистиче из њене воље, ако газда Младен, бринући о својој поро-

дици, трудећи се да у свему замени умрлог оца, мора да остане без личног живота и права

на оно што настоји да другима обезбеди, онда то значи да је Борисава Станковића посебно

привлачила она димензија људске судбине која је непосредно повезана са једним моделом

живота. А да би тај модел живота, да би један специфичан облик градске културе могао да

дочара онолико уверљиво колико је било непходно да би баш он постао основно средство

за мотивацију основни садржаја судбине својих јунака, Борисав Станковић је морао да по-

стане писац који се, готово без остатка, везује за један микросвет, за једну варош коју при-

казује са толико љубави и оданости. И мада он није писац коме је стало до „фолклорних“

појединости, он је и те појединости умео да уграђује у своје приповетке и романа увек их

повезујући са оним што је од њих шире и важније – људском судбином. Приказујући пак

врло разнолике људске судбине, Борисав Станковић је увек у први план постављао оно што

је трагичко, оно што се обликовало на оној равни на којој се живот појединца сусреће и про-

жима са једном особеном културом, са оним што је у темељу те културе. А у темељу културе

коју Станковић приказује у својим приповеткама и романима је спој врло различитих и често

неусаглашених и неусагласивих елемената. И то је разлог што и Софка и газда Младен али

и други Станковићеви јунаци не успевају да пронађу пут ка љубави и срећи већ доспевају

на пут патње и страдања.
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Између два пролећа рађају се, цветају,
вену, шуме и дишу хаику стихови збирке Шум и
лахор Мирослава Тодоровића. Једно је пролеће
– пролеће радости: Радост је трешња/ коју за-
садих. Сада/ цветамо заједно, друго је Црно
пролеће 1999. – својеврсни песнички (хаику)
дневник писан ратне 1999. године, песников од-
говор на страдање невиних. Тако први део
збирке обухвата временски период од четири го-
дишња доба, а други свега четири месеци. Пес-
ник датира овај други циклус хаику песама:
ПИСАНО – до/ЖИВЉЕНО од 24. марта до 10.
јуна 1999, чиме јасно указује на апелативну
форму и сачињава један несвакидашњи поетски дневник. Позиција песника је тако
померена из стања припадања природи (први циклус) у улогу посматрача (други
циклус) који заједно са птицама излеће из гнезда (симбол дома): Вапај сирене/ Ваз-
душна опасност:/ из крошње јато птица, и остаје нем, пуст, беспомоћан сред зга-
ришта: Сред згаришта куће/ гологлав човек./ Нем, све док петлови не најаве неко
ново буђење, док њихова песма свитања не замени сирене: На з/гаришту куће/ у
цик праскозорја/ кукуриче петао. Овом последњом хаику песмом завршени су
један круг страдања и један круг прошлости. 

Хронолошки посматрано први циклус долази након црног пролећа. Први ци-
клус је оно праскозорје, васкрсење човека и природе које најављује пој петла. Оваква
кружна структура хаику збирке Шум и лахор указује на њен дуалитет: затвореност
унутар саме књиге чиме песник постиже уједначеност певања и једнакост на плану
композиције (што књигу чини естетски вредном и функционалном) и отвореност
исте према читаоцу који унутар задате поетске кружнице оживљава слике које је То-
доровић својим језичким стилом и песничким талентом пренео са платна природе
на странице једне изузетне збирке. Зато ова збирка подсећа на албум са фотогра-
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фијама из природе, хаи-ку-албум, у којем усликани тренуци поново бивају ожив-
љени у свести читаоца, али тако да тамо изазову смиреност или катарзу: једно од
два осећања која нас враћају алфа стању ума, искону, прапочетку.

Мирослав Тодоровић својим чулима опажа језик природе, а потом песничким
сензибилитетом попут блица фото-апарата осветљава слику коју тај језик твори
било да се налази у завичајним планинама, породичној авлији или на мору: то је
оно његово песничко перо које светли над лавиринтом белине,1 јер све је бело док
светлост унутрашњег блица не обоји путеве природе, док попут Аријадниног ка-
лема не усмери песника правим путем. Оним путем који је уствари пут трагања за
самим собом и својим положајем у свету и природи. Чини се да песник уместо штапа
(И штап се радује/ мом поласку у шуму./ Он родном месту.) када крене на ходо-
чашће у природу, носи са собом перо које се радује повратку матици, песми коју ће
онамо наћи. Песми која живи у шуму лишћа, цветању биљака, говору и тишини
трава, бојама лептира и маслачка, ветровој игри, таласу и пени мора... На песнику
је да ту песму осветли већ поменутим унутрашњим блицем, да у наизглед беско-
начно истим покретима и звуцима природе открије скривено значење, метафору,
симбол и поруку, и да их дарује читаоцу: ономе који је кадар да из једне песничке
књиге сажетих слика ишчита више од написаног, да прође траговима једног ходо-
часника и великог поштоваоца природе. Ти трагови јасно су видљиви у линеарном
надовезивању хаику песама: некада је песнику довољна једна песма да прикаже оно
што је заокупило његову пажњу или у чему је нашао израз своје душе, а некада по
неколико хаикуа чине варијације на исту тему, на исти трзај природе и утисак који
је остао попут печата у песниковој души. Управо тада изгледа као да је трагајући за
Суштином, Тодоровић неколико пута притисао дугме фото-апарата па у свакој
слици направљеној у свега неколико секунди (фотографисаној речима из неколико
различитих углова) пронашао по део те Суштине, по један пршљен стуба и да, тек
тако поређане и надовезане, сумиране и у корелацији једна са другом, дају онај кич-
мени стуб који држи Универзум (спољашњи и унутрашњи) на месту.

Простор у којем се лирски субјекат креће, простор је природе у ширем значе-
њу, али он бива сужен са општег топоса на топос завичаја, родног села, дворишта и
на крају куће која је у Црном пролећу комплементарна птичјем гнезду и означава
све домове жртава бомбардовања, домове који су постали згаришта, али који ће
бити обновљени новим рађањем најављеним појем петла. Са општег топоса, Тодо-
ровић уме да пређе на конкретне топониме и да их једнако универзално прикаже
као делове Космоса: Рзав (На обали Рзава/ слушам жубор – / поезију с небом),
Власина (Суво цвеће са Власине/ призва сећање – / лето и висине), Нишава, Сићево
(Међ бојама Сићева/ звезди се/ Рамонда сербика), Коритњак, али и на оне топосе 

1 Једна хаику песма из збирке Шум и лахор гласи: Моје перо/ Над лавиринтом белине/ Светли васколико.
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који једнако представљају путеве у време колико у простор: сеоски пут (Сеоски
пут./ Ветар витла прашину и/ Сене бивших путника), или пак на сопствену унут-
рашњост као унутрашњи универзум (микрокосмос): Склупчам се/ у се завучем ал/
невреме се не смирује. Невреме мора да остави какву рушевину након чега долази
смирење, из те рушевине, из смрти нечега мора да дође васкрсење, рођење нечег
новог (Сломљена олујом/ грана трешње у траву/ пала расцвала се.) – овом пес-
никовом идејом инициран је мит природе у коме је вечито обнављање један вид
креације. У том идејном сегменту збирке, изузетне су оне хаику песме које подсећају
на Настасијевићеве стихове из песме Љиљани: Сама згажена биљка/ златан от-
вара цвет/ из ожиљка. У двема хаику песмама са истим мотивима пања и младице,
Тодоровић јасно указује на однос између мртвог и онога што се рађа, јер рађање
оживљава оно Ништа из којег је све постало: 

Из трулог пања Из трулог пања
расте младица. расте младица.
Потомак из претка. Оживео и пањ.

Сваким васкрсењем природе настаје један нови почетак који оживљава свој
крај, нема рођења ако се тиме није ма у чему умрло. Почетак је тада суштински
што и крај, све буде у свему, и ни краја ни почетка.2

Лирски субјекат ове збирке користи мотиве из природе како би приказао своје
душевно стање и своје емоције. Све што постоји у природи само је категорија вели-
ког броја огледала (или једног поломљеног?) која се састављају у целину онда када
се из свих могућих углова услика одраз. Сваки покрет природе одјек је у песничкој
свести, онај одјек који је повратна информација Апсолута на фреквенције човековог
ума. Одјек који казује интимну причу једне душе иза које стоји прошлост, како ин-
дивидуална тако и колективна, а коју мами белина садашњости да у њеној круни
свије своје боје и своја шарена крила попут лептира из једне од песама: На белу
круницу/ слетео лептир./ Шарени се цвет. Тако свет добија боје човекове унут-
рашње драме, драме која стоји између радости и туге, гласног завијања сирена,
цвркута птица и тишине немих. Драме која између таласа и стене постаје пена у
мору вечности:

Талас и стење. Засја на трен стење.
Расу се писмо пучине Распрши се талас.
у пену светлости. Пена о томе.

2 Момчило Настасијевић.
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Онако како је жртва рата Понела у склониште/ цео свој живот./ Албум са
сликама, тако песник Мирослав Тодоровић дарује читаоца једним својим албумом,
са хаику-фотографијама истргнутим из великог албума живота, поклања му низ
слика над којима може да се наднесе и о којима може да размишља као о сопстве-
ним искуствима општења са природом. Сваки је хаику у овој збирци водено огле-
дало над којим и сам песник медитира: Над водом/ гледам у свој лик./ Зачуђен и
он ме гледа. 

У Шуму и лахору свака хаику песма је вода на чијој површини стоје обриси
слика из природе, али испод које се крије дубина песничке мисли вечно окренуте
добру као једином могућем принципу, ономе који рађањем и вечним обнављањем
пркоси злу и црним пролећима.
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Српску поезију друге половине 20. века обележа-
вају јасне тежње да се традиција и традиционално
вешто укомпонује са модерним. Није било нимало лако
да се створи оригиналан песнички израз који ће садр-
жати митове националне историје и традиције, али и
елементе модерне поезије.

„Капијом“, Петар Цветковић,  ипак успева да на
једном месту окупи најзначајније мотиве  заступљене
од самих почетака песничког стваралаштва. Вешто би-
рајући најзначајније песме из петодеценијског ствара-
лаштва, са посебним акцентом на збирке „Грчка лоза“,
„Божићне песме“ и „Песме из аутобуса“, песник суге-
рише читаоцима  праћење извесних константи у свом
стварању,  чији облик се,  временом, мање или више мењао.

Оно што се јасно може уочити при читању изабраних песама овог аутора је те-
матска разноврсност, што је вероватно последица распона времена у коме је Цвет-
ковић стварао, али и његове сензитивне личности, увек спремне за нове изазове и
подстицаје  уочавајући их  у свему што га окружује и тежећи да их преточи у писану
реч.

У  најранијим песмама полази од митолошких, религиозних и обредних мо-
тива које јасно предочава савременом човеку указујући на то да су узроци многих
недаћа модерног човека укорењени у давној прошлости. Вешто се крећући од биб-
лијских времена, преко античког доба, византијског периода и времена српске сред-
њовековне државности, он указује читаоцима на то да је „прошлост“  врло жива у
садашњости и одређује будућност савременог човека.

У „Писму Филагрију“, у песми у којој се опонаша глас Деспота Стефана Лаза-
ревића, песник указује на вековну братску неслогу:
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„Ко да нисмо Лазаревићеви. Он би да дели земљу.
Сто пута потурао сам леђа, али мој брат
неће преговоре. Ни мати Милица није могла
да га одврати да се са Турцима меша.
Ето зашто брат ратује са братом“.

У песми „Творац државе“  описује усамљеност владара на самрти, представ-
љајући његову смрт као смрт обичног човека који:

„Лежи на рогозини, отвори очи,
Начас погледа, па некуд нестане...
Крај њега је само млади монах...“

Песма „Александар“ предочава психолошки портрет освајача Александра Ма-
кедонског чијим бићем влада оклевање, пре похода који ће променити историју, да
би у песмама „Грчка лоза“ и „Хиландарски старци“ истакао световност лозе из Јери-
соса која продужава живот и молитве стараца посвећених Богу и вери. И у песми
„Opus incertum“ песник, над археолошком ископином римске провинције, нагла-
шава неопходност служења вери:

„Само Богу можеш добро служити.
Сваки камен и сенку добро осветли.
А где цркву не створи, крст постави.“

Песме о Божићу, најрадоснијем хришћанском празнику, дочаравају атмо-
сферу свечаног обреда Христовог рођења, али и тежњу човека да надвлада време и
поништи границу између прошлости и садашњости, јер је и човек у сваком тренутку
постојања супротстављен природи и божанству.

„Јануарија реченог, недеље те и те,
Још уљуљкан зимским сном,

Јосиф подиже са сламе дете и даде га Марији у руке“,
описује Цветковић Христово рођење, да би у следећим песмама прешао на описи-
вање зимског умирања природе и припрему за ново рађање у пролеће. Представ-
љајући обичаје везане за покладе и Јована Крститеља, време поста и месојеђа,
читалац се лако преноси у давна времена паганских обичаја, али га Цветковић брзо
врати у садашњост помињући избеглице и нафтне мрље, чиме се   руши осећај идеа-
лизације и савршенства, и подсећа на проблеме и преокупације савременог света.
Вешто мењање временског плана, као и перспектива говорења, захтева велико ми-
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саоно ангажовање читалаца, али и брише категорију времена у Цветковићевом
стваралаштву.

Као велики заљубљеник у природу, Цветковић је у низу песама  представио
однос природе и човека. Он је трајно супротстављен и напет, без могућности
спајања, али једно другом омогућавају опстанак. Уводећи бројне животиње у својe
песме (јато дивљих гусака, хитроноге керове, зеца, лисицу, мраве, орла, сокола, осе
у поштанском сандучету, кухињску гошћу-змију и др.), песник указује на нераски-
диви однос са њима, јер се и у њиховом понашању могу пронаћи узори и модели
живљења достојни човека. У свету у коме људи и животиње  једни друге угрожавају,
песник позива на брисање разлика и мирење, јер је опстанак света условљен њихо-
вим суживотом, што је још једна од идеја овог песника која превазилази све границе
времена и простора.

Читав низ песама је о језику, и поезији уопште.  Посматрајући језик као „маг-
нетно поље високог притиска“, Цветковић позива читаоце на стално враћање ње-
говим почецима, јер се „језик одвајкад слави“. У песми „Мрави“ песник развија
полемику на тему поетике јер „колоне мрава стају испред мојих пегавих реченица“
пуштајући свој „отров“; „а они који су водили смутљиве договоре и смешне разго-
воре, силовали реченице и поезију, дошли су да ме подуче шта да радим“. И песме
„Поподневни дремеж“, „Соко“ и „Алба“ говоре о песниковој потрази за језиком, пра-
вим речима и настајању поезије, јер као што

„љубавни позив и чежња не бирају доба
када желе да чују одговор драгане“,

тако  и писање песама бива и дневни и ноћни посао.
Још један тематски круг песама на које треба указати, због њихове особености,

јесу песме са путовања. Детаљи и појавности уочени „из аутобуса“ буде у лирском
субјекту читав низ асоцијација и размишљања, које он пореди са раније виђеним и
сазнатим, стварајући увек нове утиске и своје фасцинације преносећи у стихове. Пу-
товање је овде само повод за нова сазнања и изречене ставове, које песник, модер-
ним уметничким поступцима, повезује са историјским мотивима или другим
цивилизацијама. Куповина бамбусових штапова, или папирних змајева, шале са
путовања, животиње које среће, путеви, пејзажи, градови и улице, људи у покрету,
само су полазне тачке за оштре утиске у песнику-путнику и филозофске преокупа-
ције које ће преточити у стихове.

Последња песма, према којој је књига и насловљена, Капија, можда на
најбољи начин сагледава сву филозофију живота песника Петра Цветковића. Преко
слике двеју полуурушених капија, којима је време највећи непријатељ, песник ме-
тафорично представља капију као нешто што затвара двориште, огњиште, дом, а
чије отварање заправо представља излазак у свет, поништење граница два света –
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затвореног и отвореног. Ако би се значење капије пренело на капију душе сваког
човека, онда би њено нестајање значило брисање граница између унутрашњег и
спољашњег света. Капија песникове душе заувек остаје отворена за лепу реч,  чита-
оце и далекосежне видике.

У песмама неједнаке дужине, често без риме, или у прозном облику, које под-
сећају на кратке приче, песник вешто прелази из једног временског плана у други,
са удаљених простора до блиских и познатих, из далеке историје у садашњицу. Он
пажљиво указује на детаље из прошлости и садашњости на које савремени читалац
не сме да заборави, а све са циљем да покаже да је живот једно циклично кретање,
без почетка и краја, да се ствари у историји често понављају и да све опомене на
њихово памћење. Управо је „детаљ“  полазна тачка већине Цветковићевих песама,
јер он из описане ситуације увек издваја детаљ који медитативно или поетски ос-
мишљава. Било да описује лет дивљих гусака, лубенице и железничку станицу, град
или село, болничку чекаоницу или шалтере, животиње или људе, Цветковићева
пажња усмерена је на детаље које он јасно издваја, а онда лирски поентира. Тако се
успоставља нераскидиви однос песника Цветковића са читаоцима који ће се, заси-
гурно, са новим песмама овог аутора учвршћивати и надограђивати.
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Спада у најплодније ствараоце и најзанимљивије интелектуалце које је
источна Србија оформила да би преко њих садржаје своје духовне историје предста-
вила свету.

Доктор је филолошких наука, који је почео као пастир и надничар а завршио
као редовни професор универзитета, члан два одбора Српске академије наука и
уметности и  начелник Одсека језика у Центру за научна истраживања САНУ и
Универзитета у Нишу. Био је члан више редакција часописа (од књижевних до
научних, од Бдења – часописа за књижевност, уметност и баштину, који као један
од најмлађих часописа излази у Сврљигу, преко Facta universitatis, до Српског
дијалектолошког зборника – најстарије публикације о народним говорима у
словенском свету). Члан је Удружења књижевника Србије (по позиву). Био је члан
жирија за Награду ,,Бранко Миљковић“, као и Награду ,,Павле Ивић“ за дела
словенске науке из области којима се академик Ивић бавио. Био је секретар
Редакционог одбора Енциклопедије Ниша.

Завичајни ток Богдановићевог стваралашта представља језичка и
етнографска проблематика (југо)источне Србије, чији се један део остварује кроз
Етно-културолошку радионицу и Етно-културолошки заборник, чије је уредник
(одг. уредник др Сретен Петровић, у припреми је књ. XVIII), где је и уредник
едиције Прилози културној историји Сврљига.

,,Државну“ службу отпочео је у Сврљигу, као евидентичар радног времена једне
металске радионице, а просветну у Књажевцу (Осн. школа ,,Славко Динић“ у Белом
Потоку), а пре тога, и пре званичног промовисања на југословенском простору,
осетио је приватни сектор као надничар у Бачкој (малтер – цигла, посо – посо, па
берба кукуруза као завршна етапа летовања на бачким пољима!). Посао грађе-
винског радника започео у Београду, где је био гардиста, и где је два месеца радио
бадава да може повратити премену (преобуку и одећу) коју су му из бараке украли.

Његова библиографија обухвата: приче, песме, записе народног стваралаш-
тва, новинске чланке, публицистичке радове, књижевно-критичке текстове, научне
прилоге из области језика (дијалектологија, историја језика, стилистика, језичка
култура), монографије и приручнике за наставу. Та библиографија садржи преко
500 јединица, од тога преко 50 књига. Рецензирао је и промовисао више од тридесет
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књига из књижевности и науке, а доста и приредио (од савремених до старих, које
је за потребе савременог читалаштва и преводио на савремени језика) – међу њима
и изабрана дела акад. П. Ивића, записи о солунцима др В. Кошутића.

Потписао  је 54 књиге (ауторске: књижевне, научне, публицистичке, прире-
ђене...).

Руководио је научноистраживачким пројектима: Лексиколошка проучавања
југоисточне Србије; Писци и језик. У сарадничком тиму је пројекта Дијалекто-
лошка истраживања српског језичког простора, сарадник је на дијалектолошким
атласима у чије је стварање укњучена Српска академија наука и уметности (Опште-
словенски, Општекарпаски, Српски).

Поред наставног и научног рада држао је и предавања (по позиву, кад га је било,
где је могао и где су га хтели). Учесник је више научних скупова с различитом тема-
тиком (ономатологија, дијалектологија, етно-културологија, књижевна историја).

У научном раду кретао се траговима најзначајнијих трудбеника језичке науке
и културе, а заслужан је и за покретање истраживања области које су за науку биле
затворене (опсцена лексика).

Из основне области његовог стручног и научног интересовања – народни
говори југоисточне Србије, објавио је пет монографија, два зборника радова, и више
десетина чланака у стручној периодици.

Има више припремљених а необјављених књига, понајвише о различитим
питањима народних говора, и њихове лексике, али и један зборник радова с
тематиком завичајне књижевности.

Завичајна проблематике, схваћена у најконструктивнијем смислу: функција
језика у конкретном окружењу – локална грађа – савремена методологија, једно је
од необично продуктивних интересовања његових, па је списак радова који се
односе на подручје Сврљига, Пирота, Старе планине са преко 150 јединица. 

Кроз његове радове Исток Србије проговорио је на занимљив и поуздан начин
– за читаоце заниљив, а за истраживаче провокативан и подстицајан. 

Није никада био руководилац неке установе, нити је награђиван за свој,
очигледно, пребогат и разноврстан рад.

С Недељком Богдановић има се о чему разговарати.
Иако овештало, скоро тривијално, ипак почињемо  од детињства.

*Који су то моменти битно утицали на Вашу личну судбину?
,,Много је момената урезано у моје сећање, а неки  од њих су неизбрисиви.

Најранија сећања чувају рат, војске, припрему пакета за оца у немачком
заробљеништву, кога ја нисам ни познавао, његов долазак из заробљеништва,
полазак у школу...
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За оца се везује и његова одлука да се школујем, а за његову трагичну смрт у
34. години и чињеница да је то школовање прекинуто. То је вероватно најсудбо-
носнији догађај моје младости.

А онда, најпре та смрт од удара струје, коју петнаестогодишњак мора осетити,
али је не може разумети. Жалост у породици, сиромаштво, окретање пољоприв-
редним пословима. То је време урањања у живот, стапања с природом, време зами-
шљености над човековим удесом и спознања да је природа неосетљива за људске
болове. Пратеће су биле зимске ноћи и дуга причања старијих из куће и комшилука;
дуги летњи дани на њиви, уз монотону обраду земље коју је мајка олакшавала
казивањем јуначких епских, по правилу жалних песама, које памтим и по томе што
копам и слушам, а онда кад не могу више да издржим над оживљеном судби-ном
Гојковице или војводе Каице, одлазим да мало прилегнем у хладу неке крушке, у
ствари да се исплачем, јер сам то могао чинити само у осами. Моји су имали
разумевање за моје повлачење, јер сам као ,,школарац“ заиста био ненавикнут на
дуге и тешке послове, а и нека болест већ се опасно хватала мога срца.

Мислим да је то време мојих првих песама. И оне су биле елегичне, скоро
морбидне. Затвара се видик. Све је водило оболевању мога срчаног мишића, и то у
осамнаестој години. Зар о томе не говоре стихови ове песме:

На празне крошње црвено облачје,
и глухе птице отпалих крила;
рањени коњи сустали у касу,
вуку се болно и отаву пасу, 
а жута дуга над њима се свила...

Мислим да из тога времена, из времена моје ране младости која би требало
да је весела, немам ни једне веселе песме.“

*И како се тај боравак у селу одразио на каснији живот?
,,За тих неколико година (од моје шеснаесте до деветнаесте године живота)

док сам живео међу својима у селу Бучуму сакупило се толико доживљаја да их и
сада полако одболевам и описујем и тако их се после много година ослобађам. То
нису авантуре какве имају други млади људи: путовања, моторизација, приредбе,
сада компјутери, одласци у иностранство... Били су то сусрети са бубом која је с
гране пала и то на леђа, па мораш да зауставиш волове и кола, да је подигнеш и
бациш увис како би могла да одлети, а за то време деда нестрпљив срдито пита:
Зашто се заустављаш на узбрдици кад волови једва држе запрегу. Једног дана једног
таквог јеленка, крупног, са смарагдним оклопом који се пресијавао и роговима који
су се снажно покретали као да хоће да ухвате нешто живо и да тело палог хероја
подигну из прашине, још жалим, јер сам одбио да га првог дана окренем пошто ме
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баш добро докачио својим маказастим роговима, а кад сам другог дана отишао да
га видим (а иначе је то бар сат хода било од моје куће), био је већ мртав и напали су
га мрави. Знао сам да ће се мртав сасуштити и да ће остати само оклоп, загонетан и
леп за чување (као украс), али ја га нисам могао узети јер сам се осећао кривим за
његову смрт, и био сам пун прекора што га нисам, макар дрвцетом, окренуо и пустио
да живи. Очигледно, лоше сам разумео његово батргање ногицама налик на
менгеле, и на ракова клешта, којима ме је непрестано и срдито боцкао кад сам
покушавао да га обухватим прстима и окренем. Ја сам онда мислио да и биљке
осећају бол и да човек треба да пази како пролази младом ливадом, да им не би
ломио коленца и обарао цвет.

Ето, таквих је доживљаја бивало на хиљаде и они се никад нису задржавали
на свом фактичком трајању. У мени су настављали да живе, годинама, неки ево и
деценијама. Кад би се жетеоци, у подне, за време великих жега одмарали, ја сам
лежао на леђа и гледао у небо, у облаке и неке животне слике откривао како се
скривају у ретким облацима, појављујући се отуд баш кад сам могао да их
заборавим. Ево још једне песме о таквим данима:

Лежим на руковети ражи
ниже ногу ми трупло змије у распадању
жетеоци руке хлебу очи сунцу
усправите се ту где се препелице легу
и за тренутак предајте се сну
Мала птица откуцава протицање видика
Мој отац лебди понад облака
и показује јој пут...

Ова змија у подножју, остала је из приче да сам, кад сам био још мањи, овако
у подне заспао на ливади, а једна се змија упутила ка мени. Све је то отац гледао,
али је није убио, јер је мислио да су змије душе неких умрлих и да не треба да се
убијају. Чекао је да види хоће ли ме змија напасти. Она је међутим, прошла мимо
мене, ја сам и даље спавао а отац је био срећан што није ,,огрешо душу“. После се та
змија увукла у песму, а резултанта неког вишегодишњег размишљања о том
догађају стоји данас у облику Змијског речника, који сам припремио за штампу, и
објавио, све размишљајући да ли ћу тако обрадовати или увредити ону змију која
је минула између мене заспалог и оца будног на самој ивици драме.

Боје завичаја и детињства препознају се и бројним причама које тек сада
настају.“

*После очеве трагичне смрти, остали сте у селу?
,,Ја сам од мудрог и остарелог деда Живка био у прилици да преузимам
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обавезу домаћина, носиоца свих сељачких послова у једном сиромашном
домаћинству. Чак и кад се све роди, ништа не роди толико да га буде довољно,  а
ништа не роди што би се могло продати. Ваља још негде нешто дорадити – тако је
бивало генерацијама пре мене, па ни мене није могло заобићи. Мислим да сам свога
деду брзо разочарао, јер ми ништа није ишло од руке: кад прежем волове, окренем
јарам наопако; кад кренемо на орање, заборавим битан део плуга, па се с њиве
враћам по њега (све идући шумом да ми се сељаци не смеју!?); кад утоварим дрва,
пресечем конопац и терет се ,,свуза“ на низбрдици... кад сечемо бадњак, од целе
Србије једино мене шумар ухвати ,,на делу“ и заплени ми секиру... Чак ни народна
кола нисам научио колико је требало...

Одговорност младог сиромашног сељака за породицу  могла ме је одвести
само у надницу. И ја сам био надничар: на орању, на жетви, на грађевинским
пословима. Био сам покретљивији, мењао градилишта, имао јасне намере да
наставим школовање прекинуто очевом смрћу на мосту у Бујановцу. То су биле
године моје борбе, неподавања, тражења излаза, промене смера живљења... Успех
је био невероватан: издржавајући породицу (деда, мајка, жена, дете, бринући
повремено и о сестриној судбини) ја сам, накратко само прекидајући радни однос,
за пет и по година завршио средњу, вишу и високу школу, са лепим успехом. Један
новинар, с несвршеном школом написао је, подругљиво дакако: ,,Овај ће прексутра
докторирати“. Није било прексутра, било је тако да сам убрзо магистрирао, па
нешто касније и докторирао. Онај новинар, он је остао на ономе што је и имао, али
ето, он је имао нешто и без школе, што ја ни са школом нисам успео остварити...
Свако има свој пут и свој крст који носи. Ипак, све се плаћа, понешто и здрављем.“

*Како се дошло до прве књиге?
„Писао сам увек, не држећи много до тога, мада ме је радовало свако

објављивање. Ето, прво моје објављивање песама догодило се оне године кад сам
био надничар у Бачкој, у селу Липару, код Куле. Две песме објавила су ми ондашња
Гледишта (мај 1968), под уредништвом проф. Љубе Станојевића, коме ћу до краја
живота бити захвалан. Мислим да ми је то такође био судбоносан тренутак.
Потврђују то два момента, један краткорочан, али ефикасан, а други дугорочан и
далековидан. Наиме, кад се на пољопривредном добру у Кули чуло да међу
берачима кукуруза постоји и неко ко ,,пише књиге“, на њиви је моју бригаду посетио
млад човек кога нисам ни познавао и жао ми је што никад нисам сазнао ко је он. У
ствари, он је у Борби објавио чланак о песнику међу браздама, а то је резултирало
одлуком управе задруге да нам на салашу да једну собицу за ноћење, иначе смо
дотад ноћивали на њиви у купама кукурузовине. Онај други потез био је мој сусрет
с проф. Станојевићем (дотад се лични нисмо срели) на пријемном испиту за упис
на педагошку школу. Оцену о мојој спремности он је већ био донео на основу оних
мојих песама које је објавио, и све је после ишло својим током.

157



Међутим, прва књига ипак није била песничка. То су били записи о рату,
управо сећања на рат оних људи који су за време рата имали мање од десет година.
Идеја за те написе је потекла од Добрвоја Јевтића, уредника Градине, који се касније
и заложио да се објави јединствена књига  Деца у рату (1975). И данас држим да је
то изузетна књига. Један рецензент је рекао нешто што још памтим, а могли би то
и други да знају: Књига Деца у рату доноси сведочанства за која су старији
неспособни. Да су деца могла сведочити (а њих, иначе, суд не прихвата!?), истина о
рату била много вернија! После је ту књигу похвалио и Синиша Пауновић, из
Политике, што ми је заиста велика награда.“

*Споменусте  упис на педагошку школу. Како је до тога дошло?
,,И ту постоји човек који је на мене судбоносно утицао. Изгледа да ја нисам

могао без помоћи неког другог. А тај други био је Радослав Раденковић, онда сељак-
песник  из села Плужине, касније одан колега на студијама, па наставник, професор
и доктор народне књижевности, професор универзитета, с којим сам се упознао кад
сам био радник Металског предузећа у Сврљигу. Знали смо да постојимо, да
пишемо песме, али се нисмо познавали. Кад смо се упознали, обавестио ме је да
Добрица Ерић и Драгиша Витошевић припремају антологију српских сељака
писаца Орфеј међу шљивама (1963). Убрзо смо се обојица нашли међу корицама
ове драге књиге. Ту је штампана и моја Пастирица. 

Њено је лице од пролећа и неба.
Сунце на њему заспало на рођењу, итд.

Тих година дошло је до неке либерализације уписа на више и високо
школовање.

Ја сам био решио да упишем права, јер сам већ завршавао економску школу
,,за одрасле“ и већ радио секретарске послове. Он ме је ,,приволео“ да упишемо
педагошку школу. То је било срећно решење и ми смо имали многе дане
заједничког рада, читање истих текстова, али различито њихово разумевање и
доживљавање, које смо онда размењивали у дугим шетњама по Сврљигу и около
њега, а на испитима располагали смо увек једним сазнањем више од других колега,
што су професори умели да цене.“

*После педагошке опет промена смера кретања. Је ли то заиста
био пут, или странпутица?

,,Кад сељак, надничар, и администратор добије прилику да буде наставник и
тумач језика и књижевности, и да за то има плату,  онда је то, бар у време кад сам
ја то почео радити, био величанствен тренутак, макар то било и у планинском Белом
Потоку, удаљеном 22 километра од најближе варошице. Мислим да сам то радио
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понесено, истина за данашње гледање можда мало преозбиљно, али смо се
углавном разумевали с децом. Надам се да сам уживао поверење родитеља, а колеге
нису биле љубоморне на мој успех, јер сам био конструктивни и кохезиони фактор,
па су у те две године сви исполагали заостале испите и дипломирали. Кад смо били
на врхунцу, затворила нам се школа због смањења броја ученика. Било је, дакле, и
силе која није зависила од нашег професионалног прегнућа и личног успеха. Из
тога периода постоје и нека данашња познанства. Знате, кад вас неко од ученика
данас позове на свадбу свога сина, онда можете слободно веровати да он жели да у
најсрећнијем породичном тренутку уз себе има драге или поштоване особе. Мени
се то догађа и данас. Говор тога села описао сам у магистарском раду и тако се мало
одужио Белом Потоку, али никад нећу прежалити што сам испустио да у то време
од старих Белопоточана запишем усмена предања, казивања, приче, песме. Тога је
заиста било, али ја сам убрзано ишао ка новим задацима, не схватајући да тако
губим нешто што смрћу најстаријих житеља усмене средине никад више неће
живети. После више година тамо сам одвео драгог професора Владету Кошутића,
који је, у разговору са солунцима и врачарама,  ,,на моје очи“ откривао оно што сам
ја испустио да видим. Тако се вазда са мном догађа, да понешто украдем од живота,
а за то време измакне ми много више. Зато касније у себи умножавам оно што имам,
што ме испуњава сазнањем да живот само нуди, а наше је да то прихватимо и то
само онолико за колико имамо снаге, дара и провиђења. Приредио сам из
професорове заоставштине књигу Док су солунци још говорили, чију садржину чине
управо његови записи из сврљишког и сокобањског краја.

Белом Потоку још једном сам се вратио доста се залажући да објавимо један
зборник сећања на  завичај. Необично, и по оцени стручњака врло симпатично
издање првог Белопоточког зборника (2013), међу људима у планини, на дан
сеоске славе када су се много ,,одбегли“ укућани вратили да ,,виде и то чудо“,
деловало је скоро лековито.“

*Радили сте   у издаваштву. Бавили се и друштвеним радом.
,,После укидања школе у којој сам радио, срећом сам се запослио у Нишу,

најпре у школи за квалификоване раднике машинске струке ,,Станко Пауновић“,
па онда у тек основаној издавачкој кући Градина. У мом животу све је мање идиле,
а све више драматике. У школи сам се једва разумевао с младима. Очигледно
почели смо се и генерацијски удаљавати, а тешко сам прихватао и њихове
,,трендове“. Они су ми се одуживали тако што су налазили безбројне разлоге за
неурађен домаћи задатак, или непрочитану лектиру. Све се то поправило касније
кад сам их сретао као одрасле људе, мајсторе, домаћине... Али, онда сам једва
дочекао да одем на неко друго радно место. А тамо!? У Градину сам стигао оног дана
кад је забрањен часопис. То је било стравично сазнање. Већ тога дана ваљало се
сврстати или уз часопис или против њега. Као ново лице, поштедели су ме

159



опредељивања, па је цех, мислим заиста незаслужено платио уредник, што ником
није било драго, иако то сви нису смели признати.

Моја позиција у Градини скоро да је неважна, углавном техничка, али и то је
омогућавало да упознам много људи, много аутора, неке више, неке мање, јер и
међу њима важило је да им је ближе познантство које може бити корисно, а ја нисам
био тај од кога би неко имао користи. То што сам поправљао текстове и слог, могло
је неког и обрадовати, али како нема књиге без грешке, на крају је свако могао  за
то оптужити коректора. Чак и онда када погреши годину неке битке, или сам даде
погрешно име историјског актера. Ипак, Градина ми је објавила прве књиге и то је
нешто што ће бити трајно везано с мојим каснијим радом.

Објавила је и многе друге (најпре, и најпозваније Сабрана дела Бранка
Миљковића), али и многа друга наша и светска имена, па и данас, кад смо
дозволили да Установа Градина, не цркне, већ липше као нека скотина, људи од
знања издавачку делатност у Нишу најпре повежу са Градином, некад и не знајући
да смо је убили у процесу свеопште транзиције (часопис са тим именом, додуше,
живи, успешно се носећи с много тешкоћа, али се и он те установе – мајке или
маћехе, слабо сећа).“

*Радили сте једно време на Косову и Метохији.
,,Скоро десет година. На факултету који има и српску и албанску наставу, али

смо се слабо дружили. Жао ми је што те људе нисам боље упознао. Али, као да није
све на мојој страни. Постојала је и онда нека затегнутост, која се није испољавала у
мом бићу, која није била моја. Због тога сам тражио, па и проналазио, и лепе стране
тога живота, у чему сам био доста усамљен, вероватно и зато што се прави односи
виде тек онда ако сте тамо рођени или стално настањени, а ја нисам био ни једно
ни друго. Драго ми је што нисам тамо стекао ни једног непријатеља, ни са које
стране, или бар верујем да је тако. Чини ми се да смо могли више. Увераван сам да
то ипак не жели друга страна. Не знам. Рецимо, кад као професор језика нисам знао
језик средине у којој радим, било ми је срамота, а кад сам осетио да други око мене
и неће да тај језик учимо, и знамо, био сам незадовољан. Не само професионално.
Није било лепо што нисам научио језик људи са којима сам радио. Бурни догађаји
после мог одласка из Приштине, нажалост, брзо су прекрили оно што је било добро.
Остале су успомене, а ја успомене не волим, јер оне увек говоре о нечему што није
као ово у времену када се човек нечег сећа. Тако је то, јер увек се сећамо нечег чега
нема више. А овог данас сећаћемо се кад га више не буде било. ,,Увек се тражи
јучерашњи дан и ланска година“, говорила је моја мајка.“

*Повратак у Ниш подудара се са отварањем Студијске групе за
српски (онда српскохрватски) језик и књижевност на Филозофском
факултету. Шта је чиме условљено?
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,,Показало се да сам и ја потребан Групи, колико и Група мени.
Прескочио бих своју улогу у конституисању Групе и радом у настави. Држим

да је значајније оно што сам чинио на покретању теренских и других истраживања
српског језика на тлу југоисточне и источне Србији, која Нишу гравитира, са које
добијамо студенте, камо шаљемо дипломиране филологе и за чије смо проучавање
били, бар како ја мислим, обавезнији од других.

У области науке о језику за Групу се везују неки очигледни резултати. Њени
наставници и сарадници урадили су више монографија: о призренском говору, о
говорима Лужнице и Понишавља, о говору Заплања, Црне Траве и Власине.
Ономастички су обрађена читава подручја Изморника, Алексиначког Поморавља,
Сврљига, Беле Паланке. Одбрањено је више доктората и магистратура. Данас у
Нишу раде људи компетентни за више дисциплина језичке науке. Једно време
имали смо пројекат Лексиколошка проучавања југоисточне Србије. Одатле нам је
остала цела мала библиотека радова о топонимима зоонимског порекла, о
јужноморавској повртарској лексици, о различитим фитонимским питањима.
Стигли смо да урадимо и један виноградарски речник. Вољно или невољно, код
многих сам се ових тема био уплео, ако не као консултант, или уредник, оно као
рецензент, као промотер.

Пријатно је сазнање да сам се нашао на почетку овог таласа. Наиме, овим
крајевима прошао је Александар Белић на почетку 20. века, а тамо где је он прошао
не треба очекивати белине и маглине. Пола века после његове монументалне
расправе Дијалекти источне и јужне Србије није се дирало у слику коју је он
фиксирао. А онда су мени поверили да потражим разлике између два типа говора:
тимочко-лужничког и сврљишко-заплањског (Говори Бучума и Белог Потока,
1979). То се показало као врло продуктивно, управо у односу на Белића, који је из
научних, методолошких, историјских па и државних разлога имао задатак да ту
зону опише као јединство граматичког система (по коме се она издваја од остале
масе српских говора, али и од бугарског и македонског језика), док је мој задатак
био да тражим унутрашње специфичности и разлике међу појединим типовима
говора.  То је био нови правац, убрзо су њим пошли и други, и данас је то лепа
литература у Белићевом окриљу, али са својим особеностима, са више локалних
боја и са много прецизности у детаљнијим описима.

Мој рад се касније наставио кроз монографију Говор Алексиначког
Поморавља (1987), а онда и преко монографија: Изоглосе југоисточне Србије
(1992), Микротопонимија Сврљига (2005); Земљописна и њој сродна лексика
југоисточне Србије (2008), О лесковачком говору (2009). Зашто крити, могу рећи
да сам задовољан што сам у раду о сврљишкој микротопонимиј, поставио бољу
структуру за систематизацију микротопонимије у регији, коју већ користе други
истраживачи као модел, а што се тиче земљописне лексике, поносан сам на њену 
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вредност јер је то леп прилог народној географској терминологији, коју ми, у
српском језику, наспрам оне научне, још немамо.“

Похвалио бих се још двема књижицама колективног ауторства, где се ја
појављујем и као инспиратор и као наредбодавац, и технички уредник... То  су
Распутице језика око нас (кратки написи, скоро поуке, из језичке праксе) и Језичка
култура јавног живота (заједнички зборник радова посвећен питањима језичке
праксе у друштвеној средини). Штета што и једна и друга нису доживеле наставак,
иако смо то обећали себи и читаоцима. Изостала је друштвена подршка, а она није
небитна, јер аутор и може да ради џаба, али штампар неће, он има цену од које не
одступа!“

*Поред рада на језичкој науци, бавили сте  се и науком о књижев-
ности.

,,Више сам је се дотакао него што сам се њоме бавио. Истина, поред већег броја
рецензија и приказа, урадио сам и понеки чланак за књижевну периодику, али и
две књиге у којима сам покушао да песнички језик подведем под лексикографски
третман. Мислим да ће то бити провокативни наслови за будуће истраживаче, а
књиге су: Реч и песма (лексикорафска обрада Утве златокриле Бранка
Миљковића, 2011) и Поетски речник Гордане Тодоровић (речник њених лексичких
иновација, 2011). Радо томе прибрајам зборник радова посвећених поетици усменог
песништва Зора говора (1980), који се лепо уклапа у моја некадашња интересовања
за усмено песништво. Држим и до неких својих радова где се разматра ,,слика и
прилика“ у лирским народним песмама (јужносрбијанским и горанским!), али и та
књижица још није у целости објављена.

Како видите, наука о књижевности, и наука о језику, у моме стваралаштву
нису нити довољно одељене, нити много супротстављене; као да долазе из истог
интересовања, иако у крајњем резултату то може изгледати и мало хибридно.“

*Можда је овде место за питање о дијалекатској књижевности.
,,Ни ту нисам остао довољно равнодушан. Нисам никад открио праве разлоге

једне поплаве стварања на нестандардном језику, или на дијалекту, иако се они
могу наслутити. Сем ретких изузетака та продукција не домаша неке високе естетске
вредности савремене књижевности. Засад више делује својом атрактивношћу, као
неко изненађење, да се ,,и тако може писати“.

Истина, код мене се мешају неки критеријуми: на једној страни мислим да
дијалекат и поред све изразитости типа ,,душу дао за неке дијалоге“,  не може обез-
бедити потпуну вредност неког литерарног производа, иако му може припомоћи
да буде сликовитији, документарнији..., а на другој, без обзира на дијалекат, али
почесто у вези с њим, моменат завичајности је изразито јак, и код успутних
посленика књижевности, али код писаца високог ранга. Све сам ово годинама
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промишљао, па и правио неке селекције успелијих остварења ,,на дијалекту“, о томе
сачинио један зборник радова (својих понајвише, а мало и туђих) који би био пред-
ложак неког новог часописа за ову врсту књижевности, али до данас за то нисам
нашао издавача.

Дакле, много се пише и објављује (песме, приче, романи, драме) на језику за-
вичаја, али су, према мојем сазнању, домети те продукције прилично ограничени.“

Питамо га: *Шта је то од источне Србије принео општој  духовној
ризници српског народа, преко записа, саопштења, стручних радова,
приређивачких послова; кроз речи, појмове, песничке слике или
фразеологију; кроз етнографске белешке, или макар кроз питања која
наметне боравак у источној Србији, међу својима, са којима се, ваљда,
најбоље и разумемо, чак и кад се споримо.

,,Од неколико жена, Мирославе Ранђеловић из Бучума, а онда од своје мајке
Радмиле, и од њене мајке Будимке из Околишта, записао са, преко 250 лирских
песама. Није то све апсолутно непознато ни у другим крајевима, али неке варијанте
баш су деловале као новина.

Из обиља свадбених песама, уз коришћење и других записа и записивача,
приређена је и опремљена подацима највеће збирка свадбених песмама код нас,
као Бела лоза (свадбене песме сврљишког краја, 2000), са преко 220 песама, које
су некадашње певице знале и о свадбама по реду и прилици, по задатој мелодији и
обичају певала. 

Бављење усменим песништвом, иначе, омогућило му је да за Градину (Ниш)
приредим зборник теоријских текстова Зора говора (Ка поетици усменог песниш-
тва). Као и Бела лоза до данашњег дана то су остале јединствене књиге.

У оквиру Етно-културолошке радионице (опет – јединствене, добровољне,
истраживачке асоцијације која у Сврљигу ради под руководством др Сретена
Петровића, преко некадашњих симпозијума, а онда и кроз Етно-културолошки
зборник (18 књига, у чијем сам уређивању, као уредник, и сам учествовао; сваке
године обрађена је макар по једна тема на завичајној грађи. Неке су: Веровања и
празноверице у вези са данима у недељи, Светковина и псовка;  Лексика рађања
и плођења;  Веровања и празноверице у вези са именима и именовањима у
сврљишком крају, Лексика грађења (или: дунђерска лексика), Природа у сновима,
Називи заветних дрвета,  Речи за изражавање типова бола (и болесног стања),
а ту се нашао и рад о Црнотравским демонима. Истом типу припадају и радови о
невести (као новој, или као непознатој), а затим и Називи за незване госте.“

*За  све време постоји нека тајна веза са Сврљигом.
,,Не тајна, него баш јавна. Кад су ме испраћали у пензију, објавили су моју

билиографију радова о Сврљигу. Показало се да сам ја за 34 године објавио преко
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седамдесет наслова, што краћих–што дужих са сврљишком тематиком. Ја свој
завичај, види се, и искоришћавам: он ми нуди теме  и лексеме, слике и прилике, а
ја њему муку и науку! И деценијама тако: прво сам пописивао имена, после давао
студентима семинарске и дипломске радове о језику Сврљижана, сада уређујем
њихове дипломске радове у лепој серији Прилога културној историји Сврљига.
Волимо се јер смо на дистанци. Они који су свакодневно заједно, бар што се Сврљига
тиче, могу се једни другима и замерити. Мој интерес према завичају прати мали
број људи те средине и ја сам им захвалан, а онај већи део тешко да и зна чиме се
бавим. Тако свако гледа своја посла и добро нам је. Данас је број таквих радова
много већи, а њихова занимљивост, за науку, али и за обичног читаоца, надам се,
није опала.

Нешто од тога преточено је и у моје књиге Етнокултуролошке теме 2002, и
О говору и именима (1990). Моја сазнања говоре да нема ,,сврљишких“ тема, а да у
исто време нису  српске, или општељудске. Посебно о томе знатижељном читаоцу
може рећи мој чланак о хлебу у последњем броју Данице (Вукова задужбина, 2013).

Из културне историје, са сарадницима сам сачинио и објавио књигу
Библиотека храма преподобне матере Параскеве (2010). То је она црква при чијој
су градњи откривени преостали пергаментни листови Сврљишких одломака
јеванђеља из 1279. године, о којима сам такође писао.“

*Чини се да поред текстова из дијалектолошке науке, источна
Србија у  Вашим обзнањивањима има још неке одушке.

,,Нисам одолео да у вези са многим изазовима кратко проговорим. Тако су
настале десетине забележака о појединим речима, у којима се меша народна реч и
њено поимање, моја струка у делимичном објашњењу, и моја машта која око таквих
речи ствара неку заводљиву корону, која све то чини лепим. Један број таквих
записа и реминисценција објављен је у мојој (не само мени драгој) књизи Бучумике
(2007), а наћи ће се и у другом издању. Суморна слика наших породица, завичајних
домова, и родних села прелила се у моју књигу Изнудице (2012) чија сам три издања
испоклањао, јер је много читалаца којих се та књига крваво коснула, а нисам умео
да то комерцијализујем.

Са мојом науком остварује се један парадокс: што више књига о народном
животу – све мање народног живота, и обрнуто: наше су дијалектолошке студије и
дијалекатски речници  споменици људскога памћења. Сведоче да је неко ту живео
и да је тако мислио и говорио, али сам живот не могу да обнове.

Ево, рецимо, ја и мој рођак песник Зоран Вучић, који живи у Бучуму, заједно
смо написали и објавили преко 80 књига, а у селу једва да има шездесетак житеља,
од којих вероватно већина није ништа наше прочитала, нити зна шта ми радимо. А
ми углавном пишемо о њима, и о себи међу њима.
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*Да не заборавимо књижевно стварање.
,,Ви можете, а ја не. Биће да је књижевност мoја прва љубав, и да све што сам

уопште написао, има нешто од књижевне боје, од топлог даха узнемиреног
дечачког срца и, макар и сурове, лепоте сељачког живота.

Од песама, сем појединачних, и оних у колективној зборци редакције Бдење,
изашао је само Дневни ред (1978), збирка коју су само ретки читаоци схватили, они
који нису унапред постројени у противнике свега што мирише на стварност. Штета,
јер песме настале на речима које су у друштвеној стварности проказане и  огољене,
ипак заслужују свој живот и своје место у култури. Ево, погледајте песму Тачка прва
(већ видим како се јежите, јер се сећате свакодневних седница свакојаких тела и
органа на којима се расправљају углавном непријатна питања). А моја песмица гласи:

То је место одакле полеће птица
која се не плаши висине.
У њеном лету,
тачка исписује своју еволуцију.

Ако вам је и ово административна слика, онда се стварно нисмо разумели.
Што се прозе тиче, срећан сам што је, у једном комаду, изашла књига Свирач

на месечини (2009) – сва од слике, сва о слици, а слика се не да описати. Одавно
припремам друго издање. Пре тога имао сам књижицу лирских записа Врла
страна (1978), опет интимну, опет завичајну.

Друга књига прича (Свилен конац) тражи издавача.
Са Милорадом Стојковићем објавили смо заједничку књигу Мелеми горкога

сна: он песме с мотивима биљног углавном митског и симболичког карактера, као
циклус Вилини изданци, а ја пропратни текст под називом Стравне траве.
Мислим да је то занимљиво издање, истина са мало, али добрих,  оцена у јавности.

*Приређивачки задаци као да чине обимну библиографију твога
стручниог ангажмана.

,,Изгледа да је то такође један део моје судбине. И то лепши део мојих стручних
послова. Већ смо спомињали Децу у рату. Али имамо ми још ратова, а један од
историји, па и литерарно, најзначајнији је онај који је крунисан солунском фазом.
Имао сам среће да макар мало одужим велики дуг према солунцима на једној страни,
и према своме професору Владети Кошутићу на другој. Ја сам његове теренске
записе са истока (Сврљиг и Сокобања) приредио, протумачио, опремио речником и
поговором и објавио под насловом Док су солунци још говорили (2011), – записи о
солунцима из нашег Буџака могли би се придружити првим у другом издању књиге.
Књига је многе потресла, и њен значај није само документаристички: има ту и
изворне, непатворене литературе, казивања достојних праве народне књижевности.
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Радио сам на приређивању књига академика Павла Ивића.
Леп утисак оставио је зборник радова У светлу царских градова, који сам

приредио у част кад је обележавана историја царских градова на тлу Србије
(Сирмиум, Наисус, Гамзиград).

Приређивао сам и песничке изборе (Љубиша Митровић, Жар птица из пре-
дела сна, 2011,  затим песме из фонда ,,Дејан Манчић“  Дејаново коло, 2011. и др.).

Споменули смо и зборник Зора говора, а ту има и десетак зборника са научних
скупова, где сам био уредник или приређивач, али треба споменути и више
зборника радова из серије Писци и језик, које потписујем са својим сарадницима
на истоименом пројекту, а теме су: Именослов српских писаца (2009); Квантита-
тивни односи у прозном тексту (2009); Лексички слојеви (прилози фреквен-
цијском речнику, 2012). Све се ове анализе, које је радио тим младих ентузијаста
науке о језику у оквиру планова Центра за научноистраживали рад САНУ и
Универзитета у Нишу, тиче се, да опет то истакнемо, назначајнијих писаца  и с т о
к а  Србије (С. Сремца, Б. Станковића, С Џунића, С. Х. Танчића, Р. Стојановића, те
Бранка Миљковића и Гордане Тодровоић).

Последња моја приређивачка књига је поновно (паралелно) издање Пресада
мудрости Учитеља Тасе (2013). Скоро да сам радостан, што је ова полезна воспита-
телна књига, из 1858. године, дакле с почетка школства у Нишу, и то у неослобо-
ђеном Нишу, рађене од првог учитеља Нишлије, поново проговорила у пуном
значењу те речи. Штета је што је нема у продаји, јер је штампамо само за
пренумеранте (друштвену помоћ за слободан тираж нисмо обезбедили?!).

*Имате и књиге у једном примерку.
„Имам. То су сабрани чланци и расправе из књижевности и језика Пирота.

Чини ми се занимљивом и има близу 400 страна. Они којима сам је у Пироту нудио,
нису хтели да је објаве. Зато сам је објавио у једном примерку, повезао ланцем и
тако је изложио на једном сајму. Нико је није украо, али било је и оних који су је,
такву, везану, прелистали. И то је живот. И то – књижевни.“

*Постоји ли нешто што се као незадовољство може рећи на крају.
,,Незадовољстава има више и њихов се број, како сам пред собом утврђујем, с

годинама повећава. Нећу спомињати људе и њихове поступке, силнике и њихове
учинке, институције и њихове службенике, судбину и њене одлуке.

Споменућу само једно незадовољство на стручном плану. Не могу се
ослободити утиска да у нечему ипак нисам схваћен, или пак да погрешно мислим,
те ме не треба ни схватати.

Наиме, иако ,,не љубим ружно“ ни у кући ни на улици, ни у сну ни на јави,
има већ доста година како ме опседа ,,ружно“ у говору, више у комуникацији.
Рецимо, наше језичке студије за предмет проучавања углавном имају писани говор:
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уметничку прозу, реченице као умивене, граматички и у сваком погледу исправно
структуриране, од пробраног материјала и јасног склопа. А куд год се окренеш,
говори се другачије: и у скупштини, и у медијима, и у породици; многи говор личи
на свађу, пријатељи пола кажу а пола се подразумева, непријатељи много кажу што
не би требало да кажу, а говор, и кад је псовка и кад је благослов, одудара од
просека. Е то изучавање ружне стране језика, језика свађе, поремеђене комуника-
ције, те синтаксе  неспоразума, не постоји у оној мери којом бих био задовољан.
Отпочео сам се бавити оним што је у тој сфери највидније, вековима формулисано,
што има своју епистемологију, своју историју, своје разлоге и свој учинак. Укратко,
постојањем и функционисањем псовке и опсцене лексике. Морам признати да
одзиви томе моме напору, иако су све очигледније потребе за таквим проучава-
њима, не умањујући, разуме се, научне напоре у другим областим језика, нити их
запостављајући,  – нису адекватни. Чак су и на моју штету. Иако је мој интерес посве
струковни. Тако су и моје студије застале на пола пута. Све сам убеђенији да то неко
ипак треба да уради, и све мање имам воље да сам на томе више радим. Из тога
интересовања, поред зборника Опсцена лексика (1998), изашле су и неке моје
,,безобразне“ књиге (са више издања): И ја теби (Избор из српске псовачке
фразеологије, 1998. и даље), Будалина играчка (Прилози српском еротском
речнику, 1999. и даље), Веселице (Прдеж у говору и народној култури, 2013).

После опсцене лексике и фразеологије, заокупило ме питање репресивног
говора. Или сам постао пакостан, или сам у праву, тек ја сада видим вербалну
репресију на многим нивоима комуникације, службене и колоквијалне, пословне
и уметничке. Скоро да се могу образложити репресија проповеди, колико и
репресија телевизијске рекламе, скупштинске дебате колико и разговора деце и
родитеља. У крајњем случају, и то спада у ону ,,негативну комуникацију“ коју наша
наука избегава, а живот форсира.

Постоји још један ток мога стручног интересовања, за који је потребно нешто
више од ентузијазма, од узимања из народа, из његовог живог говора или из
предања, и давања науци, где сам врло задовољан оствареним, али врло
незадовољан оним што бих волео да је остварено, а застало је негде на пола пута,
негде пред штампу.

Наиме, ја сањам једну серију малих тематских речника народних говора. У тој
серији сам објавио Змијски речник (2007), са сарадницом Д. Вељковић објавили
смо Жупски виноградарски речник (2001), ту припада Микротопонимија Сврљига,
Земљописна лексика југоисточне Србије, али то стоји и недовршен Пастирски
речник југоистиочне Србије са прикупљеном, али необрађеном грађом, и обиман
Антропографски речник југоисточне Србије, са преко 5000 јединица. Да ли ће и
то стићи до читалаца, не знам. 

А то нису и једини наслови које спремам, али не објављујем, али зато о њима
и не треба говорити.“
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*Претпостављамо да је све ово познато и шрој јавности, оној која
ужива, вреднује и награђује. Како то у Вашем случају?

,,Примерено часопису (Истоку, где овај животопис треба да се објави),
читаоци ће очекивати податак о евентуалним књижевним наградама. Ја нисам
превасходно литерата, и немам таквих награда.

Не могу се похвалити неким официјелним признањима, сем компетентних
оцена у службеним актима на основу којих сам биран за наставничка звања, али
зато и ја, као и сваки човек, имам понеку похвалу која није мања од награде. Зато
их памтим.

После објављивања магистарског рада Говори Бучума и Белог Потока, у
Српском дијалектолошком зборнику, који је 1905. године објавио Белићеве
Дијалекте источне и јужне Србије, настале на истраживачком путу који је отпочео
управo у Књажевцу, из села Радичевца,  познати компаратиста др Веља Михајловић,
из Новог Сада послао ми је писмо: ,,Честитам, овом књигом ти си не на ар-капију
већ на главни улаз ушао у науку“. Нисам баш све онда разумео, али хвала му. После
тога стално ме је уважавао и често звао за по неки податак из говора источне Србије.

На једној ономастичкој конференцији Југославије, тада су то били научни
скупови највишега ранга на Балкану,  једно моје мишљење, са којим се неки од
мојих завичајаца ни данас не слажу, покренуло је дискусију са више погледа. Реч је
узео и професор славистике у Бечу (са оне катедре где је радио Јагић, Решетар,
Хам...) и рекао: ,,Мислим да колега Богдановић има право“. Расправа је била готова,
али ја сам се доиста био уплашио од помисли шта ће овај човек рећи. Разуме се, сви
су ово све одавно заборавили, сем мене. Мени је све легло као признање.

После промоције Сабраних дела П. Ивића у Новом Саду, једнога јутра стигао
је телефонски позив и глас академика Милке Ивић: ,,Недељко, ја и Павле срећни
смо што ви постојите“. Ништа више. Ништа мање.

Тај Павле Ивић, као председник одбора једног међународног научног скупа
који сам ја замислио, организовао,  и спроводио, после похвала домаћину и
организатору, изјавио је у закључку скупа: ,,Мислим да ће се време у нашој науци
одсад мерити до Нишке Бање, и од Нишке Бање“. Нескромно, био сам овим
почаствован, а Бања је била место које смо одабрали за рад тога скупа. Десило се то
на почетку рада Групе за српски језик на филозофском факултету у Нишу, чији сам
ја тада управник био, и за коју је други научник, Драгољуб Петровић, написао:
,,Ниш је овим скупом показао да је озбиљна научна адреса.“ И ову сам похвалу
примио као личну награду, иако ме нико за то није номиновао.

Однедавно покојни др Милета Букумирић, аутор великог Речника говора
Северне Метохије, на моја снебивања да му отворено укажем (кад већ не умем да
прећутим) на неке недостатке једног другог његовог рукописа, наградио ме
признањем: ,,Ја се више радујем кад ме ти изгрдиш него да ме он (а знам на кога је
мислио) похвали“. Нећу му то заборавити.
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Кад сам почео професорску каријеру у Приштини, првог јуна, први испит
мени, први испит једној Оливери, и она паде на испиту. После више година, кад
више нисам тамо радио, телефоном је изјавила: ,,Професоре, стигла сам до
дипломског и размишљала: ко би мени могао да помогне. Одлучила сам се за вас!“
Њен избор деловао је лековито, баш као награда. Данас је она професор у
Александровцу Жупском,  ја сам дуго мислио да ме мрзи. 

На факултету у Нишу, један родитељ, из једног књажевачког села, дошао је и
пред свима рекао: ,,Ми смо решили да код тебе упишемо дете на студије.“ Знам да
је то подразумевало поверење према целом, тада маленом колективу наставника
србистике, али, ето, он ми је то рекао, а ја поносно свима пренео. 

Док сам прикупљао грађу за магистратуру, баба Лепосава из Белог Потока,
рекла ми је: ,,Сине, млого сам срећна што си ме подсетил на мој младос. Ја би сад
требало да плачем, јер мој живот је бил јако тежак“. Куд ћеш веће признање!

Неки моји даљи рођаци из Књажевца, довели су дете да га ,,спремам“ за
пријемни. Дете нисам познавао, неколико сати је неодовољно и за учење и за
упознавање, али испит је прошао, а родитељи су ми платили реченицом (ништа им
није тражено, ли тако се наместило): ,,Млого жали што јој ти неси предавал. Од тебе
је све разумела и научила“. Било је ред да им ја платим за ову изјаву, али је доста
што је већ четрдесет година чувам као неки (породични) орден.

Неколико мојих потресних реченица у суду (тешких као да сам их од сопствене
крви изливао),  утицало је да два рођена брата, на првом рочишту, управо пре
рочишта,  повуку тужбе (један против другога). Нико срећнији од мене.

Доста је о наградама. А за неке је и прекасно.

* Ево, у Књажевцу Уметничка академија ,,Исток“ покреће нови
часопис ,,за књижевност, уметност и баштину“. Шта о томе мислите?

,,Ако имате шта да кажете, и ако је часопис најподеснија форма за то, нека је
са срећом!

Волео бих да у књижевности Исток буде нов и непоновљив, у критици и
есејистици продоран и непоткупљив, у баштини одговоран, у целини –
занимљив. Да је у складу са симболиком свога имена, и да је неком потребан
(ствараоцу, читаоцу, култури, народу).“

*На крају, Исток је расположен да објави неки Ваш текст, по
личном избору. Шта нам препоручујете?

,,Нека то буде проза Немоћ или Прича с оне стране листа. У тој причи више
је прича које живе у сагласју, не сметајући једна другој. Бар тако ја мислим.“

У Бучуму, Књажевцу и Нишу почетком 2014.
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Причу сам писао на полеђини претходне верзије. 
Напор који се том приликом осећао уистину је

био необичан. Није се дало да се испише  реч а да се
не застане, да се не осети погрешка, да нека реч не за-
штрчи, да не улети непотребно слово или да реченица
не остане храпава.

Кад се страна исписала, одложио сам све за неки дру-
ги дан, очигледно спознавши да овако не иде. Тај лист, са-
да исписан са обе стране, некако се затурио те га дуго није
било пред очима, па је изостала неопходна провокација.

Ипак, и он је дошао на ред, намерно или слу-
чајно, то сад и не могу знати.

И ево, гледам час једну час другу страну и не
знам да ли читам ону одбачену, или ону  побољшану. Чини ми се да са  добрим раз-
логом свака страна жели да живи, да остане.

Једино што ми бива јасно, то је случај са физичким настанком  облика. То што
није ишло и што ме смарало, јесте у ствари борба оног написаног, што је већ оку-
пирало масу папира, упило се у лист са доње стране и што није подносило притисак.
Као да је прва прича гушена другом, па се отимала, не дајући да се нови исказ обли-
кује. (А Зоран Вучић је певао како болест не лечи цвеће ни свитање, „већ прву бољку
друга болест лечи!”).

Једно не тако давно искуство подударало се са овом претпоставком.
Нашавши се у родној кући, у селу, где сам имамо машину, али не и папира, а 

осетивши да ме, како се каже, сврбе прсти,1 дохватио сам рукопис давно објављене 

1 Кад смо били млади и размишљали о потреби и сврси  списатељског посла, један врсни приповедач који
се мало оглашавао, изложио је  предлог да би требало створити прилику па кад неког засврбе прсти да пише приче,
дати му крамп и лопату и нека копа рупу. Негде на ледини. Па – колика му је инспирација, толика ће бити и рупа.
А онда нека настави други. То би се могло назвати Песничкки бунар! Био је уверен: или ће рупа бити замашна,
или ће нас потреба за писањем најзад напустити.
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књиге Обрена Ристића, У Сербији, на истоку, отргао један лист из свежња и увукао 
у машину. Ипак, као извињавајући се аутору и садржини већ укуцаној на једној 
страни, пожелео сам да макар још једном прочитам шта тамо пише, шта је на листу
који ћу ево упропастити, замењујући давно нанету садржину новом, дајући, разуме
се, предност овом свом наносу, који треба да поништи већ написано, што се ипак
нисам усудио прецртати. Замислио сам ситуацију да отргнути лист некако доспе до
руку песника прецртане песме, и шта би се у том случају десило кад наспрам свог
бола или своје радости угледа неки мој, накнадни производ.

Због тога сам песму пажљиво прочитао.
Понела ме.
Осетио сам како се она моја, још ненаписана, гуши у стиховима Обреновим.

Покушавао сам да је отргнем од тек прочитаног, али како год почињао, чинило ми
се да то ипак није моја мисао, мој стих, већ да се из њега чита песма са оне стране
листа. То ипак нисам желео, али нисам ни могао да радим по своме. Покајао сам се
што сам уопште читао оно што је већ било, што је други написао. Тако се, вероватно
многа замисао, везујући се за претходно, гушила и сузбијала, јер је настајала с об-
зиром на нешто. Тако је и авангарда, пало ми је на памет, постајала блокирана, јер
је морала водити рачуна да буде нешто друго! Увек нешто друго! Уместо да буде
израз слободе, она је самим настајањем говорила о бунту који је морала да искаже,
и да се потом увек има у виду  против чега се то бунила. Победник живи једино у
споју са својом жртвом. Требало је, ипак,  да водим своју мисао, да градим своје
слике, без обзира на претходно. 

Јавила ми се и помисао како су се односили писари, калуђери или свештеници
који су на маргине црквених књига смештали оно што нису могли да отрпе или што
су мислили да треба да буде записано и сачувано. Да ли су могли, тек тако, без об-
зира на остали текст, унети неку белешку, или су свој израз самеравали постојећем
тексту. Истина, с пажњом су такве маргиналије проучаване, о томе сведоче бројне
студије, писане зналачки и до ситница тачно, али нисам приметио, или нисам на
то обраћао пажњу, да ли је ико  написано доводио у везу са оним што се већ ту, пре
тога, налазило. Зашто баш ту?! Да ли је запис о великом помору стоке, о поплави,
градобији, или рату2 морао да се смести поред тога и ничега другог, и никако друк-
чијег пасуса. Или, да ли је могла и нека радоснија вест да се смести на страници где
се описује страдање свеца. Да ли су записи пратили неки календар... ако се нешто 
десило у мају – да буде записано на страници о Ускрсу, можда... То не би ни било
баш случајно. Можда се књига баш ту сама отворила, па и нагнала читача да запише
оно што мора, за што се осети позваним и прозваним; да се не заборави и да се јед-
нако памти као и оно што му претходи и са чиме се записивањем спојило, на истој

2 Такви записи ретко су кад садржавали  вест да је неко нешто добро урадио, али о злу које нас је задесило,
скоро да је увек по нешто било записивано. Ех!

171



страници отворене књиге. Могло је ту бити и нечег злехудог: да се јад запише на 
страници где појац мора бити узвишен, и да га увек поглед на написано омете.
Збрка у певању била би увреда свецу чији је тропар записом оскрнављен, макар се
радило и о историјски битној чињеници која је морала да се негде смести, управо
на нечему што је могло најдуже трајати као судбоносна опомена.

Некад, кад сам још био дечарац, чуо сам од мајке неку народну песмицу, како
момку из неба, на скуте (ваљда му то голуб спустио у крило?!), пада књига, која се
сама отвара, па у њој, на отвореној страни пише ништа друго до: ,,Млад нежењен,
/ што се млад не жениш?”.

Ето, тако то бива кад се нешто само од себе створи. Оно онда увек погоди и
време и простор и начин...

Али бива и теже, историчније. У једној књизи Горњоматејевачке цркве стоји
запис о пропасти чувене Нишке буне, јер су неки покрали паре прикупљене за џе-
бану, па ,,нек се зна док је века, како се ко у невољи понео“. Сада историчари и пре-
ћуте овај други део записа, па спомену да је буне било и да се, као и свака буна,
крваво свршила. Друго ништа.

А сад, чини ми се да са јачином стихова који из мене избијају расте и отпор
који им супротставља туђа песма, с оне стране записа. Да спасем своју мисао, реша-
вам да не идем за малочас прочитаном песмом, већ да јој се супротставим.

Бирам најјачу строфу, ону која ме највише мучи и тражим начин како да је
победим: да ли да пишем поред ње, стих у стих, ред у ред, реч у реч, главу у главу,
слику наспрам слике... Тако би настала песма поред песме, нешто као паралелна
песма. Не би то било ни сасвим произвољно, али не баш ни оригинално.

Одлучујем се ипак за исписивање стиха у стих, тј. да се стихови измешају. По-
неком субјекту додам сопствени предикат,  некој речи убијем атрибут, некој про-
шлости додам футур, како бих затурио траг, чинећи знано загонетнијим. Приме-
ћујем да ово што радим има облик спора, свађе; на моје очи почињу да се сударају
смислови казаног. Стварно, оно што дописујем долази после написаног, о(т)пева-
ног. То је можда и поштено, тако стварно и јест, али мој егоизам нагони на борбу.
Знам, нећу угушити написано, али више се оно не може читати без додатог. Неком
будућем читаоцу коме је све ово непознато можда ће бити свеједно шта је чему пре-
тходило. Ипак, кад би бар први стих, или прва реч били моји... Пошто је у рукама
писара и реч и писаљка, позиција ми омогућава да се убацујем у туђе ткиво, у туђи
говор. Покушавам и то, да видим како се држе Обренови стихови у односу на моје,
сада већ разбијени, и у сенци. То и не изгледа баш лоше. Бар мени.

Даља судбина могла би се чак и уредити. Рецимо, зна се да је песма ,,зајед-
ничка”, али кад се штампа у мојој књизи, мој ће стих бити први, кад буде другачије,
моја ће песма бити пратилац... Читаоцу не би сметало ни мало историје тог новог 
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исказанија, те нове поетске творевине, плетенија, без наслова. Доиста, кад се хоће 
две идеје у истој форми, морају остати без јасног имена.3

Можда сам ја могао да се свега овога спасим и радим свој посао, али за то је
потребно заборавити све што знам, ако бих уопште онда знао шта то треба да
чиним.

Све се ово баш овако морало догађати у временима када песма или прича нису
били записивани, већ само причани, кад су били усмени... Ко би онда водио рачуна
о ономе што је било пре, што пробија кроз ово данас и у њега се уграђује. Самом
ствараоцу могло би бити и као неки ослонац. Ваљда тако настају такозвана општа
места у језичкој уметнини, односно – стални епитети..

Ко зна да ли је ово што ми се сада са причом дешава наставак наведеног раз-
мишљања, или је нова фаза борбе у следу времена, која би се могла протегнути до
судњег дана, јер све што бива – није непознато, и ,,состав је паклене неслоге”, која
није само људска но природна и божанска, и која гони напред онолико колико и на
узди држи ... Све вреди онолико колико је у њега уложено... Без муке се..., али како
то изговорити а да се не понови ни песма (која се не испоја!), ни сабља (која се не
сакова!).

А да сам писао на чврстој подлози... Да сам имао папир кроз који не пробија
ништа с оне стране... Е, нема ничег, као да чујем, што нема своје јуче, своју другу
страну. Нема листа без свога наличја, ни на грани а некмоли у руци писаревој.
Излаз је у прецртавању, написао је велики писац Моста на Жепи. Али за тако
нешто треба бити способан, или се пера не машати.

(Август 2007)
Додатак, у смислу већ дате фусноте.

ШЕПОТ НАД ЈЕЗЕРОТО
За солзите на Зузана

Кад падне вече
песма охридских трубадура
претвара се у месечину
и до зоре
као сребрна роса
расипа се на град.

3 Ту има места и једној фусноти. Наиме, једном сам такву песму и написао, мешавином два језика, јер дру-
гачије нисам ни могао, пошто је све што се тада у мени дешавало било је је велика збрка, која се могла само кроз
песму некако уредити. Чак сам и објашњење касније дописао. Све како ми се дешавало ово што је у овој причи
описано. Зато ће то бити додатак причи, па ако неко хоће може то и прочитати. Али  – не мора.
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Узалуд.
Давно Билјана зáмина за кáрванот
на исток – у небиднина.
Часни старци за Бранком
тргнале во невиделица.

Над езéрото шепот нé се смирува – 
гласови свих словенских језика
излазе из салончето на вториот кат
и плешу над водом
по такту заборављене историје.

Са првим сунцем
душе дављеника улазе у шкољке
и враћају се дну.
По езéрото ноћни бакнежи
тéтраат и гаснат пóлека.

Из историје песме

На крају миленијума, иза једног чудног рата и недаћа које су растуриле сло-
венски свет, а овај југословенски до крви сукобиле, у Охриду је малена група на-
учника, скоро у потаји, и без великих нада, или одушевљења, припремала један
фонетски том Општесловенског лингвистичког атласа. У тишини, забринути за
будућност раздружених народа, и судбину свога (дугорочног) подухвата,  научници
двеју екипа, македонске коју је предводила академик Зузана Тополињска, Пољкиња
родом, и српске коју су предводили Драгољуб Петровић и Слободан Реметић, у за-
купљеном салончету хотела на другом спрату, брижно су загледали сваки запис из
скоро хиљаду места диљем словенског света, и застајали над сваком појединости
која је повезивала историју и географију народа који су се, што вољно, што невољно,
размирили и почели заборављати.

Снажан утисак на све имале су чињенице да је ово први састанак када  најбољих,
уједно првих људи послова који се покушавају наставити, с македонске стране ака-
демика Боже Видоеског, а са српске академика Павла Ивића, нема више међу нама.

Не постоји ни једна реч, ни једно питање, кад се обрађивачи нису погледа-
вали, мислећи једну мисао: да су овде, да су живи, они би ово решили!

Једне вечери Зузана нас је окупила, и послужила, нечим што је у то време у
Србији било реткост (кафом, и чоколадним бомбонама). Нису се могла избећи под-
сећања на наше духовне родитеље, споменуте научнике, и многе сусрете с њима, а
неки нису успели задржати ни сузе.
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Те ноћи нисам спавао.
Чинило ми се да језеро целе ноћи шапуће.
Из шапата израња мој друг, песник Лазар Вучковић, који се једне године уто-

пио за време Струшких вечери поезије, заједно с песником Блажом Шћепановићем.
Пала ми је на ум слика Биљане која платно бели на обали језера, и погледа на ка-
раван и младе винаре белиграђане. И Лазара који се дави не могући да се било чега
с обале дохвати.

И Бранко (Миљковић) који је оставио своју непреболну Баладу о охридским
трубадурима (Певајте, дивни старци, док над главом / распрскавају се звезде као
метафоре). Таква је била ноћ у којој су једне сузе спојиле оне што су били и будуће
читаоце језичких атласа, Словене са Балтика и Балкана, а мени се чинило да су пућ-
кања језерске површине од ноћних риба и касних птица тихи пољупци које вода
чује из чамаца и са обала, и да је, можда, Бранко то такође чуо кад је певао (У туђем
смо срцу своје срце чули. / Исто је певати и умирати.). Ни Бранка одавно нема, а са
Шћепановићем, који са Лазаром једног лета оде неповратно на дно језера, био је
давно испевао заједничку књигу (Смрћу против смрти).

Како се, ево, сви којих нема, мени јављају кроз шапат понад језера, у којем
тону звезде а месец се од мрешкања воде разиграва, мењајући своје светло чело, па
не знаш да л се подсмехује, ил се од бола грчи. Или отима од нечега. Можда од свет-
лости која ће га ускоро, кад сване, појести! Тада се и језеро смири, а кад га сунце
притисне, постане лењо, као да сања.

Мислим на записе који мирују у збиркама материјала за Атлас, чекајући да
их се дотакнемо и проведемо их кроз свој ум и срце, пре но што језеро усни, а ми
пронађемо довољно јасан знак који ће одсад на карти стајати уместо живота пре-
твореног у реч.

Јутро се завршило записом, а кад је убрзо пред свима прочитан, колеге су дуго
ћутале.*

Више се никад нисмо у томе саставу срели.
Недавно су Македонци објавили прву свеску свога језичког атласа. Као и ми,

расточени временом, исечени границама, изложени глобализацији и забораву, ус-
пели су да један део земљиног шара обележе присуством  свога језика, који се по-
казао постојанијим од свакојаких других темеља. Ми још таквог резултата немамо.
Док стигнемо до првог тома Српског језичког атласа, овај охридски запис можда
ће трајати својом незаборављеном топлином.

_________
*На жалбу  да ме је целе ноћи болела глава, један ме је  домаћи колега поучио:

,,Неделко, кад ти је многу тешко, помери се. То се силе нечисте разиграју па оног
ко им се  нађе на сецишту покрета и погледа, даве, гуше, и море. Треба да се измак-
неш из средишта, да ти лакне“.

И још један додатак (кад је дошло време да се прича објави):
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После свега ништа није морало бити написано: ни песма ни прича. Једино
остаје питање, како ће се осећати они којих се све ово тиче. Али онај ко је покушао
да све догођено споји речима то и не мора да зна.

(2008. и касније)

*   *   *

Поново читам своју паралелну песму, покушавајући да сада одвојим моје (с
ове стане листа) и оно Обреново које сам преписивањем и дописивањем покушао
да поништим.

Можда је то и могло док нисам схватио да је свеједно чије је нешто ако је
песма. Или прича.

Аутор певањем и писањем само испуњава дужност. Потпис испод тога скоро
да је непотребан. Зато ће време прво њега пребрисати.
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Неколико година у Центру за научноистражи-
вачки рад САНУ и Универзитета у Нишу радило се
на пројекту Лексиколошка проучавања југоисточне
Србије“, потпројекаст ,,Језик српских писаца“. Од
писаца обухваћени су они који су стварали у југоис-
точној Србији, или из ње потичу: Стеван Сремац,
Бора Станковић, Слободан Џунић, Саша Хаџи Тан-
чић, Радосав Стојановић, те песници Бранко Миљко-
вић и Гордана Тодоровић. За проучавање су узимана
репрезентативна дела ових писаца. До сада су објав-
љени зборници радова: Шта очекујем од проуча-
вања језика писаца, Именослов српских писаца,
Квантитативни односи у прозном тексту,
Језички слојеви. Аутори радова у зборницима су млади истраживачи са Нишког
универзитета, окупљени око проф. Богдановића као руководиоца пројекта. Као за-
себна књига појавила се Фразеологија прозе Слободана Џунића др Драгана Ли-
лића.

Проучавању песничког језика, и то са лексиколошке стране, посвећене су две
књиге др Недељка Богдановића, и о њима ће овде бити речи, с обзиром на новину
у научном приступу поетским текстовима и резултат објављен у овим књигама.

1.
Рукопис књиге Миљковићева Утва златокрила истакнутог лингвисте и фи-

лолога, проф. др Недељка Богдановића, настао је у Центру за научноистраживачки
рад САНУ и Универзитета у Нишу у оквиру пројекта овог центра  „Лексиколошка
проучавања југоисточне Србије“ односно његовог потпројекта „Језик српских пи-
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саца“. Припремљена је у едицији „Писци и језик“, као пета књига, и представља још
један значајан допринос у обради језика српских писаца, овог пута у обради по-
етског језика најпознатијег циклуса  песама „Утва златокрила“ нишког и српског
песника Бранка Миљковића. 

У њој је аутор, имајући у виду досадашња искуства у обради лексике српских
писаца и песника, као и већ уочене проблеме из ове области, покушао да неке од
постављених проблема реши на методолошком и практичном плану. Сама израда
речника једног писца или неког његовог дела нема велику традицију у нашој лек-
сикографској пракси, али већ на основу онога што је урађено код нас и у свету, као
и на основу лексиколошких истраживања, Н. Богдановић се опредељује за оне лек-
сикографске поступке који су се показали целисходни у општем приступу феномену
поетског језика као језика надградње, као и феномену специфичне улоге језичких
/ лексичких јединица у поетском језику. 

Први део књиге са више поднаслова посвећен је управо разматрању наведених
феномена, при чему је утврђено да лексикографска обрада речи у поетском тексту
има смисла само ако указује на законитости организације поетске структуре и пес-
ников допринос богаћењу језика, који се огледа у оригиналном одабиру речи и њи-
ховој оригиналној спојивости. У приступу је показано да реч као јединица поетске
структуре функционише не само својим семним потенцијалом него и структурним,
јер се на успостављању одабраних структурних фонијских и фонолошких односа
између речи остварује ритмичко подешавање спојева на само на нивоу стиха, као
основне јединице песме, него и на нивоу већих целина: строфе и целе песме. На
таквом приступу, закључује  професор Недељко Богдановић, могуће је конституи-
сати „поетску лексикографију“ и одредити релевантне  јединице „лексеме“  песнич-
ког језика, које се могу подвргнути лексикографском опису, с тим што је неопходно
решити и питање методолошких поступака таквог описа, при чему је важно ут-
врдити у којој мери се могу користити поступци опште дескриптивне  лексикогра-
фије. 

Имајући наведене приступе у виду, у тражењу решења постављеног проблема,
аутор је утврдио, на примеру песама Б. Миљковића из збирке (циклуса) Утва зла-
токрила, да се речи као јединице поетске, естетске информације морају представ-
љати на више начина и различитим лексикографским поступцима, и то у виду
речника различитог типа. 

Тако је у другом делу књиге, лексику песама из збирке Утва златокрила аутор
представио у различитим типовима речника са следећим насловима: Речник на-
слова песама, Општи речник (свих употребљених речи у збирци), Речник синтагми
и Речник рима. Само је у Речнику наслова, који представљају речи националних
симбола, дато тумачење речи симбола са етнолингвистичког и културолошког ста-
новишта, док се у другим речницима даје само попис насловљених јединица без ту-
мачења  њиховог значења и смисла. Овакав поступак је у складу са приступом
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поетском језику и средствима његовог остварења, јер би одређивање значења било
засновано на личној, субјективној перцепцији поетског текста, што је иначе леги-
тимно само за рецепцију књижевног дела, али је проблематично са становишта
објективности и критеријалности која се подразумева у лингвистичкој односно лек-
сикографској обради језика уопште, па и у обради песничког језика. Зато је Н. Бог-
дановић избегао замку тумачења значења издвојених типова „лексема“,
препуштајући потенцијалним корисницима његовог речника да сами одређују
значење и смисао критеријално и објективно издвојених јединица, при чему овако
састављен попис лексичких средстава, може да буде сигуран водич, и то како у
бољем разумевању улоге језичких елемената, у првом реду лексике, у грађењу по-
етског текста, тако и у бољем разумевању саме поезије Б. Миљковића. Указујући на
најбитније елементе песникове језичке надградње, аутор их објективно представља
на начине који су једино могући: квантитавним описом, и издвајањем у азбучном
поретку према начину функционисања у поетском тексту: речи као наслови песама,
општи фонд употребљених речи са релевантним граматичким подацима и приме-
рима употребе, речи као функционални поетска средства у синтагматским
спојевима и речи  као римотворна средства поетског језика. 

Тако је ауторова запитаност на почетку књиге о могућности лексикографског
описа поетског језика, у студиозном разматрању специфичности тог језика разре-
шена на добар начин, или може се слободно рећи на прави начин. 

Аутор књиге Недељко  Богдановић, и овим својим делом, направио је значајан
искорак нудећи излаз из зачараног круга о (не)могућности лексикографског описа
поетског текста, не само тиме што је понудио нове теоријско-методолошке при-
ступе, до сада непримењиве у српској лексикографији, него што их је и сам успешно
применио израђујући речник поезије Бранка Миљковића. 

Својом књигом „Миљковићева Утва златокрила“ Н. Богдановић је  с разлогом
„поетску лексикографију“ успешно извео из круга дескриптивне лексикографије,
која је до сада примењивана у представљању лексике не само прозних писаца, него
и лексике поетских дела наших песника (П. П. Његоша и М. Ракића). 

Рукопис књиге „Миљковићева Утва златокрила“ аутора Недељка Богдано-
вића, угледног професора, научника, дијалектолога, лексикографа и песника по во-
кацији, као веома успешан покушај оригиналне лексикографске обраде поетског
текста, објавио је  2011. године Филозофски факултет у Нишу, под насловом Реч и
песма (Утва златокрила Бранка Миљковића).   

2. 
Рукопис књиге Поетски речник Гордане Тодоровић проф. др Недељка Богда-

новића, такође је настао у Центру за научноистраживачки рад САНУ и Универзи-
тета у Нишу у оквиру пројекта овог центра  „Лексиколошка проучавања југоисточне
Србије“ односно његовог потпројекта „Језик српских писаца“. Припремљена је у
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едицији „Писци и језик“, као шеста књига, и представља још један значајан допри-
нос у обради језика српских писаца, овог пута у обради поетског језика познате
српске песникиње Гордане Тодоривић.

У уводном делу књиге, који претходи Речнику и Регистру речи, аутор је пред-
ставио опште карактеристике поезије ове познате српске песникиње и најважније
био-библиографске податке. Главна одлика поезије, како сазнајемо, јесте у творењу
нових речи, тако да се  поезија Гордане Тодоровић може сматрати  и поезијом нео-
логизама и кованица и представља велики изазов за лингвистичко описивање. То
је, вероватно, био разлог што је језик ове песникиње, Н. Богдановић уврстио у по-
тпројекат „Језик српских писаца“  нишког Центра за научноистраживачки рад
САНУ, и што се он, као најискуснији лингвиста прихватио да на адекватан начин
представи особеност језика ове врсне песникиње.

Та особеност је представљена у Речнику, који чини главни део ове вредне
књиге, јер су у њему пописане све творенице, „речи песме“, како их препознаје књи-
жевна критика. Уз одреднице аутор наводи податке о врсти речи и друге релевантне
граматичке податке уз одређене врсте речи (род код именица, облике за родове код
именских речи и ознаку вида код глагола). И у овом својеврсном речничком списку,
изостаје тумачење значења речи, као и у речнику поезије Брака Миљковића, јер се
Н. Богдановић определио за посебан лексикографски поступак у представљању лек-
сике поетског језика, по коме се препознавање значења речи препушта потенцијал-
ним корисницима оваквог речника. На тај начин се, по ауторовом опредељењу,
избегава наметање субјективног и коначног тумачења од стране лексикографа, што
је непожељно не сами у рецепцији поетског текста него и у рецепцији лексике ње-
гове поезије,  како би се сачувао директан однос са лексичким фондом песниковог
опуса, неопходан у доживљају песничког језика. Уместо тумачења значења аутор
наводи контекст употребе одредничке речи, тако да корисника Речника враћа из-
ворној употреби. 

Специфичност саме лексике у поезији Гордане Тодоровић, нарочито долази
до изражаја, када се новотворене речи дају у азбучном речничком поретку, и та спе-
цифичност је видљива са више аспеката. Прво што пада у очи јест велики број так-
вих твореница, што је проистекло из чињеница да је ретко која твореница више пута
употребљена у некој другој песми, у неком другом стиху, јер је песникиња своје по-
етско ткиво сваки пут наново стварала расположивим творбеним и семантичким
материјалом, искушавајући тако границе и творбеног и семантичког потенцијала
савременог српског језика. Можда је у томе отишла даље чак и од својих претход-
ника, чије се поетско стваралаштво одликовало, такође, стварањем нових речи, и
то почев од Симе Милутиновића Сарајлије, преко Лазе Костића, Ђорђа Марковића
Кодера, Момчила Настасијевића и др.

Херметичност оваквог поетског језика појачава употреба творбених елемената
из завичајних покрајинских говора, па је таквим речима требало одредити значење,
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или у Регистру речи или у самом Речнику, што не би реметило концепцију речника,
а што би корисницима речника из других говорних подручја било од велике по-
моћи. Такве су речи издвојене као посебан лексички слој у уводном делу књиге, као
нпр.: вевернути, гучаљка, жањина, љубине, мајњача, мушмуљача и др.

У Регистру је заправо показан творбени потенцијал речи мотивних речи, било
да су у питању пунозначне речи или префикси, тако да број твореница уз регистар-
ске одреднице указује на богатство творбеног гнезда, што је такође веома значајан
лингвистички податак у опису језика уопште, па и у опису језика песника.

Сматрам да је овакво описивање језика, како је показано у двема припремље-
ним књигама угледног професора Недељка Богдановића, веома корисно не само за
област лексике и лексикографије, него и за друге језичке аспекте, који се огледају
на структурном, семантичком, творбеном и творачком плану. Овакви описи, који
се методолошки установљени и који се унапређују у нишком Центру за научно
истраживање, користан су материјал за изучавање савременог српског књижевног
и народног језика, и то како за језичка уопштавања тако и за поређења језичких
појава у сфери поетског, књижевног језика појединих временских периода. Тако би
нпр., на основу овако припремљених речника других песника, било занимљиво упо-
ређивати лексику и њен творбени потенцијал поменутих песника који припадају
различитим периодима у развоју српског језика, нарочито нпр. лексику Ђорђа Мар-
ковића Кодера и песникиње Гордане Тодоровић. 

Треба истаћи да речници појединих писаца или песника представљају зна-
чајан допринос општој дескриптивној лексикографију, јер детаљније него општи
речници бележе значајне језичке појаве и правце њиховог развоја, који утичу на
целокупан развој књижевног језика.

Поетски речник Гордане Тодоровић, професора Недељка Богдановића
објавила је београдска Алтера 2011. године, као још један његов лингвистички до-
принос у опису поетског језика а самим тим и српског књижевног језика.                      

* *   *
После шест књига (зборника и монографија) посвећених језику писаца са

југоистока Србије створена је кадровска и методолошка основа за даљи рад на овом
пројекту, који свежином тема, концепцијом и резултатима може бити узор другим
научним центрима и младима истраживачима на пољу српског језика и литературе.
Доиста, стигла је и седма књига, Лексички слојеви, опет на радовима наведених про-
заиста, у издању Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу,
који је и организовао истраживање.
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„Отео је од богова ватру и све ватрено, тај чаро-
вити, љупки, снажни, гениални Раде Томов... Дошао је
на свет... у јесен године 1813. Нико ништа није забеле-
жио о рођењу трећег или четвртога детета. Нико не зна
да ли га је избацила халовита хладна ноћ јесени у
брдима, или су бледуњаве јесење звезде мирно водиле
коло над једном приземљушом без нумере – нико од
светске лозе песника тога времена – Пушкин и Љер-
монтов, Гете и Хајне, Андерсен, Бајрон, Шели и Китс,
Ламартин и Виктор Иго, Леопарди – није знао да им се
родио рођени брат...“1 – Исидора Секулић.

„Надодати се на Његоша могао би само један нови
Његош. Или би данас Његош ћутао. Али писати о Ње-
гошу није много лакше него певати после Његоша“2 – Матија Бећковић.

Више од 60.000 библиографских јединица3 написано је о Његошу, а данас се
латити писања о владару над земљом и народом, великом песнику, трагичару и ро-
мантичару, аутократи и мислиоцу, може да начас поколеба и зазебе, уз присећање
на господареве речи: „Веља крушка у грло западне.“ Но, како је човек ипак „ка слабо
живинче“, радозналост искушавања себе и потребе враћања књигама живота и ве-
ликанима је неисцрпна, иако није лака. 

У племенској заједници са племенским старешинама на челу, у којој су сер-
дари чинили судску власт, а војводе бивале племенске војне старешине, у племе-
нима са израженим патријархалним обичајима и моралом, где је мушкарац борац, 

1 Исидора Секулић: Његошу књига дубоке оданости I, СКЗ, Београд, 1951.
2 М. Бећковић: Над Његошевим рукописом, Слово љубве, Бгд, 1979.
3 Димитрије Л. Машановић: Рекли су о Његошу, Педагошка академија, Бгд, 1991.
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„бранич жена и ђетета“, а вредности се формирале на усменом предању епској пое-
зији и слављењу прошлости, у тој примитивној, неписменој, сујеверној Црној Гори, 
главне вредности биле су јунаштво, слобода, традиција, косовски завет, српство.
„Деца су се рађала не да буду личности него да згусте и попуне громаду. Тако је било
са владарима, Црнојевићима и владикама, тако са јунацима. Жене, иако на борби
(и оне) сасвим се нису издвајале из груде.“4 Околности су наметале теме: спремност
да се погине у борби против тираније јер је то борба за опстанак народа, вера у по-
беду, косовска идеја за коју се мре и живи. 

Мушкарац је носилац сабље и џефердара. Мисао је у украденим тренуцима
трагала за тајнама и загонеткама васионе. Жена је скрајнута у Његошевом делу.
Само два пута, и то у Вијенцу, јавља се пред главарима. У свим другим спомиња-
њима је у причи илити сну. Помиње се узгред у Његошевој како је Исидора зове
„нејакој првој поезији.“ У „Пустињаку Цетињском“ (1934), у коме преовлађују при-
годне оде (10 песама), у десетерцу, испевана је и песма „Заробљен Црногорац од
виле“, по угледу на народну поезију. Тема песме је питање ослобођења Српства, у
форми једне песничке визије. Али чобанин није равнодушан на појаву виле-жене,
јер „у срце нешто дирну“, и „некакву сладост оћутујем“. Јасно, мисаони симболи и
смирај крај гусала потиснуће узбуђење, али стоји назнака затечености лепотом:
„Немам пера љепоту јој казат...“, што ће се кад-тад преточити у еротски сан.

Однос Црногораца према жени контрадикторан је. Она је потчињена, при-
видно је присутан потцењивачки однос према њој, осим кад показује мушка
својства. Венчана жена може да носи храну и џебану; може бити храбра и одлучна,
али само према Турчину. У песми „Чардак Алексића“, храбра Ружа Лековића, осра-
мотиће мушкарце, наравно Турке:

„У поћеру пошла за Турцима
Те с двојице скинула оружје.“

У „Вијенцу“, уз браниоце Куле Радунове, здушно Радуну помаже жена Љубица:

„Сам се Радун у кулу нагнао
И с њим жена његова Љубица;
Жена млада, али соко сиви,
Пуни пушке своме господару...“

У збирци црногорских народних песама „Огледало српско“ (1846), у двема пес-
мама помињу се жене које својим сновима упозоравају мужеве на могуће догађаје.
У „Похари Жабљака“ диздар-агиница мужу казује сан да ће „Власи Жабљак поха-

4 Исидора Секулић: Његош творац и уметник – Епоха романтизма, Нолит, Бгд, 1972.
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рати“, а у „Боју на Мартиниће“, млада попадија казује поетски сан о „соколу попу 
Радовићу.“ Сан је предсказање, упозорење, могућност предочења догађаја, а жена
је само преносилац зле сновне слутње у предстојећем окршају.

Владика Раде, боравећи у Трсту, испевао је песму „Три дана у Тријесту“ (1844,
коју је штампао у Бечу), у којој се наслућује потиснута жудња за другачијим живо-
том. Трст, слобода кретања, манири блештаве европске раскоши, уживање у позо-
ришту, очараност лепом играчицом Флором која за час „пако у рај претвара“ и којој
ће, кажу, владика сутрадан послати цвеће. Идентитет дотичне госпођице није баш
сасвим јасан, али за песму то и нема значаја, већ показује песникову моћ да уочи
женску лепоту и да о њој пева, о њој која га је такла „погледом својим очараним.“

Једина права љубавна песма владике и владара Рада јесте „Ноћ скупља
вијека“, настала 1845. а објављена тек 1913. у „Босанској вили“. Да ли је краљ Никола
спалио све друге љубавне песме Радове, а ова му промакла, или је намерно оставио
да бисмо је после нашли, није сасвим извесно. О личним тајним излетима владике
Рада и евентуалној реалној подлози на којој је настала песма овај пут неће бити
речи. Исидора Секулић за ову дубоко интимну песму у којој неименована жена, као
додирнути окрајак сна, као халуцинанатна блудња монаха, буди огрнута ноћном
тмином снажне чулне утиске, каже: „Монашка песма, бестидна и разблудна, али
песма великог песника: сан на почетку уводи, сан на свршетку раствара све“.5 Јован
Деретић: „Ноћ скупља вијека има и космичку и филозофску димензију. Еротском
чину дато је апсолутно значење.“6 По Зорану Глушчевићу: „оно што се по дану не
допушта, ноћу је могуће.“7 Песник гради песму на основу контраста: ноћ – дан. Ноћ
је усамљеност, месечина, време које не пролази, жена вилинске лепоте, пљубац који
траје. Она, лепотица, сновна визија која нестаје са првом светлошћу. Јер сан узмиче,
и љубав са сном тањи се. Та ноћ еротске фантазије претпостављена је читавом веку.
У песнику располућеност: осећања и разум, ноћ и дан, сан и јава, песник и владика
и државник. Наравно да мозак „одржа власт.“ Али лепота сна остаје у песми, чу-
десно лепих слика. Амбијент чине: плава луна, ројеви звезда, у пролећно тихо вече,
пој усамљеног славуја; долазак „дивне виле лаким кроком ђе ми лети“; у ноћно-
сновно еротском набоју:

„Уведем је под шатором к испуњењу светој жељи...“ Опис ноћног доживљаја
није ни мало чедан. Али ни сан није вечит. При нестанку луне песник ће уступити
место владару.

У „Горском вијенцу“ жена је чешће мотив у дијалогу мушкараца него појава у
непосредном чињењу. Код јунака без мане и страха, Вука Мићуновића, жене пока-
зују емоције гласно и јавно а мушкарац ћутке подноси невољу:

5 Исидора Секулић: Његошу књига дубоке оданости I, СКЗ, Београд, 1951.
6 Јован Деретић: Историја српске књижевности.
7 Зоран Глушчевић: Његошева љубавна песма.
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„Људи трпе, а жене наричу.“

Отмица жене је брука и срамота, посебно ако је пристала да узме Турчина.
Разлог за освету а и за казну. Казна ће стићи и отмичаре (браћу Алиће), али и Ружу
Касанову коју је Мујо Алић – одвео и „утека с братом најмлађијем.“ О непоуздано-
сти женске природе и њеној превртљивости Рогану је овај догађај повод да каже:

„Ћуд је женска смијешна работа
Не зна жена ко је какве вјере;
Стотину ће промијенит вјерах,
Да учини што јој срце жуди.“

Жена је та која треба безрезервно да верује речима мушкарца. Може јој се до-
годити да буде ућуткана не баш на витешки начин. Уз неке дубље поруке које се
упућују скупу или Турцима. Придода се по који не баш ласкав пример по жену:

Кнез Бајко:
„Кад ме жена пита ђе сам био,
Казаћу јој да сам со сијао,
Куку њојзи ако не вјерова!“

Мандушић, тај витез у боју и у дому, снаху Анђелију излечиће од помаме тро-
струком канџијом. И колико год ово казивање о снахи имало пренесено значење и
било упућено као опомена Турцима, упутан је начин на који се враг из жене исте-
рује. У свету мушкараца и тврдих патријархалних односа у породици, згодна је при-
лика понекад шаљиво поспрдно узети пример неке женске слабости, за ширење
метафоре. Кнез Јанко ће ону чувену „жена лаже сузе просипљући“ дати додуше у
градацијској конструкцији, по лажи је друга, иза трговца, а испред Турчина. Али
лаже, лажуцка уз сузе. 

Тодор Баковић у своме раду „Депресивни оптимизам Црногораца“8 наводи да
Црногорац има привидно потцењивачки однос према супрузи коју у суштини по-
штује и воли. Женску част брани отац и брат док је девојка, а кад други жену увреди,
ето крвне освете. Е, сад, како у ово уклопити причу, зараво предање да се млада
жена тужила оцу како је свекар бије.

– Нека те бије, трпи! Али кад те дотуче, побићу му пола друштва за тебе.
У „Вијенцу“ национално осећање поистовећено је са верским, и кад је жена у

питању, можда посебно кад је она. Разни се снови казују после Мандушићевог емо-
тивног ноћног гласног излива (о коме ће тек бити речи), а сердар Јанко је приснио:

8 Тодор Баковић: Депресивни оптимизам Црногораца, Југоарт, Загреб, 1985.
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„Ја сам ноћас био у сватове
И са булом женио Богдана;
у Цркву је нашу покрстисмо,
покрстисмо, па их привјенчасмо“

За разлику од судбине Руже Касанове, Туркиња ће добити шансу да преживи.
(Додуше, не зна се је ли добровољно.)

При женидби Суља барјактара, прилика је да се искаже став о судбини жене
у животној причи са Турчином. Сердар Јанко ће: 

„Они жене у чељад не броје
но их држе ко продано робље.
Они кажу: жена је човјеку
слатко воће ал` печено јагње.
Док је таква, нека је у кућу –
није л` таква, са њом на улицу.“

Мустај кадија, пак, пева хвалоспев Фатиминој лепоти, и тај део је лирска песма
за себе. Пева и о угудности којом ће бити окружена у дому Суље барјактара (опис
Фатине лепоте: струком дивота, очи двије звијезде, лице јутро румено, усне ружом
уждене итд.). Мати девојчина теши се али и плаче због одласка женског детета из
куће. Јесу ли њене сузе емотивни излив због растанка или посредни доказ сердар
Јанкових речи?!

Жена песнику још једанпут долази у сну. Овај пут кроз сан Вука Мандушића,
сјајан лирски интермецо између тешког и мучног надгорњавања о истрази. Сан о
туђој снахи је и занос, и жудња, и неиспуњење, и моралне ограде, част, све. А иску-
шење, на срећу части, само у сну, велико: ноћ, месечина, ватра украј сјенокоса,
млада жена расплетене косе, поређење:

„Очи горе живје од пламена
чело јој је љепше од мјесеца...“

Овај пут сузе су мушке, од ганућа, лепоте, и можда пусте туге која овије срце.
Моћ лепоте у сну. Лична срећа и радост су само у сну, и само у сну Мандушићу
Вуче... Но, тврдокорни ратници, слушајући снени излив љубави Мандушићев, желе
да га заштите од њега самог, те се чак и подругну, не би ли га привели дану, („Не
дјетињи, кукала ти мајка...“).
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Павле Поповић је с правом могао рећи: „Свега, дакле, има у Вијенцу: и слике,
и нежности, и лирике, свих врста лирике, без мало свих врста поезије.“9

Мајка је главни васпитач у црногорској породици. Деца су због честих поги-
бија у ратовима остајала без оца, а мајка је радила све у име оца „стварајући култ
оца“10 па био он жив или не. 

„Кад мајчин глас напусти наш дом, на његово мјесто засједне тишина. Од онда
сви ову тишину виде, чују, дотиче их. Од онда јој слушамо глас.“11 Но, у „Горском
вијенцу“ мати се помиње једанпут. Кад коло пева о кнегињи Иван-беговици, „про-
кле Мара свог сина Станишу!“ А кад мати прокуне, стиже клетва, страшна и ко гуја
љута. Зашто јој није дато место у Вијенцу, онако како је имала у дому црногорском
може се нагађати. Може ли се ширити прича о мајци која је у песниковом случају
„тврда срца била“, питање је. Исидора у свом чувеном делу наводи предање да мати
није сузу пустила кад је Раде умирао, а да је код куће много плакала. А Томо (муж
јој), тек рекне: „Мучи, Ивана, и то ће ти досадити.“ Предање је за причу, али није
баш поуздано, утолико што има и другачијих верзија. Да се емоција сузбијала у сва-
кодневном рвању са недаћама, да се грубошћу бранило до излива патње, чињеница
је. Да је у Вијенцу мати својом убојитом речју означила судбину сина Станише, на-
писано је.

Жена је само два пута пред главарима, а све досад речено само је у сфери го-
вора, и дела из позадине. Једна је „баба вјештица“ која је завадила „три мучна пле-
мена“, али стога што је уцењена од скадарског везира. То што мути воду међу
племенима оправдава турском уценом.

Друга је сестра Батрићева која излази пред главаре и тужи за погинулим бра-
том. Тужбалицом у народу одавало се признање мртвима, набрајајући њихова добра
дела, особине и заслуге, храбрило, подстицало, корило за грешке и слабости. „Она
је коректор уобличавања морала и формирања карактера Црногораца. Будила
стремљења ка идеалу слободе.“12 По Јовану Стриковићу, тужбалице су присутне под-
стицале на подвиге.13 Све се то може уочити код нарицања сестре Батрићеве: жалост
за изгубљеним братом, набрајање његових својстава, ојађеност што је на превару
убијен, опомена и прекор главарима, клетва због неодлучности. Тек после њеног
прекора настаје преокрет и главари се покрећу на акцију против потурица. Њено
самоубиство доживљава се као велика жалост, али као да се провлачи и мисао: јесте,
„пуче јој срце од жалости“, али имало се и због кога убити (кнез Роган), чиме као да
се жели у мушком, тврдокорном ратничком свету свести њен чин на нужно по-
требну меру:

9 Димитрије Л. Машановић: Рекли су о Његошу, Педагошка академија, Бгд, 1991.
10 Тодор Баковић: Депресивни оптимизам Црногораца, Југоарт, Загреб, 1985.
11 Исто.      
12 Исто.
13 Јован Стриковић: Његошев манифест – смех игумана Стефана, „Партизанска књига“ Љубљана, ООУР

Београд, 1981.
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„Невоља је, браћо, да с` убије!
Кам би црка од ове жалости
А не сестра за онаким братом.
Е, предиван бјеше, јад га наша!“

У народној поезији глорификује се љубав сестре према брату, те и велика жа-
лост за њим несталим. Јован Деретић „оплакивање Батрића“ назива трагедијом у
малом, док Перо Слијепчевић сматра да сестра Батрићева својим самоубиством
више подсећа на литературу но на Црну Гору. 

Жена у „Вијенцу“ има своје место, било као верна, вредна, трпељива сапутница
ратника из прикрајка, (јер „муж је бранич жене и ђетета“), било као ноћни сновни
призив без могућности испуњења, било као оштри коректор мушке слабости и не-
одлучности приношењем сопствене жртве. У друга два Његошева дела готово да
нема женских трагова. У „Лучи“ на релацији Бог–сатана–човек, за жену скоро да
нема места. Ева, та телом својим дарована грешница, не помиње се по имену, него
је „сапутница“ Адамова. Улога јој је незнантна иако песник означава како Адам „по-
гледује дивну сапутницу.“ У „Лажном цару Шћепану Малом „успутно се у причи по-
мињу: Латинка, хурије – младе лепе жене за забаву, историјске личности: руска
царица Катарина II, Роксолана једна од жена из харема Сулејмана II Величанстве-
ног, разуздана и махнита Хадиџа, сестра султана Мустафе III, али нити једна није
на сцени, нити је од значаја за ток радње.

Јасмина Ахметагић у свом казивању о „Злостављању Горског вијенца“ духо-
вито примећује „Ако се феминистички приступи дохвате „Горског вијенца“, можда
ће овај и горе проћи него у политичком читању.“14 Феминистички приступ био би
још погубнији по дело ако би се применио на свеукупно Његошево стваралаштво.
На срећу, до тога није дошло, још. Јер, како рече Вељко Петровић „Шта је, напос-
летку, радио и опевао Његош, владика и песник? Градио је модерну нацију и државу
од неколико десетина хиљада брђана, сточара и хајдука, од неколико племена са
слабим осећањем међусобне солидарности, градио просветилачки, апостолски, и у
исто време, крваво, свирепо, страшно, као какав Лодовико Моро у XV веку...“15

Женско чељаде, било у обличју виле, сна, кућанице, сестре жртве, могло је и
лошије проћи, с обзиром на околности.

14 Јасмина Ахметагић: Приче о Нарцису Злостављачу, Службени гласник, Београд, 2011.
15 Вељко Петровић: Књижевност и књижевници, Нови Сад, 1958.
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У сва три најважнија Његошева дјела (Лучи мик-
рокозма, Горском вијенцу, Лажном цару Шћепану
Малом, према реду настајања) испољен је Његошев
однос према тиранима, који он истиче кроз ријечи сво-
јих ликова.

У Посвети Лучи  микрокозма, Његош Питагору и
Епикура, због њихових материјалистичких схватања
(мада Питагора није материјалист), назвао је тиранима:

„Питагоре и ти Епикуре,
зли тирјани душе бесамртне,
мрачан ли вас облак покријева
и све ваше посљедоватеље!
Ви сте људско име унизили
и званије пред Богом човјека
једначећ га са бесловесношћу,
небу грабећ искру божествену,
с којега је скочила огњишта,
у скотско је селећи мртвило“. 
(По, 151–160, 140)

У првом пјевању, у Лучи микрокозма, „хранитељ снијежних крила“, пјесников
водич кроз имагинарно путовање („свијетла идеја“ довела је пјесника док су прошли
„круг возможности“, а одатле га преузима ангел хранитељ, кога пјесник назива раз-
личитим именима – од „ангела хранитеља“ до „хранитеља снијежних крила“), пјес-
нику каже:

„Ти си искра за небо створена,
бесмертнијем Богом помазана.
Шта те к људској вуче колијевци,
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ђе кукање и плач окруњено,
ђе вјенчана глупост са тирјанством“. 
(Пјевање друго, 322–330, 154)

Смрт је, „мрачна владалица“, „тирјанства царица“. О томе како ће живот на земљи
загорчати Адаму, који га је издао и стао на страну побуне Сатане против бога, творац
прича својим вјерним војводама, послије побједе над Сатаном, на „општеме скупу“:

„Смрт ћу извест из мрачне тавнице,
на земљу је пуштит међу њима,
преодјету у разним видима:
нека стравом између њих трчи,
чинећ страшна опустошенија.
Ова ће их тирјанства царица
немилосно, с ужаснијем видом,
насилствено, по својему праву,
свободити  од тешкога јарма,
те их враћати у живот духовни“. 
(VI пјевање, 61–70, 206)

Наоружан правдом и просвећеношћу, у Шестом пјевању, појављује се Божји
син (с обзиром на то да Његош не помиње име Божјег сина, има мишљења друга-
чијих, али преовлађује мишљење да се ради о Исусу Христосу), који прогони злобу
и тиранство, а оснажује и узвисује врлину. О томе говоре сљедећи стихови:

„Гле дивнога сада видјенија!
Сунце правде и земљу огрија,
храм се мрачни засја заточниках,
робовима олакшаше ланци:
син достојни оца превјечнога,
обукâ се у человјечество,
наоружан оружијем правде
и стр’јелама светог просвјештења,
попирући злобу и тирјанство,
добродјетељ у храм освештава“. 
(Пјевање шесто, 261–270, 213). 

У четвртом пјевању Луче, Сатана говори „равночиним“ небеским војводама,
Михаилу и Гаврилу, вјерним творцу, да је творац тиранин, који је, захваљујући згод-
номе случају приграбио сву власт на једином од преживјелих свјетова, послије ве-
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лике катаклизме, и не дозвољава да Сатана и његови легиони подијеле власт с њим
и с његовим легионима.

У том погледу, Алојз Шмаус пише: „Сотона се бори против творца, против све-
могућег тиранина, не  само због тога да би утолио своју мржњу и задовољио своју
завист, дакле страсти које карактеришу држање слабијег према јачем, него у инте-
ресу једног принципа који је старији од самог божјег царства. Он је поборник првога
закона природе, по коме су била уређена прва небеса, и устаје, против творца који
је по вољи слепога случаја присвојио сву власт и цијелој природи наметнуо своју
тиранску вољу као нови закон“1.

Сатана вели:               

На опширне небесне равнине
иштем владу да подијелимо
и небеса пала воздвигнемо,
први закон да природи дамо,
нек се сваки са врховном влашћу
на свом небу горди и велича!“ 
(IV, 155–160, 183).

Дакле, са гледишта Сатане, творац је тиранин. Међутим, он није толико изри-
чит у своме тиранству, као у Лажном цару Шћепану Малом, кад се каже да је
најбоље кад потеку потоци тиранске крви, већ само хоће да власт с творцем по-
дијели, па да свако у свом царству буде – тиранин.

Међутим, у тиранство се не може убројати строгост и доледност у спровођењу
закона, већ кад се ради о безакоњу. У том смислу, бог није тиранин. О томе говори
Миодраг Поповић: „По песнику, божанска власт, упркос строгости, није тиранска,
насилничка; она не гуши човекову слободу већ је само своди на меру коју траже за-
кони космоса и вечитога рада и хармоније који владају у природи“2.

Миодраг Поповић је запазио да су се, на страни Сатане, на челу његових ле-
гиона, налазили земаљски самодршци, који нијесу достојни царства свјетлости: „У
њих спадају Наполеон, Цезар и Александар. Будући да је њихово сведржавље било
наопако, у нескладу са божанским, песник им у Лучи имена пише наопако: Ноело-
пан, Разец, Аскела“3.

У Горском вијенцу, Његош уздиже Карађорђа на највише људске висине јер
је „бич тирјанах“. За једнога борца за слободу свога народа то је највише што се

1 Његошева Луча микрокозма прилог проучавањ  иштва, написао др А. Шмаус. – Штампарија „Јединство“
(Београд), 1927, стр. 94–95.

2 Поповић: Исто, 59.
3 Поповић: Исто, 67.
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може рећи. Јер борба против тирана, то је израз правде, а Његош је правду сматрао
светом.

А затим говори да се тиранима часни људи морају супротставити.

„Вук на овцу своје право има
кâ тирјанин на слаба човјека;
ал’ тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!“ 
(616–620, 36–37)

Игуман Стефан, тај мудри старац, који је прошао „сито и решето“ и „познао
се с гркијом животом“, пун, дакле, искуства, говори владици Данилу да је владика
још млад и невјешт и да не зна шта га још у животу чека, и прича му шта се све у
свијету догађа, које противречности се ударају и ломе, а ту човјек треба да остане
оно што јесте – човјек, а то је најтеже:

„Св’јет је овај тиран тиранину,
а камоли души благородној!
Он је состав паклене неслоге:
у њ ратује душа са тијелом,
у њ ратује море с бреговима,
у њ ратује зима и топлина,
у њ ратују вјетри с вјетровима,
у њ ратује живина с живином
у њ ратује народ са народом,
у њ ратује човјек са човјеком,
у њ ратују дневи са ноћима
у њ ратују дуси с небесима“. 
(Горски вијенац, 2499–2510, 117–118)

Однос према тиранима, Његош је исказао и у Лажном цару Шћепану Малом.
Војвода Нико Мартиновић, одговарајући владици Сави, каже да се у горама

својим Црногорци с тиранством нијесу слагали:

„Наша земља су чим се дичила
до слободом и до прибјежиштем?
Јербо нигђе спасенија нема
у свијету од тиранске ћуди
до у наше горе стијешњене.
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У њима се досад утјецало 
и тирјанству по носу давало“. 
(Дјејствије прво, Јавленије друго, 140–147, 20–21)

Шћепан се окупљеном народу обраћа сљедећим ријечима:

„Поздрављам те, витешки народе,
права дико рода славенскога,
огледало борбе нечувене,
пречишћена искро вјековима
мучениче и жертво слободе
прогнаниче за част од тиранах“. 
(Дјејствије прво, Јавленије четврто, 191–196, 23)

Поп Андрија, у одговору Шћепану,  жали се што невиност страда од тиранства:

„Невоља је, драги господаре, 
да изиде човјек из свијести
што се чини на свакоју страну;
кâ невиност страда од тиранства,
како плаче правда пред неправдом“. 
(Дјејствије прво, Јавленије седмо, 545–549, 37)

Патријарх пећки Сава, одговара Шћепану на његово питање колико има Ту-
рака, и могу ли им се Црногорци одржати:

„Господаре, не знам ти казати;
нигда роба за моћ тиранина
немој питат да се не превариш.
У ропству сам рођен и порастâ,
страх је турски крв моју смрзао;
ја не могу већ никад имати
поњатија о томе правога,
но се мучи како те бог учи.
Са помоћу божом и светијех,
са чистијем постом и молитвом –
бог ће дати да се одбраните“.
(Дјејствије прво, Јавленије осмо, 615–625, 40)
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Као и у Горском вијенцу, тако у у Лажном цару Шћепану Малом, коло говори
оно што народ мисли, односно оно што коло каже то „из главе је цијела народа“.
Тако, у вези са тиранством, прво коло пјева:

„Што се Турчин дигâ холи
када криво бога моли,
кад слободу свету ружи,
а тирјанству слепом служи?
Што је било то ће бити –
Црногорац поб’једити“. 
(Дјејствије прво, Јавленије десето, 842–847, 49–50)

Мада се не помиње као тиранство, као тиранство се може схватити оно што
каже Беглербег:

„Може сила, када добро стегне,
учинити да плаче суштина“. 
(Дјејствије друго, Јавленије шесто, 311–312, 67).

Такође, овдје припадају и стихови који описују тиране, али и будале које
вјерују да им је небо за то дало допуштење. О томе Теодосија Мркојевић, у распри
са Бегрелбегом, каже:

„Како која, тако свака гора.
И будале многе то вјерују
да је дошло с неба допуштење
султанима да брат брата коље,
отац сина, а син оца гуши, 
те је сарај постâ мучилиштем, 
самом себи, сваком кога може,
те му провре на седморо вратах
крв ђетинска и крв мучитељска“.
(Дјејствије друго, Јавленије десето, 809–817, 90)

Најизразитије се против тиранства у Лажном цару Шћепану Малом, изра-
жава војвода Драго:

„Ко погине, погинуће славно;
ко остане, остати ће славно;
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а богу је жертва најмилија
поток крви кад провре тиранске...“ 
(Дјествије треће, Јавленије четврто, 158–161, 100)

Прво коло говори како се и најјача сила ломи, као море о брегове, кад налети
на црногорска брда, која не „трпе регуле“, но која су спремна да дају све што имају,
јер ће слободу уживати њихови потомци:

„Тиранства се вихорови
о брежуљку слободноме
и синови Ахметови
немилосно луди ломе“
(Дјејствије треће, Јавленије шесто, 351–354, 108).

Под врховима тиранства и синовима Ахметовима, пјесник мисли на турски
пораз на Царевом лазу. Ти врхови тиранства сломили су се о Црну Гору („о бре-
жуљку слободноме“). При том, мисли на турског султана Ахмета Трећег, а не на
Ахмет-пашу.

Тирани и тиранство хоће своје, али барем у литератури, поручује се да се од
тиранства треба бранити и силом, јер тирјанство треба сузбити оним средствима и
на начин како се оно само испољава. Борбени црногорски владика, у име, на сваки
начин, одбране црногорске слободе, иште од својих сународника, вјерних црногор-
ској држави, да се тиранству супроставе борбом, и да му стану ногом за врат, ма ко-
лико то било супротно неборбеном хришћанском ставу. Иако је носио браду и
мантију, под тим челом, под том звијездом, сијевале су муње, које нијесу дале ни
на Његоша ни на Црну Гору, да наврне тиранство, а ако и дође до његове поплаве,
да се њом Црногорац никад не мири, и да нема друге вјере и идеологије, него да не
трпи „силу и неправду“, и да им се, како каже једна васојевићка пјесма, не уклања
с пута.
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Тимочка Крајина је српска земља која се
може описати као валовита долина  окружена
планинама којом тече река Тимок. Границе су
јој: са севера Дунав, односно Румунија, са истока
Стара планина и граница према Бугарској, са
југа Сврљишке планине, a са запада, поред оста-
лих,  планине Кучај, Дели Јован и Мироч. 

Прасловенски период
Празавичај Словена био је у мочварним

равницама северно од планине Карпата. Сло-
вени су тада говорили прасловенским језиком,
који је у великој мери био јединствен. Тек када
су крајем прасловенског периода наступиле кризе, које су изазвале територијална
пресељења, створиле су се прасловенске дијалекатске групе. У првим вековима
првог миленијума дошло је до значајног расцепа прасловенских народа и језика,
на конзервативнију северозападну и прогресивнију југоисточну грану, којој су при-
падали будући Јужни и Источни Словени.1

Поставља се питање да ли се може говорити о јужнословенском прајезику, тј.
да ли је постојала јужнословенска језичка заједница. У прилог томе иде значајан
број чинилаца, али непремостиву тешкоћу ствара бугарски језик својим рефлексима
*tj, *dj. Стога се може закључити да је јужнословенско језичко јединство чињеница,
али не тако очигледна као што је западнословенско или источнословенско језичко
јединство.

1 И. Поповић, Историја српскохрватског језика, Београд 2007, стр. 17. Даље: И. Поповић, Исторјија
језика.
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Западна и источна сфера 
јужнословенског језичког простора
Сматра се да је неко време постојало и српско-бугарско језичко јединство, које

је потом нестало. У сваком случају између српског језика с једне стране и бугарског
језика с друге, вероватно је још у време досељења, а сигурно у IX веку, постојала 
оштра граница. Срби и Бугари нови завичај су освајали одвојено, и од почетка су у
новом завичају били раздвојени широком зоном супстрата са романским станов-
ништвом, то јест празавичајем Румуна и Албанаца, у данашњој источној и југоис-
точној Србији и западној Бугарској. Језгро најстаријих српских држава (Зета, Рашка)
налазило се много западније од Тимочке Крајине, а прва бугарска држава била је у
околини Варне на Црном мору. Тек у IX веку Сердика је постала бугарска, а тек у
XIV веку српско краљевство је освојило Ниш. Наравно, такозвани „румунски и ал-
бански празавичај“ нису насељавали само Романи. Словенска племена Тимочани и
Браничевци а вероватно и Μωράβοι (Моравци или Морављане) одавно су позната у
овим крајевима, а Јиречек наглашава да су се Словени померали тамо-овамо у
правцу Ниш, Видин, Скадар, Драч, дакле, да су се сасвим слободно кретали у тој „ро-
манској зони.“ Државне границе су, а не Романи, довеле до тога да српски и бугарски
језички развој крене, у новом балканском завичају, различитим путевима, као и то
да се Срби и Бугари нису доселили заједно, а и да је расцеп постојао и пре досељења.

Граница између јужнословенског истока и јужнословенског запада у време
досељења  да се само сумарно одредити. Она ни приближно не представља онакву,
мање-више прецизну линију, како данас изгледа та граница. Напр. јасно је да у то
време Сарајево припадало западном типу, а Пловдив источном. Међутим, спорне
су оне зоне у средини, тако је према неким бугарским научницима српски град Ниш
у језичком погледу бугарски, а не српски, према неким српским научницима маке-
донски град Прилеп је у језичком погледу српски; а и Београд су неки мађарски на-
учници проглашавали бугарским, као што обрнуто српска страна понекад Софију
сматра српском итд. Међутим, током времена бугарски утицај се ширио према за-
паду а српски према истоку. Тампон зона се смањивала. У томе је српски утицај био
снажнији и овладао је не само западним падинама Старе планине него је прешавши
хрбат ове громаде сишао у њено источно подножје. Дунавска равница била је још
погоднија за ширење западнојужнословенских иновација на исток, које су отишле
до самог Великог Трнова, а у неким случајевима и источније од њега. 

Разлике између јужнословенских језика нису велике, а уколико их има ситуа-
цију ублажавају погранични дијалекти који имају много заједничких особина, тако
да је прелазак између језика постепен. Но језик је ипак жив организам у коме се
стварају многа жаришта, струјања иду у свим правцима, укрштају се и сударају ства-
рајући сплетове и снопове изоглоса. Године 1956. П. Ивић је утврдио да између 
српског и бугарског језика постоји 21 разграничавајућа изоглоса.2 Каснија су про-
учавња тај број повећала на 363, да би се напослетку говорило о близу 70 рaзгра-
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ничaвaјућих фонетско-морфолошких изоглоса.4 У својој Дијалектологији
српскохрватског језика професор П. Ивић утврдио да данас та линија разгранича-
вајућих изоглоса иде од околине Видина на Дунаву ка југу, пролази кроз западну
Бугарску источно од Белоградчика, кроз околину Берковице, Брезника и Радомира
ка ћустендилском пределу и југословенско бугарској граници, западно од тога
града.5 И док се прати са севера ка југу ова граница се графички пројектује као не-
прекинута линија. Међутим, кад се после стотину страна у истој књизи говори истој
тој граници, али сада идући са југа ка северу, опет та граница делује као непреки-
нута линија, али не достиже до Дунава и Видина него се зауставља код Белоград-
чика.6 „Северно одатле нема више јединствене говорне границе, јер је премештање
становништва створило врло компликовану ситуацију.“7

Ч – Џ зона
Језичка граница између српског и бугарског језика не поклапа се ни са држав-

ном српско-бугарском границом нити са етничком границом између Срба и Бугара.
Наиме, унутар линије коју обележавају: Зајечар – Ртањ – Књажевац – Сврљиг – Бела
Паланка –Пирот –Бабушница – Црна Трава (источни део) и Крива Феја, затим Бо-
сиљград – Димитровград, Брезник, Трн – Берковица – Белоградчик – Зајечар, од
српског тимочко-лужничког дијалекта и бугарских говора образована је посебна
дијалекатска јединица позната као ч – џ зона. Друго, између Белоградчика и Видина,
постоји отворена језичка граница коју можемо назвати Бреша Белоградчик – Видин.

Главне језичке особине ч – џ зоне су: 1) консонанти ч, џ као рефлеки прасл.
спојева *tj, *dj; 2) самогласник u као рефлекс прасл. задњег назала *ǫ; 3) самоглас-
ник е као рефлекс прасл. предњег назала *ę; 4) један полугласник као рефлекс оба
прасл. *ъ, *ь; 5) чување епентетског ḷ (или његов прелаз у lǝ или u; 6) потпуни губи-
так консонанта х; 7) чување опозиције између l/ļ, n/ń на крају речи и пред само-
гласницима предњег реда; 8) палатализација задњонепчаних k и g пред само-
гласницима предњег реда и после j, ļ, ń; 9) завршетак на -е у ном. мн. именица жен-
ског рода на -а; 10) архаичан завршетак ном. мн. именица мушког рода на -е; 11)

2 П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, друго издање Матица српска, стр. 17-18. Даље: П.
Ивић, Дијалектологија.

3 А. Младеновић, Павле Ивић као исторiчар језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
LII/1, Нови сад 2009, стр. 47.

4 А. N. Sobolev, Sprachatlas Osterbiens und Westbulgariens. Band I Problemstelung, Materialen und Kom-
mentare, Kartenanalyse, Band II Sprachkarten, Band III Tеxte, Marburg an der Lahn, Bibllion Verlag, 1998. Даље: А. N.
Sobolev, Sprachatlas.

5 П. Ивић, Дијалектологија, стр. 16-17; Исти, Језик и његов развој до друге половине XII века, Историја
српског народа I, Београд 1981, стр. 136. Даље: П. Ивић, Језик и његов развој;  Д. Петровић, Павле Ивић и српска
дијалектологија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/1, Нови Сад 2009, стр 10; А. Младеновић,
Павле Ивић као исторiчар језика, стр. 47.

6 П. Ивић, Дијалектологија, стр 119.
7 Ibid.
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постојање постпозитивног члана и др.8 Због тога што је једно од главних обележја
тих говора рефлекс прасл. *tj, *dj > ч, џ добили су скупни назив говори ч, џ зоне.9

Међутим, бугарска дијалектологија тврди да граница бугарског и српског
језика није прецизно оцртана јер бугарски и српски народ као блиски народи у том
подручју имају много заједничког у језику и те пограничне говоре квалификује као
прелазне говоре бугарског језика. При свему томе границе бугарског језика по-
ставља далеко на запад, идући од ушћа Тимока преко Зајечара, Бољевца, Сталаћа
и Приштине до Призрена.10

Тако изгледају језичка разграничења од Белоградчика, па даље на југ.

Бреша Белоградчик – Видин
Језичку ситуацију на простору Белоградчик – Видин први је разматрао Ди-

митaр Маринов. Он је последњих деценија XIX века етнографски испитивао севе-
розападни Бугарску од Тимока до Искра и од Балкана до Дунава, и износи да
тамошње становништво није јединствено него да живи по племенима, тј. по гру-
пама села. Те су групе изоловане и затворене. Жене се и удају у oквиру једног села.
Међусобно се разликују по одећи и говору. Ту је констатовао девет племена. У по-
гледу изоглоса каже да се ѫ (< *ǫ) у првом племену (око Брегова) изговара као а
(маж „муж,“ скапо „скупо“), у другом (око Лома) исто као ѫ (зѫби „зуби,“ рѫка
„рука“), у трећем (око Белоградчика) као у (муж „муж,“ кус „кус“), у четвртом (око
Берковице) такође као у. За остала не наводи. Глас ѣ се у свих девет племена изго-
вара као е. Спој шт се изговара тако у седам племена, сем трећег и четвртог, где се
каже ч. Спој жд се изговара тако у првом и другом племену, а у трећем и четвртом
џ; за остала не наводи. Друге изоглосе, које би за нас биле интересантне, не спо-
миње.11 Тај део непрецизиране говорне границе наћи ће се на путу наших истражи-
вања. Та ће истраживања показати шта о том питању каже топонимија XV-XV века. 

Данашња бугарска дијалектологија у северозапдној  Бугарској зна за тзв. за-
падне говоре који обухватају простор од српско-бугарске границе, па на исток до
јатове границе и од Старе планине до Дунава, али без језичког јединства. Као и у
другим великим равницама и овде је било масовних пресељавања која су довела до
великих етнографских промена и до сложених језичких укрштања. Из тога су се
оформиле две дијалекатске групе. Једна је старија и у прошлости је заузимала целу
територију, а данас је ограничена на кулско, белослатинско и плевенско подручје

8 А. N. Sobolev, Sprachatlas I, S. 22; Исти, Диялекти восточной Сербии и западной Болгарии, Малый дия-
лектологический атлас балканских языков, Материялы второго рабочего совещания, Санкт-Петербург  1998, стр.
62-63. Даље:  А. Н. Соболев, Диялекти восточной Сербии; Исти, Говор села Вратарница в восточной Сербии,
München 1994, стр. 13. Даље. А. Н. Соболев, Говор села Вратарница.

9 A. N. Sobolev, Sprachatlas I, S. 22.
10 Ст. Стойков, Бъларска диалектология (1962, 1968, 1994, 4-то репринт изд. София 2009), стр. 76-77.
11 Д. Маринов, Избрани произведения, том II, София 1984, стр. 215-221.
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(белослатинско-плевенски говор), друга је новија и она обухвата подручје Видина, 
Лома, Беркова и Монтане (видинско-ломски говор). 

Што се тиче ове области она је, према бугарским дијалектолозима, насељена пре-
тежно влашким становништвом и зато нема значаја за говорну границу између Срба и
Бугара. И колко идемо више на запад или на исток од те границе све се више смањују
опште особености док најпосле не уђемо у чисто српске и чисто бугарске говоре.12

Због свега напред изнетог, за  историју српско-бугарских говора важно је ако
би се могла утврдити првобитна или првобитном стању најближа  разграничавајућа
линија. У том циљу ми ћемо се, с једне стране, служити најстаријим постојећим пи-
саним материјалом који нам може помоћи у одговору на ово питање, а с друге
стране служићемо се и изворима посебне врсте, какви су до сада ретко коришћени
у ове сврхе – топонимијом. Наша грађа ће показати како је изгледала српско-бу-
гарска језичка граница у XV-XVI веку.

Иако најраније податке о том расцепу дају први словенски писани споменици
(IX век) и спис De administrando imperio Константина Порфирогенита (Х век), они
се односе на пределе који се налазе јужније од наших крајева, тако да је Тимочка
Крајина још дуго требало да чека појаву првих писаних вести у којима се могу потра-
жити одговори на постављено питање. Ти споменици су турски пописи XV и XVI века.

У рано турско време Тимочка Крајина је улазила у састав Видинског санџака.
Турци су санџак повремено пописивали. Из пописа се види да је Тимочка Крајина
била подељена у неколико нахија: нахија Кривина налазила се са обе стране Вели-
ког Тимока, Црна Река је била у сливу Црног Тимока, нахија Тимок заузимала је
слив Белог и Трговишког Тимока, нахија Сврљиг је била у сливу Сврљишког Тимока
са тврђавом Сврљиг, нахија Бања налазила се у Сокобањској котлини са Соко гра-
дом и нахија Фетислам простирала се од Кладова и Дунава до села Метриша и села
Луке под планином Столом.13

Из обиља топономастичког материјала, које нам дају пописи, пратићемо само
оне из којих произилазе изоглосе које најјасније осветљавају ово питање, а то су: 1.
третман прасл. група *tј/*dј,  2. замена задњег назала *ǫи 3. чување епен-
тетског л. Проучаваћемо их на најстаријој топонимији, коју је прекрила временска
патина и тако сачувала од новијих језичких наслага.

12 Б. Цонев, История на бъларския език. Том първи. Обща част. София 1919, стр. 35-37.
13 За овај рад коришћени су следећа издања турских пописа: 1. Д. Б.Лукач, Видин и Видинският санджак

през 15-16 век, София 1975. (Даље: Д. Б. Лукач, Видин) садржи пописе из 1455. и 1560. год. 2. Д. Бојанић, Фрагменти
једног збирног и једног опширног пописа Видинског санџака из друге половине XV века, Београд 1973. (Даље:
Бојанић, Фраг.) садржи фрагментарне пописе Видинског санџака из 1446. и 1478-81. године. 3.  Турски извори за
българската история, серия XV-XVI. Съставили и редактирали Николай Тодоров и Борис Недков, София 1966.
(Даље: Тодоров – Недков, Турски извори) садржи између осталих следеће пописе: попис тимара Софијске области
из 1446 -1455. године; попис хасова и тимара Софијске и Самоковске области из треће четвртине XV века; попис
тимара Видинске, Берковачке, Белоградчишке и Тимочке области од 1454-1479. године; попис хасова, зијамета и
тимара Никопољског санџака из средине XV века; попис зијамета и тимара чувара Никопољског санџака из сре-
дине XV века; попис хасова града Трнова и  попис тимара и нахија у Високу и Знепољу од 1477-1489.
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Најранију и једва прозирну групу у словенској топонимији чине присвојни при-
деви на суфикс -*јь, који у основи имају старинска лична имена  одавно изашла из
употребе (као што су например Рутеш, Судомир и др.), а такође и ојконими на *-itji.

Рефлекси прасловенских спојева *tj (*kt) / *dj
Прасловенске сугласничке групе *tj (*kt) и *dj, значајне су по свом гласовном

развитку, по својим крајњим рефлексима и по распореду тих рефлекса у појединим
словенским језицима. У старословенском и бугарском језику оне су дале шт и жд,
а у српском језику ћ и ђ (ч и џ). Групе *tj и *dj биле су јотоване још у прасловенском
језику, тј. већ смо у њему добили фонеме ť и ď. У науци не постоји апсолутно једин-
ство око тога када су се у бугарском језику групе  *tj (*kt) и *dj почеле рефлектовати
у шт, жд. Неки сматрају да је до тога дошло тек у новом завичају на Балкану, до ХI
века, док други верују да је то прасловенска дијалекатска промена. 

Прве потврде источнојужнословенских замена *tj и *dj са шт и жд потичу из
друге пловине IX века, из првих старословенских споменика. Западнојужнословен-
ске замене тих група, са ћ и ђ документоване су скоро један век касније и први пут
се виде  код Константина Порфирогенита  (око 950) Τζερναβουσκέη,14 Τζουζήμερις,15

(Τζου(τ)ζήμερις = Чуђимер < *Tjudjimer16), Τζεέσθλαβοσ.17 У jедном од најстаријих
сачуваних словенских рукописa Маријинском јеванђељу (писаном глагољицом, ми
га имамо у ћириличној транслитерацији) насталом најкасније поч XI века, негде
око македонско-српске границе, ови спојеви прелазе у шт и жд и једва налазимо
прелазек *tj /*dj / *kt > ћ, ђ, односно ч, џ и то првенствено од *kt: reчеno by < *rek-
ti > стслав. rešti *rekǫ; oblýчete <*velk-ti, vьlkǫ; pечеte < *pek-ti, pekǫ; plачьâ <* plak- <
ie. корена *plāq18. Сличан је случај и у Супрасаљском зборнику, писаном с почетка
ХI века. Ту такође има мало потврда настанка ћ и ђ из ових прасловенских група и
то се опет првенствено појављује ч: mучителюä (< *męk- у превоју mǫk-), lъгъчашть,
чlovэчьsky, plачеvь.19 Тек у повељи Кулина Бана Дубровчанима из 1189. године јасно
стоји да су *tj, *dj прешли у ћ, ђ: graђaмь (грађанима), trьg$ôke, hoke, pomokь,
evanьђelie, tis$ka.20 У даровници Стефана Немање манастиру Хиландару из
1198/99. налазимо: Lђвьчe, Hочa, planinu Bogачu, da se vraka0.21 У повељи краља 

14 Чернавуск, град у Србиjи, можда, у области Милешеве.
15 Чучимир, кнез Травуније у првој половини Х века.
16 A. Лома, Језичка прошлост 114.
17 Часлав, кнез Србије у другој четвртини Х века; Имена на грчком узета из: KONΣTANTINOΥ EN HΡIΣTΩI

BAΣIΛEI AIΩNIΩΝ BAΣIΛEΩS ΡΩMAIΩΝ ΠROΣ TON IΔION ΥION PΩMANON TON ΘEOΣTEΦΗ KAI ΠOΡΦIΡOΓEN-
NΗTON ΒΑΣΙΛΕΑ DAI 30-33. Даље: DAI.

18 Маријинско јеванђеље, Јеванђеље по Матеју стх. 1053600, 1062530, 1052800, 1070010,
1245110.

19 Супрасаљски зборник, Збирка словенских рукописа Јернеја Копитара у Народној библиотеци Србије.
scr.digital.nb.rs/, str. 3-4.

20 Texte zur Geschichte der serbokroatischen und slowenischen Sprache, Frankfurt am Main 1979, 8. Даље: Texte
zur Geschichte.

21 Idem 10.
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Уроша Дубровнику пише: plak80, чteta, Нikola Kr$sikь, Biнч$la Foskoвikь.22 Код цара
Душана у привилeгији Дубровчанима наилазимо: kako mi ste pisali po prђг9.23 У
Раваничкој повељи: B$nina Пе7ь.24 За подручје североисточне Србије, тј. за Тимочку
Крајину, тако рани записи недостају. Најстаријe доказе налазимо тек у турским по-
писима XV-XVI века.

Пошто се у западнојужнословенским размерама појаве преласка *tj/dj > ћ/ђ вре-
менски и географски прате од запада ка истоку, то ћемо и ми њихово посматрање запо-
чети од наших западних предела крећући се ка истоку, да дођемо до њихове источне
границе, да видимо где ће се она географски налазити и како ће изгледати тај прелом.

У сокобањском крају је 1466. пописано село Гујбуце,25 а 1560. село Гојбуџе.26

Д. Б. Лукач их не доводи у везу и није их могла убицирати.27 Сматрамо да је то једно
исто село, дато у две различите графичке верзије. Данас у селу Врбовцу постоји топ.
Гојбуђе, који је несумњива континуанта некадашњег села.28 Како постоје сумње о
имену села записаном 1466. године (због ц) то ћемо се ми ослонити на назив дат у
попису из 1560. године који је у бугарској транскрипцији записан као Гојбуге, што
би на српском гласило Гојбуђе или Гојбуџе. По формацији то је етник настао
преко –јь посесива од ЛИ *Gojь-bud или -bǫd : Gojbǫd-jа, при чему *dj > ђ/ ǯ:
Гојбуђа / Гојбуџа.29 У погледу личног имена уп. Буди-гој.30 Назив села је такав,
да ако прихватимо да други део потиче из  *-bǫdь, а прихватили смо, онда на једном
месту можемо пратити прелазак *ǫ > u и прелазак *dj > ǯ. У исто време име овог
села са својим *dj > ǯ излази из данашњег схватања западне границе č, ǯ зоне и на-
лази се на подручју јаког утицаја јужноморавског дијалекта.31 Ово искакање из гра-
ница ч, џ зоне на запад не мора, али и може, значити да се ч, џ зона у сред. веку
више простирала према западу него данас, али може значити и то да и овде, као и
на толиким другим местима граница није увек замишљена права линија са чијих 
је обеју страна све чисто, него и то да преко те граничне линије увек има појава које
је прескачу. У сваком случају податак је са те стране интересантан.

22 Idem 12.
23 Idem 13.
24 Monumenta serbica sprctantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Edidit Fr. Miklosich, Viennae 1858, 197.

Дaље: Monumenta serbica.
25 Бојанић, Фраг. 168. Преводилац и приређивач пописа спомиње да је име овог села тако написано да се

може читати и као Куминце и доводи га у везу са топ. Кумин Поток који данас постоји између села Трговишта и
Жучковца.

26 Д. Б. Лукач, Видин 158; Љ. Ћирић Ономастика белопаланачког краја ОП XIII Београд 1997, стр. 42, за-
бележио је у белопаланачком селу Бабин Кал топ. Гајбуџа, као велики потес, њива, ливада, винограда, шума и па-
шњака.

27 Д. Б. Лукач, Видин 194; Бојанић, Фраг. 168.
28 В. Вукадиновић, Микротопонимија Сокобањске котлине ОП ХI 1990, стр. 373. Даље: Вукадиновић, Мик-

ротопонимија.
29 Знак ǯ за џ унели смо условно, да не би можда дошло до неспоразума код читања dj и dz.
30 А. Лома, Језичка прошлост 116.
31 А. Белић, Дијалекти, стр. XLIV-XLV; Н. Богдановић, Говор Алексиначког поморавља, СДЗб XXXIII, карта

на стр. 111 и д.
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У нахији Кривина, која се простире по обема обалама Великог Тимока, забе-
лежено је, на десној страни, село Браћовце (1530-35),32 данас село Браћевац. Оно
је до 1919. године било у Бугарској, а онда је Нејским споразумом припојено Србији.
Онако како је забележено оно је пo формацији етник, настао преко посесив на -ev
од прасл. колектива *bratьja (дијал. bratja),  brat-j-ev и поименичења на -ac brat-j-
ev-aс, преласком *tj > ć Braćevac. 

Неколико километара ниже, на левој обали Тимока, наилази се на Лећово
(1530-35), село,33 сада поље Лећево, до с. Речке. Назив је дошао од лећа прасл. *lęt·a.
Променом предњег назала *ę > е и *tj > ć настала је leća, одакле је придев на –оvo
lećovo прешао у топоним Lećovo. Име села задржало се у придевском облику Лећово,
што казује да је ојконим некада био бинарна синтагма, и дa је универбизацијом отпао
апелативни члан средњег рода, а дифернецијални је на себе преузео и његову улогу.
Скоро истоветну појаву имамо у ојкониму Лећовац (1586), селишту у близини села
Ласова,34 само што је овде посесив на -оv поименичен на -аc прешао у Lećovac.

Са планине Тупижнице, под којом се налази Лећовац, иде се према североза-
паду и после тридесетак километара, пошто се претходно пређе Црни Тимок, улази
се у долину Злотске реке, којом се стиже у село Злот. На високој заравни, више села,
наилази се на село Злађе (1466),35 што је у ствари данашњи заселак Злаћа.  Пре-
тпостављамо да је приликом превођења са турског текста ђ у Злађе требало прочи-
тати са ћ, јер једино на тај начин од прасл. *zolto „злато“ (слог zla- настао је по
закону ликвидне метатезе)36 можемо успоставити прасловенски спој *tj и преко –jь
посесива zlat+jь доћи до zlatja и променом *tj > ć добити Zlaća, како се увек изго-
варало и данас изговара име тог зсеока (о сл. проблему уп. Халимов 463). Овде смо
полазили од основе злато зато што се Злот, с правом, доводи у везу са златом, које
је од најстаријих времена вађено у овдашњим планинама, (уп. Злотска пећина као
металуршка радионица из доба бакра и гвожђа). Извормилчи (1560), неубици-
рано селиште у Црној Реци37 је свакако сложеница од апелатива извор и ЛИ Милча
(не тако ретког у ист. Србији). По формацији је етник на –(i)tji *Izvor-mil-(i)tji-јь *tj
> č Извормилчи. Војихниче (1560), неидентификовано село у Црној Реци38 (данас
има Војиновића у Боговини и суседним селима). И ово је етник на *-itji од ЛИ 
Војихна Vojihn-*itji = Vojihniči. Заградие (1455, 1560, 1586),39 село у источном делу

32 Д. Б. Лукач, Неготинска Крајина у време турске владавине, Гласник Етнографског музеја, књ. 31-32,
Београд 1969, стр. 81: Даље: Д. Б. Лукач, Крајина.

33 Д. Б. Лукач,  Крајина, 81.
34 Д. Б. Лукач, Зајечар и Црна Река у време турске владавине (XV-XVIII век), Гласник Етнографског музеја

књ. 42, Београд 1978, стр. 52. Даље: Д. Б. Лукач, Црна Река.
35 Д. Бојанић, Фраг. 25.
36 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I-IV, Zagreb 1971-1974, 3, 657.
37 Д. Б. Лукач, Видин 202.
38 Idem 127.
39 Д. Б. Лукч, Видин 74, 142, 149; Иста, Црна Река 53.
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Црне Реке, данас село Заграђе, је посесев на *-јь од за-град Zagrad-*јь, променом
*dј > đ = Заграђе. Наиме, сматра се да село, кад се гледа са истока, стоји иза града,
чији се остаци налазе код с. Вратарнице. Туђинце 1560. село у Црној Реци40, данас
поље Туђица код Бољевца, јесте етник од придева туђ прасл. *tịud·o > *tud·o,41 про-
меном *-d® > đ tuđo, поименичење помоћу индивидуалног суфикса –in tuđ-in,
обичније tuđinac, мн. tuđinci > ojк. Tuđinci. Читање последњег вокала из имена села
могло је да буде и i, и тада не би било никаквих проблема око завршног слога. 

На античком путу Наис-Рацијарија, пре превоја на Кадибогазу, записано је
1455. године село Белобрадиче, а у следећем веку у садашњој форми: Белбра-
дич,42 данас заселак села Ошљана код Минићева. По формацији је и етник (прва
записана варијанта). Све потиче од презимена које се види у Дечанским хрисову-
љама: Б7lьbradikь (Bogdanь B7льbradikь),43 из којега се изводи ЛИ *Bѣelbradь + *-itji
= етник: Belbradići/е. У овом случају, као и неким другим, *tj је прешло у č. 

На крајњем северу Неготинске Крајине, у близини Радујевца, пописано је
1560. село Ивковиче,44 које је по формацији етник на -itji од ЛИ Ивко, после из-
ласка из посесива на -оv Ivkov *-itji : Ivkovići, са  ć > č Ivkoviči и e место i Ivkoviče. У
суседству наилазимо на село „Мегуриче“ = Међуречје < *medju-ritь-je45, које је
после 1560. године ишчезло,46 а које нам такође пружа податке о преласку *dj > đ.
Ту је било и село Негуриче (1530-35)47, које је по формацији етник на *-itji од имена
Негур (од рум. negură „густа магла, мрак“, neguros „магловит, мрачан“) Negur+*-
itji Negurići (са ć > č и e место i Neguriče. За последњих, скоро, стотину година у том
крају забележена су презимена Негурић, Негуричић и Његуричић.48

Прелазак спојева *tj/dj у ћ и ђ (ч/џ) не исцрпљује се искључиво на српској
страни него одлази на исток, прелазећи у данашњу Бугарску. Одмах, на неколико ки
лометара од српско-бугарске границе наилази се у Загорју на село Влахович
(1560),49 данас село Подгоре у Видинском округу. Ojконим је настаo од презимена
на *-itji Vlahov+*-itji, са променом *tj > č или од етнонима Vlah преко посесива на
на –оv Vlahov+*-itji: Vlahovići = Vlahoviči, и преласком у sng. Vlahovič. Бело Ап-

40 Д. Б. Лукач, Црна Река 50.
41 Skok 3, 519.
42 Д. Б. Лукач, Видин 69, 114.
43 Дечанске хрисовуље, издао Милош С. Милојковић, Гласник Српског ученог друштва, друго одељење, књ.

ХII, Београд 1880, стр. 47.
44 Д. Б. Лукач, Видин 110; Иста, Крајина 79.
45 А. Лома, Језичка прошлост, стр. 116.
46 Д. Б. Лукач, Видин 110.
47 Д. Б. Лукач, Крајина 79.
48 К. Јовановић, Неготинска Крајина и Кључ, Насеља и порекло становништва књ. 29, Београд 1940, стр.

200. Даље: К. Јовановић, Крајина и Кључ; М. Драшкић, Порекло стсновништва и етнички процеси у селима Не-
готинске Крајине, Гласник Етнографског музеја 31-32, Београд 1969, стр. 60; Телефонски именик Србије: Србово,
Душановац, s. n.

49 Д. Б. Лукач, Видин 100.
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тиче (1455), Белоптичан (1560), село у нахији Поломје.50 Раније се звало  Бело-
птичене, а данас је спојено са Ружинцима и налази се десетак километара, ваздуш-
ном линијом, источно од Белоградчика. Када се из дугог члана прве верзије
ојконима одбаци почетно а (арапска протеза), добијамо прави назив који гласи
Бело Птиче, (уп. Птич, река у Русији).51 Други члан је настао од *pъt- „птица“, прво-
битни деминутив на –ica (од стсл. pъta) ptica је изгубио деминутивно значење, тако
да се од њега праве нови деминутиви, на -če ptiče52 (буг. птиче „птичица“). Moгуће
је да је  č настало из групе *kj (в. следеће).  Мада је č у већини словенских језика, па
и у српском, очврсло, у некима   (г. л., рус.), као и бугарском, остало је меко, о чему
сведочи мезра Иптикјар (1455),53 сејалиште неубицираног села  Рајчиновца код
Видина, где *kj још није прешло у č. Братерага (1560), село у Поломју,54 после иш-
чезло и до данас је остало неубицирано. Међутим, с озиром дс се налазило на цар-
ском хасу, а у пописима су царска села више-мање записивана по одређеном
географском реду, Братерага се налази забележена поред  села Карбинче и Ис-
кумна, а ова се данас, под именом Карбинци и Скумља, налазе у општини Димово,
то би и Братерагу требало тражити у околини Димова, Видинска област. Овај ојко-
ним је по формацији *-јь посесив од ЛИ Братерад Bratеrad-ја, којом приликом је
*-dj прешло у ǵ. Плашович (1454-79), село под Белградом,55 данас Плешивец, једа-
наест километара југоисточно од Белоградчика. Формацијски  ојконим је образо-
вање на *-itji, од посесива на -оv од ЛИ Плаш Plaš-ov-itji > Plašovič (сем. уп.
Страшимир, Страшо итд) Plaš+ov+*itji сa č < *-tj. Галиче (XV в), село у Никопољ-
ском санџаку, данас село Галиче у Белослатинској општини, области Врачанске.56

Ојконим је образовање на *-itji од ЛИ Гал Gal*-itji : Galiči са настанком č <  *-tj, уп.
Галич, средњевековни град на Ибру, ниже Звечана, Γαλίτζα код Кинама. Хоталич
(сред. XV в), село у некадашњем Никопољском санџаку, данас ишчезло.57 Међутим,
северозападно од Трнова, које је тада улазило у састав Никопољског санџака, по-
стоји село Хотница, чувено археолошко налаиште у коме је откривено 39 насеља у
периоду од епохе неолита до касног средњег века, па би се, с озиром на заједничку 
основу Хот- ту могао тражити Хоталич. Хоталич је етник на *-itji од ЛИ Хотал (уп.
ЛИ Хотило, Хоташ, Хотко)58 Hotal+*itji Hotaliči уз č< tj). Дичин (сред. XV в), данас
село Дичин у у општини Трново.59 Име је настало од прасл. именице *dičь „див-

50 Idem 73, 122.
51 М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка I-IV, пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачова, Прогрес

1986, 3, стр. 398. Даље: М. Фасмер, Этимологический словарь.
52 Skok 3, 64.
53 Д. Б. Лукач, Видин, 63, 203.
54 Idem 112.
55 Тодоров – Недков, Турски извори, 151.
56 Idem 243.
57 Idem 227.
58 М. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1973, стр. 203.
59 Тодоров – Недков, Турски извори, 213.
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љач“60 преко присвојног придева на –јь *dičьjь : dičinь(jь) > Дичин. То је свакако био
двочлани топоним коме је у процесу универбизације отпао апелативни део, а остао
само придевски. 

Дакле, ојконими из турских пописа XV-XVI века показују да се прелазак
*tj/*dj у ћ/ђ (ч/џ), протже на бугарској страни у једном појасу поред Дунава ши-
роком до педесетак километара и одлази на исток све до Трнова, а Трново је од да-
нашње српско-бугарске државне границе, ваздушном линијом, удаљено око 280
км. Зона мешања налази се између Никопоља и Трнова и јужно од Белоградчика.

У тој зони мешања и иван ње, на посматраном подручју, наилази се, у исто-
ријској топонимији, на свега неколико потврда преласка *tј/*dј  у шт/жд (међу
којима чак три Преужде). Најпре Върждуна (1560),61 дунавски рукавац до моста
Драгоман код Видина. Могуће је, с обзиром на то да се ради о рукавцу у коме се ри-
боловило, и на шта се царском хасу плаћало 550 акчи годишње, да се у основи налази
апелатив врша, буг. върша „риболовни прибор исплетен од прућа, коничног облика“,
који води порекло од прасл. *vьrxъ „врх“ или од *verghs·a „везати“, лит. veržys „ко-
нопац“ varžas „врша“.62 По Скоку (3, 630) нема јединствено прихваћене етимологије.
Могуће је такође да је име двочлано и да се састоји од врша (или неког њеног старијег
облика, блиског литавском varžas, мада постоји проблем š за ž) и Дунав, а да га је
писар записао као једночлано. Тешко је овде објаснити настанак жд < *dj. Прехужда
(1455), Проюжда (1560),63 данас село Праужда, седам километара ваздушном ли-
нијом jз. од Белоградчика. По формацији је посесив на -јь од свесл. и прасл. придева
*hudь „1. мршав, 2. јадан, невољан, жалостан, 3. зао, рђав лош“64 hud+*-jь *dj > žd
hužd, са префиксом pre-, у f Прехужда. Горна Прехужда (1466),65 село под Белгра-
дом,  в. горе Прехужда. Долне Прехужде (1455),66 село под Белградом, Долна Пре-
хужда (1466)67, в. горе Прехужда. Леборажда (1447-1489)68, неубицирано село у
Висок-Знепољу несумњив је –јь посесив од ЛИ Леборад Leborad*-jь *dj > žd, у f Ле-
боражда. У погледу имена Леб уп. презимена: Хлебар, Хлебец, Хлебин, Хлебински
(Тел. им. Београд, 436) ЛИ Хлап (ОП V 91), затим ојк. Хлапље (ОП V 50). Говеждол
(сред. XV в),69 неубицирано село у Никопољском санџаку. По формацији је сраслица
из  -јь посесива од зоонима говедо govęd+*-jь са преласком *dj > žd govežd и апела-
тива dol. Приликом спајања два д су се контраховала у једно д > Говеждол.

60 А. Лома, Српскохрватска географска имена на –ина, мн. –ине: преглед типова и проблеми класифи-
кације, Ономатолошки прилози XIII, Београд 1997, стр. 20-23; У тим. говору дивјина значи „дивљач“.

61 Д. Б. Лукач, Видин 98.
62 М. Фасмер, Этимологический словарь 1, 302.
63 Д. Б. Лукач, Видин 68, 120.
64 Skok 1, 692
65 Д. Бојанић, Фраг. 23.
66 Д. Б. Лукач, Видин 88.
67 Д. Бојанић, Фраг. 59.
68 Тодоров – Недков, Турски извори,  385.
69 Idem 183.
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Имамо и једну појаву преласка *tј > шт у мезри Грубоштица70 из Загорја.
То је –јь посесив од ЛИ Грубот(а) Грубот-*јь *tj > шт Грубошт, поименичен на –
ица Грубоштица.

Сврљишка Позвижда (1455. и 1560),71 односно Позвизда (1478-81),72 касније
нестала, не спада у ову категорију, јер њено жд не произилази из *dj него је у вези
са  глаголом звиждати одакле поствербал звижд m, = звизд m = звизда f = звизга
f „звиждук“.73 По Н. Богдановићу Позвижда је сложеница предлога под и именице
звижд (ПОД+ЗВИЖД)74 у f *Подзвижда > Позвижда. Име јој је у вези са извором
који звижди, близу села Попшице, па се Попшица сматра континуантом По-
швижде. (У погледу извора који извижде уп. Cîntu Izvorulu® „извор који пева“ у с.
Оштрељу код Бора, Cîntu Bańiţa код Кривеља, Cîntu Borulu® у Слатини и Cîntu Vil-
ijor, такође у Слатини).75 Од исте основне лексеме (звизд), од које је настала
сврљишка Позвижда, постала су и имена других места на ширем западнојужносло-
венском језичком простору: Звиздаљи, заселак Јелшанице у Подримљу, који је кнез
Лазар даровао Хиландару,76 Подзвизд у Босни, код Кладуше, Звизд у Македонији,
област Звижд у северној Србији, Позвизд, планински врх код Пријепоља, Позвизд,
планина у Далмацији. С. Петровић доводи Позвижду у везу са Подзвиждом, сло-
венским богом олује и непогоде, тзв. словенским Еолом.77 И сврљишко село, код
којега звижди извор, и словенски бог који пушта ветрове и олује које звижде, имају
заједничку ономатопејску основу.

Село Иштипине (1455. и 1560) (Лукач, Видин 58, 108), данас село Штипина
код Књажевца, као и село Иштитар (1455, 1560), Ишутар (1455) (Лукач, Видин 72,
89, 130, 158), данас село Штитарац код Књажевца, не спадају у ову категорију, јер
њихово -шт- није последица рефлексије *tj, пошто су њихова имена настала од пра-
словенских речи *štipati и *štit.78

2. Промене задњег назала *ǫ
Прасловенски носни вокал *ǫ, познатији (према месту творбе) као задњи

назал, није остао онакав какав је био у прасловенском језику него се променио. Про-
мена је ишла двоструко: на српски начин и на бугарски начин. На српској страни

70 Д. Б. Лукач, Видин 120.
71 Idem 77, 156.
72 Д. Бојанић, Фраг. 128.
73 Skok III 667; РМС 2, 273.
74 Н. Богдановић, Језик и говор, Културна историја Сврљига 2, Сврљиг-Ниш 1992, стр. 333, нап. 35.
75 D. Gamulesku, Toponimi rumunskog porekla u Crnoj Reci, Зборник Матице српске за филологију и лин-

гвистику 19/2, Нови Сад, стр. 124-125; Ј. Динић, Имена река и других вода у поречју Тимока, ОП XXI (2011), стр.
309. Даље: Ј. Динић, Имена река; Skok 3, 667.

76 М. Пешикан, Историјска топонимија Подримља ОП II (1981), стр. 40.
77 С. Петровић, Српска митологија (систем српске митологије) I књ. Ниш 1999, стр. 197-198; Slovenska

bčela, izdana 15. aprila 1851.
78 Skok 3, 414-415.
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*ǫ се, губећи своју назалност, претворио у у, па се, например, у српском старо рǫка
изговара рука, а на бугарској страни од назала *ǫ створио се тврди полуглас ъ, па се
старо рǫка изговара као ръка итд.

Процес деназализације ǫ > у текао је у српским земљама дуго и неравномерно.
Облик имена српског кнеза Мутимира у писму папе Јована VIII маја 873. године
гласи Montimerus,79 а у дипломи из 892 године Muncimerus / Muntimerus,80 код
Порфирогенита (oкo 950) Μoυντμηρος,81 дакле, све у неденазализованим облицима.
Међутим, у Порфирогенитово време већ се појаљују и деназализовани облици Λου-
κάβεται,82 Τζερναβουσκέη,83 Βουσεβούτζες,84 али назал је изгледа још присутн у Γα-
λουμαήνικ,85 искварено од Γαλουμπηνικ.86 Код Скилице (XI век) се спомиње у
деназализованом облику словенски великаш Δραγομοῦζος.87 У повељи Василија II
из 1019. године наводи се у околини Пирота назив села Сукова као τὴν Σύκοβον (од
*sǫkъ „сува грана“) без трага назализације, већ са српским у < *ǫ. Половиним XII
века код Попа Дукљанина читамо Lucca88 (< прасл. *lǫka). Деназализација у Помо-
рављу почиње касније, код Кинама (око 1150) још увек са назалом Λογγομηρος,89 а
тај топоним се у Жичкој повељи пише као Lуgomir,90 а наводи се и село Lukovь,91

као и лична имена Kuplenь, Muжilo92 и др. Процес нешто доцније захвта слив Ве-
лике Мораве,93 што показују подаци из Раваничке повеље: D$bica, Z$bьcь, Luчina,
Rukomïe94 и др. Захваљујући сачуваним Сврљишким одломцима јеванђеља деназа-
лизацију *ǫможемо у Тимочкој Крајини пратити од 1279. године, додуше, не у прво
време на топономастичком материјалу, већ на личним именима (библијским) и
апелативима. Свуда  у јеванђељу оу стоји за *ǫ.95 Наводимо неколико примера
ради илустрације: muжь, muжa, muжi < *mǫžь; putemь < *pǫtь; porugan < *rǫg;
ruc7 < *rǫka; subot$ < стсл. sǫbota,96 (уп. буг. събота). Нове податке добијамо из
наредног века, опет не из топонимије него из повеље видинског кнеза Страцимира

79 Латински извори за българската история II, София 1960,  стр. 139.
80 F. Šišić, Genealoški prilozi o hrvatskoj narodnoj dinastiji, str. 2.
81 DAI 31
82 Idem 33.
83 Ibid. 33.
84 Ibid. 33.
85 Ibid. 33.
86 А. Лома, Језичка прошлост 122.
87 Скилица, у: Византијски извори 3, 124.
88 Gesta regum Sclavorum, Извори за српску историју књ. 7. Латински извори књ. 1, Београд 2009. ХХХ.
89 Византијски извори за историју народа југославије IV, Београд 1971, стр. 27.
90 Monumenta serbica XVIII, 13.
91 Idem XVIII, 11.
92 Idem XVIII, 12.
93 А. Лома, Језичка прошлост 122.
94 Monumenta serbica CLXXXVI, 197-199.
95 N.Rodić, The Svrljig Gospel Passages. Univetsity of  Niš. The scientific Journal Facta Universitatis, Series Lin-

guistics and Litarature, Vol. 1, No 3, 1966, pp 181-205. Editor of Series: Nedeljko Bogdanović. Даље: Rodić, Svrljig Gospel.
96 Skok 3, 299.
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из 1369. године97 датој западним трговцима, где наилазимо на изразе b$de (од стсл.
презента bǫdǫ)98 и por$чali (< *rǫka, са префиксом по-). Тек потом стижу подаци из
турских пописних дефтера XV-XVI века и других аката.

И у праћењу ове изоглосе идемо од наших западних крајева. У области Соко-
бање записан је један ојконим најпре као Аглешница (1455),99 затим као Угле-
шница (1466),100 после тога као Оглешница (1483),101 док је 1586. носио име
Углеш или Оглеш.102 Према првим пописима није се знало где се селo налазило,
тек је дефтер из 1586. указао да је било близу села Паклеш, у нахији Бања. Паклеш
је касније ишчезао, а до нас је доспео само топоним Паклеш до у селу Врмџи. Без
обзира на то што иницијални самогласник, у верзијама имена, варира између а, у
и о, у чему ипак доминира у,  у основи назива места стоји прасл. *ǫglъ „угаљ“ од
којега је настало ЛИ Угљеша,  при чему је у дошло из задњег назала *ǫ. По форма-
цији то је посесив на -јь поименичен суфиксом -icaǪglešn-j-ica. Могуће је да је у ос-
нови и *ǫglъ „угао, кут,“ уп. трач. основу ang- „крив, извит“ ст. инд. ancati „крива“,
грч. ankos „долина, бездан, провалија.“103 У случају када је ојконим записан као Аг-
лешниче *Ǫ је прешло у А, заправо у полугласник задњег реда Ъ, али како, по онда
важећим правилима, полугласник није могао стајати на почетку речи, записан је
као А, мада би његова права графија била ă: Ăглашница. У случајевима када је ојко-
ним записан са почетним О (Оглеш, Оглешница) и то почетно о настало је из задњег
назала *ǫ, као у случају *kǫpina > копина (тим. говор) „купина“.  И у сврљишком
крају постоји једна Углешница која се (1560)104 спомиње као селиште, која је та-
кође по формацији посесив на -јь од ЛИ Угљеша, oд прасл. *ǫglъ „угљен“, поимени-
чен на -ica Ugleš-јь-ica < Ǫgleš-jь-ica. У Црној Реци је селиште Углештица (1560),105

исто по формацији посесив на -јь од ЛИ Угљеша, од прасл. *ǫglъ, поименичен на 
-tica Ǫgleš-jь-tica > Углеш-јь-тица Углештица.

Зуборовци (1466),106 село под Бањом. У основи ојконима је прасл. *zǫbъ „зуб“.
По формацији је посесив на -оv од ЛИ Зуб(ор), поименичен у етник на -ci *Zǫbor
-ov-ci > Zuborovci. У Тимоку су Зубановци (1455, 1466, 1483),107 касније ишчезло
село. Данас постоји Зубанов поток код села Равне, близу Књажевца. И овде је у ос-
нови имена праслав. *zǫbъ „зуб“, а формација је посесив на -оv од ЛИ Зубан, поиме-

97 Првановић, Тимочке старине и језик, Зајечар 1973, стр. 65.
98 Skok 1, 257.
98 Д. Б. Лукач, Видин 83.
100 Д. Бојанић, Фраг. 69.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 I. Duridanov, The Language of the Thracians, V The Thracians vocabulary 6.
104 Д. Б. Лукач, Видин 135.
105 Д. Б. Лукач, Видин 107; Иста, Црна Река 50.
106 Д. Бојанић, Фраг. 38.
107 Д. Б. Лукач, Видин 76, 202; Д. Бојанић, Фраг. 50.
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ничен у етник на -ci Zuban-ov-ci Zubanovci. Онда дођу Зубатинци (1455),108 Зубе-
тинци (1560),109 данас село Зубетинац код Књажевца. У основи је као и у два пре-
тходна случаја праслав. *zǫbъ, а формација је посесив на -in, oд ЛИ *Zǫbota или
*Zǫbeta, посесив на -in Zǫbetin, поименичен у етник на -ci Zubetin-ci Zubetinci. Ост-
розуб је (1530-35)110 село у нахији Кривина са зуб < *zǫbъ у другом делу сложенице.

Купинац (1560),111 мезра у нахији Бања. У основи назива је прасл. *kǫpa „ку-
пина,“ по формацији је етник на ьc > аc *kǫp-in-ac, *ǫ > u, Kupinac. Мужинце
(1455),112 Мужинце (1478-81),113 Мушинце (1560),114 село у нахији Бања, данас село
Мужинац код Сокобање. У ствари ојконим је етник од ЛИ Муж, настао од прасл.
апелатива *mǫžь „1. супруг, 2. мушкарац, одрастао мушкарац, човек“ (потврђена су
имена Мужило, Мужбрат, Какмуж XIII-XIV в. Грковић, Речник 142) Mǫžь-in-ac >
Мужинац. 

Ругово 1530-1535,115 Ругова 1560,116 неубицирано село у нахији Кривина.  У ос-
нови назива је праслав. *rǫg-  (одатле придев на -ьн > -aн ружан, стслав. rǫžьnъ).117

Посесив на -ovo настао од српског средњевековног имена Руг (Роугь).118 Ругловци
(1466), селиште, може се читати и као Ругловац или као Ругљевац.119 Према попису
из 1483. било је сејалиште села Истоци у области Бања, стога се може претпоставити
да се налазило близу данашњег села Читлука, у коме постоји засеок Истоци. Ојко-
ним је настао од ЛИ које у основи има Руг-. У Дечанскимм хрисовуљама су имена:
Роугя, Роугля, Роужило.120 Она прозилазе из прасл. основе *rǫg-. Јасно је да је ојко-
ним по формацији етник настао поименичењем посесива Rugl-ov на -ci Rugl-ov-ci
> Ругловци.

Боружница (1455),121 Боружница (1466),122 Борузница (Поружница) (1478-
81),123 Поружнице (1560),124 данас село Поружница код Сокобање. Ојконим је у сва-
ком случају посесив на -јь од ЛИ Руг, насталог од прасл. основе *rǫg- (из придева

108 Д. Б. Лукач, Видин 68.
109 Idem. 128.
110 Д. Б. Лукач, Крајина 81.
111 Д. Б. Лукач, Видин 132.
112 Idem 84.
113 Д. Бојанић, Фраг. 166.
114 Д. Б. Лукач, Видин 151, 152.
115 Д. Б. Лукач, Крајина 81.
116 Д. Б. Лукач, Видин 102.
117 Skok 3, 166.
118 Жичка повеља Стефана Првовенчаног и сина му Радослава (1222-1228). Monumenta serbica XVIII, 

стр. 12.
119 Д. Бојанић, Фраг. 62.
120 Дечанске хрисовуље, стр. 20, 48, 124. Уп. такође имена на –ило из Жичке повеље Ст. Првовенчаног:

Војило, Гостило, Братило, Предило, Мужило.
121 Д. Б. Лукач, Видин 83.
122 Д. Бојанић, Фраг. 60.
123 Idem 165.
124 Д. Б. Лукач, Видин 153.
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ружан rǫg- + ьn > an,125 појачаног префиксом po- *Porǫg-jь, поименичен на -nica
Porǫgj-nica > Poružnica

У долини Сврљишког Тимока наилазимо и на ове потврде преласка *ǫ > у.
Гујсавце (1478-81), Гусалче (1560),126 најпре село, после селиште у Сврљигу, данас
вероватно село Гушевац. Могуће је да је у основи имена гуска (ово с јачим ослоном
на другу варијанту графије ојконима) од прасл. *gǫsь.127 По формацији је етник од
ЛИ Гуса (уп. ЛИ Гусин, потврђено у сред. веку и ЛИ Гуша (М. Грковић, Речник 70)
преко придева Gusav/gusav, поимениченог на ce/ci Gǫs-av-ce.

Округлице (1455, 1560),128 село под Сврљигом, данас село Округлица. У ос-
нови имена је прасл. *krǫgъ „круг, кружница,“129 са префиксом о-. Самогласник у
настао је из задњег назала *ǫ. 

Под планином Стол је село Лука (1560)130 са мезром Ланиште, данас село
Лука, код Бора. Име је дошло од прасл. *lǫka. Прасловенске речи *lǫgъ и *lǫka су
истог постања (са променом k > g) и истог значења „равно место поред реке.“131

Крива Лука (1560),132 село у нахији Кривина касније нестало. Данас постоји топо-
ним Крива Лука на десној обали Мале реке си. од села Метриша.133 Други члан је
дошао од прасл. *lǫka. Орахова Лука (1530-35),134 село близу данашњег с. Душа-
новца. Други члан је постао од *lǫka. 

Хрготин Луг (1530-35),135 село у Кривини. Својевремено сам, пишући о селу
Рготини, давао више предлога за њено етимолошко разрешење,136 а други много ра-
није и још и више, сви помало избегавајући народно предање  о томе да је име села
настало по некоме Херготи или Јерготи, и сада ево долазимо до тога да констатујемо
да је први члан овог ојконима присвојни придев на -ин од ЛИ Хргота Hrgot-in >
Хрготин. Други члан је од прасл. *lǫgь. Oвде треба такође казати да се у Тимчкој
Крајини појављују у XVI веку два насеља која су по формацији присвојни придеви
на -ин од ЛИ Хргота, и то овде навођени Хрготин Луг у нахији Кривина, и 1560.
године забележено село Хрготин у нахији Црна Река. Tо су два села у две нахије у
два различита топономастичка облика, али потекла од истоветног ЛИ Хргота. У Ти-
моку, даље, наилазимо на село Лужани (1445, 1483)137, али не знамо где се тачно

125 Skok 3, 166-167.
126 Д. Бојанић, Фраг. 163; Д. Б. Лукач, Видин 134.
127 Skok 1, 635-6.
128 Д. Б. Лукач, Видин 79, 158.
129 Skok 2, 213.
130 Д. Б. Лукач, Видин 108.
131 Этимологический словарь славянских язиков 1-30, Москва 1974-2003. 16, 139-140. Даље: ЭССЯ.
132 Д. Б. Лукач, Видин 101.
133 Ј. Динић, Ономастика косовљанских села у околини Зајечара, Зајечар 2009, рукопис, стр 225. Даље:

Ј.Динић, Косовљани.
134 Д. Б. Лукач, Крајина 79.
135 Idem 81.
136 Ј. Динић, Косовљани 38.
137 Д. Б. Лукач, Видин 68, 208.
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налазило. Данас постоји топ. Луг око ушћа Трговишког и Сврљишог Тимока, ниже
Књажевца, па је могуће да jе оно ту било.  По формацији је етник на -јаnе од пра-
слав. *lǫgъ Lǫg-jane > Lužane (e > i) Lužani.

Лабдуjева (1560),138 мало село у Црној Реци, пoсле ишчезло. Не зна се где је
тачно било. Име му стоји у вези са лабудом, прасл. *olbǫdь.139 Како је птица изразито
беле боје узима се да је у сродству са лат. albus, ие. *albho. Слог la- настао је метате-
зом ликвида од ol-. Дошло је до промене места и у секвенци -bǫd- > -bdǫ-. Самоглас-
ник у настао је из задњег назала *ǫ.

У некадашњој нахији Кривина су Кућаче и Злокуће. Кућаче су на левој
обали Тимока, а Злокуће, преко реке, на десној. Кућачe су некада биле село, али су
после нестале, тако да је то данас само потес на граници између села Брусника и
Табаковца. Злокуће су село које је до 1878. године припадалo Турској, а после тога
Бугарској. Нејским споразумом из 1919. године, са још неколико пограничних села,
припалo je Србији. Након прикључења прозванo je Александровац, према краљу
Александру I Карађорђевићу. За време бугарске окупације у Другом светском рату,
поново je понелo име Злокуће и носилo га до осамдесетих година XX века, када му
је враћено име Александровац, како се и данас званично зове.

Најстарије помене обају места имамо у  турским пописима из XVI века, и то
Кућаче најпре у оном из 1560. године, где су заведене као село Качиче, а потом у
Најперговом попису пограничних нахија из 1718. године записане кao Кutiazsche,
али већ тада као пусто село, вероватно пострадало у аустротурским ратовима с краја
XVII и почетка XVIII века. К. Јовановић наводи и једну Кућачу у близини села Вељ-
кова.140 Злокуће се први пут јављају у попису из 1530-35. у коме су записане као село
Злокућан,141 које је тада било друго име за негдашње село Кутлујевац. Даља историја
је тако хтела да је нестао Кутлујевац, а да су остале Злокуће. Следећи податак о селу
имамо из краја XIX века, када га је Димитр Маринов (256, 274) у свом етнографском
спису споменуо три пута, једном као Злокукна, а два пута као Злокукя, никако не
доводећи, тим својим варијантама, у питање настанак у < *ǫ. У основи оба ојконима
(Кућача, Злокуће) је, дакле, кућа, прасл. *kǫt®ā „domus,” и у оба случаја је глас у
настао из назала *ǫ, као што то бива у српској средњовековној пракси. У исто време
код Кућаче и Злокућа пратимо и промену *t® > ć. Српски тип од *kǫt®ā се шири
на исток у лику Злокучене код Пазарџика, Излакуче код Плевена, Излокућа код
Преслава.142

138 Д. Б. Лукач, Видин 125.
139 Skok 2, 256.
140 К. Јовановић, Крајина и Кључ 40.
141 Д. Б. Лукач, Крајина 76, 81.
142 А. Лома, Језичка прошлост 119.
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Купинац, (1530-1536 и 1560),143 село у нахији Кривина. У основи назива је
праслав. *kǫpa „купина.“ Кутово (1530-35),144 село у  нахији Кривина, још звано и
Кутова Пуста (1560),145 затим село Мало Кутово у истој нахији146 у основи имају
прасл. *kǫtъ „угао“147 или *kǫtina „речни теснац,“148 што и семантички одговара име-
нима села која се налазе у делу Тимока пуном окука, кривина и теснаца. 

У Фетисламу су Гусавице (1560),149 острво на Дунаву код Сипа, по формацији
су етник. У основи је гуска прасл. *gǫsь, одакле посесив на -аv, уместо на -оv, gusav,
поименичен на -ice: Gusavice. Кусјак (1560),150 село у Фетисламу, касније ишчезло.
Данас поред Дунава, близу села Душановца постоји место Кусјак. У основи назива
је прасл.  *kǫsъ: цсл. késy m „кoмад, парче, залогај,“151 одатле придев kus „кратак“,
поименичен на -јаk Kusjak. Округлице (1560),152 село у  Фетисламу, данас село Ми-
лошево код Неготина. У XIX и почетком XX века звало се Округлаш, Округлац, Ко-
роглаш. У основи имена се налази прасл. *krǫgъ „круг, кружница“153 уп. горе
сврљишка Округлица. 

Судомир (1530-1535, 1560),154 село које се налазило између Метриша и Са-
лаша, данас не постоји ни у топонимији. Судомир је старо ЛИ у чијој се основи на-
лази или прасл. *sъsǫdъ стсл. sǫdъ „кухињско посуђе и сл.“ или праслав. *sǫdъ
„iudicium“155 при чему у увек долази од *ǫ, уп. ЛИ Pǫsudъ.156 По формацији ојконим
је -јь посесив од ЛИ Судомир Sǫdo-mir-jь.157

У основним члановима села: Равна Чубра, Чубра Вукчева, Чубра Лага-
тори, Чубра Вукшанова, Чубра Копривница и Чубра Стражевица (1530-
35),158 ако им порекло тече по биљци чубар Saturneia hortensis, у је настало од
задњег назала *ǫ,159 док би према Славском у дошло из ę: čębrъ.160

Прелазак *ǫ > у иде из Србије у Бугарску. И овде најбројнији су ојконими који
у својој основи имају *lǫgъ / *lǫka и код којих *ǫ прелази у у: Дълга Лука (1560),161

143 Д. Б. Лукач, Крајина 81; Иста, Видин 108.
144 Д. Б. Лукач, Крајина 81.
145 Д. Б. Лукач, Видин 103.
146 Д. Б. Лукач, Крајина 76.
147 Skok 2, 248.
148 А. Лома, Језичка прошлост 119.
149 Д. Б. Лукач, Видин 197.
150 Idem 111.
151 ЭССЯ 12, 67.
152 Д. Б. Лукач, Видин 110.
153 Skok 2, 213.
154 Д. Б. Лукач, Видин 108; Иста, Крајина 80.
155 Skok 3, 355-356.
156 А. Лома, Језичка прошлост 115.
157 Idem 123.
158 Д. Б. Лукач, Крајина 79, 104.
159 Skok 1, 339.
160 Slownik praslowiański 1-3, pod red. F. Slawskiego, Wroclav 1974, 3, 189. Даље: SP.
161 Д. Б. Лукач, Видин 119.
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село у нахији Видин (у старијем регистру било је у Поломју), данас веровтно село
Милчина Лъка, општина Грамада 13 километара ваздушном линијом источно од
Куле. Кръчка Лука (1447-1489),162 неубицирано село у Знепољу. Лукан (XV в),163

вероватно дан. село Вукан у општини Трн. Рани Лук (крај XV в),164 село,  дан. село
Рани Лук, Трнско. Долне Луковит (сред. XV в),165 село у Никопољском санџаку,
данас село Долни Луковит, општина Искар у Плевенској облати. Горне Луковит
(сред. XV в),166 село, данас град Луковит  у области Ловеч. 

Кудел (1560)167 село у Загорју, данас село Куделин у општини Брегово, Ви-
дински округ. У Горњем Подримљу слично име прочитано је са љ, на крају: Кундељ
(у латинској транслитерацији КWNDL (Пешикан, ОП II 81), па би и ово видинско
могло бити прочитано каo Кудељ. Но без обзира на то како је прочитано, у основи
му је апелатив кудеља, кудељка „количина вуне или кучине која се ставља на пре-
слицу“ (буг. къдéля „исто“), од прaсл. основе *kǫd-, отуда придев на -r kǫdrъ „кудрав“,
уп. стсл. kòдrâv, слов. kodra, буг. kădrav.168

Кутова (1455),169 село крај Видина, данас с. Кутово спојено са Антимовим, са
којим образује Златни Рог, у великој окуци коју Дунав тако се зове Кутово.170 Оба
ова места у основи имају *kǫtъ као Кутовачини испред Видина; а и једно острво на
Дунаву поред Видина, исто  / Кутова Пуста у нахији Кривина. Од основе *kǫtъ су
Хутова (1455),171 село у Видинској нахији, данас вероватно село Кутово код Видина,
спојено са Златним Рогом и Горне Хутово (1466),172 село под Видином, с прелазом
иницијалног к > х. 

Острозупче (1455) Острозуб (1560),173 село, једно време бележено у Видинској
нахији, једно време у Загорју, данас неубицирано. У основи су му  прасл. *zǫbъ „зуб“,
овде у дем. облику,  и стсл. придев ostrь. Рутеш (1466),174 неубицирано село нахије 
Видин. Могуће је да је ојконим прост препис непотврђеног ЛИ Рутеш (потврђено
је срп. ЛИ Рутош XII-XIV в). У сваком случају иде од прасл. *rǫt- из апелатива рута
„чврста длака, руња, кудра.“175 Купинова (сред. XV в),176 село у Никопољском сан-

162 Тодоров – Недков, Турски извори 383.
163 Idem 363.
164 Idem 363.
165 Idem 259.
166 Idem 251.
167 Д. Б. Лукач, Видин 207.
168 Skok 2, 222-223.
169 Д. Б. Лукач, Видин 71, 120; Тодоров – Недков, Турски извори 157.
170 Д. Б. Лукач, Видин 97.
171 Idem 74, 112.
172 Д. Бојанић, Фраг. 51.
173 Д. Б. Лукач Видин 59, 99, 211.
174 Д. Бојанић, Фраг. 44.
175 Skok 3, 177.
176 Тодоров – Недков, Турски извори 205.
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џаку, данас с. Къпиново, Великотрновска област. У основи назива је прасл. *kǫpa
„купина“. 

И коначно, далеко на истоку, наилазимо у Бугарској на *ǫ > ъ при чему скоро
сваки од њих за основу има *lǫgъ / *lǫka:

Буков Лък (сред. XV в),177 дан. село Буковлак у општини Плевен. Видова
Лъка (сред. XV в),178 мало село, скоро селиште, од 4 домаћинстава, са обавезом од
333 акче, налазило се у Никопољском санџаку, данас непознато. Голема Лъка
(1477)179, село у Никопољском санџаку, данас непознато. Лъка (1477),180 село у Ни-
копољском санџаку, данас непознато. Лъжани (сред. XV в),181 село, називано још
Говјан дол, вероватно с. Чавдарци (Лъжане), општина Ловеч. Ојконим је по фор-
мацији етник на -јаnе од прасл. *lǫgъ : Lǫgъ -jane Лъжани. Лъжани (сред. XV в),182

део селa, дан.  село Антон (Лъжене) у Софијској области, в. горе Лъжани. Лъжани
(сред. XV в), село под Златицом. Златица је данас општина у Софијској области, в.
горе Лъжани. Павликянско Лъжани (сред. XV в),183 село у Никопољском сан-
џаку, дан. с. Малчика, општина Левски, Плевенска област. У погледу другог члана
в. горе Лъжани.

Гъзина (сред. XV в.),184 село у Никопољскоми санџаку, дан. с. Јасен, бивше
Плъзигъз у Плевенској области. Ојконим је посесив на -ina од гуз „гузица“ (или
можда од надимка Гъз, уп. презиме Гузан у Нег. Крајини 1740)185 прасл. *gǫzь, gǫz-
ina > Гъзина.

И у погледу ове изоглосе зона мешања је источно од Никопоља и Ловеча.
У Сврљигу, међутим, једно изненађење. Појављује се селиште Бојаков Лък

(1455).186 Први попис није давао довољно података за убикацију, али је 1478-81. за-
писано као Бујако(в) Глог187 и било је сејалиште сврљишког села Лалинца. Ojконим
је бинарна топономастичка синтагма у којој је први члан посесив на -ов од ЛИ
Бујак Бујак-ов. (У средњовековној Србији забележена је планина Bu8kь, код Бро-
дара, и ЛИ Bu8nь.188 М. Грковић ЛИ Бујак изводи од основе буј- придева бујан и 
наставка -ак. То име је, међутим, у целости потврђено у Пољској у XV веку.189) Други
члан Лък иде од прасл. *lǫgъ. У овом случају задњи назал *ǫ прешао је према бу-

177 Idem 247.
178 Idem 229.
179 Idem 245.
180 Idem 255.
181 Idem 311.
182 Idem 185.
183 Idem 313.
184 Idem 303, 317, 321.
185 В. Михајловић, Српски презименик, Нови Сад 2002, стр. 284.
186 Д. Б. Лукач, Видин 81.
187 Д. Бојанић, Фраг. 160.
188 Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских 1-3, Београд 1863, 1, стр. 90.
189 SP I, 438.
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гарском начину у ъ те смо добили Лък, Бујаков Лък. Ова се појава може тумачити
на два начина: или је то заостатак источнојужнословенског начина преласка *ǫ > ъ
или је познији унос са истока. 

3. Епентетско л
Епентетско л се јавља између сугласника б, м, п и зубно-усненог сугласника в

и палатала ј, које са гласом ј даје љ, као у примерима: глуп : глупљи; роб : робље;
здрав : здравље; храмати : храмље. Епентетско л је значајна чињеница за разгра-
ничење српско-бугарских језичких односа. Оно се у српском језику чува, а у бугар-
ском га нема. Како се некада простирала ова изоглоса представу нам дају
прасловенски спојеви -pj-, -bj-, -vj- и -mј-. И поред свега ова појева је и у самој
Србији доста ретка, јер је ограничена на мали број истородних сугласничких
спојева. 

Епентетско л налазимо у старим српским споменицима. У повељи Стефана
Немање Хиландару пише: zeml0,190 исто тако и код цара Душана у повељи Дубров-
чанима: zeml0,191 a код краља Уроша у повељи Дубровчанима: k$pl0, k$pl8, bl0d$.192

У Београдском паримејнику (XIII-XIV век) такође: zeml0.193

Оваквих случајева у североисточној Србији је мало и документују се позније
од оних у средњовековној српској држави. Ево тих појава: Бљувановац (1530-
1535),194 село у нахији Кривина, данас с. Вељково, код Неготина. У основи назива је
импф. глaгол из прасл. доба *bľьvati „повраћати, бљувати“. Самогласник u дошао
је у инфинитив из презента bľujǫ,195 lj место l настало је из дифтонга ®u.196 По фор-
мацији је посесив на –ов од парт. перф. пас. бљуван-ов, поименичен у етник на -ац
Бљувановац. Дупљар (1560),197 село  у Црној Реци. У основи имена је прасл. апе-
латив *dup(ь)ľa, срп. дупља „рупа у дрвету, стаблу, телесна шупљина, јама, пећина“.
Одатле на –аr dupljar „oнај који живи у дупљи.“ Крављице (1455),198 село у нахији
Тимок које је нестало. У основи назива је прасл. зооним *korva „крава.“ Слог kra-
настао је по правилу ликвидне метатезе. Посесив на -јь krav-jь епентеза l између 
-vj-, -vlj-, потом јотовање у вљ, поименичење на -ице Крављице. Данас до села Бо-
ровца постоји место Кривуљица, које се може сматрати континуантом села Крав-
љице. Сремљан (1455, 1466, 1560),199 село у Црној Реци, данас река Стрмљана, десна 

190 Texte zur Geschichte, 10.
191 Texte zur Geschichte, 13.
192 Texte zur Geschichte, 12.
193 Београдски паримејник, Дигитална Народна библиотека Србије, Збирка рукописа из XIII-XIV века;

scr.digital.nb.rs.
194 Д. Б. Лукач, Kрајина 81.
195 ЭССЯ 2,140.
196 Skok 1, 175.
197 Д. Б. Лукач, Видин 126.
198 Idem 69.
199 Д. Б. Лукач, Видин 71, 216; Д. Бојанић, Фраг. 25; Д. Б. Лукач, Црна Река 49.
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притока Злотске реке, више с. Сумраковца. Ојконим се овде јавља у облику етника
на -јаn(е) Srem-l-jan. Попљесак, турски попис из 1530/31 – 35. године у нахији
Кривина наводи села:  Д. Поплесак и Г. Поплесак,200 док попис из 1560. год. спо-
миње само једно и то у женском роду као Долна Поплеска.201 Горњи Поплесак се не
јавља. У Попљеску се налазе остаци старог гробља. У реконструкцији овог топонима
значајну улогу игра прасловенски јат (ě). То потврђује Светоарханђелска повеља,
у којој је тим знаком записано име Плĕша. Познато је да је плĕш- словенска основа
која значи „ћелав“. Овде се ради о земљишту које је вероватно било голо, неки про-
планак без високог растиња (дрвећа). Да је то био пропланак већи од других у око-
лини, потврђује префикс по-, који служи за образовање компаративних значење
(као у примерима: повисок, поголем, поубав) у овом случају по+пљеш „више ћелав
од осталих“, тј. већа чистина од осталих сличних чистина. Суфикс -ак служи за по-
именичење компаратива  попљеш у попљешак уз промену ш > с попљесак и тако
прелази у топ. Попљесак.

Иако смо већ напред констатовали да је епентетско л својствено  српском
језику, да се у бугарском не чува, eвo овде имамо прилику да се уверимо како оно
прескаче границу и у околини Белоградчика нам 1455. представља село Реблян,202

које се  1560. пише као Реплян,203 данас село Реплана, општина Чупрене, Видинска
област. У основи имена је свеловенска и прасловенска именица *repa. 

Закључак
Проучавање историјске топонимије изложене у турским пописима XV-XVI

века доводи нас до закључка да је до тога времена  Тимочка Крајина већ била у
сфери западнојужнословенског језичког простора. Расположива грађа нам не омо-
гућује прецизну хронологију тог процеса, али је сигурно да се он одвијао позније од
развоја тих појава у западним српским земљама и да је опстао за време средњеве-
ковне бугарске владавине над овим крајевима. Посматрањем неколико важних изо-
глоса за српско-бугарско језичко разграничење можемо констатовати да се
западнојужнословенски језички простор у XV-XVI веку не завршава на данашњој
српско-бугарској граници него је прелази и шири се десном обалом Дунава, у једном
појасу широком педесетак километара, на исток све до Никопоља и Трнова. 

Тимочка Крајина је била темељно захваћена процесом преласка *tј/dј  у ћ/ђ
без примера преласка тих спојева у жд/шт. Штавише процес је прешао данашњу
српско- бугарску границу и кренуо низ Дунав, на исток до Трнова. Зона мешања
српског ћ/ђ и бугарског шт/жд налази се тек између Никопоља и Трнова и јужно
од Белограчика.

200 Д. Б. Лукач, Крајина 81.
201 Д. Б. Лукач, Видин 101.
202 Idem 67, 214.
203 Idem 121, 214.
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Процес преласка ǫ у у пратимо у Тимочкој Крајини од последње четвртине
XIII века, што омогућава да се закључи да је он хронолошки наставак тих промена
које иду са српског југозапада ка српском североистоку. И овај процес захвата Ти-
мочку Крајину у потпуности, остављајући један случај источно јужнословенском
начину промена  задњег назала (Буяков Лък). И као и претходни процес прелази
данашњу српско бугарску границу и одлази на исток до Никопоља и Трнова. Зона
мешања је источно од Никопоља и Ловеча.

Епенетско л је ретко, али стабилно документовано на подручју Тимочке
крајине, јавља  се и у западној Бугарској, у којој по правилу не би требало да га има.
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Умрети, то није ништа; али бити забо-
рављен, то је најсвирепија одмазда смрти над
животом.

Јован Дучић.

Иван Ранчић родио се 19. 2. 1906. у Краље-
вом Селу, у источној Србији, у породици земљо-
радника. Основну школу завршио је у свом
родном месту, нижу гимназију у Књажевцу, а
Војну академију у Београду. Тек стасали поруч-
ник одмах је послат на своју прву службу у За-
греб. Концем фебруара (24) 1935. жени се Јеле-
ном Живковић из Ниша, а наредне године до-
бијају сина Мишу. Породица Ранчић живи у Загребу све до капитулације краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, 1941. године. Из ратом захваћеног Загреба, у којем није
било места за Србе, Ранчић шаље жену и дете у Ниш, а он неколико недеља потом
бива ухапшен. Недуго затим, послат је у један љубљански затвор, а одатле у логор,
у Аустрију.

У заробљеништву Ранчић интензивно учи вештину сликања. У то време он је
био уверен да је сликање пре свега занат, па потом све остало. Сва је прилика да му
је неко од заробљеника (можда неки школовани сликар), био први учитељ сликања.
Дисциплинован и радан, жељан нових сазнања Ранчић је, до бекства из логора, на-
учио основне појове о сликарству. По доласку у Швајцарску, у писмима упућеним
жени у Ниш, он наводи да је продао неколико слика које је насликао у логору. Од
тада до краја свог живота Ранчић је сликао, и прошавши бројне утицаје у свом раз-
воју, оставио је иза себе неколико стотина занимљивих радова. Реч је, углавном, о
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пејзажима и мртвим природама. Ранчић је уживао у видљивом свету и у способно-
сти да га пренесе на слику. У својој страсти према природи, коју је добро познавао
он верно тумачи њена расположеља. То се, међутим, делимично може приписати
утицају реалистичке школе који је у тој средини још увек био веома снажан а, де-
лимично и због тога што је Иван Ранчић био самоук, који се образовао посматрајући
радове локалних уметника који су у тој средини већ били постигли запажене ре-
зултате. У својим пејзажима и својим композицијама, он је обраћао више пажње на
боју него на цртеж или композицију, више на светлост него на моделовање, више
на атмосферу него на планове или дубину простора. За њега се сликарство састојало
у томе да што адекватније изрази свој тренутак инспирације – оно што је видео и
осетио. На који начин? Онако како га инстикт гони, не компликујући проблем фи-
лозофирањем. То сликарство је било на добром гласу код једног броја људи у
Швајцарској. 

Године 1951, Иван Ранчић је окончао у Лозани, престижну Школу лепих умет-
ности (Ecole des Beaux Arts). Диплома га није начинила уметником, али му је пру-
жила извесну сигурност, па и заштиту од заједнљивих речи његових суграђана, за
које је он био само „обично мазало.“ Он почиње да слика много слободније, предаје
се са више страсти свом заносу, и не пропушта кроз сито, као раније, сваки насли-
кани детаљ. У сликарству, тај „нови језик“ био је језик експресионизма. У његовом
делу, то се мора рећи, он није био ни довољно чист ни довољно снажан. 

По завршетку Школе лепих уметности, Ранчић се све интензивније бави из-
радом и декорацијом предмета од керамике. Десeтак њих, до данас сачуваних, по-
седују изузетну занатску и уметничку.

Иван Ранчић је био човек горд, који „није имао ружних, увредљивих речи чак
ни онда кад је говорио о људима који му нису били пособено наклоњени“. Окон-
чавши школовање, наставио је да живи мучним животом избеглице, у стану Лесет
Хафнер у Сарадону. 

Иван Ранчић прешао је мучан пут од почетника до уметника са препознатљи-
вим обележјима, од мазала који је копирао туђе радове до уметника са сопственим
стилом. Неки његови пејзажи, нарочито један број акварела, имају провидну атмо-
сферу, лаку и трепераву светлост, у јасним, живим, топлим бојама, с једним нервоз-
ним, грозничавим, хитрим потезом. Он је већ умео да разбије контуру, да дочара
далеке, једва видљиве хоризонте, и да своје пејзаже прелије једном неодређеном
али љупком и благом светлошћу. 

Па ипак, Иван Ранчић кроз све своје сликарство и цео свој сликарски живот
остаће чврсто укомпонован у пејзаж малене и планинске Швајцарске, богате по
својим хладним бојама модрозеленог и тамноплавог. У тим сликама су његови
снови и у њима живи пред нашим очима један део њега сама. Ранчић је сензибилна
природа али окренута реалном свету, и то драго камење своје душе уградио је у
пејзаже и мртве природе. 
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Готово све Ранчићеве слике су сигниране, али ниједна није датирана. Истра-
живачима ће бити изузетно тешко да утврде „све етапе развоја“ овог сликара. Иза
Ивана Ранчића је остало око 350 радова. Реч је о пејзажима и мртвим природама,
насликаних на платну, картону, шпер-плочи и хартији. Занимљиво је истаћи да се
на значајном броју његових уља на платну, као по правилу, и на реверсу налази
неки, ликовно мање успели рад. То може да значи да је Ранчићу у појединим фазама
живота недостајао новац, а како није могао без сликања, он је користио и ту другу
страну платна. Хипотезу заснивам на основу анализа слика на реверсу, код којих је
готово увек паста размазана са демонском махнитошћу. То говори да слике на ре-
версу, нису настале у исто време кад и оне на аверсу. Те слике израз су фрустрације
и сиромаштва у које је често Ранчић западао. Готово сва своја платна Ранчић је на-
сликао тзв. порцеланском техником. 

Анализом Ранчићевих слика долази се до тога да је његова прва сликарска
етапа трајала неколико година, и да је у њој сликао мртве природе (чиније са
воћем). По доласку у Швајцарску, Ранчић је наставио да слика мртве природе. Рас-
поред елемната одражава његов начин сликања по природи, без марљивих скица
и претходних студија и без примене линеарне перспективе. Њима је свима зајед-
ничка тамна палета и наглашени графицизам, али исто тако њих карактерише и
извесна несталност у стилу и техничком извођењу који се код њега често мењају.
Потом је уследила етапа у којој је сликао цвеће, и вазе с цвећем. Графички проблеми
који се беху неприметно увукли у његово сликарство, током трајања прве фазе, не-
стају и његова уметност поприма друга обележја.

Бројне Ранчићеве вазе с цвећем су без икакве позадине сем посредничког то-
налитета голе подлоге, боје се истичу необичном оштрином, међусобно и у односу
на позадину. Иако позадина тежи да се претвори у бескрајну атмосферу која обу-
хвата вазу с цвећем, композиција је потпуно убедљива. Повлачио је четкицом по
боји са грозничавом плаховитошћу одбацивши раније усвојени начин моделовања.
Мада веома конвенционалан сликар, он се сада преобразио у представника модер-
ног сензибилитета. Румено, црвено, жуто, љубичасто слагао је као да је имао на рас-
полагању читаву Јесен. Овом раздобљу Ранчићевог стваралаштва можемо припсати
„гомилу“ мртвих природа, од којих су најбројније вазе с цвећем. Мањи број њих на-
сликан је уљем на шпер-плочи, док су преостале насликане акварелом на хартији
или картону. 

Сачувана је читава серија слика на хартији на којима су насликане руже.
Руже су „поетична“ слика која захтева посматрање из близине. Пастелно ружичаста
и жута боја чине прелаз од јарко белог ка тамно црвеном и тамно зеленом умекша-
вајући општи тоналитет слике.

Затим је уследила етапа у којој је пејзаж био преовлађујућа тема. Ово раздобље
карактеришу смели потези боје који се разликују од стапајућих тонова и глатких
као огледало, које је Ранчић користио на свом почетку. Овде сликар сједињује своје
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интересовање за предмете који се посматрају на лицу места са луминизмом који је
усавршио, посматрајући стваралаштво других сликара. Емоција и тренутак надах-
нућа код њега ће одлучивати и о начину егзекуције, то јест о стилу. 

Четврта етапа је, уствари, синтеза свих претходних етапа у којој је сликар на-
стојао да ублажи поједине своје, сликарске недостатке (перспектива, сенка). Из ове
етапе потиче један број акварела и пастела. То су радови малог формата, одлично
замишљени и добро насликани. У њима нема ничег што изненађује, а ипак они
опијају душу као вина неким дахом сетне поетичности, неким далеким присећањем
на Тарнерове магле. Ипак, неки нарочит лирски акценат, неки особен звук у палети
дају тим радовима једно индивидуално обележје. 

Ови пејзажи су много слободније насликани, што ће рећи да Ранчић није „бук-
вално копирао“ мотив који му је био пред очима. То је један те исти мотив, који је
он готово увек другачије видео. Ранчић је, вероватно, посматрајући један пејзаж,
нотирао само главне контуре. Вративши се кући, он би, под још свежим утиском
онога што је видео у природи, урадио највећи део слике, а потом би је опет носио у
природу и тамо допунио неким детаљима. Тако је, вероватно, радио неко време. По-
знато је да једанпут формиране слике у свести постају као нека жива бића, која живе
све дотле док живи човек. 

Врло срећно је формулисана једна сликарска концепција кад је речено: ,,Треба
сликати ефекте које нам ствари дају, а не саме ствари,“ – другим речима, треба сли-
кати оно што нам наша визуелност сугерира, а не буквално онако како наше фи-
зичко око види. Слика ствари које наше око види пролази кроз разне центре и
лабораторије, физиолошке и психичке процесе, док се првобитна сензација не пре-
твори у свесну слику, која путем асоцијације буди једну или више слика раније фор-
мираних, које дремају у подсвести. А ове опет утичу на њу, те се она може битно
разликовати од предмета у природи. 

Једна од одлика Ранчићевог сликарства је скроман и штедљив избор сред-
става којима је слика начињена. Његове слике су направљене са неколико боја и то
врло уздржаних: нема ни јаких зелених, ни дречећих жутих, ни јаркоцрвених, а све
опет делује као да је сликар користио безброј боја и нијанси. Оно што један број тих
пејзажа чини ванредним је, треперење сунчеве светлости на њима. 

Ранчића се нису тицали стилови и правци у сликарству; он није веровао у
старо и ново, нити је икад ради струја које су га окруживале и помислио на какво
насиље над својом личношћу. Ако је дошао до неког карактеристичног начина сли-
кања, то је зато што му се он наметнуо сам по себи у једном тренутку као једини
могућ начин да се ваљано изрази.

Мислим, да је овде важно што је потражена карактеристична одлика талента
Ивана Ранчића и што је покушано да се она дефинише. Најзад, истакнуто је, колико
је то могуће писаном речју, необична уметност захваљујући којој је могао да искаже
одређена стања душе пластичним сликама.

227



Његове слике ће за свакога бити доживљај. Јер на крају, када их разгледате и
заборавите њихове називе, остаће вам још дуго у души дрхтање неко пуно тајан-
ствене лепоте. 

Ово је прича о човеку необичне биографије, који је пометен ратном несрећом
заувек изгубио могућност да живи са породицом у својој земљи. Одлазећи из
Србије, није ни слутио да никада више ногом неће крочити на њено тле. А волео је
своју земљу, и патио за њом. Патио је и за супругом коју такође, његове очи никада
више неће видети. Тај тужни самац, развлачио је своју судбину по брдима и удоли-
нама Швајцарске, радећи свакакве послове да би преживео али и имао оно мало
средстава за две своје велике љубави: сликарство и цвеће. То га је одржало у животу,
и спасло лудила. У Швајцарској је, деценијама продавао своје пејзаже и мртве при-
роде. За ту врсту сликарства добио је и неколико награда. А онда је стигло много
значајније признање за његов сликарски рад – позив да изложи своје слике у Новој
галерији модерне уметности у Лозани. Сва је прилика да је изложба у Лозани –
славном граду науке и уметности, била добро прихваћена од стране публике. Сада
већ познат сликар у Швајцарској, Ранчић ће нешто касније, поново излагати у Ло-
зани и, у још неколико градова у Швајцарској.

Заморен борбом за новац, исцрпљен свакодневним напорним радом, заморен
животом избеглице и околином коју је само богатство чинио срећном, Ранчић је
доживео нервни слом. У његов живот, сада, као кроз отворена врата, улазе жене, не
жена. Оне му пију снагу и троше тешко зарађени новац. Побољевао је, али се није
тужио. Током 1986. доживео је још један нервни слом. Иван Ранчић сада застаје и,
први пут, унезверено, збуњено гледа живот. И све му се чини бесмислено. Улице,
куће, све му се чини грозно, он осећа смрт и жели да некуд оде да не умре осамљен,
он који је целога живота био сам. Пријатељи га одводе у старачки дом у Корби-
ријеру. На своје сликарство гледао је мирно као чобанин на своје стадо, чим је био
лепши дан, одлазио је и сад, под старост, да слика.

Умро је од срца упропашћеног радом 26. 1. 1987. године у Корбиријеру. Кре-
миран је по сопственој жељи, а урна са његовим пепелом чува се у Корбиријеру.
Иван Ранчић је, као човек, хтео и успео да за нас ( у Србији), остане потпуно анони-
ман. Као уметник, није могао да спречи да један број Швајцараца у њему види та-
лентованог сликара.

А домовина, често зла мати, потпуно га је заборавила. Швајцарска, чију је
земљу својим знојем Иван Ранчић натапао готово пола столећа, није га никада смат-
рала својим, и није га удостојила држављанства.

Ништа не указује боље на тешку путању и друге бриге наше свакидашњице,
но то да је о овом сликару, 26 година, после смрти први пут нешто написано.

Иако, дакле, његове слике не носе хук савременог живота оне ће засигурно
обогатити нашу уметност. То сликарство настало далеко од родне груде представља
последњу још неисписану страницу српске уметности XX века.
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Иван Ранчић је типичан пример човека предратног српског васпитања и пред-
ставник оног времена у коме се говорило само о подношењу жртава за земљу и за
заједницу. То васпитање и то време нису допуштали да човек говори о себи и о свом
раду. Он није слао своје радове на изложбе у домовину, нити му се глас чуо у јавно-
сти (само је на реверсу једне слике, оставио прегршт података из своје богате био-
графије). И тако се догодило да он, који је дуго живео на Западу, остане до своје
смрти, у сенци. Али сада, кад је опет изашао на светлост дана, још једном се по-
тврдило старо правило: да се уметничка вредност и истински таленат не може ни
сакрити ни уништити.

Кад једнога дана сликарска заоставштина Ивана Ранчића буде до краја истра-
жена, систематизована и презентирана јавности, она ће у Србији засигурно добити
своје поштоваоце.
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Уметничка академија Исток Књажевац и Књижевни клуб „ Бранко Миљковић“
Књажевац расписују тринаести песнички конкурс за награду „Раде Томић“ , која се
додељује у расположивом термину од 15. маја до 30. Септембра 2014. године, на
манифестацији „Дани Радета Томића“, и то:

- Прва награда: За најбољи песнички рукопис (необјављену књигу песама) по
оцени стручног жирија и

- Друга и трећа награда: За најбоље циклусе песама (три до пет необјављиваних
песама).

Награда се састоји од:

- Прва награда: објављивање победничког рукописа у форми књиге, у издању
Уметничке академије Исток, едиција „Исток“,

- Друга и трећа награда као награде за циклусе песама у новчаном износу по
одлуци Академије и Клуба.

- Повеље за све награђене.

Право учешћа на конкурсу имају сви аутори који пишу на српском језику, а
рукописе необјављених књига песама као и циклусе необјављиваних песама у три
примерка, под шифром (са разрешењем шифре у посебној затвореној коверти,
заједно са рукописима) пошаљу искључиво поштом на адресу: Уметничка академија
Исток и Књижевни клуб „Бранко Миљковић“ 19350 Књажевац, пошт. фах 58, са
назнаком-за награду „Раде Томић“, најкасније до 15. 04. 2014. године.
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