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ИСТОК – ПРВИ ЈУБИЛЕЈ 
реч уредника 

 
 

Обрен Ристић 
 
 

Својим десетим бројем Исток је пред нама! 
И пред светом (како у једној песми каза Раде 

Томић Ево ме пред лицем света...). 
Једном речју, за три године, десет бројева, у пет 

свезака, не значи неку сензацију, али, такође, та 
чињеница не представља мањи квалитет, а нама мање 
радости и задовољства уживања у овом првом јубилеју, 
како јубилеју Истока, тако и нашем. Напротив, можемо 
бити задовољни што смо, упркос многобројним 
препрекама, успели да пронађемо пут до читалаца и 
сарадника и у овим тешким временима опстали на 
културном небу Србије, где обитава велики број 
часописа и осталих публикација исте или сличне 
оријентације. Најважније, одржали смо континуитет у 
излажењу (макар то и није увек било по предвиђеном плану), одржали смо ниво 
квалитета прилога и чак отишли корак даље у квалитету штампе и уопште техничке 
стране часописа, поштујући оригиналност дизајна.  

Иза Истока, поред редакције и бројних сарадника (аутора књижевних прилога, 
аутора превода, сликара, аутора дизајна, лектора и коректора, техничког уредника и 
штампарије), као и Министарства културе и информисања Републике Србије и 
Општине Књажевац, стоји издавач,  Уметничка академија Исток која је основана као 
удружење грађана крајем 2013. године. После опсежних припрема које су 
подразумевале најпре добру, и у што већој мери оригиналну концепцију самог 
часописа, која би га издвајала из мноштва публикација, а потом и дизајн у који ће се 
све ово планирано упаковати ради послужења књижевним сладокусцима као 
конзументима, већ на самом почетку 2014. на истоку је освануо нови дан, грануло је 
сунце и новим и другачијим сјајем обасјало Исток (часопис за књижевност, уметност 
и баштину), који, поред овог, може имати и значење извора, врела из саме дубине 
времена, историје и традиције, али и откривања нових вредности које истичу на 
истоку. 

Из тих разлога  овај јубиларни број (о претходним смо већ писали) припремили 
смо тако да, имајући у виду назначену концепцију и предвиђене рубрике, поприми 
мало више оне наше завичајне боје. На самом почетку, као правило или устаљена 
пракса, број отвара Наша антологија и у њој Слободан Стојадиновић Чуде, песник из 
Ниша, тачније Каменице код Ниша, са избором песама који је сачинио његов колега 
и пријатељ Зоран Вучић, песник са Тресибабе, уз краћи критички осврт. За Источнике 
узели смо песнике лауреате Награде „Раде Томић“, али само оне награђене у периоду 
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од 2007. до 2013. године (добитници из 2014. и 2015. већ су објављени у претходним 
свескама нашег Часописа, а лауреат за 2016. годину представљен је у овом броју, али 
у рубрици Разлог и то онако како уобичајено то радимо: поезијом и критичким 
освртом на његову поезију, тј. награђену књигу, уз краћу биографију и одлуку 
жирија). Мостови традиционално објављују литературу преведену са других језика; у 
овом случају то су преводи песника из Јерменије, Русије, Словеније, Румуније и 
Словачке.  Погледи/есеји у овом броју доносе два есеја – О Срећи Саше Радојчића и 
Државни сатиричари и ини Ивана Ивановића. Осврти/прикази у овом броју су 
својеврсна критика о нама, јер у целости доносе критичке осврте на сва досадашња 
издања Едиције Исток. Завичајност/баштина и културно наслеђе, као и обично, 
представља текстове из духовног и културног наслеђа нашег краја и у овом случају 
три таква текста у којима њихови аутори (Недељко Богдановић, Живојин Андрејић и 
Роберт Радић) говоре о значају лексиколошких проучавања говора југоисточне 
Србије, као и о српској средњовековној жупи Тимок у земљи Тимок и о Рачи – 
лепеничком среском месту као стецишту Тимочана крајем 18. и почетком 19. века. 
На крају (а пре Библиографије Истока) следи Ликовност/портрет уметника, рубрика 
у којој на известан начин изражавамо захвалност уметнику чије слике красе часопис, 
и то како на самој корици, тако већи број страна и унутар корица; у овом случају 23 
слике нашег академског сликара Драгослава Живковића из Књажевца. Уз попис 
коришћених радова и биографију сликара објављујемо и критички осврт ликовног 
критичара Дејана Ђорића. 

На крају, круна свега реченог, а и самог броја – Библиографија Истока, која 
за овај наш мали јубилеј, а у циљу минималног обезбеђења информисаности, поред 
уводног дела, доноси садржај свих бројева/свезака, затим Исток у бројкама и Попис 
радова и аутора (Попис обухвата импресум часписа и преглед под називом Књижевни 
и други штампани прилози – преглед свих аутора и радова по бројевима и свескама, 
нумерисаних редним арапским цифрама од 1 до 184, који овде представља стручни 
регистар). Из овог пописа се издваја седам регистара и то: Регистар преводилаца, 
Регистар аутора ликовних прилога, Регистар приређивача, Регистар интервјуисаних, 
Регистар аутора, Регистар аутора по рубрикама и Регистар по насловима. Сви 
регистри су рађени тако што су јединице разврстане по азбучном реду презимена 
аутора, а поред имена се налазе бројеви јединица из Пописа аутора и радова – 
Књижевни и други штампани радови. 

После овог јубиларног броја надамо се да ће бити лакше и лепше.  
Свима који су досад, на било који начин, помогли (рукописима, саветима, 

техничким решењима, приказима и освртима, лектуром/коректуром, штампањем, са-
радницима из уредништва), понајвише читаоцима, потписник овога уводника остаје 
захвалан. 
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ШТА НИШ ЧЕКА 
избор из поезије 

 
 

Слободан Стојадиновић 
 
 
БАРА ИСТИНЕ 
 
У кафани пуној тунела јецам слободно 
Са буђавом девојком држећи се за усне 
А њена мајка и баба каде нас играјући 
Око нас и препирући се која је коју 
Више теже и радозналије родила 
 Песма је трафика у којој се могу 
Купити јефтино изгледи за порочност  
 Зато песма чита читаоце и помера 
Раздаљину између себе и наслова 
 Девојка се топи а ко је сакат 
Самостално леди се и ако се икада  
Разледи остаће устајала вода или ће  
Постати бара истине 
 
 
КОЈЕ ЈЕ ГОДИШЊЕ ДОБА 
БЕОГРАД 
 
Које је годишње доба Срба Београд 
У поезији знао је покоји млади гад 
У средњем веку али нема доказа 
Ни код Драинчевих винских снова 
Беху ли ти витезови каћуни или јарци 
 
У цркви Свете Петке на Калемегдану 
Драинац је на Видовдан 1914 последњи  
Пут пио воду из руке не знајући до краја 
Које је годишње доба Срба Београд 
 
Или је миш бели грицкао ту загонетку 
У дувару куће у засеоку Џукеле села  

Трбуња 
Двоумећи се да ли се више пишу песме 
У четничким или партизанским  

штабовима 

О да је знала моја мајка каква ћу  
питања 

Постављати себи у шездесетој години  
Могла је да ме не роди баш на Ускрс 
 
 
ЧИТАЊЕ ЈЕ ПИСАЊЕ 
РАЗГЛЕДНИЦА 
 
Напиши песму само да се види да је  

ничија  
Виша је песма која тражи песника од  

песме 
Коју песник иште и тек читањем  

свака се песма  
Допуњује и скраћује Хомер и Данте и  

Пушкин 
Настасијевић и друге велможе  

захваљују се 
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Непрестано читаоцима својих књига  
на вољи 

Да разумеју себе али мало је оних  
који чују 

Шта мрморе те тврдице и цепидлаке са 
Немерљивих растојања између стихова 
 

Нема читања које није одаљавање  
од текста 

И себе: туђа исповест ретко нам је туђа 
Не би се писало о себи да има бољег  

начина 
Да насликамо друге: читање је писање 
Разгледница самом себи са пустог  

острва 
Песма воли оне којима је дуга и кратка 
Истовремено и најбоље је читати  

ненаписано 
Само се тамо о теби ћути с поштовањем 
Која би песма дозволила да буде  

објављена 
Када би могла само себе читати и  

прочитати 
 
 
МАЛИ СПАХИЈА 
 
Ја сам мали српски спахија 
Кувам ракију у подне 
И размишљам шта ли би написао  

Принцип 
Да је уместо њега пуцао Андрић 
 
Купио сам неколико села 
И уложићу их у сонете 
Неће се више свет смејати 
Како ми плачемо 
 
Висине понорнице обложене су 
Сумњама а брзопојка непогрешиво 
Проси неодлучност али запевати 
Неће ни вртложно ни таложно 
Ко судбину дувни не забавља 
 
 

ШТА НИШ ЧЕКА 
 
Десет година сваког месеца бацам  
Две недеље у Нишаву књиге и списе 
Ал нико не покваси ноге 
А камо ли да се удави због поезије 

Чека Ниш да Американци  
почну бацати 

Новац падобранима и нема Нишлије 
Који није набавио бар једног слугу 
Са истока да уместо њега скупља доларе 

Можеш у Нишу изгубити главу 
На улици или у кафани али се нико неће  
Сагнути по њу чак и ако има златне  
Минђуше на језику и да нема странаца 
Који подучавају демократији и брзом  

плачу 
Играло би ко зна колико Ћеле-кула 
На сваком ћошку уз рок-рак музику 

Путниче који пролазиш кроз  
Ниш 

Не чуди се што домороци с тобом неће  
Говорити српски: ти српски говориш  

боље 
Од њих а они твој језик воле више од  

тебе 
Не бој се ничега чујеш ли чувену  

нишку максиму: 
„Купи прасе да га јебем јебага оно  

црче.“ 
Путниче док пролазиш кроз  

Ниш не плачи 
Иначе смејаће ти се путовање кроз  

себе 
 
 
ГРВАЉУГА 
 
Није ми необично што спавам  

генералски 
Кад се из кафанске битке докотрљам 
У базу уверен да заиста умиру  

господски 
Само они што нису знали да у  

господа 
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Иако су о свом веку просили жеље  
туђе 

Да ли је коме чудно не брине ме 
Што ево већ многа лета будим се 
Не знајући да ли сам се вратио из  

рата 
У коме сам погинуо или крећем у  

напад 
На све што ми је најдраже неспреман 
Да се сетим ни једног загрљаја 
Док издајем наређења огледалу црном  
Како да се распукне и покаже путеве 
Сваком који не уме честито залутати 

Ко се није ни једном пробудио  
командантски 

Ни у милицијској рупи везан за  
радијатор 

Ни у непознатој цркви са непознатим  
собом 

У мојим песмама неће му се дати да чује 
Молитву за спас душа раба божјих  

одусталих  
Од песме а коме год измиче сенка име  
Нека се не љути превише растресито 
Што певајући о слатким мукама са  

многима 
Не налазим за пијанство замену  
Имао сам власт над својим невољама 
Али од мене се тражи да заборавим  

ко сам  
Иначе ће ми забранити употребу  

тоалет папира 
Јер ми је дупе националистичко и нема  
Лиценцу за слободно срање али ко  

ми све узима 
Нека зна да у све спада и моја несрећа 
 
 
БЕКСТВО 
 
Побегао сам из ропства уз помоћ  

винских облака 
Поносно носим самоћине перике  

кроз књижевне 
Логоре а пред чашом песника што  

врти о врату  
Наковањ пун идеја редовно слушам  

сонет 

 Да зна колико волим  
пренемагања никада ме  

Жена не би ишамарала и још би у  
поноћ устајао 

Из кревета и чудио се ко ми песме  
пише када их 

Не пишем ја али поради и за мене  
часно лудило 

Вино ми ништа не одрече до краја и  
рука се њена 

Не поколеба у замаху и тресну ме  
тамо где ми је  

Највише годило и осванух слободан  
од приговора  

Да сам икога оставио на слободи 
охоло али заузе се  

За мене чудо са својим генералим а и  
пророцима  

И када сутрадан диже на моје навике  
и сујетин 

Прибор дувачке оркестре схватих да  
није време да  

Судбини исправљам податке и  
превртао сам се по  

Кревету знојав од слободиних  
жуљева опекотина и  

Мећава и поздрављао сам се са  
сликама које сам  

Сликао сузама и захваљивао сам се  
Господу што је  

Слобода тако изненада и силовито ме  
зграбила и  

Још се захваљујем Господу што је  
препознао као 

Праведне жеље којима нисам смео  
Никоме верити нити 
 
 
МОЖДАНИК 
 
Можда и двапут видех Милоша  

Црњанског 
На дан Мртвих књига са једном под  

мишком? 
 Цариници филипике пишу. 
 Маска је комесар мириса. 
 Како да не скачем увис док  

слушам 
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У берберници о цени стоке! 
 Опасно је шетати по парку:  

дрвеће 
Намигује песницима. 
Можда и двапут видех Милоша  

Црњанског 
Како судбини својој поклања–чизме! 
 
 
ПОНОЋ 
 
Неко је викнуо не осврћи се на то 
Што су ти редови горки и што  

поезију  
Под гологлавим небом нико не чита 
Ето тај је и додао у врућици: певај 
Певај стрвино 
Сагнуо сам главу над папиром 
И потонуо у живот 
Мало касније у истом веку док су 
Још спавале бомбе над Африком 
Скидао сам тежину цепајући брда 
Хартије заборављајући да сам се  
Срео са својим путем у сну 
 Сутрадан црнела се ова песма 
Пред уредником Ловачких новина 
Ћутао сам и гледао како се његови  
Снови шире и трну 
По одстрањеној утроби песме 
 Ово ћу штампати рекао је 
Кад је од моје јучерашње песме 
Остала пред њим само сенка 
 Свему дође почетак 
Али твоја ми је песма додијала 
Рече ми келнер на пристаништу 
Била је поноћ више нисам могао  

побећи од 
поноћи  
 
 
... 
Ко тражи моје време 
На Трагу поражених 
У очима будућих зима 
(када се сретнемо 
Неко ће од нас 
Сна да се одрекне) 
 
Не може никада гроб 

Толико да нарасте  
Да се од њега образ не види 
 
 
ЗАНОС 
 
Излазио сам са сунцем 
И умањивао му сјај 
И засмејавао га 
Кад опази каква висина 
Недостаје светлости 
 
Проучиће анђео стилист 
Зашто су се набирали 
Сунчеви зраци кад год се  
Котрљао једини камен 
На ком је у Србији 
Могућом била песма 
 
Како ће треперити сунце 
Када будем стајао у реду  
За заборав 
 
СРПСКИ СТИЛ 
 
Из манастира не изађе пророк без  

неба 
Под табанима: коме се случи да  

прескочи 
Тридесето лето ван иловаче уводе га у  
Песму слепци али ко има  

господственијих  
И лепших издајника од нас. Мало се ком  
Големом јунаку зна име са свих  

страна а  
Отпадницима клупче родословно  

мотају  
И размотавају деца још у дубку. 
Дивота: седим на гробу испод ког  
Лежим и правим распоред часова и за  
Горе и за доле. 
... 
Ноћ је још на гробљу: побија крстове.  
И Господ је са крста говорио мало. 
 
О ником не говоре крстови но оно  
У шта су пободени. 
  



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10 

 
 

 15

ЈУТРИНА 
 
Из аутобуског рова нишани се најбоље 
На кривинама при наглом кочењу 
Сви псују наглас или у себи 
Нема часа за дељење љубавног летка 
Свако је сваком крив што се познају  
И робују у истом покретном логору 
Не очекује се од разговора избављење 
Ни од суманутог ћутања устанак 
Нови путник убрзава те да стигнеш 
Где ти се не иде прљавих ципела 
Цвиле парфеми разливају се крејони 
Опкољени ескадронима зноја  

племићког 
Само што се нису помешале беле 
И црвене пене а ти нишаниш у  

провалију 
Промичу претичући аутобуски дим и  

прах 
Трубећи коњаници љути намирисани 
Ретко ком је гуја за појасом 
Пуца се са свих страна и ко преживи  
На семафору запевају му на паркингу 
 
Испоручио бих ти јутро трапавије 
Али светог Илије је непомерив дан 
и није упутно исправљати икога  
Успаљивањем нити будити распарена 
Осећања ван песме римоване:  

зализака 
Поветарчевих се чувај а удварај се 
Себи сакато запарложено оборено 
Стојећи и певајући на дугмету 
 
 
ОСМАТРАЧНИЦА 
  Раду Драинцу 
 
У младости раној кружећи око греха 
Са даровима који му приличе и секу 
Сенку на пола ја сам се издалека 
Враћао силазећи низ сумњу на  

припеку 
 
Пио сам из револвера а летке 
Нудио по завереничкој цени сваком  
И спремао се да узлетим из крлетке 
Следећи дим песме ка себи нејаком

Има од тада Хипнос и за мене 
Осматрачницу која се вероломно сели 
Са крста под крст где ћуте анђели 
 
Са ње се види колико од јутра плене 
Стихови у младости и за какве снегове  
Престасмо да певамо за планине и  

брегове 
 
 
ОТРОВНИ СОНЕТИ 
 
 1. 
 
Колико сам попио сонетних венаца 
С ногу брзоплето бежећи од склада 
Зна провиђење и зато крв баца 
На беле стихове одавде до...Мада 
 
Ко је слутио себе у намери 
Саткао је бар сенкину сузу 
Ох слаткиша су пуни револвери 
Они знају како кога да помузу 
 
Забуна је дама која увек прими  
Заносе у школи али загонетке 
Као племство веће од досетке 
 
Таложи у страну да ојача зима 
Да оцеди шта је за Господа  
Док ја не опевам царства оба 
 
 2. 
 
Куповао сам једне целе зиме 
Пастернакове моделе у Нишу 
Од коњичког капетана а име  
Већ ми се ширило по каишу 
 
Грлио сам смрт кроз риме и метре 
Смрт забавља кад год си лаком 
Нека је жива и слатка сваком 
На растојању од брзе заклетве 
 
Плаћао сам те часове из глуме 
Уздржавањем од имена мог 
Уместо мене одлазио је из шуме 
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На тајне задатке црни глог 
И ја за њега облачим од тада 
Истину у оно по чему пада 
 
 3. 
  
Паде ономад у Сократову салату 
Са тројанског коња вртешка 
А истина ми још цвили о врату 
Колико су тесна врата тешка 
 
Сиђох у живот да поставим  
И бирам поноре за забаву 
А Сократ чије навике гостим 
Још шири идеју миришљаву 
 
Ономад у Сократов чанак паде 
Са тројанске кладе ивер 
Ко још мари за истине младе 
 
Док је у њему сита звер 
Такав је дан нема додатак 
О Сократу се стара Паја Патак 
 
 4. 
 
Сликам у кади по води и по пени 
Свежину и њене вртоглавице просте 
А купам се да се одупрем промени 
Када ми из младости дође у госте 
 
Не зна се колико успомене могу  
Да скоче уназад и у висину 
А обазривост у замки излогу 
Чува сумњи гипкост и ведрину 
 
Од густог појања једва се чује 
Ичија заклетва а трепери докон 
Тренутак ко зна чијег бога 
 
Пијем у кади вино а олује 
Мећаве и буре сликају ми закон  
По коме душа тражи Васкрслога 
 
 5. 
 
Од себе нећеш ништа боље јести 
Ал додај све што тело круни 
А разумом се понекад причести 
У похари у кривоклетству и побуни

Бирај наопако с искуством немара 
Свима је главе дошло задовољство 
Зато нека ти у стиховима заудара 
Једнако љубав издаја и чојство 
 
Само оно што ти никако не прија 
Трпај у себе сади свете ране 
Радуј се кад се смркне више но кад 
сване 
 
С висине на живот гледа поезија 
Зато лети и певај у лету 
Теби мир не треба као свету 
 
 6. 
 
Лумпујем уз сирће купујем за сонет 
Сан по пропланцима звука и боје 
Чувам црне козе и свиње а мекет 
И гроктање биће једном песме моје 
 
Баш као што су оном слепом Грку 
Постале песме со морска и лађе 
Ко шта чува то му се и нађе 
Од навике кад изгуби трку 
 
Ноћ сецка романе и залаже 
Да ли ме ико чује или види 
Не куне се никоме ни један диктатор 
 
Расејаност хоће чудо и помаже 
Песми да се свог песника стиди 
Певах тако једном ја уз вентилатор 
 
 7. 
 
Опевај ме магло сачувај поразе 
Сабиј у излишност охолости пуста 
Усправљам се да ме љубави прегазе 
Да смрт покаже колика су јој уста 
 
На столу су шифре карте и ордење 
Шта је у чашама то ће се открити 
Када се узида крваво камење 
У самозаборав у наличја лик ти 
 
Коме је свој занос природа продала 
Чијем гробу служи и кошуљу преде 
Нек певају ћутњи јатаци победе 
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Где је отаџбина и са ким спавала 
Неће њена суза сазнати од мене 
Певај магло ти си тачно време 
 
 
РУТАВА ИДЕЈА 
 
Колико сам био у ХХ веку 
Достојевски у Србији 
У Кини се зна 
И флашира за Америку 
Иако им је мучно 
Растати се од ископина сна 
 
Тешко је мени доћи до флаше 
У којој сам 003 Достојевски 
Али ми је драга што ће се 
У сумњама окупати рутаво 
Идеја рутава 
 
 
 
ПРИКОВАН ЗА СТЕНУ 
 
Прикован за стену скупљам сунчеве  

зраке 
По читавом телу из прве борбене  

линије.  
Кожа ми је црвена, пликови пуцају а  

ја се  
Осмехујем сунцу и машем му гнојавом  
Руком.  
Ни Прометеј ни ја нисмо хероји него  
Бедни повлађивачи дневном светлу. 
 
 
ТАКО ЈЕ У ПЕСМИ  
 
Заборављам још заборављам себе 
Једног дана заборавићу 
Да заборављам 
 
Лепо је намигнути никоме 
Лепота не замара само себе 
 
Тако је у песми чује се нечувено  

Види се невиделица мрси празнина 
Осећа се све да нас ниште не узме 
Претопљене залеђивањем душе 
С идејама које одвише троше 
Зимску идилу и летње преображаје 
 
Не напуштам те самоћо  
Док заборављам себе 
Растаћемо се када не будем имао  
Више шта да заборавим 
 
 
СЛЕЂЕН ИРОНИЈОМ 
 
Пролазе кроз кафане, кроз мој  

живот, војске 
Побеђене које су се, такође, заредиле. 
Зар се осипам сабијајући у лирски  

логор 
Мит детињства и илузију младости? 
Зар је зрелост песника историјска  

равнодушност, 
Може ли се живети слободно, без  

наде да лаж 
Саму себе плоди, као и сву  

колебљивост, сав 
Талог истине са гробова? 
Лавеж времена одјекује само над  

празном хартијом! 
Мотиви су код мене издахнули: из  

мојих речи не базди 
порука, али не мирише ни њен одјек.  
Ако некога заводим то је најпре моја  

вера у јуче. 
Ту је негде песма, а живот, сипљив  

чичица узалуд се 
окреће за собом: слеђен иронијом да  

из мене  
не избија усамљен презир живота  

загледаног 
у сенку што се увећава разјапљених  

чељусти,  
одустајем од стихова, у песми, њом  

самом. 
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ПОСЛАНИЦА АНТОЛОГИЧАРИМА 
 
Кад већ ни преци, ни жене, ни љубавнице, ни деца,  
Ни пријатељи, ни непријатељи не могу да вам нађу  
Посао други послушајте несрећници. 
Нема песме која није достојна антологије ни оне 
Која је достојна. Свака песма може обасјати неки  
Извор а ниједна све. А ко истиче пабирке хули на  
Целину. Када би знали зашто се пишу песме бежали 
Бисте и од помисли да од хиљаде језика и милијарди 
Песника правите краставу жабу која већ постоји и  

коју 
 
је њен Творац сачинио од чега му беше воља. 
Има песама лепих и дубоких, ружних и широких,  

тврдих 
и меких, тесних и високих, љутих и слатких,  

белих и црних 
и шарених и зову се народне и другачије и зову се 
уметничке и слично и зову се божије и како им он  

суди, 
али немогуће је да нисте ако ни читали а оно бар  

листали 
ни једну једину антологију ненаписаних песама.  

Јесте, 
Пева се и пише и памти и заборавља подуже а  

помислите ли 
Несрећници ко пева, пише и памти и заборавља? 
Песници? Којешта! Зар љубичица мирише и  

славуј поје? 
Зар земља рађа? Или се небо плави? Зар човек и  
      то песник 
Или како га већ зову пева и пише? 
Не! Не и НЕ! 
 
 
 
 
Избор из поезије Слободана Стојадиновића сачинио Зоран Вучић 
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ОДБРАНА ОД НАРАСТАЈУЋЕГ 
БЕЗДУХОВЉА И НИШТАВИЛА 

 
 

Зоран ВУЧИЋ 
 
 

Слободан Стојадиновић1 (1948–2011) један је од најособенијих песника друге 
половине двадесетог века и прве деценије новог столећа. Бунтован, ироничан, сар-
кастичан – противник свемогуће глупости и сваковрсног насиља над духом, пун 
унутрашње слободе био је сасвим у складу са својим именом. Стојадиновић је рано 
напустио животну и књижевну сцену, али се песнички потпуно остварио у једанаест 
песничких збирки и неколико избора песама. Имао је овај истински, особити 
песник добре узоре (а међу њима и највољенијег, Драинца) и то није прећуткивао 
нити порицао, јер добре песнике учење чини још бољим, а недаровитим не могу 
помоћи ни најбољи учитељи.  

Доследан у својој побуни против идеолошких стега, малограђанских моралних 
конвенција и масовног партијског слуганства и лизисаханства, Стојадиновић је у 
свом књижевном делу оставио поуздано сведочанство о времену у коме је живео и 
стварао. У свему о чему је овај песник говорио, а говорио је о многим појавама, 
наслеђу и књижевности, али понајвише о стварности којом је био испуњен и окру-
жен, оставио је лични печат. У виђењу те стварности изражен је његов лични угао 
гледања кроз скепсу и неверовање да овај свет може бити поправљен и уљуђен. А 
уосталом, песниково је да укаже на непочинство и нарастајуће зло, а не да 
поправља, јер он не може оно што само Творац може, иако има оно најважније што 
му је он дао – реч од које све потиче. 
                                                        
1 СЛОБОДАН СТОЈАДИНОВИЋ (Ниш, 2. мај 1948 — Београд, 11. април 2011) био је српски песник, 
приповедач, ликовни и књижевни критичар. 

Основну школу завршио је у Каменици, код Ниша, гимназију у Нишу, а Факултет политичких наука 
у Београду 1979. где је живео до 1997. године. Уређивао је књижевност у Панпублику, Научној књизи, 
Хипносу, покренуо календар Хипнос, био члан редакције Српског књижевног гласника (1992 – 1997), 
обновитељ и главни и одговорни уредник часописа Слава, који је излазио у Нишу (2002 – 2004), а потом 
покретач и главни уредник часописа за причу Прича, од 2007. до смрти. 

Заступљен је у бројним изборима и антологијама српске поезије у земљи и иностранству. Песме су 
му преведене на италијански, бугарски, немачки, француски, хебрејски, енглески и македонски језик. 
Био је један од последњих српских боема песника. 

Књиге песама: Временик, Ниш, 1973, Темељник, Ниш, 1978, Понорник, Београд, 1985, Данајски 
дарови, Београд, 1987, Карарука, Београд, 1990, Чудеова певања, Београд, 1992, Полицијски час, 
Београд, 1994, Бројање до један, Београд, 1999, Униније, Београд, 2002, Можданик, Београд, 2003, 
Распасана команда, Београд, 2006. и Крчанов блок, Београд, 2009. 

Изабране песме: Il fuoco nero, на италијанском, Бари, 1992, Песме, Ниш, 1996, Данаиске дарове, 
на бугарском, Софија, 1996, Рапсодија страха, Београд, 1998, Бројање до један, Београд, 2010. 

Приповетке: Кротитељи ваздуха, Ниш, 2000. и Невечерњи дан, Београд, 2007. 
Антологије: Чегарски венац, Београд, 1996. и 2009, Драинчева споменица, Београд, 1999, Венац за 

Достојевског, Подгорица, 2005. и Споменица Бранислава Петровића, Београд, 2010. 
Награде: Награда „Лазар Вучковић“, 1998, Награда „Раде Драинац“, 2002. и Награда „Милан Ра-

кић“, 2010. 
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Слободан Стојадиновић је био један од ретких песника који је живео своје пес-
ништво, а трошни живот без мере трошио, свестан да ће ефемерно увек постојати 
и ниско настојати да поништи истину, врлину и љубав. Зато се и у животу и у песми 
бранио од насиља, глупости и испразности иронијом, сарказмом и цинизмом када 
друкчије није могао да одбрани своје духовно биће од разних згубидана и насртљи-
ваца на разум и интиму стваралачког бића.  

Слободан Стојадиновић се опробао у готово свим песничким формама, у веза-
ном и невезаном стиху, у сонету и класичној строфи, бавећи се својим добом и жи-
вотом, али и преиспитујући традицијско, митско, философско, историјско и по-
литичко наслеђе, често се спорећи са утврђеним начелима, са којима није могао да 
буде сагласан. Али, његовој пажњи није измицало ни оно садашње, дневно, ов-
дашње, неспокојно, накарадно, прљаво, ружно и зло. Упркос преовлађујућем 
сивилу, имао је овај песник и осећај за лепо, нежно, добро и праведно којим се, ту 
и тамо, у песмама бранио од нерастајућег бездуховља, ништавила, глупости и ба-
налности.  

Песник Слободан Стојадиновић је усправно и достојанствено прешао свој суд-
бински пут, не без сумњи и посртања, како истински песник једино може и мора. 
Иза њега остало је постојано књижевно дело о коме ће будуће праведније судије и 
умнији тумачи судити. 
 

 
З. Вучић, С. Стојадиновић Чуде са ћерком Маријом и М. Михаиловић Цера 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСТОЧНИЦИ 
 



НАШ ЈУБИЛЕЈ 
 

За Источнике смо одабрали песнике лауреате Награде „Раде Томић“ и то само оне 
награђене у периоду од 2007. до 2013. Године,  јер су они за 2014. и 2015. већ објављени у 
претходним свескама нашег часописа а лауреат за 2016. представљен је у овом броју,  у 
рубрици Разлог. 

Лауреати Награде „Раде Томић“ су: Живко Николић (2007), Гордана Боранијашевић 
(2008), Љубиша Рајковић, спец. признање (2008), Мирослав Тодоровић и дејан Богојевић 
(2009), Зоран Вучић (2010), Милош Јанковић (2011), Радошин Зајић (2012), Горан Ђорђевић 
(2013), а за исту годину равноправно другу награду  поделили су Радојица Перишић и Милена 
Марковић. Тања Крагујевић (2014), Следе Ненад Трајковић (2015) и Недељко Богдановић 
(2016). 

Песници-лауреати којих овде нема већ су објављени у претходним бројевима Истока. 
Поред наведених, поезијом ће се представити и један од чланова жирија, Душан Стојковић. 
Такође, у току припреме овог броја  јавила се идеја да уз ове песнике читаоцима представимо 
поезију Томислава Мијовића, нашег „песничког родоначелника“, песника и дугогодишњег 
главног уредника „Развитка“ из Зајечара, часописа у коме је већина од нас објавила своје прве 
стихове 

 
 

Алхемичар, уље на платну, 40 x 36 
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СВЕОПШТА ГУГУТКА 
 
 

Живко Николић 
 
 
АРАБЕСКА 
 
свом псићу тепа пиле моје 
и још му каже шапатом 
да је ружа румена 
а он само склапа уво 
и лиже јој длан 
потом гледа као да очекује 
да мува буде мајушна кост 
она га уза се привије 
она га високо подигне 
и још каже нехереној комшиници 
да је он њена најдража арабеска 
 
а арабеска и даље муву гледа 
прати је увом цимне 
и друго у вис подигне 
а ни реп јој не мирује 
 
1–16.6.2016. Београд 
 
 
СВЕОПШТА ГУГУТКА 
 
Сваког јутра на доксат, 
на длан, гугутка слети 
неко зрно да узме, 
делић даха, делић наде 
у зрно праха скривен. 
 
А својим сам очима 
једног јутра видео 
како је дуго лепршала 
пре него је на бели облак 
слетела. 
   
Лепршај ти гугутко 
слободна, светлосна, непрестано.  
Наслућуј оно што долази, 

разгрни сјај, нови придодај. 
Ка звездама. Ка буђењу. 
Ка вечитом трајању.  
 
20.9.2015–2.1.2016. Београд 
 
 
ПРИЛОГ ЗА СВЕОПШТУ 
ГУГУТКУ 
 
За онај дан кад гугутка више неће 
на доксат, на длан да слети 
ја спремам рам – носталгичну песму 
за све што је у прошлост стало.  
То погледом треба обасути, 
упамтити сваки звук, 
за тај дан када ће протицање да стане, 
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у себи грејем грумен који нади наликује 
да ће то још увек бити дан 
у коме ћу своје очи још увек моћи 
у огледалу да препознам. 
 
10.12.2015–19.6.2016. Београд 
 
 
ОПОЈНА НИТ 
 
кроз празно сам поље ишао 
куда сам пошао 
ко ме је дозвао и кад 
нисам знао 
али тебе сам изненада спазио 
у групи људи 
која ми је у сусрет долазила 
и одмах сам знао 
да ме то бог по челу милује 
 
али где си се затурила 
када се прекинула  
та опојна нит 
то магично њихање твог струка 
 
зар само зато 
што сам се 
нагло пробудио 
 
и што асам тако открио  
да се све струје 
сви смерови 
у тачки nа твом стасу 
укрштају 
 
8.6–16.10.2014.  
Копривница–Београд–Копривница 
 
 
НАГРАДА 
 
то видети 
то уснути 
та места пољубити 
те уједе паука 
на твојим бедрима  

која на босиљак миришу 
и тај мирис 
поделити са птицама 
са звездама 
у величанственој ноћи 
у којој магично 
путовање почиње 
и када не буде ничег 
само тај мирис да траје 
само мирис да  
опседа дисање 
то видети  
то уснути 
и никад се 
не пробудити 
 
3.9.2014–19.6.2016. Златибор–Београд 
 
 
ЈЕДИНА 
 
никада виђена 
никада проснивна 
језа ме подиђе 
када се сетим 
како ме прожима 
очима 
и како подвикује 
и када ћути 
и када је горка 
и када је просветљена 
данима хватам дах 
а он ми измиче 
када је све то почело 
од првог до последњег  
погледа 
а и додир је однекуд 
пристигао 
 
2.3–5.5.2016. Београд 
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РУЖЕ 
 
за тобом сам трагао  
све идући за твојим мирисом 
недозвана где си се сакрила 
на домак мог кажипрста кажеш 
али прст само ружу дотиче 
и латице на моју главу падају 
и по дану блиставом 
и по ноћи звезданој  
твоје име дозивам 
а оно је од душе начињено 
и руже су све путеве прекриле 
свеже трагове по њима назирем 
ко те је у ружама сакрио 
 
23.11.2014–19.6.2016. Београд 
 
 

ЈЕДНО 
 
У неком претходном животу 
истим смо очима гледали 
облаке и брегове, 
истим уснама с птицама певали 
после се то једно раздвојило 
и делови се дуго траже у мраку 
а морало је да се једном додирну 
на обали хитре реке да се препознају 
макар да иста мелодија у речима  

забруји 
пре него гаврани у даљину одлете  
и далеко однесу глас 
да коначно спојени 
истом се стазом у долину спуштамо 
 
14.10.2014–19.6.2016. Београд 

 
 

Цртеж сангина, 14 x 19 
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ОДБРАНА ПОЕЗИЈЕ 
 
 

Гордана Боранијашевић 
 

Мојој М. Ц. 
Лановом М. Ц.  

 
ОЦУ И МАЈЧИЦИ 
 
Свети Георгије, опрости много-је злости 
Опрости зими што вечно боли у кости, 
Дане без сунца 
Срце без радости 
Много-је ноћи без саности док 
 
Тутњи коњица ноћи к'о у Попиној песми 
Моје су, ипак, запете, к'о у Црњансковој сети, 
К'о у Лановој писменој плавети. 
 
Све могу у овој бескрај-свесци 
и ништа ван овог срока 
срокованог да ме помилује 
витки младић Георгије: 
 
мојим словом вишњег коња 
да поткује. 
 
 
КРФСКА, ДА МЕ БЕЗЛИЧЈЕ НЕ  
СМРСКА 
 
Још један јун у бег 
Већ му је тринаести лет... 
И после милиона 
Још тражим прапрву реч 
да испишем вечност Љубави 
и дражевачки предачки смет 
 
− пребел к'о Исакович Павел 
ненађен ко једина реч. 
 
 
 
 

 
 
 
СЕТКЕ 
 
Април у Београду 
− звук сетне, младопролећне... 
Никад не бих оне ноте 
Оне чежње, оне сузе... 
 
Колико урвина, литица, 
стрмина! 
Колико промашаја и 
пропадаја у црне клисуре...! 
Беше ли то младост?!! 
Априли − крвокрили... 
Самртни 
 
Е, то је пут до Песме. 
Тако мери Господ. 
 
Па сад римке и априлке, 
Место гнева и безверја 
Срцем бесне...  
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КА БЕОГРАДУ 
 
Туга из сваке капи 
Из локве, са лиске мокре 
вреба, прикрада се, 
Нâд колеба... 
 
А искисле су све тице 
И врàн је јадан 
Голубан ми оста гладан 
(Киша мрвице к'о писмена раскиша) 
Ледена влага чили 
сва блага 
Заклања видик 
про Лима магла 
 
К'о безбрижна, замајана, 
Чекам писмо 
Чекам драга... 
 
Нè патину... 
Укрићу се у 
  стихићу 
 
Пре но шапом као штапом 
Докучи ме туга. 
Влага. 
 
Дрхат лађан. 
 
 
ПОСЛЕ ТВ ЕМИСИЈЕ  
О ЕДИЈУ РОЗНЕРУ 
 
Београд магле и бола 
Праболних звукова 
трубача Рознера 
извијених над Колимом 
и Лубјанком 
 
Над Сибиром к'о увиром 
и извиром 
свих песника 
и трубача 
свих виола, виолина, 
пијаниста, балерина... 

Свега што бди над 
баналношћу... 
Вечнује над пролазношћу...! 
 
Господе, то Чудовиште је 
омчу звуку 
ноже слùку 
отров у четкицу... 
У логоре – уметнике! 
 
Мариночку, пресвету ми...! 
Мандељштама у ранама! 
И Аљу, дочку... 
 
Господе, раскрили седмо небо 
над Уметношћу! 
 
 
(У)ПУТНА 
 
Колико радости из суштости 
кад у мноштву непотребног 
пртљага 
наиђем на своје оловке, 
знане и незнане... 
Танкописе, графитне, 
црвене, сиве, беле 
око срца...! 
 
Премилостив је Господ 
у свему, 
Штити ме, воли 
и управља са кривога 
своју блесну Поетесу... 
 
Господе, много сам грешна! 
Раздиру ме страсти, 
Гнев ме сву ражари 
сатиру ме страси 
и безнади... 
 
Али сам Ти чиста, Боже, 
У радости чилој, 
живој, 
због мог блага: оловака. 
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ЗАХВАЛНОСТ БОГУ ПОЕЗИЈЕ 
 
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 најдоњег 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, к'о вулкани... 
Вечна, непремерна... 

 

 
 

Цртеж пером 
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ГРЧКА СВЕСКА 
 
 

Мирослав Тодоровић 
 
 
ГРЧКА СВЕСКА, 3.  
 
*** 
НА пропланку између маслина 
Остаци негда моћног полиса 
Скамењена тишина -  
Векова минулих  
Пејзаж Мук 
Мотримо сада  
 
Све што светлост бележи 
Земља чува памти тишина 
Визија песме древне слути 
Реч  отвара  
У језику јутро чека 
 
Мук и звук 
 
О томе између плоча камених 
Трава земаљских истинa 
Зелени се проповедно 
 
 
ВИДЕЛО СПИСА 
 
СТАДО говеда на пропланку 
Чобанин са штапом под шеширом 
Мотрим призор којег се сећам 
У раној биографији стадо оваца још се чује  
 
Родни крај Аристотелов 
Је ли ово призор из тог времена  
Шта се збило између два листа  
Два дашак миленијума 
 
На пропланку у маслињаку 
Стадо говеда мирно пасе 
Путем брује аутомобили 
Водитељка казује о некдашњим  
Ратовима и боговима што приче још држе

Стадо говеда је стварнији призор 
Светлост се над списом распрскава 
Око песме друге призоре открива  
На пучини списа мисао талас  
И страницу ову прекрива 
 
 
МИРОСЛАВ НА АТОСУ 
 
ПЕСМА је пејзаж  
Књига коју мотрим 
У плавети (чује се) звоно тишине 
Истина земаљских списа 
Палимпсестно белином описује се 
К'о милост озгора се просу 
За мисао песме  
Мирослав на Атосу 
 
Манастири на обали мотре пучину 
Очекују долазак Пресвете 
Лист књиге да прозбори печат отвори 
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Да дође у свој Врт спасења2 
О томе слово крстоносно 
Пише се светлошћу што се осу 
Кроз врлетне стихове песме 
Мирослав на Атосу 
 
Камен памти зна вода 
Вечна је лирика њених путовања 
У визији потоњег стиха 
Слика првотна отвори врата предања 
И вековите књиге што су 
Над водом3 егејске измаглице 
У сну виђење песме 
Мирослав на Атосу 
 

 
Света гора, 30. 8. 2015. 

*** 
Све више сенка 
Светлошћу брушена 
 
Литица списа 
Дочекује таласе 
 
Таложе се путеви 
У тишини чују 
Одсјаји историје 
 

                                                        
2 По једном старом предању Богородица је 
пловила са Светим апостолом Јованом из Јопе у 
Кипар да посети епископа Лазара. Када је олуја 
скренула брод с курса на тада пагански Атос, 
били су присиљени да се усидре код луке Кле-
мент, у близини данашњег манастира Ивирон. 
Богородица је изашла на обалу и, одушевљена 
дивљом лепотом планине, благословила је и 

На линији хоризонта 
Песма  о томе свиће 
Небеска чује 
 
 
*** 
НА обали песме 
Векове стихова 
Тишина испира 
 
 
*** 
ЛИЦЕМ ка мору 
Бди над водом 
Мисао неба – Песме 
 
 
*** 
ЉЕСКА светлост -  
Исконски свевремено 
Ромор таласа 
 
 
НА ПУТУ ЗА ТАСОС 
 
Овде је живео Дионис 
Мотрим винограде Из 
Спокојне плавети чујем песму 
Што у треперу листа живи 
Поезију мита и 
Свега што остаје 
За ове дах одсјаје 
У мору предања  
Из којег све израња 
 
Овде је живео Дионис 
Чује се Орфеј како у причи о томе  
Свира из стихова ових 
 
О томе на путу за Тасос запис 
Са планинским венцима понад 

замолила свог сина, Исуса Христа, да га прет-
вори у њен врт. Зачуо се глас: „Нека ово место 
буде твоје наслеђе и твој врт, рај и небо спа-
сења за оне који траже спасење“. Од тог тре-
нутка планина је посвећена као врт Мајке Божје 
у који није дозвољен приступ другим женама. 
3 Дух божји дизаше се над водом 1. Мој. 1, 2. 
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ИЗ СВЕСКЕ ПУТОВАЊА 
 
ПОНЕКАД помислим да све то није  

постојало 
Да су богови преображени у песнике  

све измислили 
„Забављајући се састављали  

митолошке песме“4 
Да би о томе књиге камен и песак  

сведочили 
И трагови што се из древних предања чују 
 
Мотрим како се песма рађа како се  
Моћни талас на обали у пену претвара и 
Како се хуј у песку стишава 
Испис свега у сенци описа и  
Песме о томе 
 
 
ФРАГМЕНТ 
 
САМО топот у причи 
Само линија у камену 
Само лав од  мрамора белог 
Патина сива огледало црно 
 
Чујем како богови ћуте 
Зачиње се песма давно написана 
Отвара бездана 
Из ње историја 
На агори песме ове 
Листа странице светлости 
И пресвлачи листове  
 
Чујем Орфеја 
У хуку таласа пева  
О тајанственом звуку поезије 
Вечна истина песме  
Унедоглед пучина и плавет 
И плавет неба боје мора

                                                        
4 …досађујући се страшно, 
није уопште необично да се забављам  
састављајући песме са шест и осам стихова –  
да се забављам митолошким саставима 
о Хермесу, и Аполону, и Дионису, 
или јунацима из Тесалије или Пелопонеза… 
(Византински Архонт изгнан пише стихове, Кавафи) 

Мотрим Певам 
Из мита тавног светлим 
Обалу песме тражим 
 
*** 
  
У ФРАГМЕНТУ овог рељефа 
На овом комадићу мрамора 
Прича о победама се тули 
Кроз стакло витрине ја видим 
Истину речи да 
Богови виде будућност5 
Тихо је у музеју и ја у тој 
Тишини видим смисао поезије 
Зна шта виде богови што 
На новчићима још постоје 
 
На улици пролазници и дневна врева  
Светли небо возила брује 
Кога још интересује 
Историја што се у лавиринтима  

тишине чује 
 
Само песник из бездане празнине 
Знак песме очекује

 
5 Богови виде будућност, људи садашњост, 
А мудраци оно што ће се управо догодити. 

Филострат, О Аполонију из Тијане, 8, 7. 
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ЗВУК ХАРФЕ 
 
 

Дејан Богојевић 
 
 
КРЕЗУБА САМОЋА  
 
„У сауни се понашај као у цркви“  
Тервентулоа 
 
Тамо где сунце не залази 73 дана 
 
Земичке са циметом, Супа од 
жутог грашка, Крваве палачинке, 
Пудинг Меми 
 
Живим у дубинама 
Једне песме као Ахто 
И нисам Хиси 
 
И нисам пас 
Ни племенита пасмина 
Само тишина снена 
Што рибара прати 
Као крезуба самоћа 
 
 
КАО ВЕЗАНИ КРИК 
 
Осветли ту књигу 
Познати су ми главни јунаци 
У свим њиховим борбама 
У свим њиховим ранама 
 
Живео је некад у паузама читања 
Тврдокрилог акцента 
Прави мислилац 
Као у гробници брзи воз 
Правилан као везани стих 
Правилан као везани крик 
 
Скрио је камере у наборано тело 
Без пута 
Формалан 

 
Јео је халапљиво смокве 
И нарицао попут кукумавке 
Над нечасним обалама 
 
 
ПЕСМА СЕ ПРИДРЖАВА 
 
Додирнути складне слике крампом 
Просути све перлице низ зарђале  

олуке 
Спустити главу у шаке 
Покиснути на блиставом тргу 
Молити за опрост 
И почети изнова са писањем 
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Поново срљане речи 
Свађа стихова 
Поклапање рима рампама 
Ударање у плексус сонета 
Читати зането своје стихове 
Придобити публику 
Потом се добро исплакати 
Оптрчати један круг око стадиона 
Замислити пехаре 
Медаље окачити о криво дрво 
 
Уз дувар ставити образе 
Ту образину песме 
Поменути јој оца и матер 
И тој песми дати занимљив наслов 
Попут неког наслона 
Да се При Држава 
Све Сно 
 
 
НОВИ ПОЕТСКИ ПРАВАЦ 
 
Замисли рециклирану венчаницу 
И у њој рециклирану младу 
И у њој рециклирану љубав 
И у њој рециклирано дете 
И код детета рециклиран говор 
Па дете пише рециклиране песме 
Објављује рециклирану књигу 
О којој рециклирани књижевни  

критичари 
Пишу рециклирану критику 
Модерно време – време без поезије 
Само бар-кодови 
Бар 
 
 
У ГРЧУ ФОРМЕ 
 
Преплануло примирје 
Проза храмље 
У грчу је форма 
 
Пис мо пис мо пис мо 
Пис мо пис мо пис мо 
Топоними 

По екранима карата 
 
Набрекле брадавице 
ша-пу-тао 
Сам наслов 
Усликао смех 
Између прстију 
Хује залогаји  
У гају 
 
Мокра глава  
На јастучници 
Насред среде 
Средње софе 
Оштри мирис 
 
 
ХИП ХОП ПРОЈЕКЦИЈА СНА 
 
Скица изложба плаката стрип  

перформанс 
афирмација додатне информације  

награда 
за полазнике меморијала хип хоп  

пројекција сна 
форум саморализације ауторска  

љубав 
 
Слова каскају 
У кратке форме 
У жуту тишину 
Нем пред влажном кожом 
Стрижу сузе сузавцима 
Жлезде града пулсирају 
Као сабље 
У оштрим угловима 
Класичног стрипа 
Са гримасом камењара 
 
Разговори поводом повода у тражењу 
новог излаза 
илустрације илузионисте маркетинг  

пресудан за живот 
савремено друштво има  

професионалне читаоце 
мишљење о развоју игре 
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Чак сам  
Проговорио  
(...) 
 
 
ЗВУК ХАРФЕ 
 
Узми инцидент 
Без бакље за негована чула 
Прогледати од усијаног асфалта 
Плашиш децу 
Плашиш заливе 
У заливима царују шишмишеви 
Звечке 
Седам удовица 

Без уда 
Уда Раљке 
 
Прича се чита 
Прича које нема 
Добар оброк 
Крај сваког пута 
 
Да  
Квалитет 
Вештачке кише 
 
Шаке 
Пуних звукова 
Харфе 
 

 

 
 

Цртеж кредом 
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САН ЈЕ ОНА ЈАВА 
 
 

Зоран Вучић 
 
 
САН ЈЕ ОНА ЈАВА 
  (За М.) 
 
Сам себи већ туђин, у туђем времену, 
одавно сам те заборавом скрио; 
а ти тако давна, већ зашла у сену, 
тајно ми дођеш, да бих те уснио. 
 
Љупка и лепа, нежна к'о некада,  
изненада банеш у моју самоћу; 
неко благо светло са твог лица пада  
у мрак мога бића, у свести слепоћу. 
 
Сан је она јава негде затурена,  
скривена у некој одаји подсвести. 
А ти ми долазиш тајно, озарена 
 
и као стварна блисташ ми у свести. 
Чудесна ме ватра твога ока греје 
и када ме стварност будности завеје.  
 
Новембар, 2012 / јануар, 2013. 
 
 
НАЈЗАД САКРИВЕНИ 
Слободану Стојадиновићу у спомен 

 
Овде смо све мање, а све више тамо 
где не владају земаљски закони  
(оно што слутимо и оно што знамо),  
и где неће стићи они осиони. 
 
Ту смо на своме, најзад сакривени  
од страшних очију великог демона,  
јер од њих вену мирисни невени  
и упорно ћуте петлови и звона. 
 
Нова домовина, хладна васиона,  
путем где одавно нема путујућих, 

тајно и нечујно пристићи ће она  
и нико неће да се врати кући. 
 
Април, 2011. 
 
 
НЕМА ПРИСТАНИШТА 
 
На црној води нема пристаништа,  
Нема ни правде, знања и љубави,  
У црном свету празнина и ништа,  
И црни гости на црној прослави. 
 
И црни сватови иду по невесту,  
Кроз ноћ дужу од минулог века,  
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Кроз мртву ватру у мрачноме месту, 
Песма је њихова лелек до лелека. 
 
Крваве кошуље и црне заставе,  
Предели на које густ пепео пада,  
И мртвих војника колоне безглаве.  
 
Стижу сени деце, уморена нада 
У мрачним логорима убилачке браће. 
Што живи не знају од мртвих сазнаће. 
 
Јануара, 2016. 
 
 
СНЕГОВИ ЋЕ 
 
Остариће срце и машине 
и никоме неће од користи бити.  
Нестаће с видика јабланови вити,  
и твој ће осмех прелити тавнине. 
 
Твој ће осмех покрити тишине,  
а снегови ће лето завејати. 
Минуће године и дани и сати,  
и снизиће се чезнуте висине.  
 
Снизиће се жуђене небнине, 
згаснуће и твоје око ужарено.  
Све ће бити преливено пеном, 
а танко светло нестаће сред тмине.  
 
2003/2015. 
 
ГОДИНЕ 
 
Године које су ме даровале болестима,  
знањем што се не учи у школама.  
Да ли долази светлост или прилази тама,  
на крају стрмог пута исто значење има.  
 

Сада се умаћи не може и не сме,  
са овог раскршћа нема одступнице.  
Она што ће доћи с лицем невиднице 
зна шта знају они што писаху песме.  
 
Читаву сам вечност у страшном сну био,  
за светле празнике нисам ни сазнао. 
Опрости, домовино, што сам те љубио, 
 
ја сам твоју тужну стварност боловао. 
Из тешке магле, тмине и глувила 
гледао сам пену што је живот била.  
 
Марта, 2016. 
 
 
УГАСИЋЕ СЕ ВАТРА 
 
Нестаће последња суза провидљива,  
велика тишина стишаће ту грају,  
крв ће светлети с крста док се слива: 
шта ће сутра бити то преци већ знају. 
 
Нестаће и речи с којом је почело 
светло и тама, у водама, нежно,  
згаснуће сасвим небеско видело,  
угасиће се топли осмех  неизбежно. 
 
Угасиће се ватра што је сјала 
у нутрини бића да спасе мисао. 
Зашто је љубав поклекла и пала 
 
тамо где је само љупки цвет дисао? 
Зато у леденој и коначној зими  
неће никог бити да твоју сен прими.  
 
Фебруар, 2016. 
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ДЕЦЕНИЈА 
 
 

Милош Јанковић 
 
ДЕЦЕНИЈА 
 
 

Ја нећу ништа своје говорити, 
него ћу укратко изложити оно што 
су рекли Божји и мудри људи.  
 

 (Свети Јован Дамаскин) 
 
 
ГОДИНА ПРВА 
 

Био је осамнаести април 1930. године, нешто иза 
подне, када се у Москви, у Кремљу, у свом кабинету, након 
што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин обратио свом личном секретару, потпуковнику 
Александру Николајевич Поскребишеву6: 
 Шта Ви мислите, друже потпуковниче – упита Стаљин, палећи лулу – како 
то да, што ми више напредујемо у изградњи комунизма, расте број оних који нас у 
тој нашој изградњи ометају, саботирају?! Тако је, да, да, судећи бар по извешта-
јима које нам наш добри и вредни Мензхински7 доставља.  
 Не знам, друже Стаљине – замуцкујући одговара секретар – ја јесам завршио 
права и економију, али се у политику не разумем баш довољно, јер политика је 
врхунска наука, а њено вођење највећа уметност. Можда би ту нашу идеју, идеју 
комунизма, требало некако другачије, некако лакше и једноставније објаснити 
људима... 
 Идеја, велите, она је нејасна, хм, да... – шета Стаљин по канцеларији, праћен 
Поскребишевим – могуће, могуће... Ја видите, потпуковниче, свакој идеји, па и 
нашој нажалост, предпостављам страх. Све идеје су, ипак, пролазне, потрошне, 
изађу из моде, да се тако изразим, а страх је, упамтите Поскребишев, вечан. Да, 
страх је вечан. Можда је ту решење нашег проблема. Можда ми грешимо баш у 
томе – имамо превише идеја, а премало страха, шта мислите о томе?! 
 Не знам, Јосифе Висарионовичу. Није моје да мислим! – каже секретар 
одлучним гласом, у ставу мирно. 

                                                        
6 А. Н. Поскребишев (1891–1965), шеф Посебног одељења ЦК КП СССР (Стаљинов кабинет, лични 
секретар у периоду 1928–1953), учесник Октобарске револуције; једини човек коме је Стаљин, поред 
свог личног телохранитеља и шефа обезбеђења, Николаја Сидоровича Власика (1896–1967; шеф 
обезбеђења 1931–1952; генерал-потпуковник по чину), веровао и држао годинама поред себе. 
7 Вјечеслав Рудолфович Мензхински, шеф тајне полиције, ГПУ-а, од 1926. до 1934.године; на том месту 
наследио Феликса Едмундовича Ђержинског, творца и првог шефа ЧЕКЕ.  
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 Исправно, друже потпуковниче, исправно – свако би требало да ради само 
оно што зна. Биће нешто од Вас, само наставите тако. Слободни сте, можете ићи. 
А, да, умало да заборавим. Да Вас питам још нешто. Према подацима из Вашег 
досијеа, Ви сте јеврејског порекла, Ви сте Јеврејин, зар не?! 
 Ја нисам Јеврејин, друже Стаљине – ја сам комуниста! – испрси се Поскре-
бишев. 
 Исправно, потпуковниче, исправно. Ето, видите, национално питање је ве-
ома важно питање, пре свега политичко, а Ви имате исправан став. Добро је то, 
добро. Биће нешто од Вас. Можете ићи. А, да, ето, старији човек, заборавио сам и 
то – Стаљинов глас заустави Поскребишева пред вратима – шта Ви мислите, зашто 
се Владимир Владимирович8 убио?! Чиме је то наш Волођа, наш „гвоздени Мајак“ 
могао бити разочаран, или незадовољан, чиме је то повређен...?! 
 Не знам, Јосифе Висарионовичу, можда превише вотке, можда љубав, можда 
се уморио од живота... – одговара Поскребишев, поново у ставу мирно. 
 Ха–ха, превише вотке, кажете – насмеја се Стаљин – та Вам је добра, та 
Вам је добра, права политичарска, мудра... У реду, можете ићи. 
 
 
ГОДИНА ДРУГА 
 

Био је осамнаести април 1931. године, нешто иза поднева, када је у Москви, у 
Кремљу, у канцеларији потпуковника Александра Николајевича Поскребишева, 
личног секретара Јосифа Висарионовича Џугашвилија Стаљина – зазвонио телефон. 
Специјал. Није било сумње ко зове. 
 Изволите, друже Стаљине – одсечно се јави Поскребишев, у ставу мирно. 
 Јесте ли се отрезнили, Александре Николајевичу – чуо се тмасти Хазјанинов 
глас с друге стране жице – синоћ се, богами, добро пило. Ено, кажу ми, Бухарин је био 
толико пијан – да се умокрио када су га уносили у кућу, ха–ха... Не уме да пије, али 
воли, воли... – закашља се Стаљин од смеха. 
 Отрезнио се, него како, друже Стаљине, и оран за рад и нове победе под 
Вашим мудрим вођством... – отпоче Поскребишев добро увежбан текст. 
 Не причајте глупости, Александре Николајевићу, оставите се тога што су 
Вас натерали напамет да научите, него под хитно да урадите две ствари – грубо 
га прекиде Стаљин. Прво: Обезбедите како знате да се данас, што је пре могуће, 
што пре, преко телефона са Михаилом Афанасијевичем Булгаковим9! Шта ме 
брига што нема телефон, уведите му га, преселите га у стан који има телефон, 
развуците жицу пољског телефона, нека иде код вас кући, штогод и какогод – што 
пре желим да се са њим чујем преко телефона, јасно! Друго: постарајате се да у 

                                                        
8 В.В.Мајаковски је извршио самоубиство 14.4.1930. 
9 Михаил Афанасијевич Булгаков (1891–1940): прозни и драмски писац. Најпознатија драма: Бела гарда 
(Дани Турбина – назив промењен уз велики притисак на аутора; комад је више пута забрањиван и поново 
постављан на сцене широм СССР-а; Стаљин је представу, заиста, гледао петнаест пута, а према 
сведочанствима, Булгакова је веома ценио као писца, чиме се, донекле, може и објаснити релативно 
заштићен положај који је Михаил Афанасијевич уживао; после њиховог телефонског разговора, хајка на 
Булгакова је закратко била обустављена, али је, крајем тридесетих, настављена још жешће). 
Најзначајније прозно дело – роман Мајстор и Маргарита. М. А. Булгаков, иако по образовању лекар, 
напустио је лекарски посао и посветио се писању. Живећи под сталном тензијом и различитим врстама 
притиска бољшевичког режима, оболео је нервно, а пред крај живота и ослепео (нефросклероза). 
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року од сат времена имам у рукама све објављене књиге и све рукописе још увек 
необјављених, дакле – још, пазите, необјављених књига, песника Осипа Емиљевича 
Мандељштама10. Мандељштам, Проскребишев, Мандељштам, тако је –  
запишите, кад већ не можете да упамтите. Ја имам у својој библиотеци само један 
наслов, „Шум времена“, а он је, колико знам, објавио више књига. И тек има намеру 
да пише и објављује. Јесте ли све упамтили, записали, разумели?! На извршење – 
спусти Стаљин слушалицу. 
 
 
ГОДИНА ТРЕЋА 
 

Био је осамнаести април 1932. године, нешто иза поднева, када се у Москви, у 
Кремљу, у свом кабинету, након што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин обратио свом личном секретару, пуковнику Александру Николајевич 
Поскребишеву: 

Поскребишеве, како човек да објасни појаву – тихо говори Стаљин, гладећи 
бркове – да што мање сумња у себе почиње све више  да сумња у друге, као и зашто 
се, скоро увек, нека лоша вест увек покаже као тачна, истинита, а неретко буде да 
се добра вест, нека радосна, охрабрујућа вест, покаже као нетачна или, још горе, 
лажна – и то намерно лажна?! 
 Не знам, друже Стаљине – замуцкујући одговара секретар – ваљда то има 
везе са тим другима, а и не разумем Вас баш најбоље. 
 Знам да не разумете, пуковниче, ја то више онако, за себе јер, ево, читам ове 
извештаје – показује Стаљин на гомилу папира на столу – и у сваком од њих стоји да 
напредујемо, крупним корацима напредујемо, у свим областима, да је живот 
постао бољи, ведрији, радоснији... У исто време, такође ме извештавају – да расте 
број ухапшених, да расте број штеточина, противника наше Партије и Револуције, 
број саботажа и диверзија...Чак је и број самоубистава у порасту, мада се то 
званично не објављује. И, шта је сад ту истина, и како да не посумњам, иако ја знам 
шта је права истина и знам да сам у праву?! Која је од ове две вести истинита, или 
– мање лажна, ако је тако исправније да питам, шта мислите, Поскребишеве?!  
 Ја Вас, друже Стаљине, и даље ништа не разумем – презнојава се секретар и 
не диже поглед са пода – али сам сигуран да ћете Ви, као и увек, знати шта је 
исправно, тачно и комунистички, а не бих ја да мислим, ништа и ни о чему, не бих 
ако не морам, није моја глава за то, нисам ни школован за политику... 
 Исправно, пуковниче, исправно – свако би требало да ради само оно што зна. 
Мало је таквих кадрова данас, као што сте Ви. А кадрови, упамтите то, пуковниче 
– решавају све! Биће нешто од Вас, само наставите тако. Слободни сте, можете 
ићи. 
 
  

                                                        
10 Осип Емиљевич Мандељштам (1891-1940?), рођен у Петрограду, студирао у Паризу и Хајделбергу. 
Један од најзначајнијих песника кога је Русија имала. Више пута био хапшен и затваран, и од „белих“, и 
од бољшевика. Крајем тридесетих депортован у Сибир, где му се губи траг, тако да се о години његове 
смрти, као и месту, само нагађа. По песничком опредељењу припадао је групи Акмеиста, али величина 
и лепота његове поезије надраста било какве жанровске оквире. 



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10 

 
 

 40

ГОДИНА ЧЕТВРТА 
 
 Био је осамнаести април 1933. године, нешто иза поднева, када се у Москви, у 
Кремљу, у свом кабинету, након што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин обратио свом личном секретару, пуковнику Александру Николајевичу 
Поскребишеву: 
 А где је, пуковниче, извештај о томе како напредују радови на Беломорском 
каналу11 – упита Стаљин, палећи лулу – нисам га видео међу документима... Моје 
наређење је било јасно – изградити за 24 месеца, без обзира на тешкоће и проблеме. 
То више није грађевинско питање, то је политичко питање, то је ствар престижа, 
моћи и угледа СССР. Зовите ми Мензхинског, шта ради тај НКВД...?! 
 Сви чине, колико ја знам, све што могу – промрмља Поскребишев – све мо-
гуће, али... 
 Могуће?! Све могуће?! Мало је то, Александре Николајевичу, мало. Нека чине 
и немогуће. Чуда се, упамтите то, пуковниче, догађају само ако у њих верујете! – 
виче Стаљин, тамо, неком, негде напољу, загледан кроз прозор канцеларије. Спојите 
ме преко телефона са Кагановичем12, шта он мисли, боље му је да се сам постара да 
умре на време... Зовите га...  
  

 
ГОДИНА ПЕТА 
 
 Био је осамнаести април 1935. године, нешто иза поднева, када је у Москви, у 
Кремљу, у канцеларији пуковника Александра Николајевича Поскребишева, личног 
секретара Јосифа Висарионовича Џугашвилија Стаљина – зазвонио телефон. Специ-
јал. Није било сумње ко зове. 
 Изволите, друже Стаљине – одсечно се јави Поскребишев, у ставу мирно. 
 Шта је ово, Александре Николајевичу – чуло се мукло хрипање из слушалице 
– шта сте ми ово донели на „мишљење и став“?! Какав став, мој став се зна – 
Клим13 је молио, ја одлучио, какво „мишљење и став“?! И, коме то, друже пуковниче, 
би требало ја да износим, тумачим своје „мишљење и став“?! Некаквој комисији за 
преименовање градова?! 

                                                        
11 Беломорски канал – званичан назив Беломорско-балтички канал именом Стаљина (то име носиће све 
до 1961. године), највећи и најдужи морски канал на свету (227 км дужине), изграђен за 21 месец, 
отворен за пловидбу 2.8.1933.године; према неким проценама, за време његове изградње умрло је преко 
200 000 људи, углавном затвореника из ГУЛАГ-а, али и оних који су били принуђени да у изградњи 
учествују „добровољно“. 
12 Лазар Мојсијевич Каганович (1893–1991), револуционар и политичар, члан ЦК-а и Политбироа, један 
од Стаљинових најближих сарадника; током каријере вршио је различите дужности, углавном Народног 
комесара (министра), па је тако био и комесар за индустријализацију, грађевину, колективизацију и др. 
13 Клим – надимак Климента Јефремовича Ворошилова, у то време још генерала, а од новембра 1935. и 
маршала СССР-а (једног од прве петорице официра са тим чином), Народног комесара (министра) за 
одбрану од 1934. године; Ворошилов је био Стаљинов човек од поверења, један од ретких војних 
команданата из тзв.старе гарде који је преживео све Стаљинове чистке и репресалије;  њихово 
пријатељство датира од 1925. године, из времена одбране Царицина (основаног 1589. године), који се 
тако звао све до те битке, после које убрзо мења име у Стаљинград и тако се зове до 1961. године, када 
поново мења име у данашње – Волгоград; 
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Као да је нисам ја формирао, као да јој ја нисам дао мандат – па сад још треба и да 
им дајем „мишљење и став“! Јесте ли били пијани када сте ово писали, зар Вам ни-
сам још пре два дана рекао да се Луганск14, почев од сутра, има назвати 
Ворошиловград... – напад кашља прекиде Стаљина. 
 Али, комисија... – промуца Поскребишев тихо. 
 Не серите, Александре Николајевичу, оставите се тих глупости, него – под 
хитно да урадите две ствари – продра се Стаљин – Прво: урадите тај „Указ о 
преименовању“, онако како сам Вам рекао и, пошто се већ правите, и Ви, паметни, 
као да ми је мало паметних, тих што би да ме саветују – а мени не требају ни са-
ветници, ни пријатељи – већ извршиоци, Поскребишеве, извршиоци, упамтите – 
онда ми урадите и још један Указ, за још један град15, нека генерал Ворошилов има 
два града који се по њему зову, заслужио је. Ја имам, за сада, беше четири16, Михаил 
Иванович17 два, он је ипак председник СССР-а, па је ред онда и да народни комесар за 
одбрану има два града названа по себи, није он мање важан од друштвено-
политичких радника. Видите нека то буде неко лепо место, тамо на северу, 
североистоку, истоку, шта ја знам – припитајте оне будалетине из те комисије – 
само нека буде нешто достојно генерала и хероја, јасно?! 
 Јасно, Јосифе Висарионовичу, сасвим јасно! А, друго...?! – једва чујно се огласи 
Поскребишев. 
 Шта – друго?! – загрме у слушалици. 
 Па, рекли сте – две ствари?! – још тише прозбори пуковник. 
 Две ствари?! – помало збуњено упита Стаљин. 
 Рекли сте – две – дрхтавим шапатом потврди секретар. 
 Ах, да. Постарајте се да ми до вечерас у дачу допреме довољну количину 
„Кинзмараулија“18, имамо другове из Политбироа на вечери, а проверите успут и 
како стојимо са „Перцовком“19, чини ми се да је и она на измаку. Јесте ли разумели?! 
Известите ме када извршите задатак – спусти Стаљин слушалицу. 
 
 
  

                                                        
14 Луганск – родно место К. Ј. Ворошилова, данас град у Украјни (формално, то је још увек; фактички – 
главни град територије која је прогласила независност и седиште је Луганске народне републике, дела 
независне Доњецке републике); својевремено, у 18. веку, био је сеоско насеље под именом Камени Брод 
(насељено претежно српским досељеницима) у оквиру Славеносербие, и био седиште III чете српског 
пука, под командом Ивана Шевића; Ворошиловград се звао у два наврата (1935–1958 и 1970–1990). 
15 Због тога се се и град Усуријск, 100 км од Владивостока, близу границе са Кином, од 1935. до 1953. 
године звао Ворошиловград.  
16 У то време нова имена већ носе Стаљинбад, Стаљино, Стаљиногорск и, наравно, Стаљинград. 
17 Михаил Иванович Калињин (1875–1946), револуционар и политичар, један од ретких првобораца и 
учесника Октобарске револуције којег је Стаљин поштедео и са којим је имао колико-толико присне 
односе; обављао је дужност председника Руске СФСР, односно председника СССР-а, од 1922. све до 
смрти, 1946. године – дужност протоколарну и званичну, пошто је сва власт била у Стаљиновим рукама; 
по њему су се, заправо, звала три града – данашњи (и некадашњи, од оснивања 1135. године) Твер (од 
1931. до 1990. године Калињин), данашњи Корољов (до 1996. такође Калињин) и, још увек, Калињинград 
(од 1947), некадашњи Кенисбург, у Источној Пруској.  
18 Врста, марка грузинског вина, коју је Стаљин веома волео и често пио. 
19 Посебна врста вотке, са додатком млевене, црвене, љуте паприке. 
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ГОДИНА ШЕСТА 
 
 Био је осамнаести април 1936. године, нешто иза поднева, када се у Москви, у 
Кремљу, у свом кабинету, након што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин обратио свом личном секретару, пуковнику Александру Николајевичу 
Поскребишеву: 
 Обратите пажњу, пуковниче, потписао сам и одобрио сам ту план прославе 
обележавања петнаестогодишњице оснивања КУТВ20 – рече Стаљин, палећи лулу – 
али сам прецртао нека имена са списка званица, тако да не буде неких изненађења, 
да се неко ипак не појави тамо где му није место, разумете... 
 Јасно, јасно, друже Стаљине – каже Поскребишев, листајући списак. И Ра-
дека21 сте прецртали...?! 
 И Радека, да, и њега. Засад – само оловком. А, видећемо. Духовит је тај Радек, 
мора се признати, духовит. Талентован, заиста. Штета, права штета. Али, када 
он може да каже да је КУТВ, у чијем је стварању учествовао, чији је руководилац 
био – само, замислите – Стаљин вади некакав папир из фасцикле пред собом и чита, 
наглас – „школа у којој пољски и немачки Јевреји на енглеском језику држе 
предавање Кинезима и осталим источњацима о томе како да изведу револуцију на 
руски начин“ – е, онда, мора да ради оловка. За сада само оловка, је ли тако, друже 
Поскребишев?! Искрено говорећи, биће ми жао, и сам се смејем и уживам у вицевима 
и шалама22 које смишља и прича, али за све мора да постоји нека граница, нека мера, 
је ли тако, пуковниче?! 
 Тако је, друже Стаљине, тако. Али, ја нисам знао... 
 Има ко зна, пуковниче – грубо га прекиде Стаљин, а у очима, налик тигровим, 
заискри чудан сјај – има ко све, и о сваком, зна. А свако је, знате како се оно каже – 
ковач своје среће, па то важи и за нашег Радека, ма колико био духовит и 
талентован – што је, мора се признати – све већи проблем. А са проблемима је, 
пуковниче, као и са људима: Постоји човек – постоји проблем; нема човека – нема 
ни проблема, је ли тако?! То је чињеница, а чињенице су најтврдоглавије ствари на 
свету. Дакле, има ли проблема са списком, друже пуковниче?!  
 
 
ГОДИНА СЕДМА 
 
 Био је осамнаести април 1937. године, нешто иза поднева, када су у Москви, у 
Кремљу, у кабинет Јосифа Висарионовича Стаљина, праћени његовим личним 
секретаром, пуковником Александром Николајевичем Поскребишевим, ушла четири 

                                                        
20 Комунистички универзитет трудбеника (радника) истока – познат и под именима Источни универзитет 
и Стаљинов универзитет, који је основала Коминтерна 21.4.1921. године ради школовања кадрова 
комунистичких партија источних земаља; први ректор је био Карл Радек, а међу истакнутијим 
полазницима налазе се имена Хо Ши Мина, Денга Сјаопинга, али и турског песника Назима Хикмета. 
21 Карл Радек (право име Карл (Собелсон) Бернгардович Радек; 1885–1939), Литванац, рођен у Лавову, 
комуниста, револуционар и теоретичар марксизма, један од неколицине људи који се 1917. године 
заједно са Лењином (у истом, оном чувеном, запечаћеном возу) вратио у Русију и подигао револуцију, 
један од првих секретара Коминтерне. 
22 Радек је био творац неколико десетина вицева и шала о Стаљину и другим руководиоцима, од којих се 
неке, са личностима и околностима уподобљеним данашњици, али са истим сижеом и према истој 
матрици, препричавају у Русији.  
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филмска режисера: Михаил Илич Ром, Всеволд Иларионович Пудовкин, Иван Алек-
сандрович Пирјев и Григори Васиљевич Александров23. 
 Седите, другови режисери – показа им Стаљин руком на гломазну, у црну, 
кожом пресвучену гарнитуру на средини кабинета – седите како вам је воља, сви смо 
ми овде наши, не устручавајте се. Јесте ли рекли пуковнику Поскребишеву шта 
бисте попили, да се мало окрепимо док разговарамо?! Јесте, добро, сад ће то, а да 
ми пређемо на ствар, ако сте сагласни...  
Запалите, слободно запалите, ко пуши, ево, и ја ћу – каже Стаљин, пунећи лулу – да 
се нешто не снебивате, нема потребе, као да сте код своје куће. Хм, да, па да 
почнемо. А, ево и пића, одлично, дајте, Поскребишеве, шта је ко наручио, тако... 
Звао сам вас, другови, да видимо да ли је потребно и како можемо, ако је потребно, 
да вам нешто помогнемо у вашем животу и раду који је од изузетног значаја за 
нашу земљу, за наш народ у целини. СССР је бастион слободе и светског комунизма, 
лучоноша слободе свим народима света, а филмска уметност, уз књижевност, има 
наглашену улогу и у формирању и у одржавању те наше улоге. Стога, слободно 
реците све што вас мучи, тражите све што вам је потребно, а после можемо да 
поразговарамо и о оном што планирате да радите, да снимате, имам неке идеје, па 
дa заједнички то размотримо... 

Завлада густа, тешка тишина. Стаљин пућка лулу, погледом прелази преко 
лица својих гостију, који ћуте и гледају у под. Поскребишев, држећи у рукама блок и 
оловку, својим погледом прати вођин. 
 Друже Стаљине – огласи се Михаил Илич Ром – хвала Вам на Вашој бризи, 
али ми имамо заиста добре услове за рад и у том смислу немамо шта да Вам ка-
жемо, али, ето, када већ питате, можда би се могло понешто, приватно, да то 
тако кажем, а што би нам повећало радни елан, омогућило нам да будемо још 
плодотворнији, агилнији... 
 Само реците, Михаиле Иличу, само реците – одговара Стаљин. 
 Па, ето, на пример ја, ја немам стан, односно живим у заједничком стану, 
са још две породице, једно, заједничко такође, купатило, заједничка кухиња, а моја 
супруга је болесна, знате, и... – замуцкујући, тихо говори Ром. 
 Стан?! Да, хм, то нису услови у којима се може несметано радити, а ни 
одморити после напорног и успешног рада, то је заиста врло, врло проблематично 
– каже Стаљин и, окренувши се ка Поскребишеву, рече – запишите, пуковниче, да се 
реши питање стана за друга Рома. 
 Ја, Јосифе Висарионовичу, имам стан, мали додуше, али је засебан, мени до-
вољан, па бих Вас замолио, ако је могуће, да се удовољи мојој молби, писао сам ја и 
Народном комесаријату за културу и секцији филмских радника, и својој партиј-
ској организацији – па да ми се додели нека од оних службених дача24, ту поред 
Москве, где бих могао да додатно радим, да се инспиришем – говори Всеволд Ила-
рионович Пудовкин. 
 Пишите, Поскребишеве, другу Пудовкину да се додели дача. 
 Друже Стаљине, ја имам и стан и дачу, али немам аутомобил, а то је данас 
готово неопходно... – укључи се у разговор Иван Александрович Пирјев. 

                                                        
23 Податке о животу и раду ових филмских радника из времена тридесетих година XX века у СССР-у (па 
и касније) није тешко пронаћи – за оне које то занима. 
24 Викендица, вила, сеоска кућа; углавном додељиване заслужним партијским кадровима, као посебна 
врста привилегије и начина награђивања. 
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 За Вас, нека буде аутомобил, пишите Поскребишеве, а Ви, Григори Васиље-
вичу, шта је са Вама? – пита Стаљин. 
 Поштовани Јосифе Висарионовичу, молим Вас да ово што ћу од Вас тра-
жити не схватите као злоупотребу Ваше спремности да помогнете даљем 
напретку филмске уметности, али мени би највећу част чинило, и било би ми ве-
лика инспирација за сав будући рад – ако бисте могли да ми поклоните Вашу књигу 
„Питања лењинизма“ са посветом – рече уњкавим гласом Александров. 
 „Питања лењинизма“, са посветом, кажете?! Наравно, наравно, са задовољ-
ством друже Александров. И, Поскребишеве, пре него што донесете књигу, да је 
потпишем, упишите ту – за друга Александрова да се реши стамбено питање, 
питање куће за одмор и питање аутомобила, немате аутомобил, је ли тако?! Ето, 
другови, то смо се договорили, а сад да видимо какви су вам планови, шта нам то 
спремате у овој години, чиме ћете нас обрадовати... 
 
 
ГОДИНА ОСМА 
 
 Био је осамнаести април 1938. године, нешто иза поднева, када се у Москви, у 
Кремљу, у свом кабинету, након што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин обратио свом личном секретару, пуковнику Александру Николајевичу 
Поскребишеву: 
 Шта је с Вама, пуковниче – изгледате ми некако забринуто?! – упиљи 
Стаљин поглед.  Да нисте болесни?! Кажу да влада епидемија грипа, мада ја такве 
болести не признајем. То – грип, прехлада, кашаљ, кијавица – све је то ништа, није 
то никаква болест. Ја, кад осетим симптоме тако нечега, попијем флашу вотке, 
још боље коњака, обучем бунду, навучем најдебљу капу-ушанку коју нађем, покријем 
се по глави перином – и прође, као руком однето. Озбиљне болести су оне од метка, 
сабље, ножа, то је озбиљно и опасно. Прехлада је за децу и жене. 
 Не, Јосифе Висарионовичу, нисам болестан, ни забринут, то Вам се само 
учинило – одговара Поскребишев, пакујући дрхтавим рукама акта у фасциклу. 
 Да и Вама није жао Бухарина25, да и Ви не мислите да је по среди грешка, да 
наш Николајушка није то што јесте – шпијун и агент светског империјализма и 
капитализма?! – претећим гласом упита Стаљин. 
 Бог с Вама, друже Стаљин... – закркља секретар. 
 Какве везе Бог има са тим, пустите Ви Бога на миру, ионако Га нема, ионако 
смо Га укинули! – заурла Стаљин, а Поскребишеву од тога испаде фасцикла из руку, 
при чему се документа разлетеше свуда по канцеларији.  

Види шта он ради, види ти то – наставља Стаљин да виче – са Вама данас 
стварно нешто није у реду, пуковниче! Надам се само да није то шта ја мислим да 
јесте... 

                                                        
25 Николај Иванович Бухарин (1888–1938), револуционар и један од најзначајнијих теоретичара мар-
ксизма/лењинизма; такође један од најпознатијих и најомиљенијих првобораца Октобарске револуције, 
члан Политбироа (1924–1929), члан Централног комитета (1917–1937), председавајући Коминтерне 
(1926–1929), уредник Правде...; на монтираном процесу проглашен кривим и стрељан марта 1938. го-
дине 
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Завлада густа, тешка тишина. Поскребишев, скупивши расуте папире, стоји, 
гледа у под, а Стаљин, пућкајући лулу, шета. У тренутку када велики стојећи сат откуца 
поласатницу, огласи се Стаљин: 

 А знате ли шта је тај Ваш лепи, паметни, образовани, речити, писмени, 
духовити и не знам шта све не још, тај Ваш добри и стрпљиви Николајушка гово-
рио за мене и о мени, још пре него што се продао капиталистима, знате ли?! Каже 
наш часни и племенити Николај за мене да сам ја Џингис-кан који је прочитао 
Маркса! Јесте, то каже, постоје сведоци, постоје докази, још ме је Јагода26, пре него 
што је и сам постао издајник, о томе обавестио. И то не једном, пуковниче, не 
једном. Допало му се, ваљда, чинило му се духовитим, шта ли, па је то често, и 
многима, понављао. А плакао је, тај Ваш херој, плакао је у истрази, писао ми писмо, 
не једно, два, три писма ми је писао, све у стилу: „Драги мој Кобо27, све је то грешка, 
неспоразум, лаж, дело оних који хоће да ослабе нашу Партију, дело 
контрареволуције“... Е, мој Николај – све се зна, Бог све зна, НКВД све зна, ја све 
знам... Слободни сте, пуковниче, можете ићи. 
 
 
ГОДИНА ДЕВЕТА 
 

Био је осамнаести април 1939. године, нешто иза поднева, када је у Москви, у 
Кремљу, у канцеларији (релативно скоро унапређеног у чин  генерал-мајора) Алек-
сандра Николајевича Поскребишева, личног секретара Јосифа Висарионовича 
Џугашвилија Стаљина – зазвонио телефон. Специјал. Није било сумње ко зове. 

Изволите, друже Стаљин – одсечно се јави Поскребишев, у ставу мирно. 
 Јесте ли се отрезнили, Александре Николајевичу – чуо се тмасти хазјанинов 
глас с друге стране жице – синоћ се, богами, добро пило. Ено, кажу ми, Хрушчов је био 
толико пијан – да се умокрио када су га уносили у кућу, ха-ха... Не уме да пије, али 
воли, воли... – закашља се Стаљин од смеха. 
 Отрезнио се, него како, друже Стаљин, и оран за рад и нове победе под Ва-
шим мудрим вођством... – отпоче Поскребишев добро увежбан текст. 

Не серите, Александре Николајевичу, оставите се тих глупости, него – под 
хитно да урадите две ствари – грубо га прекиде Стаљин – Прво: Кажите Берији28 
да ми из архиве донесе досије Осип Мандељштама и, успут, нека види шта је са тим 
човеком. Ја сам, сећам се добро, на досијеу написао, оном мојом црвеном оловком – 
Изоловати, али не дирати – а ноћас сам сањао тог Мандељштама, као негде у некој 
бараци, лежи, наизглед мртав, али нисам сигуран, мени се чини жив, у рукама му 
нека књига29, али он, молим вас – нема уши! Питам тамо неког стражара, НКВД-

                                                        
26 Хенрих Григоријевич Јагода (1891–1937) – руководилац НКВД-а од 1934. до 1936. године, када је, под 
оптужбом за шпијунажу и издају, ухапшен и, после монтираног судског процеса, на коме је све признао, 
стрељан. 
27 Стаљинов надимак из младости. 
28 Лаврентиј Павлович Берија (1899–1953), грузијски комуниста, на челу НКВД-а од 1938. године, после 
хапшења Јежова; након Стаљинове смрти стрељан. 
29 Ради се о књизи Петраркиних сонета, које је непосредно, до пред саму смрт, Мандељштам читао; 
према сведочењима, нашли су га мртвог, смрзнутог на затворском лежају, са књигом у рукама, коју су 
му једва извадили из шака; непознато је шта се догодило са књигом, али за претпоставити је да су је 
логораши искористили као цигарет-папир. 
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овца30, где су другу Мандељштаму уши, а он мени, ни пет ни шест – појели их 
пацови31! И, шта сад, ко је крив што Мандељштам нема уши?!  Ма, пустите Ви, 
Поскребишеве што је то сан. Знам ја шта су снови, сањао сам их и сањам их. А од 
сна до јаве – често није ни корак. Ако друг Лаврентиј Павлович тако разуме моје 
налоге, онда не знам ни што смо смењивали друга Јежова32. И, друго: Кажите, 
такође Берији, да ми, кад већ долази, донесе и све што има о извесном, како беше, 
Ивану Васиљевичу Игнатијеву33, кажу да је и то песник, али ја нисам чуо за њега, 
па ме баш занима. Јесте ли све упамтили, записали, разумели?! На извршење – 
спусти Стаљин слушалицу. 
 
 
ГОДИНА ДЕСЕТА 
 

Био је осамнаести април 1940. године, нешто иза поднева, када је у Москви, у 
Кремљу, у свом кабинету, након што је потписао неколико аката, Јосиф Висарионович 
Стаљин упитао свог личног секретара, генерал-мајора Александра Николајевича 
Поскребишева: 
 Поскребишев, јесте ли се постарали да стигне довољна количина оног хер-
цеговачког дувана, за моју лулу?! Можда ускоро, ипак, почне рат, а не бих волео да 
морам да се лишим тог малог задовољства... 
 Друже Стаљин, на јучерашњи дан на стању, према евиденцији, има тачно 
пет килограма и осам стотина педест грама дувана за Ваше потребе – рапортира, 
у ставу мирно, генерал-мајор. 
 Хм, да... Па, недовољно, Поскребишев, недовољно... Зовите у IV Управу 
НКВД-а, нека виде са оним Голубићем34, преко радио-везе... Он је, колико се сећам, 
тренутно у Мексику, нека га нађу... Нека се он, лично,  постара да у што скоријем 
року добијемо још, рецимо, пет, десет боље, килограма... 
 Стараћу се, друже Стаљин, биће како сте наредили – одговори Поскреби-
шев, лупивши петама чизама. 

                                                        
30 Непобитно је утврђено да је тај НКВД-овац, који рапортира Стаљину, Никострат Акакијевич 
Порошкин, бивши командир једног од специјалних одељења за егзекуцију у московској области; он је, 
стоји у документима, истовремено, због заслуга, дупло прекомандован –  у један од Колимских логора и 
у Стаљинов сан, да се нађе на услузи великом вођи; именовани је (тада већ и сам у статусу логораша, 
осуђеног на десетогодишњу робију због преступа по чл. 58, став 10. и 11. Кривичног закона СССР-а) свој 
овоземаљски живот завршио у јесен 1939. године, од када се више не појављује у сновима друга Стаљина. 
31 Пацови су, према сведочењима његових салогораша, заиста појели уши Мандељштаму након што је 
преминуо. 
32 Николај Иванович Јежов (1894–?): – шеф НКВД-а после Јагоде; ухапшен 1938. године, под оптужбом 
за издају; претпоставља се да је убрзо после тога ликвидиран. 
33 Иван Васиљевич Игнатјев (1882–1914), песник-футуриста, правог презимена Казански; узрок 
самоубиства била је психичка болест и лична драма: Иван Васиљевич, хомосексуалац, убио се бритвом 
после прве брачне ноћи, претходно покушавши да убије и супругу. 
34 Мустафа Голубић (1889–1941), рођен у Херцеговини, у Стоцу; учесник Првог светског рата на страни 
Србије као добровољац, близак Младобосанцима, а касније и Апису и Црној руци; револуционар, 
совјетски обавештајац, у чину генерала НКВД-а, кординатор оперативних акција Коминтерне широм 
света; одликован, између осталих, и орденом хероја Совјетског Савеза; један од организатора атентата 
на Троцког, августа 1940. у Мексику. 
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ВИЛИН КОЊИЦ 
 
 

Горан Ђорђевић 
 
 
1.  

Плави вилин коњиц, љубитељ позоришта, 
ретки посетилац шарених програма и пригодних 
здравица као утвара тако заносна, тако љупка, 
уплашен (што се не би могло лако да утврди) летео 
је, свестан своје изузетности, чак, ексцентричне 
привлачности дуж првог реда велике дворане 
Дома културе у Књажевцу, на отварању Фестивала 
младих једне године на крају XX века. 

Чинило се да је загледао бројеве седишта, 
можда тражећи своје место, можда љут што је неко 
на њега био сео; онда заронио у полумрак позор-
нице (вероватно очекујући да му се место 
ослободи, дискретно, без буке) Прави господин 
или дама. Док смо очекивали да се постави хор и грмну фанфаре и док је већ вла-
дала тишина опуштеног ишчекивања и све мирисало на мебл и парфеме, одједном 
се појавио из дубине позорнице, мало, виртуозно, плесао на рампи и најзад, о, спу-
стио на моју, пружену му благо руку, на десни кажипрст и чинило ми се да смо се 
руковали и да ме гледа пажљиво као да хоће да се увери да ли сам се променио у 
лицу, колико сам остарио и откуд ја у првом реду на његовом месту; а онда када је 
хор почео као млади Тимок да извире из пригушене, па све јаче светлости позор-
нице, некако сетно, без икаквог страха је полетео, направио чудесну елипсу око моје 
главе и нестао. Да ли нестао. 

Приписивао сам то збитије халуцинацији због дугог путовања по врелом дану 
јула, умору, миопији, нелагодности због знојења, или евентуалног дремежа (што је 
најпре могло да буде). Међутим, и сам видно зачуђен тим треном, мој пријатељ Љу-
биша Зарић, главни човек Фестивала, све ми је касније потврдио и додао да је то 
било право чудо и да никада у граду у коме годинама живи није видео таквог плавог 
летача. 

Тај трен ме није напуштао све ове године.  
 
2. 

У тој истој дворани, можда деценију раније, чекао сам да почне представа по-
зоришта Дома културе из Смедерева, добро се сећам необичног Буњуеловог 
„Хамлета“. Величанствена симбиоза шекспировског и медитеранског трагања за 
љубављу. У тренутку док су се као да клизе по тамној поноћној води Медитерана 
гасила светла у дворани, поред мене је села млада плава жена или девојка, 
раскошна блондинка и упитала ме неким, помало грубљим гласом од изгледа – да 
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ли сам то ја, када сам стигао, како се сналазим на послу, чула је све најбоље и због 
тога дошла да погледа представу мог позоришта.  

Светла већ беху утрнула и не видех је сасвим јасно и не препознадох тај глас 
дечака који мутира, док су се као далеки пожари палиле и гасиле слике Буњуеловог 
хамлетовског чемера због немогућности да се оствари ма каква љубав.  

Тихо је говорила крај мога левог уха да такву представу никада није видела и да 
ће сигурно да победи, да је боља и од свих које играју велика, национална позо-
ришта и шта још све не.  

Када су светла опет почела да се појачавају и после приличне мукле тишине 
почео урнебесни аплауз, још увек у полутами, осврнух се да јој предложим да саче-
камо глумце. Ње више не беше и не могу да се закунем да ли је између мене и 
пролаза уопште постојало још једно седиште. 
 
3. 

Већ далеких седамдесетих година поменутог века са свешчицом гимназијских 
стихова био сам позван на славни и веома важни Фестивал за моју генерацију сту-
дената и омладине Србије који се око Светог Илије по више дана одржавао на 
безброј простора у Књажевцу. Завршне вечери на програму у Гургусовачкој кули, 
где злогласни казамат људи од духа претворише у летње позориште и галерију (по-
тајно тражећи у полутами синџире у којима беху оковани јунаци Тимочке буне) 
слушао сам певаче и не без извесне треме тренутак када ће жири да прогласи нај-
боље.  

Ипак усамљеног у простору препуном раздраганих и усхићених људи тргао ме 
је глас, дубок за женски, из грла кршне плаве девојке и стихови: 

 
Ћутим 

вјековима ћутим твоје име 
слутим како ми послије киша болујеш косу 

и како од лелека звона занијемим и ослијепим потом 
 

Тренутак изнад свих фестивалских највиших домета. Свевремени бол дечан-
ских звона, универзални језик страдања и уздизања. Та млада плавокоса девојка за 
коју дознадох да се зове Даринка Јеврић када је прогласише за победницу и да је 
рођена у околини Пећи. Рефлектор јој је обасјао лице и крупне, помало оштре пла-
возелене очи.  

Када хтедох да је позовем и кажем јој о чему пишем, а звао сам је повремено и 
док је једна од ретких била у окупираној Приштини и касније када је, већ оболела, 
морала да напусти свој завичај и крене у избеглиштво, неки глас с друге стране ми 
саопшти да бирам непостојећи број. Даринка Јеврић се тих дана преселила у нео-
међене просторе поезије дечанских звона. Била је средина фебруара 2007. и ја сам 
опет мислио о тој вечери и том граду и реци. 
 
4.  
 

Као и све старе породице и она којој припадам има страшне легенде, непрона-
ђене гробове војника расуте по балканским гудурама, на фронтовима од Русије до 
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Шпаније, Карпата, Крфа, Кајмакчалана, Дрине и Косова. У најстаријој легенди 
Ђорђевића прича се о томе како се прадеда Бошко из села Мирановца у сврљишким 
планинама доселио у Шумадију око половине XIX века. Прича прилично општа за 
то време Србије издељене међу царевинама. Шумадија већ ослобођена, а у плани-
нама источне Србије нити ропство, нити слобода. Да би се тим бекствима или 
доласцима придао неки виши смисао говорило се да је младић, бранећи част поро-
дице, убио Турчина и исте ноћи морао да пребегне у Србију. Наша легенда 
другачија је и њу сазнадох на самој размеђи прошлог и овог века и то у селу Мира-
новцу. Најстарији, а можда и последњи живи становник Мирослав – Мирча, када 
су му моји домаћини, организатори Дана игара у Белој Паланци, рекли из које сам 
фамилије, исприповедао је да постоји предање да је неки Бошко из Ђорђевића 
украо најлепшу девојку из далеког села Курјаци, негде иза Тресибабе, и довео је 
једне ноћи у село. Причао је да је била плава као вила и да је омађијала најстасити-
јег плавооког сеоског момка. На сеоске вашаре долазили су из целе околине да виде 
ту младу која је попут вихора, чини се, не додирујући ногама земљу играла, док јој 
се коса вијорила као златно руно. Око ње се ширила радост и сијала лепота обузи-
мајући све до дубоко у ноћ. То се понављало целог лета и јесени као ходочашћа и 
чудотворства. Несрећна прабаба за коју Мирча каже да су је неки звали Анђа, а опет 
други Љеља, и да су сви веровали да је она права вила, а не људско биће, умрла је 
на порођају усред љуте планинске зиме и дете је мртво рођено (нико није знао да 
каже мушко или женско). После укопа по невиђеној мећави, прадеда Бошко је све 
напустио и дошао у Шумадију. Засновао је као сеоски слуга и дрвосеча лозу јасну и 
дуговечну.  

Тако се одгонетање заносног лета плавог вилиног коњица можда завршава, а 
може бити тек почиње. 
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КЊИГА 
 
 

Душан Стојковић 
 
 
ЈАТО 
 
птице су заборавиле да се јате 
њихови лупинзи 
нису више забава за око 
и мозак остављен 
на скрханим вратницама 
 
птице су проговориле 
укравши нам пијане сугласнике 
полуделе самогласнике 
обешене гласнике 
 
говоре нам у очи 
криком се укрцавају у уши 
слећу на срце 
рударе у души 
 
оне су наши изасланици 
у посној години 
која је немањем охлебила 
смрт шћућурену 
у склеротичној руци 
врховног манипулатора 
мора 
 
неми и затрављени 
обрасли травом 
смејемо се нечујним грохотом 
 
подједнако лишени и еха и греха 
 
 
ЈЕЗИК 
 
свако од нас говори 
– покушава то да изведе – 
тако што смрти окреће леђа 
 

прасак за ехом 
ехо тишине 
слојањена густина неба 
на непцима 
дрхтави фијук воде 
у узбурканом срцу 
по којем се баркају 
нахерене арке 
одзвиждале аркадије 
 
ноје простире обезумљене 
недорасле вокале 
а се упецало у минском пољу 
у се у брзини са ајкулом надмеће 
о се озлоприштило 
и се брзоплето помолило из љуске 
е се оевило у рајском шедрвану 
 
само р у искрзаним кломпама 
ландара по јендецима сушне душе 
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КЊИГА 
 
 
бачена крај поспаног дрвета 
окишена без да се окишобрани 
смочена окрајцима суза  
брзометно одроњених 
сама себе листа 
и п(ро)учава 
враћајући се непрестано 
– ватростално и трбухозборно – 
на исту страну 
 
са ње у нас зури  
насмешено и порцелански 
здравим и кварним истомахно 
зубима заборавне смрти 
 
она у оделу карамазовог 
ђаволка са давно 
измоделим штапом 
прекрштених ногу 
гладна лета и девојака у цвету 
вене и пада 
као први осушени листак 
листине овог года 
овог прама покрштене смрти 
 
нама у инат 
 
 
КРУГ 
 
себи у брк зашиљени 
ређа троуглове по 
паучином обраслим 
угловима и загонета 
попут омлитавелог зановетала 
 
уста су му пуна уштирканих залогаја 
реке полухитрих завеслаја 
на ногама му кружићи 
наводњене наводнице 
загрцнуте тротачке 
 
сви су бицикли одложени 
све смрти положене 
 

само у оној тачки која је он 
без призива и икаквог одзива 
корени се титрави замах 
живота што сам је себи 
замрсио конце 
 
чека лењу мачку 
да га из тачке одмрси 
 
 
КОЖА 
 
није само наша 
обмотава све што јесте 
једнако и оно што није 
 
рекло би се чак 
како је кожа смрти 
најпостојанија 
отпорна толико да јој 
ништа не може нанети вред 
 
наша нас ни од ваздуха 
који нас рањава 
не штити у довољној мери 
 
било би онда 
сасвим логично 
и праведно у исто време 
да се трампимо 
 
бацимо нашу 
попут змијске кошуљице 
у крвљу орошено трње 
и навучемо 
као шпанску чизму 
ону смрти 
 
нека је тесна 
биће оклоп 
којег ни смрт сама 
да презалогаји неће моћи 
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КИШОБРАН 
 
господине Јусуфе 
да ли сте овде 
у овој напуштеној кући 
на овом пустом острву 
заборавили свој кишобран 
 
оставили га 
иако је лило као из проваљеног неба 
иако су се цедиле душе 
самоубица у шуми 
којој су они били 
и дрвеће и завриштале гране 
 

оставили га данас 
као што сте и јуче 
оставили душу 
а сутра ће иста судбина 
да задеси у чашу на трен 
одложено ваше срце 
 
господине Јусуфе 
крајње је време 
да вас Макс Жакоб 
подучи да сте 
ви кишобран 
те  
заборавите ли њега 
заборављате заправо себе 
на олињалом чивилуку 
срушеног неба 

 

 
 

Цртеж кредом 
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КА ПЛАВЕТНИЛУ 
 
 

Томислав Мијовић 
 
 
КА ПЛАВЕТНИЛУ  
 
Из омеђеног ко си и шта си 
Из свог и туђег сивила тмине 
По своју боју и кроз беспуће 
И у дубинe и у висинe 
 
Док рашчупава чупавац ветар 
Облаке травке ретке шумарке 
Ка врху своме своје планине 
Ти се успињеш до своје варке 
 
Задихан станеш обузима те 
Занос висине сјај плаветнила 
Над тобом плаво око дубоко 
Около лепет плавих крила 
 
Да ли ћеш икад како дознати 
Куда те зове плаветнило 
Можда повратку оној честици 
Која си некад пре себе био 
 
 
ПТИЦА ДАЉИНЕ 
 
Птица даљине ка праху давнине 
Птица даљине лет преко белине 
Птица даљине у плавет висине 
Птица даљине до тајни дубине 
Птица даљине кроз претњу празнине 
Птица даљине у бескрај нигдине 
 
Тек прогледале очи се већ чуде 
Како се чудо са чудом надмеће 
Да види дозна дотакне и буде 
Птица даљине из тебе полеће 
 
Да допре до оне нејасне давнине 
До даха који и твој дах покреће 

До праха који из тамнине сине 
Птица даљине кроз тебе пролеће 
 
Ако би стао или одустао 
И премишљаш се нећкаш се и нећеш 
Као да си се од ње одрекао 
Птица даљине без тебе одлеће 
 
Кад те не буде птица ће даљине 
Понети твоје чежње за близином 
У недостижне звездане маглине 
И спојити те са прапостојбином 
 
 
БЕЛА ПТИЦА ИЗМИСЛИЦА 
 
Са својом белом птицом песничком  

измислицом 
Свему би хтео стићи пречицом –  

сусретницом 
 
А не усуђује се ко да се тек излегла 
И у месту лепрша како би себе  

досегла 
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А ти би хтео да те понесе и узнесе 
Тамо где си већ био где ниси и не сме се 
 
До оног што се рађа до тек никлих  

травчица 
До реке давних дана и њених  

купачица 
 
И вижљастих дечака хитрих као  

зверчице 
За свуда постављене забране –  

препречице 
 
И свих оних без којих не би овакав био 
Ни своју белу птицу песмом  

окрилатио 
 
У раскош божјег света над водом и  

под водом 
И тамо где се стиже ходом и  

недоходом 
 
У тајновите снове и пределе далеке 
У планине и шуме међ борове и  

смреке 
 
До света несазнајног у бездане дубине 
До иза девет брава и скривене нутрине 
 
У оно онострано привид и непостојеће 
Што с птицом измислицом долеће и  

одлеће 
 
Да би избегла људски јада и беде  

брлог 
Упадала би песма у празнословља  

вртлог 
 
Али како избећи злице и мрзилице 
Који се гложе око коске ко посластице 
 
Зар не рећи ни речи за терор и убиства 
Насиља над нејаким зверства и  

непочинства 
 

Бела је птица туга над пустим  
боравиштем 

И сваким угашеним огњиштем –  
светилиштем 

 
Узлеће твоја птица над разореним  

светом 
Да све под црном претњом наткрили  

белим летом 
 
И поред црне слутње онога што ће  

доћи 
Жели и измишљена на свој начин  

помоћи 
 
Бринеш да не постане та бела  

измислица 
Злогука злослутница и црна  

тужбалица 
 
 
ЗА УЗЛЕТ И ЛЕТ 
 
Да доспеш и где ниси опет си напет  

пропет 
Колико год се пропнеш чини се да си  

нижи 
Али лет из сна донет и у сан унет опет 
Обећава да свему и себи бићеш ближи 
 
Сваки твој залет за лет испрати  

злурадо 
И они испод тебе и они изнад тебе 
И јавно исмевати па ти узлећи крадом 
И не осврћи се на њихове зле потребе 
 
Куда си наумила замлато главо луда 
Питају те и грде посматрачи и строги 
Али ти однекуд знаш стићи ћеш тако  

свуда 
Где се не усуђују и неће стићи многи 
 
Кад су ти подрезана или спаљена  

крила 
Песмом се тад узнеси лепетом лепих  

речи 
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Призови крила орла крилатог  
Јабучила 

И сваки узлет и лет од заборава  
спречи 

 
 
ЈАЈЕ 
 
Обло као облутак облик сав од сјаја 
Да носи заметак живог ка животу 
И да као јаје кроз јаје бескраја 
Буде брод пловидбе и тамо и отуд 
 
Празник је тренутак кад јаје напрсне 
И из топле опне у свет који прети 
Искобељава се да живо искрсне 
Измили заплива прохода узлети 
 
Кад се посустане одустане стане 
Па си у свом свету странац или самац 
У сну и сећању за сутрашње дане 
У љусци самоће буди ко жуманац 
 
Да све започето буде ко зачето 
У загрљајима младим сладострасним 
А у јаје песме рој речи знаће то 
Да унесе оним јасним и нејасним 
 
И речи су јаја кад изнутра сјаје 
Да тајну дојаве како да се траје 
А песма је јаје када пева да је 
У јајету јаје и у њему јаје 
 
 
ЦРНО 
 
Оно црно с небеса и оно црно наше 
Прете нам нестајањем опомињу и  

плаше 
 
Па оне црне слутње и страх од црне  

смрти 
Да ће нас изненада сатрти и затрти 
 

Црно је наша боја сахрана и жалости 
И ознака за многа наша зла и  

напасти 
 
Пошто нас црно-бело обмањује и  

буни 
Све што нам се зацрни називамо га  

црним 
 
Црн дан и црни петак црн образ црна  

брука 
Црн хлеб и црна овца црн наук црна  

рука 
 
Црн глас и црна мајка црна вест црна  

птица 
Црн понор црно доба црно дно и  

тамница 
 
Црни врх црне мисли црни бор црна  

гора 
Црни пришт црна земља црна ноћ  

црна мора 
 
Слике су нам црн квадрат у ком је  

црно црње 
И црн круг црно ништа цртежи црно  

трње 
 
Црно и није боја каже љутито сликар 
Боје су жива ватра а црно је чађ и гар 
 
Са црним намерама црно се окупљало 
Под црним заставама беснело ликовало 
 
У црним кошуљама претећи  

марширало 
И дане белог света у црно завијало 
 
Црне се пусте куће црне згасла  

огњишта 
Црни се ратна пустош и туга  

избеглиштва 
 
У своме црном добу црни и оцрњени 
На прославама исти у црно одевени 
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Кроз крај звани Црна Река протиче  
Црна река 

Црно је море чека да стигне из  
далека 

 
И насеља назвасмо Црнајка Црнатово 
Црномасница Црнић Црноштица  

Црњево 
 
Црна Трава Поцрње Црнаја Црнилиште 
Црнодол Црноклиште... – а црно још  

нам иште 

Црне су нам и песме ко црне  
кукавице 

Над нашом црном судбом немоћне  
тужбалице 

 
И те су црне песме усред тог црног  

стања 
Црна упозорења и црна предсказања 
 

 
 

Цртеж кредом 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗЛОГ 
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НАГРАДА РАДЕ ТОМИЋ 
 

ОЛТАР МЕЂУ БОГИШИМА 
И БОЖИЦАМА НЕБЕСКИМ 

 
 

Зоран М. Мандић 
 
 

Збирка песама „Олтар у планини“ Недељка 
Богдановића је чудесно опојна књига о сазнању, о 
надама и намерама, које „кваре“ и најдивније редове 
опозитних појава: свануће–смркнуће, цветање–зре-
ње, облачење–разведравање... И њихове најексклуз-
ивније тетиве и синапсе на спојевима складова и 
ритмова послова природе на непрестаној обнови све-
та, при чему се и сам песник приказује као незаоби-
лазни део језика те фасцинације. Читајући са посеб-
ном пажњом овај рукопис осетио сам дубоко унутраш-
њи говор радости у напетости да што брже пређем пут 
коју у структури његовог трајања раздваја почетак од 
краја. И још више од интезитета те радости испунило 
ме је задовољство са остварењем „блиског сусрета“ са 
књигом која плени не само филозофским истицањем 
фигуре олтара, као места на коме се обавља жртвени 
обред, него и њеног метафоричког коментара поређе-
ња са ликом и естетиком „часне трпезе“ како се иначе 
олтар ословљава и препознаје у верској култури хришћанства. Отуда и признање о 
посебности пажње с којом сам прочитао ово политиптично уздигнуто лирско здање 
трагајући у њему за симболичким сличностима са остварењима, какве су се стекле 
у „Генетском олтару“, који су у опусу од дванаест тематски повезаних слика, насли-
кала браћа Ван Ајк. И, не само то, а поводом „везивања“ за конкретизовање од-
ређене сличности, већ и у оквиру уочавања да то исто лирско здање сажима у себи 
све оне највише, пре свега, језичке одлике и лингвистичке вештине и искуства, које 
је мој читалачки дух „нашао“, илити „напипао“ у „Изнудицама“ истог аутора. У ис-
тицању тог налажења, било би више него неспретно не признати да сам током 
читања под притиском најдиректнијих импресија „нашао“, а што је моје памћење 
забележило у рубрици „важно“: „Да најдубља мисао тежи да се сведе на један појам. 
Најлепша песма на једну свеказујућу реч, Најузбудљивија игра на један још 
невиђени покрет. Најраскошнија слика на једну чаробну боју. Срећа – на вечни 
трен. А Биће на једну једину тачку“. С уживањем сам тако стојећи пред „олтаром“, 
и усред његовог простора, читао „Обраћање Господу“: о многости сувишних речи 
које нас заводе и вуку на похлепу... када се и са овима једва сналазимо. И гле, још 
једног признања о томе како сам током тог и таквог читања осетио да ми је 
истовремено са читањем успело да мислим и записујем понешто о прочитаном. 
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Осетио сам како се „увлачим“ у „коже“ Богдановићевих речи, у лингвистику њи-
хових „душа“ из којих започињу промишљања феномена: пролазности, времена, 
простора, светлости (која лако и лепо обасјава, а када утрне тамно чини још 
тамнијим), кући, кућном прагу, кућним вратима, брави и кључу, материној пос-
тељи... Део те феноменолгије су и бројне самоупитности о: трпњи, танком сећању, 
напуклостима и надрастањима, као и низови слика о трулежи и гњилежи. О 
незнању природе за наше планове у којима смо паукове мреже заменили друшт-
веним мрежама. Несвесни „ловећи уловљени“. Ово је и књига о именима цветова 
од којих неки „цветају као нужност“, а у којој је забележено да је „голема наука чи-
тати боју цветова, мирисати им душу и сликати им облике“. Речју, ово је у извесном 
смислу, како би то рекао Албер Ками, штиво о читању опојности књиге која излази 
из „старопланинских лудорија“, која има посебан и посебно необичан језички, 
обичајан и верски штим, као „лутајућа измаглица“, а везан, као што запажајуће 
напоменух, за Стару планину (Mons Haemus) и циљеве Хемимонтане. Ово је и 
лирска читанка о мирисима ириса и ериса (дуге и пролећа), књига поезије међу 
богишима и божицама небеским. Ово је и књига о погледу с врха у коме, или кроз 
који се губе вертикале и сенке с њима и то у оквиру стања када си једно цело као 
камен облутак свуда на свом месту – ни за шта причвршћен, ником за срце при-
растао. Ово је књига једног виспреног лирског умника и филозофа. 
 
 

_______________________ 
 

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА НАГРАДУ РАДЕ ТОМИЋ, 2016. 
 
Како елементарна средства за доделу Награде „Раде Томић“ упркос труду организатора нису 

могла да буду обезбеђена (изостало је системско решење које награда неспорно заслужује), жири 
награде је одлучио да уместо радова који би евентуално пристигли на конкурс предложи да се на-
града, овога пута, додели већ објављеној књизи. 

Стога је жири у саставу Срба Игњатовић, Зоран Вучић и Обрен Ристић, прегледао песничке 
књиге објављене у 2016. години, које су му биле доступне, обраћајући посебну пажњу на ауторе из 
ширег завичаја Радета Томића, односно остварења која би садржином и квалитетом била у духу по-
езије оног чије име награда носи, и која би по поетским вредностима била на нивоу досад 
награђиваних књига. 

Жири са задовољством констатује да таквих књига у продукцији за годину 2016. има и доноси  
 

О Д Л У К У 
 

Награда „Раде Томић“ за 2016. годину додељује се др Недељку Богдановићу за књигу 
„Олтар у планини“, у издању Хемимонтане из Ниша. 

Књига поетских записа „Олтар у планини“ носи наслов по уводној песми инспирисаној 
изгледом стеновите и речне клисуре на путу за Папратну, родно место Радета Томића. И сама песма, 
као и цела књига која за њом следи, представља одзив једне песнички сензибилне личности која 
доживљај света и живота претвара у језички запис градећи песничке слике подстицајне асоци-
јативности. 

Посебно ваља нагласити да Богдановић у својој поезији, напоредо са лирским засадима, 
отвара низ суштаствених питања о човековом бивању, не устежући се да не буде само онај који 
опева, него и отворени дух што преиспитује и промишља како властито место у свету, тако и сам тај 
свет. 
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Рецензент ове књиге, песник и критичар Зоран М. Мандић записао је: ,,Збирка песама 
„Олтар у планини“ Недељка Богдановића је чудесно опојна књига о сазнању, о надама и намерама 
[...]. Ово је и лирска читанка о мирисима ириса и ериса (дуге и пролећа), књига поезије међу боги-
шама и божицама небеским. Ово је књига о погледу с врха у коме, или кроз који се губе вертикале 
и сенке с њима и то у оквиру стања када си једно цело као камен облутак свуда на свом месту – ни 
за шта причвршћен, ником за срце прирастао. Ово је књига једног виспреног лирског умника и фи-
лозофа“. 

Аутор ове књиге је доктор филолошких наука, са преко 60 књига различите тематике и 
обима (међу њима један број је заједничких, а једна број приређених). Животни позив његов је изу-
чавање и тумачење појава у српском народном језику (историја језика, дијалектологија, а предавао 
је и старословенски језик). Говор и језик југоисточне и источне Србије у његовом опусу имају цен-
трално место. Посвећеност народном језику огледа се и у награђеној књизи. 

Жирију је одраније познато ауторово стваралаштво, а такође и садржај књиге и пре њеног 
објављивања, што је у овом случају била олакшавајућа околност. 

Опредељујући се за овакав начин одлучивања (избор из текуће продукције), жири не доводи 
у питање досадашњу праксу да се за Награду „Раде Томић“ расписује конкурс, те зато упозорава 
институције које о Награди брину да се сви аспекти ове манифестације (конкурс, средства, одлуке) 
морају благовремено планирати и обезбеђивати. 
 
У Књажевцу, 20.1.2017. године 
 

 
 

Цртеж кредом 
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ОЛТАР У ПЛАНИНИ 
 

НАГРАЂЕНА КЊИГА 
 
 

Недељко Богдановић 
 

 
ОЛТАР У ПЛАНИНИ 

Р. Томићу,  
песнику из Папратне  

 
1. 
Планина се отворила 
камени олтар начинила  
не можеш му крајеве дохватити 
и нашир 
и надуж 
и нависко 
само оком можеш досегнути. 
За дубље је потребна мисао. 
 
Сунце се помера, 
сенкама и одсјајима 
осликава лепоту камена. 
 
Од земље почне здравац,  
па мајчина душица, 
па босиљак 
а онда се негде више од чела  
мириси помешају са песмом птица. 
 
Ко хоће да се моли – моли се 
ко не уме – чита написано 
Ко прими милост 
иде за својим послом. 
 
2. 
Отворена чељуст Старе планине 
каменa црква – камени олтар. 
Урлик звери претвара се  
у пој горских анђела. 
Припитомљени ветрови 
спадају на дно ноћи. 
 

Река испуњава долину 
отичући на запад 
Путнику из Папратне 
 олтар је здесна 
кад се враћа  
 – олтар је лево од срца. 
Како ли се Раде снашао, 
камо га мисао одвела. 
путем који води у оба смера. 
 
Улазим у олтар 
на место исклесано за Исуса 
Ту је требало да стане Раде Томић 
одатле да чита својих  
Седам златних труба. 
Чула би га сва Папратна 
и Стара планина са обе стране 
и сви који су се ту срели 
и сви који су се одатле разишли. 
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3. 
Део пута утопио се у реку 
(греси путника отичу у непознато) 
зато нема трагова 
зато се не зна 
је л' Раде Томић 
икад отишао из Папратне. 
Чува га икона у олтару 
слово исписано под маховином. 
 

4. 
Ноћу стена 
исијава топлину  
упијену од сунца, 

од погледа пролазника. 
Ко би ту заноћио, 
чуо би чудне приче 
о благу 
закопаном под сенкама завичаја. 
 

5. 
Ако би се планина склопила 
ова песма била би немогућа. 
Можда то и очекују ветрови 
примирени у крошњама дрвећа. 
 

 
 

  
 

_______________________ 
 

НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ (Бучум 1938), доктор филолошких наука (предавао старо-
словенски језик, историју језика, дијалектологију). Писао и приређивао књиге, уређивао 
зборнике и часописе. Живи између Бучума и Ничега. 

Објављене књиге: Деца у рату, 1975; Дневни ред, 1978; Врла страна, 1978, 2009; Го-
вори Бучума и Белог Потока, 1979, Зора говора (зборник, прир.) 1980; Говор Алексиначког 
Поморавља, 1987; О говору и именима, 1990, Изоглосе југоисточне Србије, 1992; Језик и го-
вор, 1992; У светлу царских градова (зборник), 1994; Свадбене песме сврљишког краја, 1995; 
Призренско-тимочки говори (Досадашња истраживања − Павле Ивић, и: Библиографија, са: 
Вилотијем Вукадиновићем и Јорданом Марковић), 1996; И ја теби, 1998, 1998, 2000, 2003, 
2006, 2007, 2015; Опсцена лексика (зборник, прир.), 1998; Будалина играчка, 1999, 2003, 
2015; Инвентар морфолошке проблематике призренско-тимочких говора (сепарат), 2000; 
Бела лоза, 2000, 2015; Практикум из дијалектологије (са Јорданом Марковић), 2000; Жупски 
виноградарски речник (са Драганом Вељковић), 2001; Етно-културолошке теме, 2002; Распу-
тице језика око нас (са Драганом Вељковић и Иреном Цветковић), 2004; Бучумика у звону, 
2005; Топонимија Сврљига, 2006; Бучумике 2007; Језичка култура јавног живота (са сарадни-
цима) 2007; Ајд лако, ајд лагано 2007; Змијски речник југоисточне Србије (сепарат), 2007; 
Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије (сепарат), 2008; Десет година изучавања 
Сврљига (са Аном Савић Грујић) 2008; Игра и реч (прир. са Ненадом Живановићем) 2009, Шта 
очекујем од проучавања језика писаца (прир. са Мирјаном Илић) 2009; Именослови српских 
писаца (прир. са Аном Савић Грујић) 2009; Квантитативни односи у прозном тексту (прир. са 
Јеленом Стошић) 2009; О лесковачком говору, 2009; Библиотека храма преподобне матере 
Параскеве (са Миланом Ђорђевићем и Аном Богдановић) 2010; Бдења и буђења (коаутор) 
2010; Мелеми горког сна (са Милорадом Стојковићем – песме и коментари), 2011; Љ. Митро-
вић: Жар птица из предела сна (прир. предг., поговор), 2011; Реч и песма (Утва златокрила 
Бранка Миљковића), 2011; Поетски речник Гордане Тодоровић, 2011: В. Кошутић: Док су Со-
лунци још говорили (прир., предговор и поговор), 2011; Изнудице, 2012, 2012; Лексички 
слојеви – Прилози фреквенцијском речнику српског језика (прир. са Аном Савић Грујић), 
2012; Изнудице, 2013; Пресад мудрости Учитеља Тасе (прир.) 2013; Веселице, 2013, 2015; 
Село невесело (прир.), 2014; Говор и језик Старопланинаца, 2015, Подмиџорски јеловник; 
2015; Пастирски именослов (прир.), 2015 (са Милорадом Стојковићем) ; Наиса љубавни моје, 
2016; Попис Сврљига 1863 (прир. у штампи), Антропографски речник југоисточне Србије (у 
штампи). 



 
 

Пејзаж, акварел, 24x16,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОСТОВИ 
 

ПРЕВОДИ 



На страницама које следе Исток доноси поезију из следећих земаља: 
 
Јерменија: Хрант Алексјањан | Русија: Дмитриј Пригов | Словенија: Иван Добник, Милан 
Петек Левоков | Румунија: Николај Корлат, Лућијан Василију, Касијан Марија Спиридон | 
Словачка: Петер Шулеј 
 

 
 

Цртеж пастел, 10 x 6,5 
.
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МЕТАПОЕЗИЈА 
 

(превод: Жарко Миленић) 
 
 

Хрант Алексјањан 
 
 
 
МЕТАПОЕЗИЈА 
  
А. Мој дух остаје у бескрвном пантеру  
и шири се са благословљеним миром . 
Моја сјенка се пита  
како тијело себе ствара 
између пространства, воље и чаролије.  
У борби убијен људски 
глас не може утихнути:  
прашњави тенор растеже се у небеса.  
 
Б. Бојим се мора и сна - 
једна невидљива кап 
пада у пустињу срца.  
Заљубљени човјек се склања  
као да је окривљен.  
Када он крене, сваки његов корак  
ће бити урезан у нашим ученицима,  
као симбол одласка.  
 
Моја кожа упија шаракан35 и рок  
као жедна долина стихова.  
О, харфисти, како су хладни  
ваши неограничени прелази.  
 
 
МОЈА СОЛИДАРНОСТ - КАО 
ЦВИЈЕТ  
 
Задовољена љубављу и болом  
дјевојка хода 
кроз посљедњу улицу односа.  

                                                        
35 Јерменски средњовјековни црквени текст – 
прим. аут.  

Ниједан позив је неће вратити,  
Она је негација повратка из овог  

времена,  
и дјевојка носи са собом  
посљедњу нит односа –  
свјетлосни ехо њеног имена  
у пијано-заборавној безболности...  
 
- Дјевојко, узми са собом без жаљења  
моју солидарност као цвијет. 
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ФЕБРУАРСКИ  БАРОК  
 
А. Страх од траве.  
Страх од мачке.  
Страх од звијезде.  
 
Снијег пада по степеницама.  
Снијег плеше над понором.  
Снијег покрива олтаре.  
 
Лед брзо покрива све улице.  
Лед је завладао пријатељским посјетама.  
Лед је обасјао интернет.  
 
Мећава у горама.  
Мећава на Мјесецу.  
Мећава у срцу.  
 
Престало гријање града.  
Занијемило гријање собе.  
Угашено гријање помирења.  
 
Бијес стабла кајсије – директна  

хладноћа.  
Гласников предумишљај смрти и  

хладноће.  
Крик и хладноћа раширеног језика.  
 
Бјелина плавог.  
Бјелина црног.  
Бјелина сна.  
 
Б. Црква је нестала под снијегом.  
Моја врата не могу умирити снијег.  
Цврчкова рана је прави стенограф,  

попут пахуљица.  
 
Птица кљуца сумњу моје мајке под 
њежним зрацима сунца,   
а ја сам урезао бесконачност гњева.  
доминацију строфе,  
сјај авантуре,  
златом натопљене кости.  
 

Шапат крви. Шапат тигра. Шапат  
несреће...  

 
Срце не гласа за било који натпис, - 
замишљени солитери се граде право  

у етеру  
Нисам прочитао нигдје да је 
пролеће невјеста која трља  
леђа фебруара машћу зрелости...  
Вјечна је зимска пјесма на уснама  

једне бебе –  
снимљена је у свим стадијумима  

Универзума.  
 

Драга моја, твоје око је у праву опет - 
прошлост је увијек повријеђена од  

нашег погледа,  
и она се тешко вуче гњавећи бубњара  

као сироче.  
Смртно тијело је далековидно - 
и тражи утјеху у опијуму и жељеним  

морима ...  
Али, дуго или кратко, вријеме је  

једнако лудо,  
оно обожава  
 
слободу ријечи,  
слободу духа,  
слободу Бога.  
 
 
МОЈ ПИКТОГРАМ – ПОСЛИЈЕ 
МИЛЕНИЈУМА 
 
За објаве благовијести 
Анђео не кружи око Твоје главе, 
свевидећи дубоко скривају 
своје извјештаје о њеном мирису, 
понекад излази смјели луч 
у сусрет обрушавајућем удару - 
и унутар ње - колико земаљских  

кугли се мучи, 
колико разузданих покољења 
пише своју историју љубави... 
Није глава, већ округли балкон, 
гдје је чекао човјек 
себе и откривење.  
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* * * 
 
На прстима се 
приближава ноћ 
с дубоко забоденим ножевима у  

леђима – 
Како је пажљива умирућа ноћ, 
колико стида сја у њеном тамном месу! 
Ноћ моја, згаснула, 
ни једног ножа ја не извадих из  

твојих леђа, 
већ само затварам твоје тамне вјеђе, 
када без даха узавреш 
на мом љубављу његованом  

простору. 
 
 
* * * 
 
По небу јури дијете-звонар. 
У стакленим кућама 
причешћују се блуднице и пророци. 
Љубичасти жбун 
пије пјенасто море сјећања. 
Онај ко је загледан у звијезду, 
чува сунце у тунелима. 
Раскошна противрјечја 
љубавно стављају накит узбуђења, 
будући да... 
По небу јури дијете-звонар. 
 
 
ОКРУГЛИ ТРГ ТАШТИНЕ 
 
Вашар ликова 
на округлом тргу таштине. 
Благородни часови спокојно гризу 
кошчато грло миленијума... 
Перима голуба 

пантера украшава своје немоћно  
срце... 

У папирним бравама 
пјевачи добијају 
посљедњу топлоту ријечи-атома... 
Подне шкропи своје обожавано  

тијело 
миомирисним растанцима... 
Драч је очаран 
таласањем руже... 
Очајни вјетар 
баца с вишеспратне тишине 
и брише-уноси 
све ликове вашара. 
Шири се 
округли трг таштине. 
 
 
ТИГРОВА ЉУБАВ 
 
Тигар јури за тобом – 
лијепо украшен, 
мрмља пјесмицу, 
прегршт вијести о теби – у шапи, 
у срцу – старе сумње, 
твоја лична карта виси о њушци... 
Ја сам звијезда – ти шапћеш, 
Ја сам ријеч – ти шапћеш, 
Ја сам дар, ја сам дар звјездорјечни. 
Тркачи таштине – 
пијанице-дезертери, 
Нису у могућности схватити пламен, 
постоји неопјевано небо, 
постоји невољено име, 
ниједан снајпериста их не примјећује. 
Ноћници у твом пољу немирно ноће, 
осврни се на трен, 
о, љубави Тигра! 
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НЕОЧЕКИВАН СУСРЕТ СА ФОРМОМ  
ТИПИЧНОМ ЗА ЈЕДНУ ЈЕРМЕНСКУ ПЈЕСМУ 
 
Био је сумрак у Сосиац шуми36 
Тамо сам видио Њега. Спавао је у сјени славе и тишине - 
 
Изговорио сам му молитву и успаванку 
и онда смо пјевали захвалнице, 
ја сам мало шаптао, одзвањао, 
 
Одржао сам одличан говор и избјегао самопоуздање, 
назвао сам га жабом и пророком. 
 
Он је устао, као Божји родитељ  
и погледао ме као рођени маг  
који је морао отворити срце златном трском,  
глас му је био њежан,  
узбибао се на све стране као акценат новодолазећег јата 
извукао је много различитих боја са својих дланова и сјећања,  
спојио је своје покрете са мрешкањем хоризоната,  
ширио је неутаживе идеје изблиједјелих или бриљантних умова  
у својим сунчаним посједима  
лице му је било поље увијек промјењивог расположења – 
неко је овдје потакнуо земљу и моћ,  
сљедећи упалио пламен и солидарност,  
неко је био фанатични вођа боли и суза,  
други је био сумпор немилосрдног бијеса  
било је то расуто, али и умножено,  
понуђено као сложно ткиво и колаж,  
био је лијен, безазлен и распуштене косе,  
био је збуњен чак због далеке грмљавине, али  
задржао је своју унутрашњу бол, иако 
је његов говор дошао понекад од метеора,  
а понекад и из свете долине маузолеја  
био је заплетен у својој будућности,  
голубови и грлице су се окупљали  
пред његовим наивним изгледом и понашањем,  
мрзио је пластично оперисане гатаре и  
монотоне метричке линије, своје кисело вино,  
чинило му се да је једном био уклет – да  
не иде из уског оквира  
и да не троши сребра својих пјесничких израза само тамо...  
 
  

                                                        
36 Јаворова шума. То је било мјесто гдје су се древни Јермени бавили гатањем (прим. аут.). 
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Муња бескрајног времена је прошла 
и остао само Његов кошенилин37 жиг.  
 
Он је један од посљедњих паметних Мохиканаца  
у прекаљеном хаосу древне поезије,  
и као кријумчар или изасланик без пропуснице  
он често долази и изблиза и издалека ћутке страним земљама  
и кад ми примијети мој критички дух писања  
шапне на моје уво:  
– Прими ме у своје љубавно уједињење,  
Те ће и небо и земља бити рођени. 

 
                   * * *  
 
Све је лијепо да омета, 
Све је ружно да омета. 
 
Једна птица отвара срце на небу – 
Мажући га својим  пламеном  бивања. 
Једна сјекира укоченог погледа 
Реже крила дјетету 
Које је било још замишљено у њеној глави. 
Један звук односи љубав изван груди тренутка 
И шири је свуда иза разума. 
Једна рука гради куће од таштина 
И насељава их племеном заљубљених људи. 
 
Све је лијепо да омета, 
Све је ружно да омета. 
     
ЧУДЕСНО КИТОВО ДИЗАЊЕ СА МОРСКОГ  ДНА 
 
Из спрата пуног туге 
из улица с густим прометом 
из етерне страсти и циничног увјерења-гужве 
из свечане изведбе вјешања и брујања 
из површног истјецања крвавих вијести 
из великог опијања у част мира 
из пуковнијског оклијевања из жучи из шкрипе-уздаха 
од тамо гдје је наручен само прибор за „Ја“  
гдје ватрено оружје гађа историјску хладноћу 
Акације су посјечене са умишљеном њежношћу пјевача псалама и људи остављају 
своју будућност јер су издани 
гдје се сати грле међусобно као пријатељи који монтирају скеле 

                                                        
37 Врста штитастих ваши из којих се добија румена боја кармин – прим. прев. 
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гдје дјеца плачу унесрећени будућношћу 
а шума Сосиац притишће само глуве и одбачене људе 
из тероризма старе и безбројне сигурно-недоступног стакленика 
из фуснота тајних списа 
из даха сефова банака 
из мржњом повећане бешумности у споразумима 
из граница које се шире као метастазе од прислушкивања  
у далеке комуникације 
од путева који су блокирани дискриминацијом 
из пустиње, гдје је смрт једини понос 
из градова који су набијени хегемонијином љубомором и плијесни 
из озонске моћне рупе из нехата оптимизма земаљских глава 
из посљедње жеље-молитве Наирy38 
из јерменско-турских жестоких односа 
од недовршене зоне сумрака Шоушија 
из великих и малих рупа у свемиру из хипнозе 
средишта способности странаца за инфекције 
из жутог из линије из мајчине руке Арсхила Горкија39 
из самоупијајућих јутара Степанакерта 
од тамо гдје гледају на мјесец као на прикривени знак смрти 
гдје је језик искварен разним акцентима 
и форме гдје пјесник брише раздјелне црте 
између земље и сна 
гдје осакаћују тигрове и лижу уже за вјешање 
плаћају дијамантом за побачај 
из лутања Божјих суза које падају из бескраја 
из мећаве која се вртложи у души  
 
 

 
_______________________ 

 
ХРАНТ АЛЕКСЈАЊАН је рођен у Мартунима у Нагорном Карабаху 5. 7. 1961. године. 

Дипломирао је на Политехничком факултету у Јеревану 1983. Докторирао је с дисертацијом 
из филологије. Водитељ је Одјељења за информације и везе у Нагорном Карабаху. Живи у 
Степанaкeрту, главном граду Нагорног Карабаха. 

Од 1983. године се бави књижевним и новинарским радом. Главни је уредник часо-
писа за књижевност и културу Гехарм који излази у Степанaкeрту. Члан је јерменског 
Удружења књижевника од 1989. године. Руководилац је књижевне фондације Наири гдје је 
уредио велики број књига. Аутор је многобројних есеја и новинских чланака. Превео је велики 
низ дјела са руског језика. Поезија му је превођена на руски, енглески, кинески, персијски, 
њемачки, француски, украјински, бугарски, пољски, румунски, српски и хрватски језик.  
Добитник је Награде „Данијел Вароушан“ јерменског Удружења књижевника.  

                                                        
38 Један од историјских назива Јерменије (прим. аут.). 
39 Умјетник апстракције (прим. аут.). 
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Учествовао је на пјесничким фестивалима у Струги (Македонија), Познању и Варшави 
(Пољска), Ћинхају (Кина) и др. 

Објавио је једну научну књигу и 14 збирки пјесама на јерменском, међу којима су: 
Био поље (Јереван, 1989), Љето у Амарасу (Јереван, 1990), Пир (Степанакерт, 1991), Побуна 
ружа (Степанакерт, 1994), Симетрија пада (Јереван, 1996), Коцкице за Његову Екселенцију 
(Степанакерт, 1997), Условне ријечи из интеркњиге (Степанакерт, 2003), Баритон ријечи, 
баритон земаља (Степанакерт, 2007), Кад се окрене вордосаур (Степанакерт, 2011), Ин-
формација о непрепознатој земљи (Степанакерт, 2011), …Дин мајчиног свијета (Степанакерт, 
2012), Моја судбина није ни на једном небу (на јерменском и енглеском), (Степанакерт, 2012) 
и Рај Наири (Степанакерт, 2013). 

Избори пјесама на другим језицима: Маргиналне изреке (Техеран, 1998) и Саркофаг 
пуног мјесеца (Бејрут, 2000).  

 

 
 

Цртеж кредом 
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ОНОСТРАНИ ЉУБАВНИЦИ 
 

(превод: Светислав Травица) 
 
 

Дмитриј Пригов 
 
 
*** 
 
Могу ли, рецимо тако, Литванци 
Латвијци разни, Естонци 
Русију као рођену мајку 
Дубоко у срцу прихватити 
Да би љубав била велика? 
 
Наравно да могу, ко им брани… 
 
 
СЕМЈОН ЕФИМОВИЧ ЗОРИН 
 
Семјон Ефимович Зорин он се звао 
Ником се осрамотити није дао 
Имао је и жену и сина 
Унук му је био пионир – 
Момак поштен и леп сав 
За све дечаке пример жив. 
И кад му је у трамвају неко 
Полио течност по рукаву 
Он је казао врло просто: 
Не, друже, ниси у праву. 
Код нас постоји закон строги 
Ако се нисте упознали са њим 
Ми вам то нећемо дозволити 
Ми ћемо вам све објаснити. 
 
 
*** 
 
Ето, рецимо Пушкин није знао Фета, 
А ја га знам, јебо мајку своју. 
Ја знам све песнике, што је и ред – 
Не само уназад, већ и унапред. 
Али последњи, онај тамо, проклети, 
Не види се, јебо мајку своју, 

Ти мене знаш, проклети, 
А ја не видим њушку твоју. 
 
 
*** 
 
Са једне стране народ је разумљив 
Са друге пак стране он је неразумљив 
И све зависи од тога, са које ћеш  

стране прићи 
Са те са које је разумљив, или оне са  

које је неразумљив. 
 
А ти си њему разумљив са свих страна 
Или си му са свих страна неразумљив 
Ти си окружен, и ти немаш ни ту страну 
Са које си разумљив, ни другу са које  

си неразумљив. 
 
 
*** 
 
Скачу девојке враголанке 
Оне ће бити младе вечно 
У море скачу онако танке 
Осећајући сласти корита речног. 
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Осећајући тела својих врелину 
Унутарњих органа издајство 
Смрти удаљеност, живота целину 
И државе постојанство. 
 
 
*** 
 
Како је променљив карактер вука – 
Најпре је, сећам се, он био штеточина, 
Па постао болничар шуме накратко 
И ево опет – иста она штеточина. 
 
Тако и човек – издајник и штеточина 
Затим сапутник, привремени пријатељ 
Онда опет – издајник и штеточина 
Онда опет – штеточина и издајник. 
 
 
*** 
 
Гибралтарски мореуз 
Од прастарих времена 
Неодвојиви је део 
Домовине моје био 
А затим су дошли Авари 
И вандали и Хуни 
Незаконито завладали 
И владају све до сада 
 
Али доћи ће правда 
И слободни народи 
Гибралтарски ће мореуз 
Са Домовином спојити 
 
 
*** 
 
Наш се живот завршава 
Ено крај оног стуба 
А ваш где се завршава? 
Ах, ваш је заувек 
Честитам вашем животу! 
Како је диван ваш живот! 
А што је диван ми не знамо 
Јер се наш већ завршио

*** 
 
Петар Први, злотвор прве феле 
Свог је синчића пред свима знао 
Мучити сред Русије, велике, целе 
Свом снагом коју је имао 
 
А тај трпео, трпео, трпео 
И у крају брезе и зове 
Преко Павлика Морозова 
Се осветио 
 
 
*** 
 
Нама свима прети слобода 
Слобода без краја конца 
Без улаза, излаза и исхода 
Без матере и оца 
 
Посред наше Русије 
За цео протекли век 
Ја сам се плашио ње 
Као поштен човек 
 
 
*** 
 
Наоколо зима препуна царизма 
А ја, дешавало се, ка Иличу летим 
Као пролећна ласта летећу 
Испостављајући дух пароксизма: 
Идемо под светле сводове, роде! 
Брже, ја муза сам слободе! 
А он одговара: нећу 
Тебе 
Хоћу  
Другу 
 
 
*** 
 
Поред Лењина ја пролазим 
И реч, ја речи не налазим 
Узбуђена: хоће ли устати или неће 
А он устаје из гроба чиста 
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И пита ме: Комуниста? 
Ја одговарам: Ја сам – светица! 
Видим и сам – одговара – иначе 
Због чега бих уопште и устајао 
 
 
*** 
 
Када је Јосиф Стаљин са Жуковом 
Пола Немачке обилазио 
Један би другом говорио: 
Гледај колико им је деце и унука 
Сломио наш совјетски метал 
А Стаљин би тихо добацио: 
И историја 
 
 
*** 
 
Говоре, курсисти су певали 
У двадесетој судбоносној години 
Прости су то младићи били 
У војне су их шињеле одевали 
 
И руже девојкама даривали 
Изолдама комсомолских година 
И све које су нашли – убијали 
А те? њих су након много година 
Такође нашли 
И убили 
Метафизичким путем 
 
 
*** 
 
Ено мраза и ено сунца 
Ено и вране – чудовишта 
Тело смрзнутог арамејца 
Ни вранама не значи ништа 
 
Питај смрзнутог арамејца смело 
Кад си анђео у топлим крајевима био 
Да ли се оданде добро видело 
Све што си овде нарадио  

*** 
 
Брдо брду долази с питањем: 
Дуго ли ћемо стајати ко у строју 
Сред пустих шума… и тако даље… 
И мучити се, мајку ти твоју! – 
– Курац би га знао, 
Друже мајоре 
 
 
*** 
 
Над картом ноћу бесано 
Седели у штабу до јутра 
Под градом Армагедоном 
И рече он тада: Крећемо, сутра! 
И проценим на крају 
Испало овако или онако 
Победићемо 
 
 
*** 
 
Ја сам безуман, неће 
Бабушка 
Безумна 
Грдити 
Мене 
Лепо је пољем шетати 
По колхозном пољу 
С јесени 
Ноге у блату испрљати 
О, како је то слатко, слатко! 
Ено, већ лежи у блату 
Топлом 
Дивна жена војника 
Мене чекајући 
 
 
*** 
 
Наги ћемо 
Обавити једно другог 
Као спирале 
Али ја тебе не видим, тако си чврсто 
Савијен 
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Главом наниже, као Петар – у почетку 
Сам те разликовала 
По пулсу 
А после – после из познатог 
Разлога  
Тебе сам у својој вагини 
Само разликовала 
Откривала 
Разликовала 
 
 
*** 
 
Бестидне незамисливе ствари 
Са осмехом ми шапуће ноћу 
Он! – 
Ко? – 
Не знам 
И груди гњечи и руком тражи! – 
Шта тражи? – 
Оно очима на другој страни! 
А шта је то очима на другој страни?  
Ни изговорити не могу! 
Зашто? – 
Стидљива сам 
 
 
*** 
 
Отићи ћу код Марине у госте 
Са воза ћу сићи и кренути 
Ка дачама 
И намазаћу зубе колиносом 
За ноћ ћу 
У одело умотати њено тело 
Младо 
Чврсто 
Детективску ћу књигу неку узети 
И кренуће, кренуће да се одвија интрига 
Детективска 
Све до јутра 
 
 

*** 
 
Ја је додирнух за сукњу 
А сукња се на то наљутила 
Ја да повучем руку 
Кад гле рука се закачила 
И вукао сам ја њу, одвајао 
Ал, никако! од тог времена сам био 
Као слепљен 
Или, ако сам и хтео да се откачим – 
Откачити сам се могао, само 
Без руке 
 
 
*** 
 
Селиванову жену 
Никада нећу заборавити 
Сад већ – обешеног тура 
Већ и безуб 
А наново ми се враћа  
Сећање 
Како се у боровој шуми 
Она одвојила и гола по 
Трњу до крви 
Корачала  
А ја дрхтећи посматрао 
 
 
*** 
 
Ах, Олга, Олга, ти си 
У мојој изузетној оди 
Као дивља наслага  
Тамна 
Ускомешеш се 
Зањишеш се као 
И као – ребра, реп 
Крљушти! Ах, ниткове, 
Опет си се под сукњу увукао 
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ОНОСТРАНИ ЉУБАВНИЦИ 
 
* 
 
Да ли се ти сећаш оног Кољке? 
Не! –  
Ма, оног војног правника! 
А, да! 
Замисли само, увуче ти се он у моју  

постељу 
А, ја одмах осетим: ђаво! 
У ком смислу? 
А у том што чим је 
Скинуо одело, 
И са осмехом простим  
Почео пажљиви да га 
Ређа 
А, ја видим 
Да има огроман реп 
Сав бледожут, као у вучине! 
А, ти? 
Ја све ћутим, ни да зуцнем, 
Кад они мене кроз прозор 
 
Ко, они? – 
Па, војни правници 
 
* 
 
Кренула ја, сећаш се, са оним? 
Са којим? 
Оним са шереметовске царине! –  
Ах, да! – 
Тако и тако, и одмах у кревет 
Кад видим ја – немогуће! –  
Шта је немогуће? 
Па он је обавијен некаквом трулежи! – 
Трулежи? 
Да, трулежи! 
А, ти? 
Ја њега одмах секиром 
По глави! –  
И, онда? 
Онда су ми се  
За то и захвалили! 
Ко се захвалио? 
Па, царинска служба.

* 
 
Сећаш ли се да ми је долазио  
Онај млађани 
Из одреда космонаута? 
Сећам се! 
Е па, скида се он тако, кад видим, има 
По седам крљушастих израслина 
На сваком бедру! 
И шта ти онда? 
Ма, то је без утицаја на оне ствари. 
 
* 
 
Да знаш, више не излазим са  
градитељима метроа! 
Зашто, побогу? 
Један ти крену да се завлачи у кревет ми, 
а сав је у бодље зарастао, и са 
сваке бодље капље по кап крви 
и оне тако танано и жалосно од- 
звањају, а он још каже како је 
то од туге за сваким невино 
убијеним и превремено умрлим 
 
* 
 
Сећаш ли се да су нас упознали 
Са морнарчићем једним, дрским? 
Не, не сећам се! 
Но, није ни важно. 
Свлачимо ти се нас двоје, 
А он морнарски капутић необични –  
Ја таквог никад видела нисам –  
Скида! 
И? 
Кад оно 
Он је испод капута потпуно провидан 
И тамном водом наливен! –  
А, ти? 
Ја њега флашом, значи! –  
А, он? 
А, он цео целцат монолитан 
Ни да се с места помери 
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* 
 
Било је случајева, на пример, 
Потпуно супротних! 
Како то? 
Био тако један милиционер 
Довела га ја, сместила 
У кревет! –  
И, онда? 
А он сав бео као постељина 
Ја га бодрила, бодрила – 
Све узалуд 
И шта би затим? 
Оставила га ја 
Мада није био лош момак 
 
* 
 
А један је био ватрогасац! –  
– Немој ми рећи! –  
С њим, ђаво ће га знати, шта – 
те се у тачкицу малецку 
црну скупи, те се рашири 
читавих петнаест метара! 
– И, шта би? 
Па, ништа, нестао је негде, Богу хвала! 
 

* 
 
Сећаш ли се да сам се са Гришком  

забављала? 
– Онај, сликар? 
Да, кад се тај свлачи – 
одмах се претвори у слани 
стуб и плаче! 
– Ма, немој! 
Лако је теби – ма немој! Слан 
кад га лизнеш! А кад се обуче 
опет ништа. 
 
* 
А други је био другачији, из 
Министарства –  
сав опрљен и на паљевину  
се осећа   
 
* 
 
Зар се не сећаш с ким сам оно ишла? 
Не, не сећам се! –  
Ето, ни ја 
Памтим само толико да смо ушли... 
А даље сам све заборавила 
А даље су кренула 
Некаква преиначавања? 
Зар се не сећаш, ко сам ја? 
Изгледа, ти си Каћка? –  
Не, нисам, то само судиш по изгледу. 
Онда, не знам! 
Не знам ни ја 

 
 
 

_______________________ 
 

ДМИТРИЈ ПРИГОВ (1949–2007 Москва), руски песник, сликар и есејиста. Радио, та-
кође, и у области визуелне поезије и перформанса. Пише стихове од 1956. године, али у својој 
земљи објављује прве стихове тек 1986. године. Један је од најистакнутијих представника 
руског концептуализма. Познат из самиздатских извора; објављиван у иностраним часопи-
сима још од 70-тих година прошлог века; своју прву збирку стихова Сузе хералдичке душе 
објављује 1990. године. Пригов се сматра једним од најпопуларнијих и најчитанијих руских 
песника. 
 



80 

БОЛСКА 
 

(превод: Душан Стојковић) 
 
 

Иван Добник 
 
 
БОЛСКА  
(прототип песме) 
 
6. 
шум Болске 

у брзим скоковима газела 
под брестом 
лептири 

у сенци 
зовиних грана 
јаре 

које протрчи мимо хеј 
дан је уравнотежен 
свеску ослоним о дебло 

влажна маховина 
опет очи козе хитре муње 
што би могло бити још све 

као та чаробност 
мешавина 
шумова светлости мириса 

не заустављати се 
не одмарати се разлога нема 
шапућу светлости и грмље 

козји језици 
сладострасни гурмански облизујући 
сликар усред природе 

Нијагара Патагонија Шматевж 
Огњена земља Исла Негра 
трепти речна обала 

шарено камење испод планина  
и ходање напред напред непредвидиво 
кроз коприве 

непознате дивље поломљене труле гране 
цвеће павит глог свиба 
у зеленом рају 
 овде је 
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потпуна трансценденденција 
ТРАНС ЗЕН и спокој 
 с тежином зујећег живота  
и смрти 
без разлике 
 
7. 
када ходам са сунцем 
и светлошћу 
 никада непосредно 
пар рогова 
штрчећих из зелених таласа 
 привиђа се и нестаје 
утваре су и нису 
чопор војника 
 с јасним циљем 
следити ужитак 
ритам крви мирис у ваздуху 
  вал секунде с хиљаду тона светлости 
и скок у дубоку сенку 
сместа под високе крошње 
 под птичји кликтај 
шум реке копита бруј ноздрва туш 
непокретан зрак  
 августовска тишина све кључа 
небо стада коњ на паши 
облаци лето привиђења лишће што пада 
 и светлосне пређе вунено паперје 
са ове и оне стране 
свемир што свемиром јури 
 јутро и вече 
песма и глас  
незаустављива трка 
 дивље патке на површини реке 
жедна крила над водом 
 
8. 
козе сањају не спавају 
ветар зубата риба над градом 
 изнад лала еукалиптуса 
белих топола брестова зелених и светлости пролазне 
што протицање је зрака што дах је живота 
 ево песме твојих жедних очију младости очију снова  
тражиш ћилибар на оној страни без топлог гнезда груди 
пољубац који би те са собом однео  
 у мрак и сунце ка миловању и новој струји речи 
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беле животиње распињу крила бело паперје тишина је њихове длаке 
 коњи овце 

краве кокошке биволи албатроси препознајеш их 
у њеном загрљају у њеној музици у њеном плесу 

мачке прсти на ногама и летња река 
међу обалама Болске једном и другом 
 савршеност маштовитих борових иглица што падају у шољу  

за чај 
неукроћена лепота и киша киша киша 
 
9. 
трепти и гори 
све савршеније машта 
река ослушне твоју ноћну песму 
црна крв црна уста црне очи 
 
даљине су на листу папира 
папир мирише и ветар је и време је 
лебдење је, јастреб на летњем небу 
 
сасвим су тачне мапе, у сећању, дакле гладна магија 
 
нека друга стварност, потпунија 
овде, сасвим, помешана с речима 
у твојој глави, јер само твоја глава 
што рже и сања, тражи 
 
све и ништа 
дакле, лето и Болска 
узвишице и музика с Океана 
све више, јер путује с таласима 
 
не враћа се 
 
10. 
челичним маглама се вије 
јер видим је само из њених очију: тихих? меких? нежних?  
плива и отиче голом кожом мимо мене мимо језика 
није из речи из срца безвремености је из привида детињства 
из хладне земље из пламеног јелена што доходи да пије светлост 
низбрдо кида облик људске пљувачке пролазне што тече тече    
лице претвара у пакао дивљине у понорну лепоту 
лебди крилата и преобликована фотографија лета 
белог коња зелених снова светлосних свитаца 
на телу којим путујем неуловљиво име 
име времена кључ ка теби која се таласаш на оној страни 
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тог рукописа слабог бронзаног 
чаја што се дими 
 
 
11. 
не враћа се 
не понавља се 
трепти игриво 
смртно озбиљно 
шири зенице 
час ледене час сунчане 
пада у ноћ пада у језик озвезданог неба 
жури 
гори 
лепрша 
 
свет се шири 
најпре само нешто капи 
на крају океан, Црно море 
 
потоп 
покапање животиња 
сахрањивање људи 
нема разлике 
само шкрипа 
снега 
 
тамо преко 
тамо с оне стране 
на другом крају села 
 
12. 
ко си ти? 
извор што тече ток што истрајава шум што је с оне стране поезије 
прачас свечас пролазност која није то 
јер путује мојим венама 
зујање тигрово задиханост мрака и муња 
 
лов у тами 
на крда бизона на речи 
није лов само клицање тражење 
затим потпуна преданост 
не би ли се пробудили шумски предели 
рибњаци коњске гриве 
очи стада 
зраци тренутака 
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у њиховим тренуцима 
само њиховим 
 
13. 
доле море 
горе безмерно звездано небо 
све пева 
шта је то „пева“? 
 
ходам по небу Болске 
децембарски купињак 
висок крвни притисак бој војника за сенку 
понавља: само у тим привидима жив сам 
 
дисање је топло 
топла је наша кожа и животињска кожа 
пре но што мине како минути мора 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

ИВАН ДОБНИК (1960), словеначки песник, уредник, преводилац, есејист и критичар. 
Уредник часописа Поетикон и оснивач Књижевног друштва Хиша поезије. Песничке збирке: 
Ослобађање (1980), Калиграфија лире (1999), Затвориш очи (2003), Рапсодија у хладној зими 
(2005), Записи с листића (2006), Светионик (2008), Бела песма (2009), Пре почетка (2010), 
Друга обала (2011) и Болска (2015). Песме су му превођене на француски, енглески, немачки, 
италијански, пољски, чешки, словачки, српски, бугарски, белоруски, дански, литвански и ру-
мунски језик. Живи у Шматевжу и у Љубљани. 
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ТАЈ, НАШ ЧОВЕК 
 

(превод: Душан Стојковић) 
 
 

Милан Петек Левоков 
 
  
МОЈА МАЛА ПОКРАЈИНА  
 
живим у мојој малој покрајини 
у малој држави у којој живе мали људи 
роде се мали, потом постану још мањи 
мало чудо, научно још неистражено 
а тако ипак је 
чудна држава у којој су деца од старијих већа 
стварно је таква моја мала покрајина 
држава малих људи 
мали људи мале имају ноге 
не кратке: мале 
на малим ногама мален је труп 
мала глава, мале руке с маленим длановима 
мали људи сиромашнима не дају много 
не могу 
дланови су им стварно мали и срце такође мало 
скоро невидљиво, види се само на рендгену 
иначе је тамо као празно 
у глави пак – не треба ни говорити, мозак 
и памет, кутак 
малим очима малени људи мало виде 
– што је разумљиво 
боље виде оно што је близу, највише до суседа 
даље не иде 
странци се могу чудити, но стварно је тако 
то је моја мала покрајина, држава малених људи 
наравно, није све мало 
у мојој малој покрајини су 
велике банке, 
велики осигуравајући заводи 
велики тржни центри 
мали људи возе се у великим аутомобилима 
куће што их зидају мали људи су велике 
велике куће за мале људе и велику њихову децу 
деца су велика и мале људе брине 
шта ће бити с њима када одрасту    
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кад постану тако мали као они сами? 
како им помоћи да се не изгубе у мноштву малих људи? 
велике су то бриге малих људи 
зато се побрину за све: 
за ауто 
кућу 
службу 
и још за све друго 
заиста за велике ствари 
на крају такође и за гроб у који ће их покопати 
малени и њихови ови мали биће тамо скупа 
заспали 
зато малени људи праве велике гробнице 
породичне, мермерне, гранитне 
свакако велике 
кад мали људи умру положе их у гроб 
у велику, огромну јаму – прави гроб 
и малени људи у тој јами још мањи постану 
дословно нестану, на крају их више нема 
опет чудо 
и тако је то у мојој малој покрајини 
    у држави малих људи 
 
 
ЛОГИКА 
 
политика – ђубриво 
ђубриво – политика 
с ђубривом ђубре се поља 
да сељацима никне дебео кромпир 
без ђубрива никне мали кромпир или ништа 
без политике сељаци не би имали дебео кромпир 
     једноставна логика 
 
 
У ЉУБЉАНИ ЈЕ ЈЕДАН МИНИСТАР 
 
у Љубљани је један министар 
понекад тобожњи литерат чак и први 
демократ 
сада на власти само је још само филистар 
пред непознатим главу савија и свима клима 
за државне интересе се стара 
у кући је сасвим другачији човек 
с противником ратује на нож 
ко с нама није, против је нас! 
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прети и урла на људе сваки дан 
ипак је безгрешан – да одступи? 
чему? 
зашто? 
само зато што је туђински лакеј? 
– Не повлачим се, на положају се осећам 
      супер 
на власти остајем до краја 
премда по лешевима ходам!  
 
(2003) 
 
 
ПОМОЗИМО АМЕРИЦИ 
 
Америка има тешкоће у последње време 
шутира, кашље и рогови јој ничу 
хтела би ово и хтела би оно 
ако не лепим, оно на силу 
као да је дете које гризе и плаче одмах 
ако у трену играчку не добије 
ону коју је управо тада пожелело 
 
Америка је још дете 
то је чињеница и сада нам је јасно 
и да не би било прекасно 
помозимо том детету 
да одрасте 
што пре се здравој памети приведе 
освести се како свет није играчка 
да се оно што се разбије 
овако или другачије увек плаћа 
 
предлог ми је симболичан 
једнако као што је и наша држава симболична 
богатства и новца немамо много 
здрав разум нам је ограничен 
што имамо и што другима лако дамо 
само је ђубриво 
(на куб и куб сваки дан га стварамо) 
три цистерне најбољег истресимо пред њихову 
амбасаду, ђубивом је пошкропимо 
и њихову земљу (симболично) ођубримо 
да брже одрасте, здравом разуму се приклони 
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ако амбасадор дотрчи до врата 
побесни, протествује, приговара 
призива своју војску упомоћ 
понаша се као неразумно дете 
примиримо га: – Све је то за ваше добро, господине 
пријатељски наш гест, солидарност с вама 
речено по нашки: Америци на корист! 
 
и гована што нам преостане не враћамо их одатле 
(у суштини још једном смо их добили) 
иде ли се напред улицом, сто метара, не више 
тамо је једна палата и у њој 
наш човек 
који се сасвим као дете влада 
у бермудама, плази се, једанпут лаже 
други пут прети само ако му се прст наопако покаже 
залијмо му ту палату ђубривом 
од врха до дна, зађубримо тај његов пиједестал 
и кад вратима притрчи ђубривом се забави: 
– Зар не – исто као и суседима 
помоћ ми нудите, све добро ми желите? 
растерајмо му снове, прекинимо његово трабуњање 
брзо одвалимо: – Више дете ниси, наш си министар 
за Америку једно важи, а за тебе друго 
учено речено: Simil simili placet     
или по нашки: Говно се говну радује! 
 
(фебруар, 2003) 
 
 
СОНГ ТЕРОРИСТЕ 
 
терорист сам, кажем отворено 
у глави имам бомбу 
тиктака 
тика-така, тика-така 
тика-така, тика-така 
 
мој отац је био терорист 
радио је у општини 
на дан исплате послао је врагу 
шефа и целу управу 
уз, наравно, још и државу 
и цео свет, јер се с том платом 
није могао ни поштено наждерати     
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власт је одмах пожурила 
те га ухватила 
стан су нам преметали 
противдржавне елементе искали 
на саслушању га пендрецима омекшали 
успут му зубе разбили 
после године робије био је на цести 
из предузећа га изгнали 
– терорист си, противдржавна вуцибатина 
такве не трпимо, посао другде тражи! 
 
и мама је терористкиња била 
по црквама је ишла 
за лепши наш живот молила 
како бисмо сви били здрави 
имала сваки дан понешто за лонац 
а молитве такође имају конац 
несрећа је уследила, без оца смо остали 
адио, срећо, сада, без посла је она 
а ми још деца  
замало више није било ничега за лонац 
није нас више пратила шала 
 
мати је ишла по уредима 
тражила помоћ 
само нешто за лонац 
ту свеопшту правду 
иначе стигô би нас крај 
само је то хтела  
свуда понизно просила 
када би могла већ свему би се повратила – 
а власт ју је потерала 
– ради, сама се снађи 
гладна твоја деца нису наша кривица 
и не прави сцене, твој Иван беше вуцибатина 
олабавио је губицу, покушаш ли и ти 
отићи ћеш за њим, заједно с децом под земљу! 
 
мати је ишла у цркве, онамо крај олтара 
Девици Марији, да јој све истинито каже 
да је правица једна продана прасица, 
ако се сиромах родиш, боље одмах цркни 
или још боље, радије се и не роди 
и зашто је Бог, када је стварао свет 
рекао – тако ходи? 
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Девица Марија ју је послушала 
када би могла, када би знала 
она би јој већ помагала 
али била је само дрвена статуа 
и сама ексерима на зид прикуцана 
и руке није могла истегнути 
да би мајку додирнула 
мало је утешила 
те је и сама заплакала 
да је на крају велика бара 
суза 
под дрвеном статуом настала 
 
на вратима жупник мајку заустави 
црквени кров прокишњава, новца ниоткуд 
просјачење је грех, он јој очита  
приложи за божји храм, уместо да к нама доскиташ 
једино из ваше куће до нас ни пара да се да 
 
дошла је кући мати, мало се одморила 
на праг села 
најпре Бога за опроштај молила 
унапред оче наш измолила 
затим је све проклела, државу и свет 
јер сиромаху не преостаје ништа друго 
до умрет' 
 
човек се креће, живот обрне 
истина је стара да све се враћа 
ако не пре, са децом се врне 
ономе што у генима носим, не могу побећи 
сад жена ми вели, пусти те речи 
на гњави 
државу пусти, што су тамо горе прасице 
није због твоје кривице 
брини о нама, да нам не би крај приспео 
да би нам за лонац у кући нешто донео 
 
ја јој главом климам 
са свим се сагласим 
не могу ништа с оним 
што ми је у главу усађено 
од тога не бежим 
знам, приспева време 
знам, да се опечем 
скрити се не могу 
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то ми је усађено 
терористе син само је терорист 
не може другачије бити 
 
сада ми је још задњица на топлом 
ту је још и плата 
а живот је курва 
али полако већ се преобраћа 
у глави чујем бомбу 
тихо ми се оглашава 
тиктака 
тика-така, тика-така 
тика-така, тика-така 
 
 
ТАЈ, НАШ ЧОВЕК 
 
тај, наш човек, увек лојалан грађанин 
тај, наш човек, син партијског секретара 
некада свестан пионир и омладинац 
потом комуниста 
који је први бацио партијску књижицу у корпу 
који се у једном месецу и крстио и кризмао 
који у цркви седи увек у првим редовима пред олтаром 
који увек даје за каритас, црвени крст и уницеф 
којег су све мајке хтеле за зета 
тај, наш човек, о којем су жиранти писали у локалним новинама 
отац прелепе кћери и сина 
којег су сви желели имати за суседа 
који је увек бранио националне интересе 
који туђину не би дао ни милиметар наше земље 
који не воли јевреје ни црнце, још мање азијате 
тај, наш човек, што гласао је за НАТО и ЕУ 
којега загрљени педери и лезбијке на јавном месту провоцирају у душу 
који одбацује побачај из етичких разлога 
који на родитељским састанцима туче по учитељима 
који на састанцима месне заједнице тражи боље путеве у комшилуку 
коме смета зрачење предајника за мобилну телефонију 
који вас на улици увек први поздрави, уз осмех 
који редовно обилази мајку у дому за остареле 
тај, наш човек, који вам је пре недељу дана стао испред пешачког 

 прелаза и махнуо руком 
који вам је недавно у радњи придржао врата 
тога човека затворили су прошле недеље 
јер три године јебе своју кћерку 
са петнаест година је трудна 
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његова жена тобоже о томе нема појма 
још мање суседи и сва цењена родбина 
пријатељи и познаници 
пословни партнери 
сви бескрајно зачуђени 
 
тога човека ћемо данас на главном градском тргу: 
најпре бичевати 
потом разапети 
одрезати му јаја 
на крају спалити на ломачи 
и тако даље 
да сагоримо последњи атом његов у себи 
тај, наш човек 
матер му –  
 
 
БОГ ЖИВИ ХИГИЈЕНИЧНИ ТВ 
 
у држави, у којој се зачела цивилизација, падају бомбе 
добровољна коалиција убија људе 
цивилизовано 
гађају с висине и из далека, скоро не виде 
крв 
крв се пушта тек толико колико је потребно 
да човек умре 
ратови су сада хумани, брзи и чисти, све по правилима 
по ТВ-у уопште нема лешева 
срушене куће и мртви на улицама увек су 
непријатељска пропаганда. 
ми им не верујемо, тим лешевима 
уопште није укусно да се мртви тако подробно показују 
ко их на то приморава? 
и шта би хтели рећи, ти мртваци? 
ништа, тихи су 
ко треба да их разуме, до врага! 
још када су били живи нормалан човек их није разумео 
увек су викали унакрсно  
– као тада сада сви унакрсно леже 
неукусно, на први поглед, тако се не ради 
та пропаганда није по нашем бонтону 
слабо утиче на рекламе у паузама 
јер гледаоци брзо прелазе на други програм 
ти би их лешеви много потресли, шокирали 
што није добро за здравље наших људи 
стресови шкоде, дижу притисак и холестерол 
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држави и ТВ-у наш је човек најмилији  
највољенији. 
све раде за његово добро 
дакле, никакви лешеви, само победе 
слике наших који гоне оне непријатеље као стоку 
то се сме показати, то је увек тако 
okаy 
можда превише прашњаво, све се не види добро 
наши јунаци су помало прљави – а шта се може 
тамо су песак и пустиња, врућина и лоши путеви 
војска пак није на недељном излету, нити на пикнику 
зато им опраштамо прашњава лица 
– иначе не! 
јер свињарије не ТВ-у нећемо гледати 
хигијене мора бити, чистоћа пре свега 
    Бог живи наш хигијенски ТВ! 
 
 
ПОБАЧЕНО ДЕТЕ ОБРАЋА СЕ ЖИВИМА 
 
молим вас, који сте још живи 
не осуђујте моју маму 
надам се како смем тако рећи 
иако све међу нама није баш ишло по срећи 
радије ме је побацила него на груди 
ме себи привила 
имала је неки свој разлог и личне проблеме 
нисам јој још и ја потребан био 
и не тужим се, ствари разумем 
такође тај ваш живот 
не привлачи ме, зашто бих му тежио 
упит о животу и светој правди 
слушао сам још пре, што ми се обећава 
из трбуха сам ослушнуо, шта ми се куха 
отац за мене немаше слуха  
у ствари – због мене напустио је 
маму 
да је она још и без посла остала 
– од чега би потом опстала? 
с копилетом даље, а за њега ни хлеба ни куће 
друго место нека потражи, говорили су јој домаћи 
(опростимо им, јер живе у забитим селима?) 
што би мама од државе добила 
с тиме би ми понекад задњицу покрила 
забави би био ускоро крај 
ноћу гледати њене сузе 
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и у празан лонац 
што се збило, збило се 
изненађује само вас, не и мене 
за себе имам сад пред вашим светом мир 
јер живот са вама није никаква лутрија 
срећа или каква милост 
све је то трабуњање, свињарија је пуно 
није само говно што се отичним каналима слива 
још је опаснија клоака – 
и шта вам говорим – схватате то и сами 
сада вам је разумљиво да ми ево одговара 
што с вашим светом никаквог посла немам       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цртеж кредом 

 
_______________________ 
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путописе, научну фантастику и хумористичке и сатиричне текстове, што се и из његове пое-
зије да уочити. Међу тридесетак књига су и три песничке збирке: Paris at night (2011), Зах-
ватити воду шакама (2013) и Словеначке писарије (2014).   
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ОСТРВО 
 

(превод: Миљурко Вукадиновић) 
 
 

Николај Корлат 
 
 
ОСТРВО  
 
тешко а окрепљујуће поподне 
чекања 
петељке речи бришем 
 
преко нашег ћутања 
тече кристал 
 
желео си само острво за себе 
да те из сна прену галебови 
светлуцајући на црном песку 
кад ноћ наликује светлавцу трена неживљеног 
острво ово што искрсава помало у сећању сваког од нас  
нас што се недавно отиснусмо на море 
кад таласи прекрише ваздух поднева. 
 
 
ОБЛИК АНЂЕЛА  
 
ниоткуда 
указује се светлост 
провидна  
анђео 
стрпљив 
једни верују да је у питању варка 
једна округла муња обасјава ти собу 
зрак на десном рамену  
чини те одсутним 
без мисли 
без снова 
само ћутање се у теби гнезди 
попут птице ноћне 
светлоносне 
 
 

MИР 
 
негде 
далеко 
на острву 
сред мора 
бди бор у облику крста 
у пустињском ишчекивању  
као у напуштеној соби 
звуци клавира 
марширају дужином белих зидова 
 
дете из тебе седа на камен 
са почетка света 
скриван птицама ваздуха 
 
зраке месеца расипа вејавица 
поврх планина душиних 
вече је 
мир силази 
песма љубавна неказана бескрајна 
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МУДРАЦ 
 
силази са стења слепи старац 
ослоњен о тољагу прође поред  

белог рубља 
пеглајући росу планина попут  

молитве неизречне 
хиљаде душа бришу му ноге  

пољупцем 
капља по капља 
све док се пустиња из њих не  

преметне у поља зелена 
божански звук премошћује шир и даљ 
мир најмироноснији ка небесима се  

успиње 
 
 
ОТИЦАЊА  
 
киши понад ћутања 
немир се збрао у књигу 
са гладном кишом из облачја пепела 
покриће ти речи 
у кругу нацртај белину најбељу 
бивајући сенка земаљска 
 
на крају вечери сећање 
поплави одоцнеле стазе 
 
још мало и отићи ће 
свет се сабира у шупљину длана твога 
кад заћутиш 
 
 
ОПАЖАЊЕ СТВАРНОГ 
 
о дану данашњем само опажање  

стварног 
обичност куца на затворена врата  

памћења 
одакле се појављују мали монструми  

узидани у дану јучерашњем 
видик је био тако близу да је дотицао  

сунце 
прослављајући мрак 
 

ти видиш  како врх планине плаче  
сузама каменитим 

далека пустиња песковита 
рађа анђеле 
 
 
ОДИСЕЈ 
 
потом ћу се отиснути на дуга путовања  
остављајући за собом пустош  

апстрактне светлости 
писаћу епистоле повремено 
бришући их из памћења 
све чекајући да се роде сећања ни из  

чега 
 
након 20 година по запаљивим морима 
понајвише међ огњевима 
исписаћу ти огњеним словима име 
заточен у сумраку одсутних  другова 
гласови разбијаху заборав 
они монотони гласови воде 
док варка показује бледи лик 
замишљен у жељи твојој 
расутој преко површине мора 
 
 
ТУГА 
 
туга никад не долази сама 
и немамо потребу за речима да је  

лечимо 
нећемо рећи ништа о њој 
сем што песници умиру напуштени 
и заборављени  
 
 
ИДЕНТИТЕТ 
 
Све, баш апсолутно све, људи, птице, 
лавори мисли, 
чак и плава ћутања 
творе песму у којој дишеш чист 
као на ободу шуме 
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ја нисам више месо 
немам свој лик 
нити облик 
нити макар сажетак из оне пословице 
међу нама нада прогута све тренутке 
а сада на сунцу 
милује стомак перајима 
секунда 
у којој смо се срели 
да бисмо хранили неизмерну глад  

времена 
 

У ИСТО ВРЕМЕ  
 
свакога дана будим се у исти час 
знаш и ти, година почиње у одређено  

време, 
месец на небу се рађа кад му време  

дође, у исти час 
осмех на лицу, туга, и они долазе,  

тако, кад куцне час, 
свакога дана, у исти сат, 
само смрт, једино она не зна кад  

долази 
она нема свој атар, нити фиксирани  

час, нити свитање 
долази свакога дана непозвана 
у час који ти је одредио ти ниси  

никад. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

НИКОЛАЈ КОРЛАТ (1965) један од песника из Еминескуовог завичаја –  Ботошани. 
Песник и публициста, уредник листова и часописа, секретар фондације Хиперион и истои-
меног часописа. Објављује од 1986. године. Књиге песама: Башта са коцкама (1997), Радовање 
(2002), Вероваћете да не постојим (2007), Оздравитељ сенки (2012) и друге. 
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БАСАРАБИЈСКА НОЋ 
 

(превод: Миљурко Вукадиновић) 
 
 

Лућиjан Василију 
 
 
8. ЈАНУАР 1954.  
 
Рођен сам на минус 24, у најледенијој 
најлепшој зими после 1944. 
Вукови су завијали у ранама Европе. 
Био сам ћелав: тата ме звао ЛЕЊИН – 
налик на један капут 
завејан у Сибиру. 
На рођењу 
замишљао сам годину богате жетве,  
годину енормног извоза. 
Душа ми беше јадна душа – 
памтим понос 
у коме поживесмо 
мислећи о времену, можда. 
Мајка је била једина жена на свету. 
Појма немам о метафизици, 
појма немам о радиоактивном пепелу, 
појма немам о омчи алкохолу мајци 
жени самоубиству. 
На – 24, у најледенијој 
најлепшој зими након 1944-те. 
 
 
ЗАТВОРЕНИК  001954 
 
Заточеник сам 
плућа јетре срца мозга. 
Они су моји диктатори: 
четири андрогина, савршено – 
плутон егзекуције! 
 
Досад сам успео да га припитомим: 
са колико жена, са колико наранџи. 
Сву ноћ се смирује: 
ми смо твоји робови. 
Али треба да нам кажеш: 

треба да слушате песму гиљотине, 
треба да певате ноћу бродоломницима. 
 
Плућа ми се поверавају: 
„ове ноћи  
напунио сам 132 године. Појава сам 
кроз коју тутње урагани. 
Телеграм сам 
који садржи ђаволске пасаже: 
„Снађи се сред пустиње!“ 
 
Јетра ми диктира:  
„Ја сам био мртав, 
сада сам жив 
у ватри митраљеза, 
лично спреман да пуцам у 
судбински омотач трена.“ 
 
Срце  
ми се јада: 
„Забо си ми ноже убилачке. 
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Арсенал алата окрутних 
закопао сам 
– копајући у каменолому света – 
обузет песмом твојом подземном.“ 
 
Кроз простране мреже бодљикаве жице 
мозга   
чује се глас Достојевског: 
„Љубити пре но мислити, без логике је. 
Како кажеш ти, 
смислом се не бавиш сем 
након онога... 
Али љубити живот   
– треба сад да покушаш да разумеш –   
то ти је избављење!“ 
 
Заточеник сам 
плућа јетре срца и мозга. 
Они су моји диктатори: 
четири савршена андрогина – 
плутон егзекуције! 
 
 
СЕДАМ 
 
Са седам прстију на десној руци  
рођен сам, 
али само 
један  
захваљујући коме  
вам описујем ове чињенице: 
 
седам жена сам волео 
а само је једна била Краљица – 
у знак сећања на њу не певам 
седам дана, 
док ми се 
душа моли. 
 
Написах седам фундаменталних песама, 
али све бацих у ватру: 
нисам могао да спасем из пожара 
сем 
једне речи.

Седам омчи виси са небеса, 
Повлачим седам звона, 
али не чујем до 
једно. 
 
Седам живота проживех: 
из свих одабрах 
прах 
који пажљиво 
сад отресам са одеће. 
 
 
ШЕСТ 
 
Славио сам цифре 3 и 7 
до у глуво доба 
па се изнова родио 
Дошао ми ред, сада 
да дам шест-шест 
не(про)дане непарне и лажљиве 
кад су иконе 
у стању 
да ме усвоје –  
пепео 
берлинских зидова 
 
 
БАСАРАБИЈСКА НОЋ 
 
Прислоним шкољку на уво и ослушкујем 
твоју удаљену песму. 
Она ништи границе. 
Преко насеобина, облаци уништавају  

царске мапе 
 
Ускоро ће опет доћи мрак, 
са инфантеристима и каваљеријом 
 
Још ове ноћи овде једна млада жена: 
пере, одсутна, патосе музеја 
 
Сенке се инцентуозно грле - 
нешто доцније, 
заспаћу са камењем владарским 
на улици, у немом преживљању 
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О ЕМОЦИЈАМА ЈЕДНЕ ШЕТЊЕ 
БИЦИКЛОМ 
 
 
Педалирам 
на бицикли која потиче из Доњих  

Земаља 
Не знам да ли је баш добро то што 
педалирам сам  

лако препознатљив по 
дресу шампионском оца мог 
Не знам да ли је баш паметно  
да будем син шампиона 
Не знам да ли је баш препоручљиво 
да педалирам 
самцит 
на бицикли што потиче из Доњих  

Земаља 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

ЛУЋИЈАН ВАСИЛИЈУ (1954), истакнути савремени румунски песник, један из плејаде 
песника који су се јавили осамдесетих, модеран и особен текстуалиста. Српском читаоцу до-
сад познат из неколико наших часописних представљања и Панораме савремене румунске 
поезије (в. књигу број 3 Изабраних дела Миљурка Вукадиновића). 

Континуирано објављује од 1973. године. Објавио је двадесетак књига. Од његових 
песничких књига посебно се истичу Мона-монада (1981), Начин на који напредујем (1983), 
Кос у Кући Погор (1994), Лућијанограми (1999) и избори поезије: Једнорог у радионици за 
поткивање (2003) и Пацов Бош (2006). Присутан у најзначајнијим антологијама румунске 
поезије у Румунији и у иностранству. Има неколико двојезичних књига. Превођен на енглески, 
француски, немачки, шведски, македонски језик... 

Био је библиотекар, музеограф, уредник листова и часописа, издавач... 
Живи и ради у Јашију, на северу Румуније. 
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ХУМАНА ПЕСМА 
 

(превод: Миљурко Вукадиновић) 
 
 

Касијан Марија Спиридон 
 
 
НАПИСАХ ТРАКТАТ 
 
Написах трактат 
о смрти 
о суштини и празнини 
читаву једну божју заповест о љубави 
есеј један о смрти 
један рад 
о бесмртности 
показујући земаљске покушаје 
покрете звезда 
спалио сам га 
 
пепео пијем 
од јутра до вечери 
дању и ноћу 
 
 
ХУМАНА ПЕСМА 
 
проводим живот 
оних из великих градова 
индустријских и школских 
насеља издељених по зонама 
 
проводим и не кукам 
али се и не радујем 
на другом спрату једног блока некаквом 
животу 
 
улице су у одређене сате пусте 
куце слепе жене усамљене 
голе лутају из собе у собу 
деца усапавана 
повратак мушкараца из друге смене 
 
гонг Митрополије откуцава поноћ

ПРЉАВЕ ЗАВЕСЕ 
 
боје сам прљаво љубичасте 
имајући одблесак чудан примљен од  

заласка 
показујем стање страха 
оно од љубичастог вучјег чопора 
завесе размакнуте од стакла ветром  

понете 
чопор нам иде у сусрет 
усправљен скриваш се 
залазак 
протрчи кроз собу 
бесмо изложени тортури љубичастих  

завеса 
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НЕОСКРНАВЉЕНА 
КОНЦЕПЦИЈА 
 
ево жене што пре пољупца 
који ме везује 
притерује ме уза зид 
 
на утрнулим грудима / стар / 
колико вечност између пољупца и смрти 
чује се лепет крила хладних руку 
 
ево са двадесет четири године 
притеран сам уза зид 
 
а ништа не тражим 
живот по жици акробате 
чека ме 
 
ево жене што пре пољупца 
у крви и смрти је   
 
 
ИНИЦИЈЕРЕ 
 
само сузе / стари болови 
/ белег су прошлости 
оних белих бића / 
(како је свежа / рука њихова 
на чело је не стављам) 
 
бити / 
голгота згажена / вечно / 
уморним табанима 

прашњав и слеп 
претешко је за једну душу 
 
бледило чела / вруће / попут сећања 
из детињства / проричући 
бурну младост 
(под печатом равнодушја) 
 
говорим / о сталности тела 
божје слово у грудима 
дана / 
о оставареним догађајима 
силазим ка црном мору 
и преко чворова / силазим у агонији   
 
 
ЗОДИЈАК 
 
кроз мене пролазе 
лађе црне / снови / путеви покидани 
мртвих 
још пишем 
тако 
у кошуљи узалудности 
 
ни табане не могу да ти пољубим 
одустао сам 
на тренутак брз и зелен 
(о овну и његовој судби 
                         кажу: 
окованих моћи 
нико нема времена да умре) 

 
 
 

 
_______________________ 

 
КАСИАН МАРИА СПИРИДОН (1950), песник, есејист, хапшен као борац против ко-

мунистичке диктатуре, уредник и покретач часописа, публициста, члан Управног одбора 
Савеза књижевника Румуније. Добитник бројних домаћих и међународних награда. Превођен 
на петнаестак језика у свету, укључујући и кинески и корејски. Аутор је преко тридесет књига 
поезије, есејистике и публицистике. Објављује од 1970. године. Од песничких књига издва-
јамо: Полазећи од нуле (1985), Зодијак ноћи (1994), Камен искушења (1995), Улазак у 
апокалипсу (1997), Стрелица одевена у црвено (2008)... 
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РОМАНТИКА 
 

(превод: Звонко Танески) 
 
 

Петер Шулеј 
 
 
РОМАНТИКА 
(са употребом клишеа) 
 
Мирис старог дрвета 
корак овде и корак тамо 
сличице склопљене од светлости 
она под чијим утицајем си ти 
 
Приповедам приче за причом 
о давно прошлим временима 
умотана сећањима 
када сам се будио 
у загрљају пуним тебе 
 
Утишавам тишину тихих тишина 
осећам виловњаке и виле 
цвет који испреда 
о љубави ништавној 
постојано живи 
 
 
МОРБИДНОСТ 
(девијација) 
 
Из дечије собе леп поглед 
на мале гробове 
... а тамо коске леже 
наших дедова 
собни прозори  
окренути према гробовима 
одакле свако јутро 
вуче се ноћна хладноћа 
 
 
 

НИХИЛИСТИЧКИ АКСИОМ 
 
Друштво је болесно. 
Па шта! 
 
Са дозом алкохола 
исплакнићемо последње 
остатке немира, 
не би ли још умро. 
 
Друштво је болесно. 
Јеби му век! 
 
Апсолутно без гађење 
са свим зараженим 
курцима света, 
не би ли још умро. 
 
Па узми га! 
Ињекцијска убризгавања 
пуна са слатком нирваном 
натрескај у жилама, 
не би ли још умро.  
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Друштво је болесно. 
Друштво је болесно. 
Друштво је болесно. 
Ипак ево још живи! 
 
 
МИ И ОНИ 
 
МИ И ОНИ 
о томе се ради 
пријатељу мој: 
 
узеће нам наше књиге 
узеће нам наше песме 
и нашу музику 
узеће нам наше мисли 
и замениће их 
са безгласницима 
СИМБОЛИ 
 
МИ И ОНИ 
баш о томе се ради 
пријатељу мој: 
 
украшће нам наше визије 
украшће нам наше paradis artificiels 
и наша места из младости 
украшће нам нашу прошлост 
због перспективе типа 
NO FUTURE! 
 
МИ И ОНИ 
само и само о томе се ради 
пријатељу мој: 
 
игра коју мораш да играш 
(р)еволуција која нужно тече 
речи које изливаш 
и насупрот томе што најпре би 
ЉУБИО 
 
 

ВРЕМЕ / НЕВРЕМЕ 
  
још увек невидљиви   
трагови облина Времена   
на твоме телу   
лече ране младости   
очај ће постати   
скоро неподношљив   
  
још увек невидљиви   
трагови облина Невремена   
на мом телу   
отвориће ране младости   
очај ће постати   
крајње неподношљив   
 
 
ИЗРАЗИТО ДЕКАДЕНТНИ 
  
изразито романтично декадентни 
у свему најјаче бучни 
одзиви ослабљују и ослабљују 
постојано дубоко у глумљењу  

херојства 
логовани у језичким структурама 
поплављени технологијама исповезани 
са њима још увек не-препознајемо 
не-експендујемо 
умртвљени од киберпростора  

невернички 
трајно изразито чак и наивно  

декадентно 
прегрупирамо било какве: 
вредности... 
  
мада били смо тако млади, 
  
тако млади, 
  
млади 
 

_______________________ 
 

ПЕТЕР ШУЛЕЈ (1967, Банска Бистрица) је објавио седам збирки поезије поезије, две 
књиге sci-fi прича и неколико радио драма. Превођен на много језике. Уредник је часописа 
Влна. Живи у Братислави. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОГЛЕДИ 
 

ЕСЕЈИ 



 

Породица, цртеж кредом 
.
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О СРЕЋИ 
 
 

Саша Радојчић 
 
 

Срећа је вишесмислена реч. Једно од 
њених значења налази се у основи израза 
„игре на срећу“: срећан је онај ко погоди број 
који ће испасти из бубња. У истом смислу је 
имао среће војник кога је промашио метак, 
или возач који изађе из смрсканог аутомо-
била само са пар убоја или посекотина. 
Таква срећа је случајна, инцидентна, и мо-
жемо је прорачунати као одређени однос 
вероватноће, или изразити као статистички 
однос. Однос вероватноће је при неизмење-
ним околностима константан; кад год 
бацимо коцкицу, вероватноћа да испадне 
шестица је 1:6. Бити срећан у овом смислу речи није исход човекових свесних 
настојања, него део за њега повољног ланца збивања над којим нема контролу. Да 
је тако, још јасније увиђамо када говоримо о супротности таквој срећи – о несрећи 
као нежељеном, непланираном и изненадном стицају неповољних околности. 
Човек не може да зна да ли ће га, или када ће га те околности сустићи. Макар се 
трудио да води крајње разборит, до у танчине контролисан живот, он не може да 
предвиди ни срећу ни несрећу као случајне исходе. Највише што може, то је да у 
начелу буде спреман на такве могућности, да их, повољне или неповољне, прихвата 
као део тока ствари коме и сам припада.  

У овом кратком огледу нећу разматрати тај смисао среће као исхода сплета 
објективних околности. Предмет огледа је срећа у смислу субјективног располо-
жења, осећања задовољства и потпуности, у смислу грчке εὐδαιμονία. Многи 
етичари су веровали да се таква срећа, за разлику од оне случајне, може постићи 
вођењем одређеног начина живота, другим речима, да човек може свесним дело-
вањем да утиче на то да ли ће бити срећан. Отуда толико савета и препорука за 
вођење исправног живота. Данас се ти савети често штампају у облику приручника 
за успешан живот, лаким стилом срочених рецептура за свакодневно понашање. 
Мутацију из „срећног“ преко „исправног“ у „успешан“ живот је проузроковала 
савремена вредносна оријентација, која своје циљеве одређује у конзументско-так-
мичарској атмосфери и верујући у мерљивост параметара успеха. И Грци су волели 
надметање, али су поред тога добро знали да је праву меру тешко успоставити, као 
и то да је постизање среће подложно једном парадоксалном односу, лепо израже-
ном код Херодота. 

Прва прича. Херодот извештава о наводном сусрету атинског државника 
Солона и Креза, владара малоазијске Лидије. Крез, чије богатство је било толико 
велико да је постало предмет пословица, показује Солону своју палату, раскошне 
одаје и вртове, слуге и робове, и напослетку га пита – ко је најсрећнији на свету. 
Разуме се, при томе верује да је Грк задивљен демонстрацијом владарске моћи и 
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сјаја, и да не може да одговори другачије до „Ти, велики краљу“. Али Солон није 
узалуд био сматран једним од грчких мудраца. Разметљивом Крезу он хладнокрвно 
одговара помињући име неког скромног рибара из своје домовине, и додајући томе, 
као узгредан податак, „он је сада мртав“. Запрепашћен, оријентални владар мора 
да је помислио нешто ружно о Солоновом менталном стању, па и о обичајима тих 
јадних Грка у целини, који срећним сматрају тамо неког сиромаха – и то још 
мртвог.  

Неко време потом, погрешно протумачивши једно пророчанство, Крез улази у 
сукоб са Персијом, бива побеђен у рату и заробљен. Персијски владар га затвара у 
кавез и држи га, ради сурове разоноде, у палати, као живи пример за то како 
пролазе они који покушају да му се супротставе. У часу крајњег очајања, изгубивши 
све што је поседовао, онемогућен да располаже чак и сопственим животом, Крез се 
сети разговора са грчким мудрацем, и кроз кукњаву, зазове његово име. 
Херодотово приповедање се на том месту окреће изражавању поенте, моралистич-
ког закључка, а за то му је потребан какав-такав повољан исход. Историја се 
претвара у мелодраму. Уместо да Креза обезглави, рашчеречи, баци у какву преду-
боку провалију или га једноставно пусти да свене у кавезу или, пошто му досади, у 
једнако дубокој тамници – Персијанац саслуша причу о најсрећнијем човеку на 
свету и, желећи да се покаже мудријим од Креза, ослобађа га и узима у службу. 

Начин постизања и мерило среће су теме у позадини ове Херодотове епизоде. 
О срећи неког човека смемо да закључујемо тек када му више не прети западање у 
несрећу. А пошто за живота човек увек може у њу да падне, изгледа да је неминовно 
да тек после његове смрти можемо да оценимо да ли је био срећан. Тако стоје ствари 
из позиције посматрача – али шта је са позицијом актера? Крезова судбина 
опомиње да је закључак и овде веома сличан: човек само мисли, а заправо не зна 
да ли је (био) срећан до тренутка када то знање, све и ако је уопште могуће, престаје 
да буде од било какве важности за њега – онда када више није срећан. Суштини 
среће, дакле, припада рефлексивно не-знање. Запамтимо ову тврдњу.  

Друга прича. Ако је ико икад био срећан, онда су то били први људи у Едену. У 
чему је била њихова срећа, схватамо, као уосталом и они сами, тек на основу 
разлога због којих су изгубили рај, а са њим и срећу. Адам и Ева су кажњени јер су 
прекршили једну Творчеву заповест и јели су плод са дрвета сазнања добра и зла. 
Спознавши разлику добра и зла, они су постали грешни. Док нису знали за то 
разликовање, на њима још није било греха. Грех почиње диференцирањем, знањем 
разлике, увиђањем да нису сва стабла у рајском врту иста. По овој старозаветној 
причи, људе је заварала змија. Веома лукаво: људи ће учинити нешто лоше не зна-
јући да то чине – а када почине, постаће способни да спознају да је то било лоше и 
да је непоправљиво. Зло улази у рајски поредак среће тако што злоупотребљава по-
верење уобичајено у рају.  

Али смисао ове приче тиме није исцрпљен. Шта би се догодило да су Адам и 
Ева, у блаженом рајском незнању, пре изрицања забране, случајно једнога дана 
појели плод са дрвета сазнања добра и зла? – Па, ништа, јер им забрана још није 
била задата. Они би постали кадри да чине разлику између добра и зла, али та спо-
собност не би дошла до изражаја, јер је у рају све добро. Нарушавање поретка, 
кривица Адама и Еве, претпоставља постојање забране. При томе је сама забрана 
формулисана као разлика: само са једног одређеног дрвета не сме се јести плод. То 
онда значи да је забрана поставила знање разлике. Творац у овој старозаветној 
причи такорећи етикетира забрањени објекат, издваја га од осталих, разликује га и 
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саопштава људима да постоји разлика, али им је не показује. Они су увучени у за-
чарани круг. Тиме је припремљена сцена у којој ће трагедија човечанства започети 
онда када једна објективна кривица (кршење забране) постане субјективна, када се 
роди свест о кривици. 

Можда је то најважнија од неколико поенти ове сложене приче о изгону из раја: 
рађање субјективности. Онда када напусте индиферентност рајског начина 
постојања, другим речима, када изађу из не-разликовања, када постану способни 
да и саме себе диференцирају (виде да су наги и постиде се), а тиме и да схвате себе 
као индивидуална бића, Адам и Ева чине грех, јер у рају не сме да буде никакве 
разлике. Све је једнако у очима Творца. 

Последица греха је губитак среће. Тек када су изгубили срећу, први људи су 
сазнали да су били срећни; док су били, то нису знали. Старозаветна трагична 
прича такође сугерише постојање везе између среће и не-разликовања, среће и не-
знања. Реч је, дакле, о једном сталном, интерно људском проблему, а рајски декор 
и лукави епизодиста су ту само да убрзају неизбежни исход. 

А Творац? Он кажњава пошто је забранио; то што први људи нису могли, а да 
се не оглуше о забрану само што су је постали свесни, не мења ништа. Творчева 
позиција је објективна, она припада свету какав је био пре рађања субјективности, 
свету коме нису потребни ограничавајући феномени као што је мотивација, која 
суштински припада субјекту. Није важно шта неко хоће да учини, већ само оно што 
заиста чини или је учинио. Та позиција изгледа прилично модерно. Између старо-
заветне и модерне објективности, хришћанство ће се окренути оном субјективном, 
животу и личности – али то је потпуно другачија прича. 

 

 
 

Покладе, уље на платну, 50 х 50 
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ДРЖАВНИ САТИРИЧАРИ  
И ИНИ 

 
 

Иван Ивановић 
 
 
1. 
 

На гробу Растка Закића рекао сам да је 
послератна српска сатира почела са њим. Притом 
сам имао у виду чињеницу да је он био први сати-
ричар кога су власти гониле. Истина, пре њега су 
закачиле и Бранка Ћопића због „Јеретичке при-
че“. Чак је лично вођа југословенских комуниста и 
југословенске државе, Јосип Броз Тито, означио 
Бранка Ћопића као јеретика и запретио му од-
маздом ако се не поправи. Бранко је ову претњу 
озбиљно схватио и гледао је да се што мање заме-
ри. Ствар се завршила тако што је то испао об-
рачун у оквиру комунистичке породице.  
 Није да комунисти нису неговали сатиру, 
чак су је дигли на државни ниво. Они који су се 
јавили после Бранка били су проглашени држав-
ним сатиричарима, Партија их је подстрекивала да критикују негативне појаве у 
друштву, али да не дирају Вођу. Јер, са извора тече бистра вода, ови доле је замуте. 
Тако су произведени Душан Радовић, Владимир Булатовић Виб, Брана Црнчевић, 
Душан Мандић... и ини. Они су одабрани као најталентованији да фингирају 
друштвену критику, а да то властима не шкоди. Рекао сам да су ренесансни дворови 
имали дворске будале којима је било дозвољено да нападају чак и владаоце. Нови 
дворски забављачи нису добили ту привилегију, јер комунистички владаоци су 
били недодљириви, али су добили одобрење да нападају оне који су пали. Како је 
само Пјер Крижанић карикирао Драгољуба Јовановића кога је Тито послао на 
робију!  
 Није да комунистичка држава није умела да награди своје дворске сатири-
чаре. Душан Радовић је добио тада највишу зграду у Београду да са њеног врха буди 
Београд и укаже на „криве куле које треба чим прије исправити“. Иначе, био је 
мудар писац, умео је вешто да срочи досетку и поентира је у виду афоризма или 
епиграма. (Отприлике као Матија Бећковић данас!) Друштво му се одужило тако 
што му је посмртно доделило дечје вртиће, школе, улицу. Виб је добио Политику 
да се окоми на бирократију, која ставља клип у точкове нашег пута у социјализам. 
Пита билтен билтена / Колико си данас произвео кретена! Душан Мандић је као 
пуковник добио Народну армију да негује војнички хумор, а кад је умро Душко 
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Радовић, попео се на 24. спрат Београђанке и одозго пласирао неке лепе приче. 
Брана Црнчевић је био прича за себе. Он није само забављао, умео је да служи. 
Добио је Јеж да се носи са Хрватима, са ВУС-ом, око којег су се концентрисали 
хрватски националисти. Усташе се љуте на вусташе / А вусташе на ноге усташе! А 
кад су избили ратови, ето га на челу исељеничке Матице да скупља добровољне 
прилоге за Милошевићеве ратове. Само што су то радили и други, па су Хрвати 
инсталирали усташку државу, а Срби нису умели четничку.  
 Тек је Растко Закић са својом сатиром ударио комунистички ситем у главу, 
односно ставио је на љуту рану љуту траву. Одмах је овенчан забраном књиге, а 
после их је било још шест. Вероватно је Растко Закић био светски рекордер по за-
брањеним књигама.  
 Кажем, Закић се усудио да удари на Вођу, као Радоје Домановић. Кад је Јо-
сип Броз Тито умро (многи су веровали да се то никад неће десити!), готово сви 
наши писци пожурили су да му напишу некролог. Чини ми се да је Јовица Тркуља 
написао негде да је било више од 150 таквих књига! (Колико је било и светских 
државника на његовој сахрани!) Ниједан Владалац у историји није добио толико 
панегирика колико југословенски диктатор. (Упућујем на „Антологију српске 
удворичке поезије“ Маринка Арсића Ивкова.) Е, у тој еуфорији, Растко Закић 
излази са својим афоризмом: Тек кад нам је умро тата / Схватили смо да нам је ј.... 
мајку! Књига је одмах забрањена и унiштена, а Закић се извукао кривичног гоњења, 
јер је могао да се брани да се афоризам односи на његову породицу. Да би показао 
да се поправио, Закић је поново штампао књигу, са измењеним тим афоризмом: 
Тек кад нам је умро тата / Схватили смо да нам није ј..... мајку! Свеједно, књига је 
опет забрањена. 
 Још сам рекао да се нова српска сатира, која је започела са Растком Закићем, 
завршила са Бапсијем. Тад сам о Бапсију знао само то да је изашао са афоризмом о 
новом српском Вођи (Слободану Милошевићу), кога је саветовао да се попне на 
највишу српску зграду, Београђанку, и учини мали корак за себе, а велики за 
Србију. Неко ми је рекао да је Бапси због тога добио затвор, ја сам пермутовао да је 
то било у Соко Бањи. Сад знам да је тај Бобан Милетић Бапси из Књажевца и да је 
затвор добио у том граду.  
 У међувремену је било много сатиричара (афористичара), у Србији је 
завладала права епидемија те пошасти. Као свака зараза, добила је свог лекара у 
лику Витомира Теофиловића, који нам је у Адреси задао тежак ударац, издавши 
нас као Вук Бранковић кнеза Лазара на Косову (по народној поезији, не по исто-
рији). Чак је један афористичар (Александар Баљак) добио високо звање државног 
уметника (у виду националне пензије). 
 После Бапсија јавио се још један сличан тип, Жељко Крстић из Ваљева. И 
њега су осудили на одстрел у Ваљеву, као Бапсија у Књажевцу. Ова моја узгредница 
је прича о та два сатиричара, који у њој говоре њима самима, односно њихова писма 
су садржина моје приче. 
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2. 
 
 Дакле, Бобан Милетић Бапси је из Књажевца, где „живи и ствара“. Ево ње-
гове приче:  
 

Поштoвани господине Ивановићу, 
 
Ево, као што сам вам обећао да напишем нешто мало више о себи: 
Рођен сам 11. 11. 1965. године у Књажевцу, рано детињство провео у селу 

Лепена из кога је и покојни министар полиције Зоран Соколовић, а од своје девете 
године живим у Књажевцу. Завршио сам средњу машинску школу, која је 
гарантовала лепу перспективу и одмах запослење у фабрици ИМТ... тако је барем 
то изгледало крајем осамдесетих година прошлог века... па касније уз рад дошко-
ловавање... и такооо... Бавио сам се и фудбалом, био сам голман  локалног ФК 
Тимочанин из Књажевца, а касније и свих нижеразредних књажевачких клубова, а 
и неких из Тимочке Kрајине: ФК Кристал  из Зајечара и ФК Ртањ из Бољевца. 
Ожењен сам и имам троје деце: Милицу (26), Јовану (22) и Душана (19). Данас сам 
незапослен. 

Што се  тиче мог књижевног стваралаштва и рада на родољубивом плану, 
стварно ми није јасно од када су комунистичке службе (нерасформиране и дан да-
нас) показале интересовање за мене (ако се икада буду отвориле архиве, одлучио 
сам, нећу да идем да их читам – да се не разочарам у људе који су ми били блиски... 
јер милион пута се показало да су управо такви углавном и били цинкароши... нека 
свако од нас живи са тим) – можда још из војске 1984. и 1985, јер имају они те 
профајлере који имају њух као полицијски пас да нањуше доброг човека, Србина, 
и дозлабога лошег комунисту (за ово прво нисам сигуран – баш, али за ово друго 
гарантујем – главом). Можда касније, 1990. године, када сам са још пар исто-
мишљеника направио Општински одбор СПО-а у Књажевцу, а био сам и редовни 
сарадник култне емисије Туп–Туп легендарног Минимакса у преко триста емисија 
од чини ми се 1.100 и нешто... 

Што се тиче књига, пре хапшене „Србијо, мајко, плачи“, објавио сам 1993. 
године „Књигу о џонгли“, а после, 1999. „Смрт фашизму – словода народу“ и 2006. 
„Говњива мотка“. Имам сада материјала и за нову књигу, знам јој и наслов 
„Револуција јебе своју децу“ – запело је око финансија... али наћи ће се... није ишло 
лако ни са претходним. 

Да се вратимо на хапшење и хапшену књигу „Србијо, мајко, плачи“. Објавио 
сам је у мају 1997. године и нисам радио промоцију, јер сам био планирао за јесен 
исте године, али тираж од 250 примерака сам већ био испоклањао... па сам у јесен 
1998. године смогао снаге и финансије и уз малу помоћ пријатеља доштампао још 
250 примерака и у Дому културе закупио салу (нису ми је дали бесплатно – то им је 
касније спасло радна места, а можда и слободу, да не кажем и главе) и направио 
фино књижевно вече – јер није то била само промоција моје књиге, већ сам био 
позвао своје колеге афористичаре из Зајечара, Свљига, Ниша... око стотинак мојих 
суграђана је стварно уживало те вечери... и онда, на православну Нову годину увече 
долазе по мене, заплењују књиге које су успели да нађу; сутрадан су се тек сетили 
да још проњушкају (наравно, у мом присуству са лисицама – јер ноћ сам био провео 
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у згради полиције у Књажевцу), али нашли су само офсет плоче – за које су се 
накнадно сетили, или су их из Београда подсетили... већ 14. јануара после подне 
извели су ме пред истражног судију, који ми је одредио једномесечни притвор. Ја 
сам на саслушању признао да сам ја аутор књиге... то је по мишљењу адвоката било 
довољно за пуштање на слободу (узгред буди речено, саслушаван сам без адвоката, 
а о овом мишљењу говорим – то су касније на суђењу истицали адвокати) и провео 
сам 20 дана у притвору. Бележим да су ме браниле неке домаће невладине 
организације (које су итекако злоупотребљавале мој случај не да би мене бранили 
– него да би Милошевића љагали), као и инострани ПЕН центри (мислим да је на 
крају притиснут од колега из иностранства и Предраг Палавестра тада потписао 
петицију у име СРПСКОГ ПЕН ЦЕНТРА). За то време је Удружење књижевника 
Србије „мудро“ ћутало – и не само тада, већ и за време срамног суђења и 
пресуђивања. У моју корист су се побунили неки АФОРИСТИЧАРИ – и на томе ћу 
им вечно бити захвалан . 

Касније, после безброј рочишта, осуђен сам 9. јуна 2000. године на 5 месеци 
затвора. На пресуду смо се сви жалили, и тужилац и адвокати и ја... сви смо 
тражили да се казна повећа... Врховни суд Србије је вратио предмет на поновно 
суђење, али до њега  није ни дошло, јер ми је доктор права Коштуница тотално 
противравно потписао амнестију – која се не даје неосуђеним (правоснажно) ли-
цима.  То је, у ствари, била једна збирна амнестија, када смо се у истом кошу нашли 
АЛБАНСКИ ТЕРОРИСТИ, РЕЗЕРВИСТИ КОЈИ СУ ИЗБЕГАВАЛИ РАТИШТЕ И ЈА. 

Што се тиче неке фаме да сам вулгаран, приучени афористичар и још неких 
других квалификација... које, нажалост, углавном долазе од колега афористичара... 
чујем их, али штоно кажу „не хајем“, из једног врло простог разлога – никада ни са 
чим нисам увредио ниједног свог колегу афористичара (ако неко пронађе такву 
изјаву у ери ових модерних технологија – када све остаје записано на Гуглу, или 
пак се јави један, али само један, колега афористичар да сам нешто лоше говорио о 
њему, или његовом стваралаштву... сам ћу да себи исечем десну руку и језик насред 
Теразија). Мислим да неки од њих (не сви) нападајући мене, нападају у ствари своју 
КУКАВИЧКУ страну. Има ту подоста и љубоморе, јер ето ја сам хапшен, а они нису... 
а не знају да бих дао сву своју популарност (јер када вас Гугл препознаје, хтели – не 
хтели сте популарни – ПЛАНЕТРАНО) да вратим у живот моју мајку Савицу која је 
преминула 28. децембра 1999. године за време првог рочишта – не у судници, али 
од секирације како ће проћи суђење... знам да сам грешан (и то не могу прежалити 
никада) што сам јој одузео ту радост да ужива док јој расту унучићи, да гледа 
њихове мале и велике матуре, одрастање, заљубљивања, упис на факултете и 
завршетак (најстарија ћерка Милица је завршила Филолошки факултет , 
Француски језик и ради у једном њиховом кол-центру у Београду). Опрости ми, 
Боже, а мајка ће ми већ опростити... 

Е, видите, драги господине Ивановићу, све они то не знају када ме чак и горе 
и подмуклије од судије који ме је осудио, Верољуба Цветковића (који данас суди у 
Апелационом суду у Београду, а био је од 2005. до 2010. део „реформе“ и у Врховном 
суду Србије) нападају... али нека, једино што знам, а то ми је после једног од 
рочишта док смо седели у једној кафани у Зајечару рекао тада дописник Вечерњих 
новости (сада је у пензији) Зоран Цвјетичанин, покушаћу да што верније пренесем 
његове речи: „Бапси, као млад новинар пратио сам једно слично суђење Гојку 
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Ђогу... нећу да улазим у то ко је од вас двојице бољи писац, нисте по мом укусу ни 
један ни други... али могу да ти признам да се је он на свом суђењу понео као 
девојчица ... а теби могу да пружим руку...  јер да је се он понашао барем ПЕТИНУ 
као што се ти данас понашаш не би дошло до суђења теби... а могу да се кладим и у 
живот да после тебе и твог случаја и суђења ниједној више власти у Србији неће 
пасти на памет на хапси и суди писцима“... 

ПРОРОЧКИ, НЕМА ШТА... ВРЕМЕ ДО ДАНАС ЈЕ ПОКАЗАЛО ДА ЈЕ БИО У 
ПРАВУ, А 9. ЈУНА БИЋЕ 15 ГОДИНА КАКО СЕ ТО НИЈЕ ДЕСИЛО – ФИН 
ЈУБИЛЕЈ... ЈА СЕ ИСКРЕНО НАДАМ ДА ЈЕ БИО У ПРАВУ, НЕ ЗА 15, НЕ ЗА 20, НЕ 
ЗА 30, НЕ ЗА СТО ГОДИНА... ДА ЈЕ БИО У ПРАВУ ЗА ВЈЕКИ ВЈЕКОВ... 

Ето, таман да више ништа нисам постигао и да не постигнем у животу –
вредело је живети, вредело се борити, вредело је не поклекнути! 

Шта ја да додам овој узбудљивој причи прогнаног писца? Писац поговора за 
његову књигу „Говњива мотка“, и сам сатиричар и карикатуриста, Зоран Матић 
Мазос, овако је представио Бапсија: „Он пише језиком разумљивим за сваког, на 
улици, пијаци, у кафани. У ствари, он само преноси јаде и беду транзиције, народа 
са којим живи и дели сличну судбину. Ослушкује свој народ и на неки начин га 
преписује“. Другим речима, Бапсијеви афоризми нису „књижевни“, „салонски“, 
„стандарни“. Они су „народни“, „улични“, „вулгарни“. У овоме има истине. 

Кад сам рекао да се са Бапсијем српски афоризам завршава, мислио сам на 
то да даље нема куда да иде. Псовка је последње средство одбране понижених и 
увређених. У том смислу, Бапси ме подсећа на Видосава Стевановића и Милисава 
Савића из млађих дана. Они су вулгарношћу рушили мит титоизма о радницима 
као друштвеној авангарди. Можда је право питање да ли је псовка у служби есте-
тике, али афористичари имају свога теоретичара Виту Теофиловића, па је то 
питање за њега. 

Ја бих само подсетио на америчког рокера Лени Бруса, који је својим вул-
гарним концертима рушио мит о америчком сну. Не ради ли то исто Бапси? 
(Узгред, у нас је у почетку то чинио Бора Чорба, али је касније отишао у јефтини 
национализам.) Неко је рекао Где је Бапси, ту се хапси! 

Мислим да ће Бапси ући у историју по беспоштедној критици Слободана 
Милошевића, српског лидера који се у време Бапсијеве младости наметнуо као 
нови српски Вожд. Као што се Домановић био окомио на краља Александра Обре-
новића, тако се Бапси окомио на Слободана Милошевића. Бапсијева књига, са 
изванредним насловом „Србијо, мајко, плачи“, у ствари је његов „Вођа“.  

Мени је Бапси још интересантнији као писац епиграма. Епиграм је виши 
облик афоризма. Могуће је да је Бапси оперисан од регула, али његови епиграми су 
за памћење, као сатиричне песме Растка Закића. Наводим само неке стихове: Мили 
Боже, шта ли смо ти криви / Тито мртав влада, а ми једва живи (...) Друже Тито, 
наше росно цвеће, / кад си умро, плак'о сам од среће. (Бапсијева сатира на 
удворичке песнике, станаре Маринкове (Маринко Арсић Ивков, прим. аут.) 
„Антологије српске удворичке поезије“, у којој станује не врху Београђанке и Душан 
Радовић, најпопуларнији српски нови сатиричар.  

Затим Бапси прелази на новог Тита, Слободана Милошавића. Вођа можда 
мисли да је нови Јоже, / али нека знаде: „Србија се умирит не може“ (...) Милоше-
вићу прижељкује да му се деси исто што и Чаушеску! Само да знаш Милошеску, / 
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проћи ћеш горе него Чаушеску. Бапси прети новим Николом Кавајом (неуспелим 
атентатором на Тита). Каваја је хтео да убије Броза, али није му се дало. Нека по-
куша са данашњим вођом, можда ће бити боље среће.  

Бапси детектује Вођину жену Миру Марковић, као нову краљицу Драгу:  Ако 
Мира не прође к'о Драга, Србија ће отићи бестрага. Пита се да ли ће се поновити 
1903? Да ли ће се поновити мај 1903? / Ја се надам да хоће, а ОНИ да неће. (...) Сад 
нам само Апис фали, / да будемо велики, а не овако мали. (...) За скраћење српских 
мука / опет треба „Црна рука“. 

Бапси добро зна који је ризик бити сатиричар. Пишем против вође свашта, 
/ мада знам да тај не прашта. (...) Постала је и моја судба / да ме стално прати Удба. 

Сатиричар не жели да буде комуниста-националиста. Кад комунисти срп-
ство бране, / најбоље да стојиш са стране. (...) Браћо Срби, на срамоту нашу, / 
црвени опет чврсто јашу.  

Као и Домановић, и Бапси критикује народ који не уме да узме говњиву 
мотку и пошаље комунисте на ђубриште историје. Оштро замера колегама писцима 
што се не буне против нових дахија. Теслин народ сад у мраку живи, / али нису зато 
комунисти криви, / криви су, у ствари, афористичари. Уосталом, данас се лако 
постаје афористичар. Данас може свака шушумига / да објави четири или пет 
књига, / а још, брале, ако добро плати / академиком морате је звати. 

Иако је то обећао, Бапси не може да стоји по страни. Његов антикомунизам 
је дефинитиван.  Док год дишем, док год трајем, / комунисте не признајем. (...) Не 
дам да банда / буде авангарда. Као и Домановић, пита Бога Што нам за Вођу посла 
овога. Бог се правда да није могао горег да нађе: Земљо моја мила, / води те 
Годзила. 

Све у свему, мислим да је Бобан Милетић Бапси упропастио Слободана 
Милошевића исто колико Змај кнеза Михаила. Зато сам рекао да се са Бапсијем 
српски афоризам завршио.  

 
3. 

 
За Жељка Крстића из Ваљева доскора нисам знао. Онда ми се он јавио јед-

ним писмом преко Фејсбука да ми каже да електронски издаје часопис Свитац и да 
ми затражи прилог за њега. Тема је цензура, нашао је један Кишов теоријски текст 
на ту тему. Мене је позвао из два разлога: што сам као писац највише страдао од те 
комунистичке цензуре и што је мој толико нападани роман „Црвени краљ“ битно 
утицао на његов живот.  

Наиме, као одличан ђак средњошколског центра у Ваљеву, добио је на крају 
четвртог разреда на поклон за „одлично учење и примерно владање“ тад 
ослобођеног „Црвеног краља“, Бигзово џепно издање. Читање ове књиге му је 
определило животни позив и одвело га на студије социологије. Одлучио је да 
истражује друштво, као што сам ја то учинио у „Црвеном краљу“. По завршетку 
студија се запослио у Васпитно-поправном дому за малолетнике у родном Ваљеву. 
Ту су настали његови проблеми, који су га одвели у сатиру. 

Разуме се да сам одмах прихватио сарадњу за Свитац. Подржавам сваку 
самоиницијативу и борбу за човеково право (Драинац). Свидео ми се и наслов ча-
сописа, Свитац. (Светлац, свитац, летњи инсект који светли у мраку. И светлаци, 
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лета знаци, већ почињу да се пале! – Десанка Максимовић.) Симболично, у мраку 
данашњице само свитац може да светли. 

Тако је настала преписка између мене и ваљевског социолога. Доносим два 
његова писма, у ствари две сатире.  

 
 
ПРВА ПРИЧА 
 
Звучи патетично рећи да је у Ваљеву велики грех самоинциjативно прочи-

тати књигу, а још написати је – третира се као – злочин. Мени се десило и једно и 
друго. Почетком 2012. г. прочитао сам књигу Слободана Тишме „Бернардијева со-
ба“, и покушао да на књижевној вечери препричам њене делове. На измаку исте 
године објавио сам своју књигу „Затворска подморница“ и један примерак однео у 
Библиотеку. Исто као што сам ометан да искажем своје мишљење о „Бернардијевој 
соби“, тако сам ове године доживео да ми се моја књига „Затворска подморница“ 
на културан начин торпедује из Библиотеке. Незахвалну улогу избацивача књиге 
на себе је преузела Радмила Ребека Драгутиновић Леман.  

Кренимо хронолошки у механизам цензуре. 
 У библиотеци ваљевске чаршије на реци Колубари, 2012. године у марту 

месецу, на Младенце, збило се Књижевно вече, у оквиру Дана града Ваљева. Гост 
вечери је био Слободан Тишма, добитник НИН-ове награде за најбољу књигу 
„Бернардијева соба“. Како ред налаже у таквим приликама, у Библиотеку се сјатио 
крем Чаршије. То што већина није прочитала књигу, није ни битно. Знали су да их 
писац Тишма сигурно неће пропитивати и давати оцене. Довољно је да се појаве, 
седну и аплаудирају и сликају за локалну телевизију. Она ће то емитовати током 
целе недеље, што је свима важно. Књижевно вече је било битно и директорки 
Библиотеке, јер се ближио крај њеном трећем мандату. Она ће уз помоћ поетесе 
Десанке Макимовић покушати да га продужи.  

Само Књижевно вече беше најављено са лепo одштампаним плакатом, где 
ставише малу Тишмину слику, а већи део плаката, скоро трећинa – Svitac; Oktobar; 
2015. CENZURA. 

Вече би у знаку слогана: „Граду на дар“. У левом ћошку црвеним словима 
ставише име и презиме уредника Ласла Блашковића (у даљем тексту Блашко), који 
је као директор Културног центра Новог Сада у оквиру едиције Џепни анаграм, 
објавио награђени роман. Све то даде Књижевној вечери, и пре него што се одр-
жала, велики општедруштвени и државни значај. Те вечери се у ваљевској 
Библиотеци по броју гостију осећао свечарски тон.  

Елем, гости стигоше из Дечје библиотеке, преко пута Градске, где је Писац 
прозборио коју са тадашњом директорком Зорицом Миленковић (у даљем тексту 
Директорка) у њеном кабинету. Када се неформални део завршио, Писац пређе 
семафор на зелено и дође у крцату Библиотеку. 

 Обучен у браон сомотском сакоу, купљеном на рате, ја му потурих на улазу 
Политикин Културни додатак, где на насловној страни беше његова карикатура. 
Писац ми даде без речи аутограм. Од гужве нисам запазио, ко је коме дао оловку; 
ја Писцу, или је Писац имао оловку код себе. Биће да сам имао и хемијску код себе 
коју сам посудио Писцу.  
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Гости уђоше у приземље Библиотеке и седоше за сто, који је ван Књижевних 
вечери радно место библиотекара. Писац скромно седе у средину. Крупан и здрав 
као дрен, уредник Блашко седе са његове десне стране, до прозора. Водитељ 
програма Бранко Лукић, са ганц новом књигом писца, која није ни отварана, седе 
са његове леве стране.  

Књижевно вече, већ како доликује, отвори директорка библиотеке, која је 
истакла да је Писац рок музичар (податак који је писао на плакату). Након тога реч 
је добио водитељ Књижевне вечери, који је испред себе држао неотварану књигу.  

Ја сам већ седео на кожној црвеној столици, која је празна стајала између 
публике и стола где су седели гости. У руци сам држао већ споменути Културни 
додатак, из кога су вирили бели листови, исписани руком. Пред улазак гостију, на 
тој столици је седела Јасмина, кустос Муселимовог конака при Градском музеју.  

Због даљине, нарaвно, нисам могли да прочитамо шта пише, на папирима 
испред уредника Блашка, мада су нa неким местима слова била подебљана. Реч 
након Водитеља, директоркиног кума, узе уредник Блашкo испред кога су стајала 
три листа А-4 формата, на којима је био откуцан текст. Иза њега Писац устаде и 
прочита свој, по себи најлепши део своје Књиге. Када Писац заврши читање, наста 
пометња; мимо свих очекивања и протокола, ја се јавих за реч, обраћајући се 
директно Писцу. Иако је директорка изразила незадовољство, вероватно због 
нарушавања протокола, ја у лепом браон сакоу од сомота успех у једном даху да 
препричам најупечатљивији део књиге, где је, како сам се изразио, Писац нашао 
веома лепо и животно приказани драмски обрт. Водитељ програма Лукић Бранко, 
директоркин кум, иначе школовани драматург, ништа не рече.  

Поново сам се обратио Писцу, са молбом да прочита написану компарацију 
две књиге, јер сам нашао сличности, између: Писца, госта, Слободана Тишме и 
Писца Чаршије Славена Радовановића, који није био присутан те вечери ни у 
публици. То је већ било превише за Директору, која се спремила да скочи са свог 
места у првом реду. Мој наступ, односно читање компарације, омогућио је познати 
бивши боксер из Чаршије Слободан Лазић – Цимер.  

Како сам приметио, Цимер, тренер Мате Парлова, зауставио је директорку 
тако што је ставио своје руке, наравно без рукавица, на њена рамена. Након тога 
директорка Зорица је одустала. Приметивши њену спремност на скок, упитао сам 
да ли можда не жели да позове полицију. Ипак, прочитао сам свој запис, који се 
односио на болан сукоб појединца и околине, која онога кога не признаје по својим 
мерилима, вечито покушава да дискредитује, прогласи лудим или протера.  

Након мог непредвиђеног излагања и наступа, водитељ Бранко Лукић је 
покушао да смири ситуацију и да Књижевно вече, врати „у нормалне оквире“. То 
му није баш пошло за руком, јер у жељи да ми опонира, он је изнео податак из 
Тишмине књиге за који сам рекао да није битан. Господин Тишма, да би смирио 
страсти, похвалио је Водитеља и мене, односно делове своје књиге, које смо обо-
јица, сваки на свој начин, приказали.  

Водитељ даде реч „за крај“ уреднику Блашковићу Ласлу, и постави му, 
искусно питање које нема везе са Књигом. Овај одговори. Таман, када су сви по-
мислили да је крај, ја се поново јавих за реч. То је већ иритирало и глодура 
новопокренутих чаршијских новина, који је гласно негодовао. Обратих му му се 
речима: „И, ти си цензор!“ Очито добро психички и физички спремљен за Књи-
жевно вече, прочитах део Књиге, која се односи на то како се постиже Друштвени 



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10  

 
 

 118

успех. У глумачком стилу, театрално, са подизањем гласа у наглашавању битног 
истакнух реч: „ПАРЕ“ . Након тога, Књижевно вече се брзо заврши. Уредник позва 
још крупнијег човека од себе са торбом да продаје књиге Писца.  

Након неславног наступа у Библиотеци седох да завршавам своју књигу 
„Затворска подморница“ (165 стр.). Када сам се вратио на посао чух „штасе заправо 
десило у Библиотеци“. Постојало је више верзија. По једној, блажој, ја сам се као 
налактио на сто и држао „банку“ 45 минута. По другој, правио сам НЕРЕД у 
Библиотеци, јер нисам хтео да седнем у публику, где ми је место. Толико сам, кажу, 
био жустар у наступу да су покушали да ме одвоје од стола за који сам се грчевито 
ухватио и „ритао ногама ко коњ“. Требало је да ћутим. Пошто то нисам урадио, 
директорка библиотеке је позвала управника установе, где радим већ скоро две 
деценије.  

Како смо разумели, бивша директорка је јавила сада већ бившем управнику 
затвора да је његов радник у библиотеци правио неред. Како смо разумели, 
директорка je помислила да сам, у свом трећем јављању, читао неки свој манифест, 
у којем сам вређао неку Познату Личност из јавног и политичког живота. 

 Она је сматрала да је требало да седим у публици у задњем реду и да ћутим. 
Поготово што сам још и написао књигу. Наиме, у међувремену, ја сам објавио 
монографију под називом: „Затворска подморница“. Пошто сам је „циповао“ у 
Народној библиотеци Србије, један примерак сам однео у градску Библиотеку и 
предао Радмили Драгутиновић Леман, која је узела књигу почетком 2013. године.  

Ипак нису одустајали од намере да ми изрекну казну. То се и деси. Казнише 
ме на основу чл. 266 став 16 Закона о извршењу кривичних санкција са тридесет 
одсто од плате на један месец, због нарушавања угледа Установе. Дисциплинска 
комисија не наведе прави разлог кажњавања, мој наступ у Библиотеци, већ 
смислише нешто баналнији. Тако сам кажњен због разговора са псом-луталицом. 

 Занимљиво је навести шта се за ове три године десило са актерима ове 
приче. Писац Слободан Тишма и даље живи повученим и мирним животом, како 
је и живео пре добијања награде. Уредник Ласло Блашковић је најпре смењен са 
места директора Културног центра у Новом Саду. После појављивања у Полити-
кином Културном додатку, са редовном колумном и својом сликом, почетком 
године постао је в. д. директора Народне библиотеке Србије у Београду. Дирек-
торка Библииотеке Зорица Милинковић је распоређена на Научном одељењу 
ваљевске Библиотеке. Бранко Лукић је из ваљевске Културне заједнице прешао у 
Градску библиотеку. Управник ваљевског Затвора Слободан Арсенијевић је отишао 
дефинитивно у пензију у марту месецу 2015. Након тзв. „циљачног прегледа“, 
проглашен сам поново способним за посао затворског васпитача.  

Иако не познајем ваљевске прилике, јасно ми је да је читав проблем настао 
што је Жељко Крстић увео у промоцију добитника НИН-ове награде, ваљевског 
писца Славена Радовановића, који „у граду на Колубари“ важи за најнеомиљенијег 
писца, као што његов регионални колега Радован Бели Марковић, директор 
Библиотеке у Лајковцу, која му је објавила „Сабрана дела“ (рецимо у 13 књига?), 
важи за најомиљенијег. На промоцију тих дела Нобеловца из Лајковца у ваљевској 
Библиотеци, дошао је лично Добрица Ћосић, за кога је историчар Предраг 
Марковић рекао да спада у „три највећа достигнућа српске књижевности: Народна 
поезија, Његош и Добрица Ћосић“. Разуме се да таквима као што је социолог 
Жељко Крстић није место уз ову ватру на којој се греју Нобеловци. А нова српска 



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10  

 
 

 119

политичка мисао каже да је Радован Бели Марковић комуниста, јуловац, соција-
листа, а Славен Радовановић анти свега тога.  

 
 
ДРУГА ПРИЧА    
 
Господине Ивановићу, 
 
Јутрос сам пукао кад сам видео да су Александру Чотрићу објавили сатире и 

у Политици и у Вечерњим новостима, у истом дану. Да ли сам острашћен или 
реалан ако мислим да власт и сатиричаре контролише и цензурише преко овог 
човека? 

Да сам А. Ч., имао бих објављене сатире у Вечерњаку, Политици и Етни и 
помислио бих да то што сам написао заиста вреди и да није у вези са посланичким 
имунитетом. 

 У једној држави власт је решила проблем са сатиричарима тако што је само 
једном човеку дала могућност да објављује сатире и за то му дала посланичку плату, 
и могућност да се храни у скупштинском ресторану. 

 А. Ч. је у међувремену постао селектор свих српских сатиричара, који 
одређује појединце, који ће учествовати на сатиричним манифестацијама. 

Тражим Ваш коментар. И прилог за пролећни Свитац. 
 
 
Господине Крстићу, 
 
Ово је врло интересантно. Као што су разни диктатори имали своје дворске 

будале, тако демократске вође имају своје сатиричаре. Тако се симулира демокра-
тија. 

 
 
СУСРЕТ С ПРЕДСЕДНИКОМ 
 
Удаље ме са посла прошлог месеца. Почнем да се окрећем око себе, тражећи 

најмоћнијег човека кога познајем. Прочитам да је Слободан Симић постао 
председник Београдског круга афорситичара и сатиричара. Успут прочитам његову 
сатиру, где спомиње реновирање стана и мајсторе. Пошто сам увек у животу био 
буквалиста, ја поверујем у ту његову причу. Реших да га пронађем, шатро да га 
питам за мајсторе, а у ствари знам зашто ми треба.  

Кренем у потеру. Прво га сачекам испред Завода за ментално здравље у 
Палмотићевој. Кажу да је отишао возом за Ужице. Седнеме на аутобус за Ваљево, 
па трк на железничку станицу. У међувремену напишем велики: Слобо  Симићу, 
ако си у возу,  јави се, или изађи из њега! Наиђе воз за Ужице. Ја дигох онај тран-
спарент, још и вичем. Али ништа. Воз стаде, пар путника изађе. Железничар дуну 
у пиштаљку и воз крену ка Ужицу.  

Сетих се да смо осамдестих година организовано преко школе, ишли на исту 
станицу на дочек председнику Титу. И тада су се носили велики транспаренти.  
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Опет се вратим у Београд. Сконтам да Слоби Симићу сатира излази средом 
у Данасу. Можда свраћа тамо, уторком пред вече, чекајући ноћног уредника Данаса, 
Божу Андрејића. Одем испред ресторана Ловац, јер ту мора проћи. Ма јок, нема 
човека са брадом. Има их са брадом, али обично су ћелави и здепасти. Али повишег, 
са брадом, па још и са косом – ја тог дана не видех. Чак сам и Пановића видео. Али 
баш су га тај дан сменили. Иде са Светиславом Басаром.  

Мора да се Председник виђа са Карлом и екипом око Политике. Следећег 
дана станем исред улаза Радио Београда. Видим Вању Булића, носи неку сатиру о 
Близанцима на ноши, која је објављена у свим дневним и сатиричним листовима. 
Однекуд изби Нинус Несторовић, у жутим ципелама број 47 или 48. Носи своје 
књиге афоризама у коферу. Из Косовске испаде сатиричар-политичар Александар 
Чотрић, без кравате, са неким ордењем. Сигурно иде из скупштинског ресторана. 
Прође поред Воје Жанетића, који носи текст у Вечерње новости. Иза њега ужурбано 
се креће и Бобић & Мојсиловић. Они као да се не познају. Утом, из радија изби 
Петар Лазић. Низ Ресавску Оља Бећковић носи свој интервју за НИН, држећи 
велики трансперент са својом сликом, како би је препознали. Додуше, носи 
рејбанке. Видех Зозона и Славишу Лекића, са својом књигом, коју је сам написао, 
па је и сам продаје са аутограмом.  

Кад сам већ дигао руке од чекања Председника, приметим Слободана и 
Карла, како иду према мени. Станем испред њих и обратим се обојици. Представим 
се и кажем ко сам. Карло скину наочаре за сунце. Слоба ме заобиђе и рече у ходу да 
дођем у десет сати у Палмотићеву да попричамо.  

 
Чудо да Жељко Крстић није видео теоретичара афоризма Виту Теофило-

вића. Он ти је сад важан фактор, председник Политикиног жирија за доделу 
„Вибове награде“. Свакако да сваки дан иде у Политику, у пратњи чопора афори-
стичара, који се боре за Виба. Треба бити добар са Витом, мада то кошта; Вита воли 
пиво, научио је на њега још док је радио у Задужбини Милоша Црњанског у 
Народној библиотеци. Али, претпостављам да је Политикин ресторан јефтин, мада 
не колико онај у Народној скупштини у којем абонира Александар Чотрић.  

Вита је добар човек, има разумевања за прогоњене. Као Вибовац, верујем да 
долази у додир са највишим државним врхом, који га је вероватно и поставио за 
тако важног арбитра.  

Господине Крстићу, не сумњам да ће Вита да има разумевања за Вас, само 
немојте му рећи да сам Вас ја препоручио. Јер, у том случају неће хтети да чује за 
Вас.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ОСВРТИ 

 
ПРИКАЗИ 

 



КРИТИКЕ О НАМА 
 

Од оснивања Уметничке академије Исток и покретања истоимене едиције протекло је 
неколико година, углавном тешких, у сталној борби за опстанак. Али, признаћемо ово су биле 
и године радости, оне стваралачке. Најпре смо 2014. објавили Исток број 1, убрзо или упоредо 
са њим књигу изабраних песама Радета Томића у новопокренутој Едицији Исток. Потом је 
уследила Награда „Раде Томић“ за 2014. и победничка књига Од светлости, од прашине Тање 
Крагујевић. Већ следеће 2015. исту награду добио је Ненад Трајковић са песничком књигом 
Ветар са језика, а за 2016. награђена је књига Олтар у планини Недељка Богдановића.  

У истој едицији (библиотека Завичај) 2016. изашла је књига Бранислава Станојевића 
Кренчани у три века, која представља монографију Кренте, села на Тресибаби. 

Ево разлога да за овај јубиларни број о њима пишу: Мирослав Радовановић, Милица 
Миленковић, Гордана Влаховић, Милица Михајловић и Борислав Првуловић. 

О Радету Томићу, критички осврт под називим Раде Томић данас, у часопису Исток 
број 1, објавио је Срба Игњатовић. 
 

 
 

Цртеж кредом 
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ПРИРОДА КАО ОБЛИК 
ХАРМОНИЈЕ40 

 
 

Мирослав Радовановић 
 

 
 Уметничка академија Исток из Књажевца објавила је 
као прву књигу истоимене едиције Исток изабране песме Рада 
Томића под насловом „Пред лицем света“. Зналачки и 
промишљени избор направио је песник Обрен Ристић 
успевајући да изабере и истакне оно најзначајније у поезији и 
поетици овог изузетног песника српског језика који је оставио 
несумњив траг у нашој модерној поезији.  
 
 Избор из поезије Рада Томића показује да је овај 
особени српски песник своју поетску експресију окренуо ка 
дубинском и унутарњем истичући у први план оно што је за 
песника битно и изузетно значајно. Оно што је непоновљиво 
у његовом стваралаштву је јединствен и личан начин говора, 
поетичка исповест која носи особен знак, изворну мелодију и 
визију само свог поетског космоса: 
 

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 
   (Жив сам!)  
 

 Раде Томић у својој поезији осмишљава и твори један апсолут природно-зе-
маљског универзума који заузима место апсолута божанства. Бог хришћанско-
монистички уступио је место појави која је створена према човековој замисли, а дата је 
као анимистичко-пантеистичка сила која пребива  у свему, обзнањује се облицима који 
буде илузију нечег лепшег, вишег и надстварног. У песничкој транспозицији сведоци 
смо певања идеалисте који је заморен светом идолатрисања разних божанстава и 
усмерен је ка откривању смисла у присном додиру са природом. Томић наставља 
песничку спознају да су се хладна и неприступачна божанства сурвала и да човеков бол 
и сета морају наћи тачку ослонца у природи која је облик присније хармоније која му је 
неопходна. Природни облици – сунце, море, шуме, дрвеће, инсекти... значе поетску 
хуманизацију, слику једне искључиво песничко-есејистичке свести која еманира самога 
себе у немирном и дијалектичном свету: 
 

                                                        
40 Раде Томић: ПРЕД ЛИЦЕМ СВЕТА, приредио Обрен Ристић, Уметничка академија Исток, 
Књажевац, 2014. 
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Око у снопу искри, човече у магли, 
међе уснулим аршинама! Походио сам храм твој 
од лесковине, исповедник што вечност 
шећерном трском кади, го, сам, мирисима опточен. 
   (А време пролази) 
 

 У свом певању Раде Томић остварује аутентично време свести у коме су бу-
дућност и вечност сведене на тренутак садашњости тако што је интенвизиран доживљај 
и искуство. Мешајући чулне утиске и фантазијске представе песник је дочарао спектакл 
унутар једног поретка ствари остварајући и уносећи живот у феномен природних 
облика. Томићева поезија изнова покушава да дефинише песника и његов глас 
хватајући блиставе контуре, облике реалности који прерастају у илузорне представе 
обасјане поетском свешћу: 
 

Ту сам да продужим сене уплашене ноћи 
Измигољих се сањана у ноћи 
Из зрачног дворца дођох у тишини 
Да угахнем живот бојама у тмини 
Тама шуме у мени гори очима ноћи 
Токовима вода пливају угасли свици 
Ту сам заљубљени могу проћи 
Лобању своју носећи Еуридици 
   (Настајање песме) 
 

 Томићева поезија окренута је фиксирању скривеног значења појава и ствари и 
покушаја да се кроз поезију истакне њихова неуништива суштина. Прекорачење света 
условности и његових лажних идола за песника је израз егзистенцијалне и духовне 
нужности у којој песничко дело добија свој смисао утемељења људског бића. Песник 
кроз поезију испитује песничке везе човека и света у којима доминира окренутост 
природи и природним облицима, његова опсесивна жеља да се докучи тајна света и 
осветли онај део личности који својим тежњама оцртава контуре бића: 
 

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 
   (Као шум шевара) 
 

 Раде Томић остварује поезију где песничке речи срастају уз именовани предмет 
стичући своју значењску пуноћу и смисао, али и проширујући буквализам именованог 
и предоченог у сферу надграђеног симболизма. Поетски знак постаје више од онога што 
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казује, јер надмашује оно што именује и тежи снази симбола из кога црпи своју моћ и 
покреће многобројне аналогије. Томићева поезија није само објективна датост већ 
надмашивање света текста. Симболичко озарење надмашује једноличност текста и 
усмерава га у другим правцима: 
 

Лискун меки круни се под мојим прстима 
Топло крхко лишће љубави 
Дивна мала обличија 
У простору отварају врата 
Иза којих лије златна киша 
   (Глас твој) 
 

Томићева поетика у себи сажима и појам неизрецивог који се слути, који је 
свесно замагљени део, неизрециво поетски облик укључен у део духовне авантуре. 
Песник какав је Раде Томић наглашава неизрецивост света и његових облика, али 
слутња постаје део његове интелектуалне одважности. Код Томића видљив је двоструки 
систем приступа – читање поезије и језик тумачења. Речи у његовој поезији не доказују 
већ откривају, заправо речи и њихов след имају своју посебну логику. Именовање ствари 
претвара се у једну трансценденцију, естетички ексклузивне исказе који захтевају 
жестину духовног хтења који их воде у нове преображаје и продужена значења. Свест о 
прочитаној песми претвара се у песму која се накнадно, мисленим бдењима, тумачи и 
објашњава, тако да свест о њој постаје структурални елеменат, накнадна поетика о бићу 
песме и њеним рефлексивним дометима: 

отворених очију мотре топле плодове. У шевару 
одзвања златни мач ветра и отварају се 
хиљаде очију и звезда. Светлица свет прожима, 
срце простор мери голубијим днима. Ево поседа 
који сам стекао далеко од вас, притајен у 
комори плоти. Не увећавајте га нити смањујте; 
ко год опази жар под пепелом, ватру нека не зачиње. 
 

 Комплексни евокативни механизам и систем суптилних веза бића и времена 
често је присутан у поетици Рада Томића. Остварујући у својим песмама враћање у 
мрежу успомена, добијају се сложени простори човековог унутрашњег простора, води се 
битка против заборава. У песниковим успоменама букти светлост са фигура које се из 
мрака преводе у први план садашњег живота и свести. Загонетни унутрашњи простори 
постају реалност и потпуно одређење човека. Успомене добијају чврстину нечега што је 
стално и непролазно. Успомене су, заправо исходиште сваког одређења и базичне 
суштине: 

У времену ван нас 
Нема више линије кретања 
До само додир прошлог 
Господари жудње на раскриљеном мору 
Њен лик није обвијен стравом 
Она сада спава у засеоку снова 
С двема небеским капима 
   (Туђом руком додирујем цвет) 
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ПОЕТ В ЈУЖНИХ ГОРАХ 
Овална хармонија Радета Томића41 

 
 

Милица Миленковић 
 
 

То што длетом васељену дотакох... 
Р. Томић 

 
Када се на прагу друге деценије двадесет првог 

века сусретнемо са приређеном књигом која готово 
да из тмине извлачи један песнички опус попула-
ран и високим оценама вреднован у доба свога 
настајања, када се тај исти опус, малим антологиј-
ским избором прво представи на прометејски 
начин (покретање новог часописа Исток (Књаже-
вац, 2014) на духовно угроженом истоку Србије 
јесте подвиг достојан дивљења), и када се то догоди 
у време (нажалост, само) новинских и интернет 
полемика и препуцавања поводом плагијата југословенске поезије, онда верујемо 
да и сама српска књижевност и сви они заборављени песници треба и могу да 
узвикну, попут Радета Томића: „Жив сам!“ Још један рад у прилог наведеном који 
се појавио 2013. године, јесте књига огледа Заборављени књижевници (књижев-
ноисторијски огледи о скрајнутим писцима српског 19. вијека) проф. др Горана 
Максимовића, којим се „отварају“ двери једне маргинализоване књижевне про-
дукције, која је из неког разлога остала на заборављеним странама историје наше 
књижевности. Стога, свака приређена књига данас, било да долази из далеког „19. 
вијека“, прве или друге половине 20. века, јесте велики подстрек истраживачима и 
историчарима књижевности, те књижевним критичарима, како у раду, тако и у 
„чишћењу“ књижевности од јаких спољно-друштвених утицаја. У ред таквих, 
скрајнутих песника, улази име Радета Томића који активно дела као популаран ју-
гословенски песник шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Припада 
генерацији Бранка Миљковића (1934–1961) и исто тако сада већ скрајнуте песни-
киње Гордане Тодоровић (1933–1979), са чијим је животом могуће направити 
паралелу како по важности песничког опуса, истим наградама или издавачима, 
тако и по раној смрти. 

Са оваквим књигама треба пажљиво. Прво претрести приређивача, потом из-
давача и на крају, уколико задовољавају критеријуме научне дискурзивности, 
покушати пронаћи шта је то што поезију Радета Томића данас чини живом и шта 
ће је и сутра чинити једнако квалитетном са надом да ћемо наћи одговор на питање 
                                                        
41 Раде Томић: ПРЕД ЛИЦЕМ СВЕТА, приредио Обрен Ристић, Уметничка академија Исток, 
Књажевац, 2014. 
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зашто су велика имена наше критике уважавала песничко дело које је пред нама, а 
данас име овог песника није ниједанпут споменуто у, на пример, чувеној Историји 
српске књижевности Јована Деретића. 

Књизи изабраних песама из песничког опуса Радета Томића насловљеној Пред 
лицем света претходи антологијски избор Лепота света у ме се улива којим је 
отворен први број часописа за књижевност, уметност и баштину Исток. Овим је 
најављен један од основних токова Истока: „Уредништво је... Исток конципирало 
тако да садржај најпре отвара традиција, и то она традиција на коју се наслања 
актуелна књижевна продукција, она која поседује све квалитете да може да васпи-
тава 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.“ 

Овај „источник“ са Старе планине рођен је 1934. године у селу Папратна 
(обронци Балкана, општина Књажевац). Почетак његовог песничког рада везујемо 
за објављивање песама у готово свим ондашњим југословенским књижевним гла-
силима, што је, само по себи, тих педесетих година ширило глас о талентованом и 
ученом песнику. Прва песничка књига За сутра увече долази већ 1966. године и 
то у издању Матице српске. Одмах са њом и Бранкова награда. Након тога следе 
књиге: Треће око (1969), Чари Новог Сада (1972) и Вулкан, мој брат (1976). Покре-
нуо је часопис за песничку уметност Поезија (излазио у периоду од 1968. до 1969. 
године). Живот и рад песника одвијали су се на релацији Француска – завичај – 
Нови Сад – Београд. Преминуо је 1985. године у Новом Саду. Годину дана касније, 
постхумно, објављен је избор из поезије За звуком. Двадесет година касније српски 
читаоци поново имају прилике да се упознају са песничким делом Радета Томића 
и то изборима из 2004. и 2008. (Година 5000, Ливење звука) у издању Књижевног 
клуба Бранко Миљковић из Књажевца. Године 2002. установљена је песничка на-
града која носи име овог песника што је још један у низу потеза којим се завичај 
сећа великог имена и песничког дела Радета Томића. 

Приређивач књиге Пред лицем света, у биографским подацима о аутору, а у 
вези са гласилом Поезија, наводи да Раде Томић „у часопису објављује пробране 
домаће ауторе, укључујући и млађе песнике, као и низ значајних француских 
песника“. О збирци Треће око констатује да је наслов везан за хиндуизам те да то 
„указује на Томићеве песничке преокупације“, а када помиње период живота се-
дамдесетих година, наглашава: „И даље је у статусу слободног уметника. Бави се 
новинарством, а, осим поезијом, забављен је и ликовним стварањем користећи 
особену технику колажа својевремено веома популарну у круговима француских 
надреалиста. Томићеви колажи, баш као и његова поезија, заслужују пажњу јер су 
облик својеврсне визуелизације песничких идеја.“ У вези са колажима ваља додати 
да два колажа употпуњују антологијски избор песама у Истоку и да су заиста кон-
ципирани као надреалне слике.  

Посматрач лако уочава доминацију мотива ока које на првом колажу учествује у 
симетричном грађењу слике на којој прсти интелектуалца држе наочаре у чијим су 
стаклима „остале“ очи онога који је до малочас стварао. Наочаре у негованим ру-
кама интелектуалца упућују на прекинут чин стварања, док очи у стаклима тих 
истих наочара представљају израз тежње и жеље да се око врати динамици креа-
ције. Мотив ока на првом колажу уско је повезан са субјектом слике. Ове очи без 
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капака симболизују есенцију и божју спознају. Да око на овој слици упућује и на 
круг доказује мотив прстена на левој руци субјекта („у исламу се сједињујуће... ви-
ђење изражава преплетањем два ока слова ha чији арапски цртеж доиста садржи 
два прстена...“42). Ова „света“ веза већ је на другом колажу продубљенија увођењем 
нових субјеката композиционо хијерархијски разврстаних: на средини је Мајка-
Светица на коњу, са њене леве и десне стране су слике деце. Десно око (симбол 
сунца који одговара активности и будности, док лево око, месец, одговара пасивно-
сти и прошлости)43 смештено у горњем десном углу посматрача заокружује 
композицију слике и указује на транспоновану субјективност Радета Томића: ко-
лаж приказује његову породицу (супруга, деца), али се увођењем мотива ока и тела 
Богородице идејно подиже на један универзални објективни ниво који се односи 
на поштовање култа мајке и жене, и даље, култа Ока (таоизам, хиндуизам). Та 
источњачка филозофија толико присутна у песничком опусу Радета Томића на 
овом породичном колажу избија у први план, и са оним претходним, индивидуал-
ним колажем указује на идејно-филозофски систем који је у Томићевом песничком 
делу врсно разгранат и синкретички удружен са савременим личним поимањем 
света. 

Мотив ока у песмама које су пред нама јавља се у готово истом значењу као и на 
описаним колажима – у стиховима: „...сутон је анђеле / Звона одјекују вечерња / 
Светлост што се из твог ока оте / Кроза ме прође и честар зари...“ (Крушедолски 
анђео), „Око моје овде нека остане / Венерину кћер да гледа /... / ... – у светлости / 
У трави у мистерији“ (На Транџаменту), у одговору на питање у песми Шта је био 
мој живот: „...или само живо сунце, далеко, далеко одавде / Сунце заустављено на 
песку, овална хармонија“. Иако неозначено појмом „око“ у последњем наведеном 
дистиху, јасно се уочава повезаност сунца и ока, поготово што већ имамо довољно 
разлога за такво мишљење аналогно претходним стиховима у којима упоредо са 
оком стоји светлост. Само „треће око“ (један од наслова Томићеве збирке) „озна-
чава надљудско стање, стање када проницљивост достиже савршенство као, на 
вишем нивоу, сунчево суделовање... Божје око које све види приказује се и сунцем: 
то је око света... Око света је и рупа на врху куполе, врата сунца која су божји поглед 
што обухвата цели космос, али и неизбежни пролаз за излаз из космоса... У свим 
египатским предањима око се јавља као сунчева и вулканска природа, извор све-
тлости, знања и плодности. То схватање транспонирано налазимо код Плотина, 
александријског неоплатонског филозофа из 2. века нове ере, по којему око људ-
ског ума не би могло посматрати светло сунца (врховни разум) кад не би суделовало 
у самој природи тог сунца разума... око је симболички еквивалент сунца“44. Дакле, 
за песника Радета Томића, око је најзначајнија веза човека и бога-апсолута, оно је 
медијум (као у песми Крушедолски анђео), сунце, светлост, оно једино посредством 
чега се може доћи до апсолутне светлости и суштине спознаје ствари, јер такво 
какво је оно је део већег Ока, Бога, Посматрача који ствара созерцањем и гледањем. 
„У исламском предању појмом ’ajn (око) се употребљава у двоструком значењу 

                                                        
42 Више у: Речник симбола 
43 Исто. 
44 Исто. 
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стварности и извора за означавање надпостојности најдубље есенције Бога. То зна-
чење налазимо код Авицене који говори о онима што продиру све до 'ajna, 
посматрања унутарње природе Бога.“45 С тим у вези када Раде Томић у песми Шта 
је био мој живот понуди на крају један могући одговор „живо сунце... овална хар-
монија“, он долази до коначне спознаје онога што јесте човеков живот – део 
природе бога. Поред свега наведеног, када приступимо читању песме Рукопис о 
слепом ждралу (са јасном темом слепе птице), можемо осетити Томићеву окупира-
ност болном симболичком сликом слепоће онога који је способан за лет ка сунцу и 
небу, али није у могућности да види свет. Песма је стилизована аутоматским стихо-
вима – 1) лирски субјекат ишчитава рукопис о слепом ждралу, 2) „чије је срце 
ударало у плавети“, 3) временски дуго куће су биле отворене, 4) небо, светлост и 
деца певају са птицама, а 5) „у очима (им – М. М.) пливаху чудне зене“; 6) деца су 
цртала крила на зидовима говорећи: 
 

Подигнимо главе мрак се напиње у његову срцу 
Да истопи звезду. 

 
Рукопис о слепом ждралу (књижевна творевина) и деца која покушавају да оживе 

лик о којем им је читано, прелазе у свет нових стваралаца у којима мрак из срца лика 
почиње да живи. Подићи главу значи не дозволити мраку „који се напиње“ да истопи 
звезду (траг светлости и наде). Знаковни пут који песник прелази од првог и другог 
стиха до последњег (слепо око→срце→мрак→срце→звезда) композиционо учествује 
у идејном сегменту песме којим се понављањем и корелацијом мотива опонирају 
општост таме и срце индивидуе са коначном поентом о постојању наде која може 
бити „истопљена“ тамом. На основу наведеног, минус присуство мотива ока у овој 
песми јесте и минус присуство мотива светлости у субјекту дела – светлост постоји 
ван њега што се и казује стиховима: „Небо саграђено према пупку света/ Прело је 
ужарану светлост“, као што постоје и очи оних који су кадри и чисти да досегну 
светлост: деца која певају са птицама, а која имају „чудне зене“. Саме чудне зене и 
мистичност читаве песме (конкретно: цртање крила на зидовима кућа) упућују на 
једну од битних карактеристика поезије Радета Томића: сновидовност. Она је доне-
кле камуфлирана надреалистичким изразом који је прва асоцијација при 
ишчитавању ове поезије. Сан је, слично изразу његовог имењака Драинца, хипно-
стички („чудне зене“) и у том стању хипнозе долази се до „спознаје“ истина. Једна 
од истина коју Раде Томић узвикује у стању песничке хипнозе јесте хајретистички 
стих 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...  

                                                        
45 Исто. 



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10  

 
 

 130

Поред сна који из Рукописа... извире такође као минус присуство, мотив и тема 
срца су важна одредница, ако не читавих поетских узлета Радета Томића, онда бар 
оних песама у којима се јасно види програмска опредељеност песника. Поменута 
песма Жив сам! (иако у књизи Пред лицем света сврстана у трећи циклус истои-
меног назива, а не у онај претходни Ово је управо та песма који је тематски 
конструисан као циклус песама о песми/поезији/писању песме) јесте она која при-
пада програмским песмама Радета Томића и то изричито последњим стиховима 
који долазе након радосно-хипностичког стања песника: 
 

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... 

 
Срце је дакле у могућности да буде потпуно неутрално, оно се може уздићи 

изнад пакла и раја као крајњих категорија до којих се стиже грехом или безгреш-
ним животом, оно може и мора издржати црнину (бол, тугу, муку, несрећу људског 
живота) и светлост у бескрају – наду или тежњу ка вечности. Песма (управо Та! 
песма) ће бити написана потпуним давањем песника који се отргао догми и чежњи, 
јер Човек постоји овде и сад (у јави која је сан и у сну који је пут буђења) као онај 
који оком посматра и ствара доказујући да је део апсолутног духа, а срцем „удара у 
плавети“ куцајући у складу са билом Творца. То куцање потпуно и целовито, пре-
дано сну и јави, представља коначно буђење и стање творачке моћи из којег се 
исписује „управо та песма“. О њој ће песник рећи: 
 

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 немају ништа 
                                     (Ово је управо та песма) 
 
Али док песник долази до „те“ песме, постоје и оне које ће тек написати као у 

песми Написаћу ту песму: „Написаћу ја ту песму / У којој ћу све рећи /... / Осме-
хнућу се жутим срцем / Тугу заменити надом / До жуте иловаче ћу, све ћу да кажем“. 
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Песма је оквир који даје могућност да се проговори и о њој самој јер као таква зао-
купља песников свет, она је његов главни мотиватор: „Приморава ме да ходам 
целог века / Да ишчезнем уместо њене контуре /... / Окрепљује се мономе ко рудар 
зраком / Па би да будем... / ...зајапурена звезда / Да сагорим ко угарак исцеђен из 
тмине“ (Песма). Специфично грађена песма у виду драмског монолога који понао-
соб говори пет првих речи песме насловљена Настајање песме указује на 
Томићево виђење рађања песме: тако је прва реч она за коју нико не зна одакле је 
дошла – „Тишина сам која чува ватре / Предата блеску што га мрак заче“ – друга 
реч се измигољила „сањана у ноћи“ – „Из зрачног дворца дођох у тишини / Да уда-
хнем живот бојама у тмини“ – трећа реч у свемиру сања консонанте и вокале, а 
четврта је „свирепа страна сунца / Магловита незнанка прапостања“, пета, 
последња реч, каже: 
 

Ближи се час пустоши птица ме једна гони 
Све што је имало тајне тоне без гласа  
Она присваја све сласти сва имена и рони 
Дубоко у бездан тисућу лета таласа 
На падини некој сада исцрпљена шета 
Загледана у свој ум у пустињу своје памети 
И мене баш мене чека док у снети 
Једина цвета тајне света одгонета 

      
Песме које затварају циклус Ово је управо та песма (Склон паду и Где је Раде 

Томић) асоцирају на Драинчеву поезију у којој песник пише о себи (конкретно 
песма Раде Драинац, збирка Банкет, 1930. година). 

Остала три циклуса књиге Пред лицем света – истоимени, Лепота света у 
ме се улива и Ливење звона – тематски, идејно и версификацијски указују на метод 
разврставања изабраних песама из литерарног опуса Радета Томића. Књигу отва-
рају песме слободног стиха, док песме везаног стиха (ритмички усаглашеније) 
представљају спону између надреалистичке и неосимболистичке фазе овог 
песника. Наравно, оне нису само спона/прелаз/мост, већ су и саме изузетне поетске 
целине у којима се (као у наведеној песми Жив сам!) песник окреће дубинским 
аспектима поезије који се тичу односа песме и песника и положаја песника пред 
Песмом. Једна од песама са таквим идејним акцентом јесте 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 
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Наведена песма указује на остала програмска стремљења Радета Томића, од 
којих једно јесте враћање традицији (али не српској авангардној, јер она јесте бли-
ска „традиција“ за песника) већ традицији језика, култу слова, првом записаном 
звуку наших гласова. Песник је са слутњом минуо гором да би након небеског бле-
ска убрао „бесмертија цвет убави“ и спојио га са физичким које је „благодарно“ што 
подразумева сваки облик форме, а самим тим и форму грађења песме. Тај бесмртни 
лепи цвет може бити, из контекста песме, у ужем смислу одређена форма – изу-
зетно метрички грађен стих (ритмички уједначен, деветерац/десете-
рац/једанаестерац – народни стих, обгрљена/укрштена рима) и то једном редак-
цијом српског језика, или, шире, сама песма.  

Иако доста пута помињан иреализам који сам по себи отвара надпростор, ма-
теријални простор ипак постоји у песмама Радета Томића као што постоји и жена 
и сваки знак (око, срце, птица, небо, риба, сан итд.) који је сигнал за прелазак из 
материјалног у метафизички свет. С тим у вези, песник радо прелази из једног у 
други свет својим сензибилитетом и уметничким даром да правим конструкцијама 
стиха и положајем мотива у њему, читаоца дарује дубином својих замисли. О својој 
кући каже: „Усуђујем се рећи да такву кућу није имао нико /... / Да ли сте видели 
моју кућу / Три пута на дан умирем и васкрсавам у њој / Три пута се лично могу 
обратити богу / Али ја ту могућност не користим“ (Моја кућа), „Дух шумски сели се 
у име / Ја своје дело завршио сам / ... / Ја новорођени бескућник / .../ Весници не-
бески / У румено лишће оденуше ме“ (Нова кућа). Уочавамо прелазак са ужег 
простора на шири, али посредством човековог тела – за песника је кућа симбол 
тела, храм човекове душе. А душа је она која је у дослуху са богом /небом. Тако је 
апострофирање човека у магли у песми А време пролази, обраћање Богу: 
 

Поучи нас да ствари испунимо тобом. 
Сенка се издаје за човека кога нема. 
............................................................. 
Стидим се записати 
да раван им бех, клањајући ти се као сваки 
добар ђак. Хоћу да певам о твојим зидовима, 
тмастим гребенима, о твојој соли. Кад пукну све 
споне, хтео бих чашица бити у колену ти и с тобом 
превалим и твој пут... 
 
Узми мој дух и море које надлећу бели лептири 
и вини се високо; онај што има зрикаво око, 
у густишу кристала, видеће острва и бројеве 
што уздижу пепео... 
........................................................................ 
Откриј моје очи, да видим 
како киша пада и време-свица што ти главу облеће. 
Да чујем како певаш, хоће ли сунце надјачати 
влаће срца. Испуни ме ветром и олујом 
да моје мисли мисле хриди и таласи. Да усним 
у понору, умножен, сојенице душе. 
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Да пркосим камену и стаклу, и мирису зове, 
да мраком шуме залепршам као сова. 
Овде је песник прешао пут од обичног, догмама заробљеног човека (клањао 

се Богу као сваки добар ђак), преко улажења духа у природу, до метаморфозе која 
је највиши облик „оваплоћења“ јединства бога и човека (универзални пример је 
Исусово преображење). 

Песма која затвара збирку Пред лицем света под насловом Ливење звона 
једна је од најзначајнијих Томићевих песама. Писана у слободном стиху ова песма 
(мотивски, тематски, идејно) достиже највише уметничке домете. Композиционо 
се састоји из три дела: у првом лирско Ми које је поред лирског Ја значајан лирски 
субјекат и глас поезије Радета Томића, походи „многе градове и крајеве“ у потрази 
за ливцем без тела и имена, ливцем 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 је Ми имало свој живот и своју смрт „у руци“ јавио се други 
глас са захтевом да лутање престане да би у безмерје забрујао глас нови, забрујало 
звоно; у другом делу „Ми“ не стаје, а глас о којем дознајемо да је из сна и даље опо-
миње. То је глас одсечен од тишине, ослобођен коби, ослобођен дигнуте руке, 
растурен у праху наших гласова; у трећем делу песник узвикује:  
 

Ко га не би чуо! 
Ко зрневље ражи зрије, стрпите се само 
За столеће, за милениј који 
Бруј звона покуљаће небесима, звона нашег 
Изливеног у заптивеној магли душе 
 

Ливење звона садржински обухвата све концепте и песничка стремљења Ра-
дета Томића. Оно Ми односи се на читав један колектив, у ужем смислу уметнички, 
који тражи ливца за звоно које је у самој човековој души. То је, у ствари, читав пут 
нашег песника, вечито трагање за најбољим изразом, спајање надреалистичких и 
авангардних тежњи до неосимболистичког поимања света, аутоматско писање за-
мењено формалним савршенством (у слободном и везаном стиху), уздизање до Ока 
и Срца света са враћањем у себе и досезањем метаморфозе. Све је то потребно да би 
се утекло „ливењу звона“, јер није време његовог бруја. То време тек долази – тако 
пророчки охрабрује Раде Томић, „онај који је знао и није знао / који је умео и није 
умео / а који је потом отишао“ (Жив сам!). 

Једним оваквим ускличником с правом смемо и можемо метафоричким ожив-
љавањем закорачити у нову деценију српске књижевности која, упркос историјској 
нерелевантности и осцилацијама, гради своје путеве учећи нас заборављеним вред-
ностима књижевности и указујући на потребну реконструкцију њене структуре. 

Не само поетским језиком и поетиком изузетне филозофске оријентације, већ и 
самим историјским предлошком, име и дело Радета Томића заслужују ново читање 
и тумачење, поготово у времену које ће тек исписати нову историју српске књижев-
ности. 

Бруј заптивеног књижевног звона, потврђујемо, тек долази. 
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ХВАТАЊЕ СМИСЛА У ЈЕЗИКУ46
 

 

Гордана Влаховић 
 

 
 О аутобиографијама познатих постоје 
многе изјаве; од оне шаљиво шеретске Милисава 
Савића да све биографије по мало лажу, а пре ње 
оне Константина Паустовског (Књига и живот, 
1963) да је стваралаштво сваког писца истовре-
мено и његова аутобиографија, у овој или оној 
мери измењена маштом. Тој се мисли прикла-
њају и неки наши писци (Киш, Михиз, Филип 
Давид и др.). А како стваралац „не може радити 
на ничијој земљи, без временских и просторних 
координата“ (Д. Ј. Данилов), овај пут ће се поћи 
од прозне аутобиографске приче Радета Томића, 
песника рођеног 9. јуна 1934. године, уз уверење 
да је најважнији њен део у поезији. 
 У селу Папратна, на обронцима Старе пла-
нине, чобанче од шесте године успоставља дослух 
са природом, који не јењава до песникова зем-
нога краја (1985). У њему су остале прославе Ђурђевдана и Божића, обичаји који 
подсећају на паганске празнике у славу пролећа и плодности, сећања на мајку која 
пешачи по снегу десетине километара да би га обишла у болници, и на оца кога је 
волео и ретко виђао; на вршидбе, ваљаонице сукна, на страх од оних чије име се ни 
у кући не спомиње. Почетак школовања везан је за време ратно, а настављено је у 
Зајечару, Гњилану, Зрењанину, Новом Саду. Избор Томићевог занимања условљен 
је социјалним приликама у којима је породица живела, те је избор био по морању, 
а не по жељи. 
 Прве стихове сриче у средњој школи (1950), а прве књижевне вечери десиле 
су се у Зрењанину, у коме су му и прве песме објављене у локалним новинама („Глас 
младих“). По своме казивању, Томић је прву књигу песама Овде понудио Матици 
српској и био је одбијен. Оставља податак да је од њих сачувана само једна песма, 
социјално интонирана (Мој отац узе осамнаест хиљада). Уз белешке о емотивним 
и путеним везама, за које се не би могло рећи да су биле сталне и трајне, треба по-
менути песникову женидбу са Францускињом Миреј (1967) која ће са децом да се 
настани у Француској, а песник, несмиреник, вратиће се сам. Из његове аутобио-
графије сазнаје се о напорноме раду по њивама војвођанским, о новинарском 
послу, о сусретима са Тодором Манојловићем у хотелу „Војводина“, о дружењу са 
другим војвођанским писцима. 

                                                        
46 Раде Томић: ПРЕД ЛИЦЕМ СВЕТА, приредио Обрен Ристић, Уметничка академија Исток, 
Књажевац, 2014. 
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 Када се појавио у Куману, као пољопривредни техничар, који воли књигу и 
рецитује своје песме при обиласку њива, једнима је личио на занесењака, другима 
на с памети сишавшег. Целог живота носиће са собом превелики кофер (књиге по-
езије, часописе и своје рукописе), једини свој иметак. Често је данима ван себе, ван 
свега, ношен и у сну и на јави истом водом, којом хвата смисао у језику, веру у пое-
зију, и трагично осећање живота. 
 Прву књигу песама називом За сутра увече штампа му Матица српска; 
уредник је био Драшко Ређеп, а књига изазива велико интересовање, и бива Бран-
ковом наградом украшена. За живота ће му бити објављене још три књиге: Треће 
око, Чари Новог Сада, Вулкан мој брат, а постхумно неколико сабраних и изабра-
них књига песама, о чему се исцрпан податак може наћи у песничкој збирци 
изабраних песама Пред лицем света, штампаној у „Истоку“, Књажевац. 
 Раде Томић у првим својим песмама исказује дубоку везаност за завичајни 
миље. У пејзажном акварелу дунавске обале и Варадина, у топлом загрљају сунца, 
проналази далеки одсјај Папратне испод Старе планине (Акварел с прозора, 1965). 
Још те ране године пише песму у коју би све да удене, као да је најживотнија, и 
последња: сва лутања, и сећања, и мале гестове, и велике жудње, и понирање у про-
шлост далеку. Хтење је песниково да песмом искаже живот сав, присуство коби и 
радости, песмом свеукупном, песмом која се стих по стих ниже у дане који клизе 
(Написаћу ту песму). Зна још године 1965. да све његово у песму стаје јер је „као и 
сви песници који осим песме немају ништа“ (Ово је управо та песма). Сав је у под-
војености, па ће каткад малодушност заменити полетну певљивост, уз вапај 
„Узалуд све је“. Нешто мало раније, опоро сагледавање и савладавање стварности и 
наказности света резултираће песмом анафорског као да... именом Док кратим 
своју песму. Прозаичност канцеларијске свакодневице у опонентном је односу са 
призивом старих времена, која именима староримског песника Катула и Лезбије 
улазе у песникове стихове. 
 У Загребу, у једном од давних бројева некадашњег „Телеграма“ објављена је 
Песма о писаћој машини (по Вујици Решину Туцићу критика поезије усред песме), 
личи у први мах на тајанство игре и словно надметање. Томић користи предметне 
појавности, ствари излишне, дајући им стварни облик, збиљски, али и могућност 
тумачења као симбола (празна канта на товарним колима, мастило и сл.). Песник 
ствара парадокс: обичност појава и предмета, али и тежња ка мистичним снагама 
космоса. Може се у песму унети и број телефона, и сувишни елиотовски лептири 
који умиру као ехо у плавети, и писаћа машина пуна којечега, али се не заборавља 
мирис здравца, и снови пуни звезда, и тамни сјај трешања, поентирањем да он јесте 
песник, а да је лепше (и лакше) „бити дрво сред шуме / лепше трешња / на коју ће 
слетати гладне птице“. 
 Свестан ефемерности свега песник поставља питање: „Шта ће остати за 
нама?“. У њему је потреба, да у бити пркосан, свуда и у свему, и у ефемерности 
пркоси „камену и стаклу, и мирису зове, да мраком шуме залепршам као сова“. 
Зашто би се преобратио баш у сову? У најављену злокобност као у народној тради-
цији што се причињава, или у мудрост као у старих Грка што бивало је? 
 У песника се амбивалентност исказује у много чему. У објави рата, традици-
оналном певању, али и у готово романтичарској везаности за народну традицију и 
повремену колоквијалност. Подвојеност, раније уочена, постоји и у односу према 
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свету, у емотивним изливима и мисаоном досегу. Истовремени су чежња за кона-
чиштима, где га је било и где га нема, али и резигнирана спознаја о немогућности 
враћања. Пред лицем света је као „пред сопственом празнином“. Сетно, ностал-
гично, често пева о једном лету, и једном времену кад „лишћем дрвећа роморила је 
светлост“, и кад „волели смо и млеч, и маглу и воће“. 
Препознајемо идеализацију, свима добро знану, младих, давних дана. 
 Занети поета који пева уз воде и облак, и свемирска тела, воли језичка пои-
гравања и стилске доскочице (Рипо господина шешира, пардон, шешир господина 
Рипоа). Не устручава се да пређе и у лирску апстракцију. Множе се речи које не 
трпе логичка разјашњења, колико год се чинило да појмови у насловима могу да се 
појасне (четири палидрвца, човек са капом од новина и сл.). Речи се понављају да 
би се истакло значење и повезала прошла и тренутна збиља (Мастило). Забруји 
стих ненадано као народна попевка (Браћа). Од гласнога, на моменте чулога и хуч-
ног Жив сам, достиже до оног Дакле, постојали смо. Потиснути страхови стихом 
избију пред свеопштом трулежи и унесрећеним жртвама разроване, дисхармо-
ничне природне средине (Жути мрави, С ону страну, Пловидба, Глас из сна). 
Воли песник да асоцијативно повеже појмове и мисли са ликовима из литературе 
(Аполинер, Аријадна, Орфеј...). 
 Своје језичке превратничке комбинације Раде Томић већма примењује што 
је ближи своме песничком зрењу, те настају песме Растављам на делове, Ненасе-
лиште, а посебно Ливење звона, које поседује медитативну дубину, митско 
понирање у праискон, али и прелет у свемирске неомеђености. 
 Чини се да у поезији Радета Томића нема праве љубавне песме. Има нешто 
чулности, само (ако је то само). Сва права и трајна љубав подарена је песми (Пре-
половљен сам). У песму је стало све. И песников одговор на питање „Шта је мој 
живот“, и на питање „Где је Раде Томић“. Али је у песми и спознаја да је он као и 
сви, били знани ил' незнани, стабло које расте и стабло које пада. 
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ПРИМАТ ИМПРЕСИЈЕ47 
 
 

Мирослав Радовановић 
 
 

 Тања Крагујевић у својој збирци „Од светлости 
до прашине” твори песнички израз који тежи оства-
рењу једног прецизно одређеног естетског програма 
чији је циљ да језичким средствима докучи реалност 
света, апсолутну тачку подударности животних токова, 
да сједини језичке исказе са имагинарним визијама. 
Остварујући „аскестски вид кратке приче” њена поезија 
песничким средствима дочарава динамику дубинских 
слојева настојећи да уједини рационалне и емотивне 
основе бића. Свој опсенарски немир за трагањем, путова-
њем, истраживањем песникиња уткива у транспозицију 
природних чињеница, у стање безбројних асоцијација, 
конкретни чисти појмови и сурове слике стварности 
прерастају у магијске операције евокативне чаролије: 
 

Изненада. Ипак. Десила ми се 
та срећна реченица. Попут ливаде. 
 
И ходала сам кроз њу. Берући 
процвале врхове лаванде. 
По рачвастом њиховом 
гранању знала сам да тако ће 
ускоро пружити више. 
 
Читава хемисфера опсаних мисли 
надвила се над ону другу 
што налик је облаку пред кишу. 
 
Под прстима су ми се скупљали 
речници крајолика. Сасвим невидљиви. 
     (Реченица) 
 

 Реалност у поезији Тање Крагујевић доживљава обрт, објекат, чињеница 
губи реалност и проицира се као апсолутна и преображена чињеница која рађа ду-
ховни субстраст који дотиче значења емотивних стања и исповедних тонова. 
Песникиња тежи ка оним сферама у којима се реч подудара са апстрактном идејом 
                                                        
47 Тање Крагујевић: ОД СВЕТЛОСТИ, ОД ПРАШИНЕ, Уметничка академија Исток, Књажевац, 2014, 
Награда „Раде Томић“ за 2014. годину 
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и досеже духовну суштину. Поезија се презентује као процес мисаоног удаљавања, 
магијске игре која из домена збиљског ступа у сфере слућеног. Свет предмета, из 
равни реалнога искуства, одлази у домен ситуација које губе реалну основу, постају 
изражајно средство новог света идеја: 
 

И онда се враћам. 
 
Са коралним острвима. 
И рајским плодовима. 
На удовима. Раменима. 
У зубима. Под језиком. 
 
Спремна. За набој 
твог безразложног смисла. 
Којим ћеш их у књизи 
великих одлука прецртати. 
   (Праотац, универзум) 
 

 Поезија у збирци песама „Од светлости до прашине” евоцира свет предмета 
и појава покушавајући да докучи неке друге унутрашње просторе. Животни садр-
жаји претачу се у песничке визије готово неухватљивих метафоре сањалачке 
имагинације. Песничке слике заправо су потпуно прочишћене од реалности, оне 
постају бљесак структуре речи и песниковог субјективног, у нову и необичну магиј-
ску операцију. Идеја херметизма, спиритизма, чудесне магије поетског текста је 
израз ове песничке збирке у којој је песник чаробњак речи који свет појава и пред-
мета претаче у свет могућих значења и одблесак реалних контура. При томе, 
визуелни утисци добијају ширину имагинарних представа у којима је видљив свет 
идеја и асоцијација песникиње која непрекидно дочарава и своје душевно стање: 
 

Што ево и овог часа јавља 
о запрегама дубоког 
смисла које вуку мали коњи 
на прагу ишчезнућа. 
 
Као и сваком другом месту 
и бићу што свето је а зову га живот 
треба им тек мало љубави. 
Дашак ума и људска рука. 
Покрети плеса који страсно мисле. 
   (Да сам рођена у доба Маја) 
 

Поезија Тање Крагујевић изражава снове и асоцијације које се рађају у суче-
љењу са појавама. У својој алхемији певања она остварује магијску операцију 
еволуирања појава до стадија властитог душевног стања себе и света у којем истра-
јава.  
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 Богатство прелива, аналогије, симболичке везе основни су израз збирке пе-
сама „Од светлости до прашине”. Песникиња у први план избацује наслућивање 
садржаја, вишезначност слојева и зато врши, на крају збирке, објашњење поједних 
песничких творевина. Иза баналних конвенција, обичних ствари, природних по-
јава оживљавају се садржаји логике, филозофије, метафизике, могуће комуни-
кације, молитве над дубоким понорима нашег времена и немиру бића пред 
неизмерљивости света. Сликовно приказивање транспонује се у свет метафорич-
них склопова, бекства, сновидних подручја која се затварају у круг идеја које 
сведоче о песничкој тежњи да се прекораче границе условности реалнога света и 
живота. Осцилирајући између свести о бесмислености света и сна о дубини бића, 
Тања Крагујевић обликује властита искуства као адекватан одговор изазовима вре-
мена и суровостима света који нам се намеће: 
 

У сва језера и све реке 
сузе Анонимуса 
падају тешке. Као 
неизлечиве планете. 
 
Док празнине по навици 
славне и таште очекују 
дарове. Течан одговор 
суседства празнине. 
 
Елегије памте у пожарима. 
Нико их не чује. 
 
Нико и ништа не уздиже се. 
Из ћутке прегаженог. 
 
И не свраћају анђели. 
Не силазе спасења. 
   (Предграђа) 
 

 Примарна значења речи често ишчезавају у поезији песникиње и зато треба 
се усредсредити на категорије које језик успоставља између ствари. Песнички језик 
у збирци „Од светлости до прашине” преузима улогу рационалнога и ствара про-
сторе аутономних појава и чаробне сликовитости. Песникиња стално указује на 
дослух апсолута и човека, стваралачке воље и апстрактног идеала. Чудесна реч 
треба да конкретизује биће, фикције која нуди боља и сврсисходнија решења. 
Слутње имагинарнога заноса треба да ублаже и потисну разочаравајуће сазнање о 
непостојању простора песничког идеала: 
 

Јер непоправљива сам река. 
Као и све друго. Као време 
фаталних несавршености. 
Подметнутих времену. 
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Оболело од рубеола. Грешака 
истих. Начињених увек изнова. 
У нетрпељивости спрам 
посебног и безвременог 
времена љубави. 
   (Вечност) 
 

 Песникиња јасно види несавршеност и немогућност истинског израза за 
властите снове. Сумња и недоумице стоје пред песникињом, у основи човекове 
мисли. Стихијност збиље руши апсолут и доводи до збуњујућих решења херметич-
них мисаоних токова. Читав песнички напор је узалудан, очајно смо суочени са 
недосегнутим идеалом који се није испунио кроз своју естетску индивидуализацију. 
Откровитељско одређење света није улепшало и поправило поредак вредности и 
тотално ништавило које превазилази амбиције и моћ песничког говора и улепша-
вања. Својом видовитошћу песникиња је само исцртала сферу апсолутне 
луцидности и тренд песничког обасјања: 
 

У часу кад ипак смо 
сами. Без шминке 
других времена. 
 
Чисти. И без лажи. 
На голом месту 
оскудица туге. 
 
Као поларна лисица. 
Дуга дуга зима. 
 
И овај живот. 
падох и ја. 
  (Анђелов шегрт) 
 

 Збирка песама „Од светлости до прашине” тежи ка наслућеним контурама 
једног света који жели да изађе из инертне анононимности. Песникиња поимањем 
ствари Где изван њихове појавности тежи узвишеном песничком стремњењу да дâ 
примат импресији над појавама и предметима. Песничка свест везана је искључиво 
за биће и његов апсолут, интуитивне продоре у наслућено, имагинарно и 
повремено лепше: 
 

Жедан ето и мог сићушног 
шапата у мраку. 
Оне скривености мог бића 
што са мном једном 
заувек би нестала. 
   (У транзиту) 
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ПЕСНИЧКА ОЛУЈА48 
 
 

Милица Михајловић 
 

Ветар са језика је Ненаду Трајковићу 
обезбедио сигурно место на српској књижевној 
сцени без бојазни да може бити „избрисан са 
мапе данашњих песника“. Читајући прве сти-
хове, учинило ми се да наслућујем трулу пате-
тику, која је увек науштрб уметничке вредности 
дела. Међутим, са дубоким извињењем свакој 
песми ове збирке, истичем да аутор, вешто 
бежећи од пуког патетисања о животу, долази до 
врхунског уметничког остварења. Oва збирка до-
носи прегршт одличних стихова са акцентом на 
рефлексивности. Упоређујући ветар са речима, 
песник нас обасипа мноштвом пажљиво одабра-
них лексема. Све песме су испеване слободним 
стихом, као што и тематика саме збирке сло-
бодно шета по збирци: љубав, пријатељство, живот, смрт. Аутор нуди бројне 
теме о којима промишља и нагони читаоца да дубље размисли. Рима изостаје, а 
током читања се стиче утисак благе наративности. 

Када је реч о симболици ветра, она се, као у Лазаревићевој истоименој при-
повеци, може тумачити као немир, узбуркана осећања или, у виду метафоре, може 
представљати сталне промене. У нашем случају реч је о променама које доносе 
изговорене и неизговорене речи.  

Збирка је организована у три поглавља: Тачке осмеха, Сасвим обични раз-
говори, Ако си сам, ниси исти. Иако је прича о симболици броја три толико пута 
испричана, с обзиром на константно присуство мотива вере у збирци, намеће се 
претпоставка да је структура збирке у уској вези са значењем овог броја у хришћан-
ству49. Свето Тројство као израз свеукупности и довршености у основи је овог броја. 
Песничка збирка Ненада Трајковића, ако ћемо се водити тиме, и јесте врхунац и 
свеукупност његове умешности започете у збиркама Траговима и Водим те у му-
зеј.  

Трајковићев „осмех“ састоји се од четрнаест тачака (песама). Пред нама је 
девет „сасвим обичних разговора“ и последњих шеснаест песама којима нам је по-
могао да, држећи његово штиво у рукама, не останемо сами, јер „ако си сам, ниси 
исти“. Песме које чине један тематски круг смислено се надовезују једна на другу. 
Исто тако, збирка представља кохерентну целину интегрисану везама различитог 

                                                        
48 Ненад Трајковић: ВЕТАР СА ЈЕЗИКА, Уметничка академија Исток, Књажевац, 2016. Награда „Раде 
Томић“ за 2015. годину 
49 У хиндуизму савршен број. 
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типа. Нит која повезује прво и друго поглавље јесте песма Између. У њој аутор по-
зива на непостојање препрека и зидова50 („зид је ваздух“). Веза између другог и 
трећег поглавља успостављена је стихом „ако си сам ниси човек“ из песме Разговор 
са мајком. Овај стих се надовезује на наслов трећег дела позивајући на несамовање. 
Прво поглавље ове збирке под називом Тачке осмеха корелира са стиховима вели-
ког Хермана Хесеа: 

 
Ноћ има твоје лице, 

и ветар који о љубави прича 
осмехује се као ти.  

                                                                                                       (Тако тугује ветар) 
 

Уводна песма, Шетња градом, у функцији је експозиције, али њоме нас ау-
тор не води у кратку читалачку шетњу, већ на дугачко путовање. Лаганим ходом не 
крећемо се градским асфалтом, него песниковим унутрашњим бићем. То биће став-
љено пред нас и распорено тако да можемо осетити најситније трептаје његове 
душе. Почевши од садашњости, враћајући се у светлу прошлост, па онда натраг у 
сиву данашњицу празног града препуног уранијумом, он води читаоце од песими-
стичког погледа на свет до трачка оптимизма који проналази у љубави и вери.  

Трајковић се бави и питањима књижевног стваралаштва (Културни каза-
мат,    На жици). Кроз неколико песама нам описује процес рађања песме и 
благодат коју са собом носи књига (Читање на селу). Песма Читање на селу својом 
једноставношћу и озбиљношћу поруке коју шаље заслужује да се нађе у читанкама. 

На неколико места наглашен је контраст живота и смрти, коју аутор назива 
„бесконачним пространством“ (Дан и ноћ), као и праћење душе у небеско царство 
(Дан и ноћ, Кућа у сну, Негде... између '39 и '45). Песма Кућа у сну одише језом 
каквом је у својим делима располагао Едгар Алан По (Гавран, Пад куће Ашерових). 
Трајковић, аналогно Поу, користи мотиве уклете куће и гаврана. Осим контрастри-
рања ова два основна мотива, у опречном односу су конкретни локалитети и 
апстрактност садржаја и контекста у оквиру ког се помињу: 

 
у Даничићевој улици у Крагујевцу 

стајали су многи глумци 
*** 

нешто пре Даничићеве 
Пионирска 1 у Врању деловала је слично 

 *** 
сутрадан... Партизанска 12... 
Гимназија Бора Станковић...      

                                                                                                                 (Културни казамат)
  

по оној коцки дуж Стефана Првовенчаног 
                                                                                            (О пролазности и непролазности) 

 

                                                        
50 Мотив зида заступљен је и у песми Размишљања у паузама. 
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Поглавље Сасвим обични разговори обликовано је, по слободној претпо-
ставци, према правилима патријархата. Тако на чело овог дела избија песма 
Разговор са оцем, а онда се нижу фигуре жена, да би затим песникови саговорници 
постале нама потпуно непознате особе означене иницијалима. Лирски субјект до-
бија и апстрактног саговорника у песми Разговор спрам сутра. Његови разговори 
су различите природе, тако међу њима има оних који би требало да буду преско-
чени, или оних који су настали негде у мимоходу, после посла. Песник позива на 
вођење неусамљеничког живота (Разговор после посла, Кроз стакло). Разговори 
остају без гласа саговорника, тако се стиче утисак да је реч о песниковим замишље-
ним дијалозима са самим собом. 

Вратимо се причи о шетњи. Морамо, најзад, разлучити. Ми не скитамо чи-
тајући ову књигу! Читање Ветра са језика је једна добро испланирана и 
сврсисходна променада песничким светом. Аутор веома вешто уткива велике жи-
вотне истине у плетиво песама: „писање није таленат већ мукотрпан рад и само 
рад“, „сви умиремо свакодневно“, „цивилизација може далеко одмаћи / а човек још 
увек не познаје себе“, „и у најуређенијем друштву / људски ум није одмакао / са свог 
почетка“, „оног часа / када си се свађао са Богом био си љут на себе / и недовољно 
искрен / да то признаш“, „живот се може продужити у недоглед / само треба напу-
нити кофер / правим малим стварима“, „престанеш да мислиш / и сасвим умреш“, 
„уз добра и блага дела / могу спасити тај свет / сувишних брига“.  

Велики број песама има изражену фабулу праћену аутобиографским момен-
тима (Културни казамат, Читање на селу) или без њих  (Дан и ноћ, Кућа у сну, 
Да се зна, На жици).   

Када је реч о лирској категоризацији песама ове збирке, не можемо бити ис-
кључиви. Има ту социјалних, љубавних и рефлексивних песама. Осим песама 
Шетња градом, Часови филозофије, Неразумљива деценија, социјални призвук 
има и песма Разговор са сестром, која обилује иронијом. Аутор предочава људе 
(децу) 21. века којима се игла на компасу закочила и који нису способни да препоз-
нају праве вредности живота и књижевности. Фином иронијом је проткана и песма 
Баланс. 

Међу овим песмама има и оних у којима поред социјалних мотива успешно 
егзистирају и мотиви љубави (Шетња градом, Часови филозофије). Међутим, на-
илазимо и на сасвим љубавне песме (Да се зна, Ноћна вожња, Од 12 до 3, Монсун 
који не стаје, Ветар са језика, На раскрсници, Баланс, Разговор са Татјаном). У 
основи ово је збирка рефлексивне поезије (Разговор спрам сутра, Између, 
Размишљања у паузама, Кроз стакло, Део спознаје, Мера). 

Ветар са језика доноси разноврсност тема, мотива и лирско освежење 
олујне јачине. Њен аутор поседује Настасијевићеву херметичност и Раичковићеву 
мисаоност. На крају наше песничке шетње ваља закључити да ова песничка збирка 
када једном буде прочитана, неће бити заборављена. 
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КЊИГА ОД ИМЕНА И 
ПРЕЗИМЕНА 

КРЕНЧАНИ У ТРИ ВЕКА51 
 
 

Борислав Првуловић 
 
 
1. 

 
Књига „Кренчани у три века“, како назив књиге 

гласи, јесте књига од имена и презимена, књига 
необичне садржине. Од укупно 302 странице, само су 23 
без имена и презимена (прозни текст). 

Већи део књиге јесу: 
- Пописи из година: 1833, 1834, 1863 и из 2011; 
- Обимни родослов, ту су и породице по женској 

линији; 
- Матичне књиге рођених и умрлих за село Крента; 
- Књиге умрлих за период 1910–1930. год. Тимочки 

архив Зајечар; 
- Тефтери Кнежевине Србије за 1933 и 1934. годину са пописом старешина дома-

ћинстава и целокупног мушког становништва за Заглавску капетанију – читлук 
Крента, Државни архив Србије; 

- Статистички и други архивски извори и литература. 
Књига о људима – старим, младим, деци. 
 

2. 
 

(Наводимо једно шире посматрање, кратак преглед написаних књига о селима 
књажевачког подручја и у томе место села Кренте (о неким селима и више књига). 
Угладни научник, етнограф и етнолог Маринко Станојевић написао је три књиге 
издате у прошлом веку: Заглавак 1913, Тимок 1940, затим четири Зборника за 
познавање Тимочке Крајине (четири свеске); познати Светислав Првановић, више 
запажених књига завичајног жанра: Тимок и Тимочани, Тимочке старине и језик, 
Тимочки записи, а у овом 21. веку Бојан Ристић презентовао је књигу Заглавак у 
успоменама, Књажевац, 2016). 

Остала су необухваћена села (њих 15) западног дела Књажевачке котлине с 
изузетком три села: Записи о Кренти Данило Ђорђевић, Књажевац, 2001; Село 
настало од бање – Ргоште код Књажевца, Борислав Првуловић, Књажевац, 2004; 
Бели Поток кроз векове Милан Милосављевић, Књажевац, 2016 и Кренчани у три 
века Бранислав Станојевић, Књажевац, 2016.  
                                                        
51 Бранислав Станојевић: КРЕНЧАНИ У ТРИ ВЕКА, Уметничка академија Исток, Књажевац, 2016.  
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3. 
 

О Кренти су написали књиге двојица врлих Кренчана, Данило Ђорђевић и 
Бранислав Станојевић. Две различите књиге. Као да су се договарали. Били су савре-
меници. Б. Станојевић наводи да је међу казивачима највише података добио од 
Данила, као и из његове књиге Записи о Кренти. 

Данилова књига јесте у форми прозе; завичајна проза. Већ смо навели, Бранкова 
књига је једна изванредна стастистика, али писац то прича, приповеда, такав стил 
оживљава странице: то и то о тој и тој фамилији, као: „По причању сада живих 
потомака фамилија је настала тако што су по ослобођењу нашег краја од Турака, три 
брата побегла из Беле Паланке...“.  

Или: „... син Виден Ристић 1853. 
Његова жена Паулина из Понора 
Њена ћерка Јонка 1885/964 
Анастасијевић 
Њен муж Светислав Тиша 
Дибидус, а њихова деца 
Аврам Анастасијевић, Бранко  
Анастасијевић и Борислав  
Мировић, Борка Ћира и  
Русија Драгутиновић. 
Комплетни подаци о њима 
Налазе се у фамилији Габар...“ 

То је у књизи стр. 167. Ради се о фамилији Пирочанци – три брата Ристића. 
Генеалогија родова се наставља и износи 7 страна.  

Са странице 296. Фамилија Драгутиновићи, писац наводи: 
„Ову креначку фамилију чине породице Крстомира Драгутиновића и Драгољуба 

Ранђеловића, које је мајка Латинка са собом довела из Мучибабе и то прилико 
преудаје у Кренти за Милића Костадиновића. Латинка је била друга његова жена“. 

Структура ове фамилије изгледа овако: 
 

1      2    3    4  5 
     1   Крстомир Драгутиновић          1909 Латинка и  
          Новица 
     2     његова ћерка Светлана Величковић   1932/99 Крстомир и  
          Русија 
 

Наставља се именима чланова породица Крстомира Драгутиновића и Драгољуба 
Ранђеловића (непуне две странице). 

Ето каквим је специфичним стилом дело представљено.  
Угледном економисти и статистичару Бранку Станојевићу лако је пошло за руком 

да поређа колоне, које су његовим земљацима веома јасне. Захвални су му и срећни с 
оваквом књигом. Писац је дао књигу-документ, којом ће се будући, неки, економиста, 
демограф, статистичар и други научници, грађани, радници у надлештвима, студенти 
и ђаци корисно послужити. Посебно потомци и житељи Кренте служиће се захвалним 
штивом.  

Сам писац наводи: „Најважнији део књиге у сваком случају је генеалогија 
креначких фамилија, испричана у низу од најстаријих времена до данас, или историја 
Кренчана испричана као нека врста приче“. 
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4. 
 

Тај историјат (двадесетак страница) композицијски је први део књиге испричан 
лаким приступачним стилом, углавном у првом лицу. Писац је тај део назвао Крента 
у простору и времену. То су пластична казивања о прошлости села са географског и  
историјског аспекта. Посебно се осврнуо на Кренту у рату са Турцима 1876. године где 
је Крента страдала више од свих осталих села и Књажевца. Турци – Азијати, како 
стоји на старом споменику у центру села, спалили су село. Остале су читаве само три 
куће. Једна у којо је одседао турски штаб, друга кућа Добросава Митровића, а трећа 
која је остала читава, није се могло сазнати. „Сав народ непосредно пре најезде Турака 
отишао је у збег. По повратку из збега тражили су уточиште у новим забитним 
теренима, у страху од нове турске најезде. Привремено су људи боравили у месту 
званом Бостан, Пажар, Чука, Дебели дел и др.“ 

Пишући о животу старих Кренчана даје кратак осврт на привреду и економске 
прилике. До обрадиве земље долазило се и крчењем шуме. Било је развијено вино-
градарство. Од четрдесет и једног домаћинства постојала је тридесет и једна пивница 
у пољу. Било је развијено и сточарство, „али то сточарство није могло да обезбеди ла-
годан живот“, каже писац.  

Говорио је, укратко, о Кренти у каснијим ратовима: Балканском, Првом светском 
и Другом светском рату. Први део књиге завршава Значајним датумима, Навешћемо 
неке. Истиче годину 1454. када се у турском попису наводи насеље Крента са девет 
домаћинстава. У Првом српском устанку значајно је војевање и јуначка погибија 
истакнутог креначког буљебаше Миленка.  

Дана 12. децембра 1941. године био је крвави сукоб код Кренте између Немаца и 
Сврљишког партизанског одреда, борби опеваној у познатој партизанској песми 
Сврљишка брда и врх Зелени. Погинуло је десет партизана.  

Књига је илустрована бројним фотографијама Кренчана.  
Рецензент је др Живота Ђорђевић. 
Проницљиви истраживач, Бранко Станојевић, успео је да пронађе веома редак 

податак: генезу родослова – називе за претке у породици, по вертикали у прошлости: 
 

1. Деца 
2. Родитељи: отац, мајка 
3. Деда, баба 
4. Прадеда, прабаба 
5. Чукундеда, чукунбаба 
6. Наврндеда, наврнбаба 
7. Курђелдеда, курђелбаба 
8. Аскурђелдеда, аскурђелбаба 
9. Курђупдеда, курђупбаба 

10. Курлебало деда, курлебало баба 
11. Сукурдов деда, сукурдов баба 
12. Сурдепач дела, сурдепач баба 
13. Омжикур деда, омжикур баба 
14. Курајбер деда, курајбер баба 
15. Панђупан деда, панђупан баба 
16. Сајтава деда, сајтава баба 
17. Бели орао деда, бели орао баба 

 

11. августа 2016. године одржана је промоција књиге Кренчани у три века 
Бранислава Станојевића у препуној сали Галерије Завичајног музеја у Књажевцу.  

Издавач је Уметничка академија Исток Књажевац. 
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ЗНАЧАЈ ЛЕКСИКОЛОШКИХ 
ПРОУЧАВАЊА 

ГОВОРА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ52 
 
 

Недељко Богдановић53 
 
 
 Под говорима југоисточне Србије подра-
зумевамо српске говоре на подручју од границе 
са Македонијом на југу, до додира са бугарским 
говорима на истоку, до Вратарнице и Зајечара на 
северу, затим  на запад преко висова Тупижница, 
Ртањ и Буковик на Сталаћ, па на југ између Ма-
лог и Великог Јастрепца, онда на запад према 
Подујеву и дијагонално на југозапад, да би та 
граница између Пећи и Ђаковице избила на тро-
међу Србије, Црне Горе и  Албаније. Данас је та 
граница на тлу Косова и Метохије деловањем 
најновијих историјских (не)прилика разбијена, 
искидана и неухватљива, али свакако ужа него 
раније. 
 На томе простору егзистирају српски 
идиоми у науци познати као говори призренско-
тимочке дијалекатске области. Они имају српску 
штокавску основу, темеље се на српском националном, културном и државном 
наслеђу, али се одликују и великим бројем архаизама и иновација које их удаљавају 
од просечног штокавског стања. Нису у основици књижевног српског језика. И у 
прошлости и у садашњости изложени су спољашњим утицајима, као и специфич-
ним тенденцијама унутрашњег развоја. Стручњацима су доста познате њихове 
особине, мало мање њихова историја, а наша је жеља да овде укратко укажемо на 
занимљивост и значај једне њихове стране, лексичке, тј. речничке. 
 А када се пажња управља лексици као једном слоју језичке структуре, по-
лази се од једноставног, али сигурног уверења да је у језику траг сваке активности 
човекове, да је човек свему што је духом спознао, чулима регистровао и руком до-
такао – давао име и тако природу кроз сазнање и спознање претварао у културу. 
Другачије речено, ако је нешто у језику видно, одгонетиво или макар наслутиво, то 

                                                        
52 Редакција часописа Исток објављивањем написа Значај лексиколошких проучавања југоисточне 
Србије др Недељка Богдановића, поздравља оснивање Огранка САНУ у Нишу (16. 9. 2016), жели успешан 
рад Огранку и нада се доброј сарадњи. 
53 Излагање поводом годишњице Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 
децембра 2015. 
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је сигуран знак да је макар кадa било део човекове праксе и искуства. Из језика се 
чита стварност, садашња и бивша, и њиме се обликује нова стварност и сугерише 
саговорнику – у говору, разговору, у уметности. 
 Језик, тако, није само средство савремене комуникације међу људима, но и 
споменик људскога памћења, сигуран чувар духовних и материјалних тековина 
ствараних вековима, па се свако обраћање речима, њиховим облицима, значењима 
и функцији, прихвата као читање прошлости која је у њима похрањена. Вредност 
језичког податка тако расте са протоком времена, и као повест векова чита се на 
више нивоа, у више праваца, и са више погледа. 
 Препознају се у њима реалије природне средине, историјске промене, кул-
турни развој, карактерне особености, веровања и схватања народа који је тај 
језик стварао и њиме се служио. 
 Све што надаље будемо рекли, биће скроман покушај појашњења претходне 
реченице, и то на темељима сазнања стеченог увидом у конкретне језичке прилике 
југоисточне Србије. 
 Свака реалија природне средине, коју су чула регистровала, добила је своју 
реч, макар је и најмања појединост одликовала, и све је то сазнање човек, полазећи 
од себе, означио. У народу се препознаје: узбрдица и низбрдица, подручје и подно-
жје, брег и брдо, низина и падина, повијуша и ломак, глама и главица; истока, 
притока, утока, разљевише и средорек. Нема забуне ни кад се небо мршти, кад 
се млади, кад се натунти, па се провали, кад облаци оклопе, кад се развуку и сунце 
сине. Има у народу на стотине појмова и речи за њихову ознаку, али још нема по-
уздане и свеобухватне народне земљописне и временске терминологије. 
 Утицај историјских промена желимо вам представити преко једног исечка 
из нишког живота. 
 ,,Јутрос на сабајле, једва дигнем главу с јастука. Чаршав сав мокар, пиџама 
исто. Натакнем нануле, узмем пешкир и сапун, па под чесму. Онда обучем чакшире 
и џемпер, па у чаршију: смажем пола тепсије бурека, с јогуртом, па калдрмом до 
чајџинице. Волим кафу из џезве, у филџану. Може и ракија. Мераклијски.“  
 Кад човек ово чује, помисли: па јесмо ли ми то били у ропству под Турцима 
или на некој едукацији за одрживи живот, и буде му криво што већину ових речи 
не може заменити српским, а и кад то учини, то више неће бити исто. Неће бити ни 
онолико топло, нашинско. А матерњи нам је језик – српски?! Ето, то је прилика 
историјског утицаја, овде представљена само преко двадесетак речи из обичног, 
свакодневног живота. А шта тек рећи за друга истраживања?! Шта све, и шта још, 
крије лексика и терминологија пастирства, ратарства, лекарства, занатства, домаће 
радиности … Где су дунђери, па маија, па чандија, па баскија, па дирек, ћуприја, 
јанегач... читава јапија и друге греде народнога градитељства. Али ако ово имену-
јемо некако занатлијски, турцизмима, што много говори о томе да су занати као 
посебне делатности дошли са чаршијом, да скренемо у здравство, које је ваљда 
наше, јер свако осећа себе, само је тешко да то опише, па кад га учен лекар пита шта 
му је, одговара овако: пуца ми у главу, смуца у слепоочнице, тьвни ми се у очи, 
жига ме раме, сева ми колено, једе ме стомак, тишти ми џигерица све боли, ни-
како да устрпне. Наука ће, ваљда, и ово дешифровати. Сељаку је то и иначе, и 
одавно, познато. 
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 У језику се очитује и културни развој и на духовном и на материјалном 
плану. Да и на ово укажемо упрошћено и једноставно. 
 Три последње деценије духовни простор југоистичне Србије обележава, по-
ред осталог, и појава такозваних дијалекатских речника. Постоје лесковачки, 
пиротски, заплањски, јабланички, јужносрбијански, тимочки, нишки, црноречки. 
Неки су у раду. На више од 5000 страна, са близу 100000 речи. За другу прилику је 
разговор о њима, а овде само да укажемо како се и кроз њих, иако су схематични, 
јер подлежу некој методологији, неком типу излагања, и имају уобичајену струк-
туру штампаних издања, може запазити тананост, односно прецизност или 
нијансираност народног искуства оличеног у речима. Само неколико примера, на-
род зна да су чољав и чолак – отуда Чолаковић (иначе турцизми) − речи за ознаку 
особе која од рођења или од повреде има искривљене удове, а да је чељав, чељат – 
избачен, измрднуо из зглоба, из вилице, из прса или из кичме. Чини се да је та реч 
(које нема у речницима књижевног језика), исте основе као и чело, чија је етимо-
логија ,,истурени део“. Такође, у народном говору шантав је особа искривљених 
удова, обично ногу, патрав, а шунтав, онај који је у глави мало поремећен, опет, 
дакле, измрднуо; шевнуо; шевртан, зврндало. Крчевина је у народу место искр-
чено, из кога су извађене крље, тј. пањеви, да би постало обрадиво (сетите се да су 
и зуби попут крље с два-три шиљка у корену), а крчелина барушљаво, мочварно 
место где вода крчи или кркља кад се по тлу гази. Ако има метана, он избија и 
шишти, па су таква земљишта пишталине. 
 Не кажемо ово да бисмо само похвалили неписменог говорника сељачке 
средине, већ да бисмо истакли могућност да се упознавањем језика може упознати 
способност опажања, мишљења и говора људи – изворних говорника. Али оно што 
је за обичног човека знатижеља, за научног радника то је индикација скривеног 
смисла, за институцију којој припада то треба да буде програм, са прецизиним за-
датком, са циљем, кадром, техничким и материјалним помагалима, временом за 
рад и средствима – да се живи док се ради. Само треба бити знаворан,  тј. бистар – 
што даје природа,  уман – што даје искуство, и обучен – што даје школа (да се мало 
дотакнемо и духовних особина човека); да је домишљар, тј. креативац, да је при-
витљив, тј. кооперативан, а да није зевзекало, церекало, торокало, згубидан, ни 
трошација ни циција, ни загомиљач, ни распикућа, него кућодомник и делатник, 
који ће  схватити потребу, проценити могућност и прионути на посао. У нашем слу-
чају тај посао је истраживање и проучавање, обликовање текста и публиковање. 
 Да пређемо на нову ставку, на знање, веровање и празноверице. 
 Кад пропадне стари шешир, од њега се одвоји онај део у облику концентрич-
ног круга: обод или луб. То се у нашим говорима зове оброчиште. Има тумачења 
да је то од истог корена као обруч. А обруч се асоцијативно везује за обручити, 
обухватити руком. У селима постоје заветни крстови, које негде зову божје масло, 
негде миро, негде запис, негде потпис, негде оброк. То су обично храстови и појас 
тла око њих (опет дакле неки обруч). При летњим опходима, а то су такозване 
крстоноше, или литије, православни верници испуњавају један пагански обичај 
који је и црква прихватила,  посећују заветни храст све идући преко поља и певајући 
песме (,,Ми идемо преко поља, а кишица преко неба... Господи, господи, помилуј!“) 
у славу бога и светаца који се славе за време између сетве и жетве (литија нема 
изван тога периода!). Кад се стигне до храста, сви се поређају уоколо, и ухвате за 
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руке, онда свештеник мало задеље стабло (то је мотивација за називе поптис или 
запис), па бургијом мало уврти и ту капне нешто уља које се још зове миро или 
масло над којим је очитана молитва, од чега је и оно дрво миросано дрво. Тако се 
та молитва угради у храст који треба својим обликом, величином, доминацијом (ве-
лик до неба, а широк као поље!) и вером да дуговечно штити усеве од градобије, 
облака, поводња. Онда похођани, пошто су оставили миро, запис и потпис, пратећи 
све то молитвеним песмама и весељем, продуже до новога храста, до новога завет-
ног крста. Пуно је, дакле, елемената да и оне оброке вежемо за обруч и за реч 
обручити, мада неки у нашем времену то лако протумаче да је оброк ,,место у пољу 
с храстом и крстом где чинимо молитве и онда обедујемо, правимо славски оброк“. 
Може и тако, али сигурност ни ту као ни у оним претходним моментима неће бити 
потпуна. Сумња је мајка трагања и сестра преиспитивања. Потребно је још истра-
живати. Јер, у селима где је родно место и храстова, и обичаја везаних за њих, има 
и тумачења, а оно нам је вероватније, да је тај храст заветни, јер се село заветовало 
неком свецу који ће му бити заштитник. Дало је завет, тј. обећање, да поштује свеца, 
слави га (а зар вам славити не личи на уздизати неког на виши ниво, величати?! – 
словом, а слово је реч! А реч је од Бога, стоји у Јеванђељу по Јовану, у најстаријој 
реченици записаној на словенском језику, како учи наука, док се нека нова не 
потврди), приноси му жртве, поздравља га песмом и храни миросаним уљем, и чвр-
сто стеже руке и не само руке, већ и своју веру и наду, око њега (јер, искони бе 
слово!). Е,  народни језик памти и да завет  може бити и оно што се обрекне, кад 
се веровало да реч има снагу да утиче на судбину, а морал има чврстину да се не 
порекне што се обрекне. Оно што смо заветовали, то смо у ствари обрекли, да ћемо 
уобичајити и поштовати. Дођосмо до паралеле обретеније, као окретање, и обре-
ченије као заветовање. У таквим условима лепо звучи да је у традицији села и у 
терминологији свадбе вереница (верена девојка) у ствари она која се, како народ 
каже – обрекла. Вера и реч се некако опет зближише. Па шта су онда оброци? По 
простом веровању, а што га не бисмо прихватили, то је оно што смо рекли, што чи-
нимо, и што славимо. 
 Лексика обичног, свакодневног говора, кроз рећи (обрећи, зарећи се, порећи 
и сл.) може постати религизони термин обредне праксе. Али једна нас је информа-
ција са терена, из села Стајковца, познатог више по Ђоши и Шпицу, обрадовала кад 
смо чули: ,,Њиве су ни по мира, а овце пасемо по утрину“. Ето још једног сазнања, 
односно потврде: заветна места су само на обрадивом терену, нема слављења у 
честару и у камењару, већ на њиви, тамо где се ради и где треба да – роди. Миро је 
постало и земљописни термин. И друго сазнање, она утрина. Тај спој који чујемо 
као ТР, имамо у речи трети, трљање, трлица, сатрти, па је то пут да дођемо до 
могуће основе за тумачење речи утрина. На другом крају језичке територије, тамо 
где је сада хрватско језичко и национално подручје, утрина је тратина. Чак има и 
једно цвеће, тратинчица, које расте по утринама. Али није само то, не трља се 
само земља да би се потрла трава, па постане утрина (једна од многих сељачких 
обавеза у прошлости била је плаћање потре, тј. попаше, за стадо које лети живи на 
трлама, или у трљацима, дакле у пољу. Можда се и то може довести у везу са тлом 
који стадо пашом утире). Трља се длан о длан, трља се чело да проради крвоток, 
да се обрише зној, трља се улизица око оног од кога нешто очекује, трља се мушко 
о женско, коме више приличи да се мази, а то је такође облик трљања, само финији,  
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трља се много шта, а кад се претрља, оно се, просто,  стрка. Па ни ту није крај. 
Народни живот, народно поизмање, народна култура, народни језик нишкога краја 
нуде: трљаницу, трканицу, претрницу, коју савремени кулинари етно-оријента-
ције прозову и љутеница, ако у оно што је претрно додају паприку, или 
белолучница, кад је претрница с белим луком као доминантним састојком. 
 Како почесмо, стигосмо до мезета и ракије, и ту ћемо стати јер су то стране 
речи за домаће појмове, и више нису искључиви производ села већ све више арсе-
нал градске кухиње и производ прехрамбене индустрије. Биће и брендови. То 
сељаци, још увек живи носиоци језика који зовемо народни, једноставно зову по-
дева и протера. Подева им је мезе, а протера ракија, па ко издржи, иде ,,на 
чалабрчак, док приспије ручак!“. 
 Има тога још, што нам је познато. А још, и више, у ономе што нам није поз-
нато. Зато и мислимо да је значај проучавања народних говора, свих, па и 
југоисточносрбијанских, оправдан, а с обзиром на старење становништва и убрзане 
друштвне промене – то проучавање нужно је, и хитно. Добро би било да и ово пре-
расте у неки озбиљан пројекат нашега Центра. То је наша шанса од које нас нико 
не може ослободити. 
 Језик нуди што наука потребује. 
 Наше је да то видимо, чујемо и забележимо. А онда преко струке и науке 
предамо потомству. У овој кући знања, и у периоду израде нових пројеката, добро 
је да и то знамо. 
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СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА ЖУПА 
ТИМОК У ЗЕМЉИ ТИМОК 

 
 

Живојин Р. Андрејић 
 
 
У раду се, на основу средњовековних извора и првих 
турских пописа нахије Видин и њене области Тимок, 
реконструише, анализира и описује српска средњове-
ковна жупа Тимок, њена насеља, тргови и цркве, који 
су припадали од најранијих времена земљи Тимо-
чана. 
Кључне речи: Тимочани, земља Тимок, река Тимок, 
жупа Тимок 
 
 У преисторијском античком периоду про-
стор слива реке Тимок је држао народ  Трибала, 
а у римско време се помиње и племе Тимахи, а 
река Тимок као Timacum. По свему судећи, Ти-
махи су једно трибалско племе. Трибали су 
насељавали и просторе јужно од Дунава, у Помо-
рављу и Тимоку, као и око река Арчер, Лом, 
Цибрица и Искар. У Тимоку, на реки Тимок, на-
лазила су се и два истоимена града: Timacum 
maior /Тимок Велики – Горњи, Нишевац код Сврљига/ и Timacum minus /Тимок 
Мали – Доњи, Равна код Књажевца/. (Петровић, 1997, стр. 47–49; Андрејић, 2000, 
стр. 77–97) Из Тимока потичу и три римска императора трибало-дачког порекла: 
Галерије, Лициније и Даја. (Андрејић, 2000, стр. 77–97) 
 На простору данашње Србије постоје четири велика речна слива који имају 
специфичну особеност, а то је да и њихове притоке имају двочлана имена у коме је 
садржано и основно име: Морава /Велика Морава, Западна Морава, Јужна Морава, 
Бинча Морава и већи број река под именом Моравица – Мала Морава/, Тимок /Ти-
мок, Црни Тимок, Бели Тимок, Сврљишки Тимок и Трговишки Тимок/, Рзав /Рзав, 
Мали Рзав, Бели Рзав и Црни Рзав/ и Велики Рзав /улива се у Моравицу/ и Дрим 
/Дрим, Бели Дрим и Црни Дрим/. Сасвим је извесно да се моравски склоп може 
довести у везу са Морављанима, архонтијом и византијском темом Морава. (Андре-
јић, 2011, стр. 30–39; Андрејић, 2014, стр. 82–96) Исто се то може рећи и за реку 
Тимок и његов слив у смислу земље трибалског, античког племена Тимахи и пото-
њег српско-словенског племена Тимочана. (Андрејић, 2007, стр. 11–15) 

Словенско племе Тимочани има извесну своју државност, од почетка IX до 
краја X века, када самостално и у савезу са суседним Кучанима и Бодрићима и за-
једничким кнезом Борном преговарају са царом Франака, 823. године. (Ћирковић, 
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1994, стр. 147; Првановић, 1970, стр. 102–106) „Тимочани су „морали имати нека-
каву развијенију друштвену организацију која је могла, у име неке чвршће 
заједнице да закључи савез“ са Францима, а у другом случају да прекину и одрекну 
савез са Бугарима (Ћоровић–Љубинковић, 1978, стр. 21). По свему судећи, Тимо-
чани су насељавали поречје Тимока све до Ниша и Пирота, област од Пореча, па 
низ Дунав до реке Искар. Простор словенског племена Тимочана, који је у речном 
склопу слива Тимока, упућује на постојање њихове кнежевине, али је њено име 
остало непознато у изворима. Може се претпоставити, на основу аналогије Мора-
ваца и њихове кнежевине Мораве, да се и њихова земља звала Тимок. Са нестанком 
кнежевине Мораве и византијске теме Морава нестаје и име Тимочана и Тимока. 
Уместо теме Морава, појављује се византијска тема Србија. Доласком Бугара на 
Балкан дошло је до потискивање 7 словенских племена на запад и југ. Ова словен-
ска племена су се у том тренутку граничила на западу са Тимочанима. Победом над 
Аварима и потискивањем Франака, Бугарска је избила у Панонију, све до Драве, а 
у њен састав су ушла и словенска племена јужно од Дунава: Морављани, Бодрићи, 
Љутићи, Кучани и Тимочани. Ова племена су створила савез на челу са Моравља-
нима на простору истоимене кнежевине.  
 Тимочани су и после потчињавања од стране Бугара сачували извесну само-
сталност. Какав је њихов статус после пропасти Првог бугарског царства и 
Самуиловог царства, нејасно је. Нема сумње да су се придруживали устанцима 
Ђорђа Војтеха и Петра Дељана, а у српско-византијском рату су стали на страну 
првих на челу са Константином Бодином, 1072–1075. године, тако да је Бдин лако 
заузет. 

O племену балканских Мораваца и њиховој територији се износе само хипо-
тезе. Позивајући се на Ајнхардове описе, још од IX века, српски и бугарски 
историчари су приближно на исти начин убицирали територије поменутих балкан-
ских племена. Панта Срећковић је, позивајући се на руске ауторе, лоцирао Бодриће 
на простору Мачве, Кучева, Баната и Бачке; Гудускане источно од Велике Мораве 
/Браничево/, Тимочане око Тимока и Нишаве а Моравце око Јужне Мораве и сред-
њег тока Велике Мораве. (Срећковић, 1884, стр. 57–59) Слично мишљење су имали 
Ковачевић и Јовановић, као и бугарски историчар Златарски. (Ковачевић, Јовано-
вић, 1894, стр. 28–31) 
 Сви лоцирају Тимочане око реке Тимок оцењујући да су етнички неодређена 
словенска групација. У средњовековним изворима се не помиње место под именом 
Тимок. За такво место и град са неутврђеном убикацијом зна једино неко народно 
сећање забележено у епици. Позната је само Тимок Паланка, данашњи Књаже-
вац.54 Кроз читав средњи век нема помена ни једне жупе у североисточној Србији и 
Тимоку. 
 Реља Новаковић сматра да су Словени који су се населили у области Тимока 
дошли из области Лужичке Србије (Novaković, 1985, стр. 167–171) тако да произи-
лази да су били најисточније српско племе. У великој провали Аваро-Словена, 585–
586. године, опустошене су суседне земље Скита и Миза, а међу бројним градовима 

                                                        
54 Извесни епски Тимок се налази у Приморју: „Да сиђемо до Тимока града“, „У Тимоку граду бијеломе“, 
„До Тимока града каурскога“. За време Турака се једино данашњи Књажевац званично звао Тимок 
Паланка (Detelić, 2007, стр. 202, 423). 
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су заузети и Рацијарија /Арчер/, Бононија /Видин/ и Аквис /данашњи Видровград 
код Неготина/. (Византијски извори, 1955, стр. 109) Кедрин наводи око 1042. го-
дине да настојник Драча пустоши крајеве Србије „почев од међе Трибала и Срба... 
који не беху само суседи него под једним господарем“. Потом се за српског краља 
Михајла, оца Бодиновог, 1053. године, каже да је „господар Трибала и Срба“ 
(Андрејић, 2000, стр. 41–42). 
 Данашњи топоним Видин происходи од трибало-келтског Бононија, рим-
ског Бидинум и словено-тимочког Бдин.55 Име Бононије се појављује и у IX веку, 
од XI века ово место је познато као Бдин56, а као Видин после турских освајања. Овај 
топоним се изводи од словенског личног имена Будислав, скраћено Буда, при-
својна форма Будин. Сматра се да је изворнији старословенски облик Будим. 
(Detelić, 2007, стр. 75) На овај начин се долази до могућности да се Будин може до-
вести у везу са кнезом Будиславом кога помиње Поп Дукљанин (Perčić, 1999, стр. 
56–57), а за кога сматрамо да је кнез архонтије Мораве (Андрејић, 2011, стр. 35–35; 
Исти, 2014, стр. 94–95). Читав простор јужно од ушћа Тимока у Дунав означава се 
према граду Видину, некадашњој Бононији, и према истоименој епископији. У дру-
гој половини XIII века успоставља се Видински деспотат – кнежевина са седиштем 
у Бдину, а у другој половини XIV века је независно као „Видинско царство“ (Detelić, 
2007, стр. 459). 
 Бугарски научници сматрају да Бдин – Видин води порекло од тракијског 
Pandion – Bandun, у значењу град, место близу блата, Блато град и старобугарског 
Будин – Бждин, уз тврдњу да је Видин форма ново бугарског језичког порекла. 
(Николова, 1988, стр. 77–92, 96) Међутим, нема сумње да је словенски народ Тимо-
чани старо Бононија преименовао у Бадин – Бдин, у VII–VIII веку, а да је као такво 
трајало и после доласка Бугара и њиховог освајања земље Тимочана, у IX веку. 
 У време Српско-византијског рата 1072–1075. године је тешко страдао Сир-
миј – Дмитровица и крајеви јужно од Саве и Дунава, све до Видина. (Живковић, 
2000, стр. 35– 57; Пириватрић, 1997, стр. 177) Многа насеља Тимочана су у то време 
прекинула свој живот: Велика Градина /Д. Милановац/, Текија, Вајуга, Прахово, 
Гамзиград и др. (Јанковић, Јанковић, 1990, стр. 40) То је време када се бележе 
снажнији продори и насељавање Печењега јужно од Саве и Дунава што је морало 
имати за последицу привремено разарање српскословенског жупског система. У 
више радова до сада антиципирали смо да је источну Србију и крајеве североза-
падне Бугарске као пространу и многољудну земљу Дендру баштинио жупан Деса 
од средине XII века. Жупан Деса је најмлађи син жупана Уроша I, те синовац Сте-
фана Вукана, оца потоњег великог жупана Стефана Немање. Дакле, Деса и Стефан 

                                                        
55 Бононија се први пут помиње у III веку у оквиру римске провинције Горње Мезије. Сматра се да је 
топоним Бононија келтског порекла, изведено од „bona“ – утврђење, а да је Бдин старо српско-
словенског порекла. 
56 Словенски Бдин појављује се и у форми Бодин, Бадин и Будин. (Detelić, 2007, стр. 75) Именовање овог 
града као Бодин отвара могућност за постављање једне смеле хипотезе која до сада није успостављена. 
Наиме, није ли овај град добио име Бодин када га је заузео српски краљ Бодин у време Српско-
византијског рата, 1073. године. Називање Будин опомиње на сличности једначење са смислом имена 
града Будина – Будима у Угарској /Будимпешта – Budapest/. Будин и Будим је старосрпско именовање 
угарског града који су они звали Буда. И име другог дела угарске престонице Пест потиче од 
старословенског Пек – Пећ. 
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Немања су били браћа од стричева. Утврдили смо да је Деса имао синове: Миро-
слава, Немању, Константина /Страцимира/ и Завиду, али овај Немања није велики 
жупан Стефан Немања. Десин син Немања такође баштини Дендру у оквиру визан-
тијске теме Перистрион, а потом српске државе Немањића крајем XII и почетком 
XIII века. Немања Десин има синове Техомила и Симеона. (Андрејић, 2002a, стр. 
12–33; Исто, 2002б, стр. 37–82; Исто, 2003а, стр. 134–150; Исто, 2007, стр. 31–36) 
 Од тренутка када је своје наследно право на Дендру остварио жупан Деса 
средином XII века она су се пренела на његовог сина Немању, потом унука Теху 
/Техомила/, праунука Константина Теха, чукунунука Михајла Шишмана и прану-
нука Михајла III. Неки од њих су остварили права и на бугарски престо. У тим 
тренуцима су прикључивали ову област Бугарској. Пошто је Србија под династијом 
колена Стефана Немање, из стричевске линије, завладала трајно са деловима 
Дендре и Нишом, то су Десини потомци своју столицу пренели у Бдин око 1292. 
године, по коме је читава област названа Видинска кнежина, а потом деспотство. 
Издвојивши се из Бугарске и Србије потомци жупана Десе су кроз самосталну 
државу најзад легализовали своја стара наследна и владарска права која су ишла 
преко жупана Уроша I, а која им је од стране стричевске линије Стефана Вукана и 
његовог сина Стефана Немање преузимањем власти и успостављањем династије, 
била одузета. Познате су Хонијатове речи о Стефану Немањи „живо настојећи да се 
прошири на све тамошње области, а жестоко напада своје саплеменике и мачем се 
обраћа свом роду” (Андрејић, 2003б, стр. 55–56). 
 Пошто је Дендра била удеона област жупана Десе, онда је она морала пред-
стављати земљу са системом утврђења, те према томе са својом епископијом. У 
овом тренутку се може изнети прелиминарна тврдња да је епископална црква жу-
пана Десе била Св. Богородица са „два ступа“ у Доњој Каменици код Књажевца или 
црква у Нишевцу код Сврљига. (Исто, стр. 45–46) О Нишевској епископији зна се 
на основу српскословенског записа из 1297. године на Јеванђељу које је за „презви-
тера Георгија званог поп Радослав“ у граду Сврљигу, у време бугарског цара Иваила 
и при епископу „нишевсцјам Никодимја“ преписао „Костадин чтец звани Војсал 
граматик“ (Милићевић, 1866, стр. 245–246). 
 Када је Стефан Немања извршио продор на Исток, 1185–1190. године, поред 
многих градова које је до темеља порушио, у Тимоку је то учинио са градовима Ко-
жељ, Равно и Срљиг тако да се „не подигоше до данас“ (Првовенчани, 1988, стр. 72). 
Са обновом Другог бугарског царства још више се појављује тежња тимочко-видин-
ске области ка осамостаљивању. 
 После победе српске војске у Бици на Велбужду, 28. јула 1330. године, којом 
приликом је страдао бугарски цар Михајло III Шишман, на бугарски престо је 
постављен његов син Стефан из брака са кћерком краља Милутина. По свему су-
дећи, после ове битке Бугарска је постала вазална држава, при чему је Србија 
директно овладала Видинским деспотатом, који је дат на управу просрпски оријен-
тисаном господину Бела Урошу – Белауру. Исте године када је краљ Душан са 
власти свргао свог оца, 1331. године, у Бугарској је дошло до смене цара Стефана. 
На власт је дошао Александар, а већ следеће године је његова сестра Александра 
дата краљу Душану. Ово је био други брак краља Душана и њиме је, самим тим чи-
ном, потврђен одређен зависан статус Бугарске. (Андрејић, 2007, стр. 53–54) 
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 У време цара Душана, око 1347. године, велики део видинске области „Заго-
рие даже до Бдина“ припада Србији. (Стојановић, 1902, стр. 35, бр. 89) Постоје 
докази да је и у време цара Уроша видинска држава била у вазалном односу према 
Србији. Један надгробни споменик је из доба „цара“ Страцимира неког „Јована а 
зовоми Хрвимира” из околине Зајечара, а други из села Јаковља, среза моравичког, 
округа крушевачког, из „времена цара Уроша, а у држави Страцимировој” (Исто, 
бр. 194, стр. 60; бр. 137, стр. 45). 
 Пошто се сукобио са оцем, бугарским царом Александром, у Видин је дошао, 
1356. године, његов други син Страцимир из првог брака са Теодором, кћерком вла-
шког војводе Иванка Басарабе. У првом браку са византијском принцезом Маријом 
Страцимир није имао деце. Убрзо после Марије имао је нову супругу која је остала 
непозната, али се помињу његова „превазљубљена чеда“. Вероватно, уз помоћ цара 
Уроша прогласио се самосталним. Међутим, угарски краљ Лудвиг I је напао Стра-
цимира и заузео његову област, 1365. године. Страцимир је био заробљен и заточен 
у хрватску тврђаву Хумник. Био је приморан да прими католицизам и ожени новом 
супругом Аном, кћерком влашког војводе Николае Александра Басарабе, по мајци 
католкињом. После противнапада цара Александра, влашког војводе Владислава и 
деспота Добротице, Угари су били прогнани, а Страцимир враћен у Видин, 1369. 
године. После смрти бугарског цара Александра и српског цара Уроша, 1371. го-
дине, деспот Страцимир је, вероватно, одагнао супругу Ану и ступио у нов 
политички брак са кћерком кнеза Лазара, новог владара Србије. Страцимир је са 
сином, „младим царем“ Константином, 1386. године, влада самостално видинском 
земљом. Самопрокламовао се царем, а своју област за „Видинско царство“. Ковао је 
у Видину свој бакарни и сребрни новац. Када је дошло до великог продора турске 
војске до Никопоља, 1388. године, Страцимир је признао власт султана Мурата и 
сагласио да у Видину буде турски гарнизон. Убрзо, 1395. године, Турци су заузели 
Бугарску и престоницу Трново, цар Јован Шишман је ухваћен и посечен. Пред 
битку код Никопоља, 18. августа 1396. године, угарски краљ Жигмунд и његова вој-
ска су прешли Дунав код Новог града – Кладова, како каже „у наше краљевство 
Бугарске“. После победе над угарском војском код Никопоља, 1396. године, султан 
Бајазит је пошао на Видин, Страцимир је изашао испред града да се покори сул-
тану, али је био окован и послат у Брусу , у заточеништво где је удављен. Његов 
најстарији син Александар је примио ислам и постао санџак-бег. (Томић, град 1906, 
стр. 5; Јурукова, Пенчев, 1990, стр. 149–162, 213–214; Божилов, 1985, стр. 197–210; 
Андреев, Лалков, 1996, стр. 293–298) Страцимир је код Турака познад под именом 
Сараџа. 
 Деспот Стефан је учествовао у Бици код Никопоља као вазал султана Баја-
зита, а после пада Видина, Страцимировог сина Константина, свог сестрића, и 
његову супругу Драгињу – Драгану, своју сестру, деспот Стефан је повео у Србију. 
Када је Константин умро у Београду, 1422. године, имао је 47 година. По свему су-
дећи, старији сестрић деспота Стефана се звао Константин Бодин. (Андрејић, 2016) 
После Константинове смрти изгледа да је деспот Стефан овладао, делом, ако не и 
целим, Видинским деспотатом. У ктиторском натпису цркве Св. Николе у Шаторњи 
под Рудником, 1425. године, српски властелин Никола Доречновић тврди да деспот 
Стефан у то време влада „свим српским земљама и Подунавју и Угром и чест бугар-
ске земље и босанске и арбанасом и Поморју“ (Томовић, 1974, стр. 104). Уколико се 
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под „бугарске земље“ мисли на њен део, онда је у питању читав Видински деспотат, 
а ако се мисли на деспотат, онда деспот Стефан влада неким његовим делом. 
 После пада Јована Страцимира, после Битке код Никопоља 25. септембра 
1396. године, по свему судећи, Турци су већ око 1400. године „Видинско царство“ 
претворили у истоимени санџак, а жупе у нахије и извршили први порески попис. 
Међутим, попис из око 1400. године није откривен. Према турском попису, из 
1454–1455. и 1466. године, Видински санџак има четири нахије: Видин, Сврљиг, 
Бања и Белград. Произилази да границе Видинског санџака нису обухватале Него-
тинску Крајину и Кључ, већ: „насеља у бугарским областима Видину, Загорју и 
Полому, а код нас у Тимоку и Заглавку, у Сврљигу, Бањи и делимично у Црној Ре-
ци“ (Бојанић-Лукач, 1969б, стр. 64; Исто, 1975, стр. 57–90). 
 Бугарски научници сматрају да су западне границе Видинског санџака ишле 
планинским венцем: Велики Гребен, Дели Јован, Велики Крш, Црни Врх, Кучај, 
Саманац и све до Јужне Мораве; јужне границе: северно од Ниша, венац 
Сврљишких планина, Влашка планина /јужно од Нишаве/, реком Нишавом, Бер-
ковске планине и Врачанске планине; источна граница је на линији: река Ботуња 
до ушћа у Огосту, а потом река Цибрица. Северну границу представља река Дунав. 
Географску осу овог простора чине Стара планина и река Тимок. Имена села, која 
су углавном општесловенског порекла, послужила су за стварање тенденциозног 
закључка да је у питању „хомогено бугарско наслеђе у границама Видинског цар-
ства Ивана Страцимира и Видинског санџака XV и XVI века“ (Зајков, 1981, стр. 112–
113, 118). 
 У попису Видина из 1454–1455. године налази се 421 село, 90 мезри (напуш-
тених села), 4 манастира и 4 града: Видин, Белоградчик, Сврљиг и Бања. Укупно је 
пописано 6820 хришћанских домаћинстава, а процењено је да је санџак имао преко 
34000 становника. (Исто, стр. 114) Према Бојанић-Лукач, Видински санџак има 457 
села, 90 мезри, 6641 дом, 453 кућа удовичких и 186 муслиманских. Укупно је 7280 
кућа. (Бојанић-Лукач, 1969а, стр. 69–109) То значи да има око 43000 становника. 
У првом сачуваном попису из 1454–1455. године, у Видинском санџаку нема Него-
тинске крајине и Кључа. Имајућу то у виду, Д. Бојанић Лукач сматра да ова област 
и није припадала Видинском царству. (Исто, стр. 67) Давно пре појаве турског по-
писа Видинског санџака, С. Новаковић је сматрао да су после пада Видина 1396. 
Турци основали овај санџак тако што су извршили прикључивање области Кључ, 
Крајина, Црна Река, Сврљиг и Бања. (Новаковић, 1883, стр. 153) 
 Нахија Видин је била највећа и састојала се из неколико мањих области, по 
свему некадашњих жупа: Видин, Загорје и Полом /данас у Бугарској/, Тимок, Црна 
Река, Гелвије и Винишница /у Србији/. Област Тимок нахије Видин се налази у 
сливу Белог и Трговишког Тимока и доњем току Свљишког Тимока.  
 Тимоку су, према турском дефтеру из 1454–1455. и 1466. године, припадала 
села: Ненадовце /М. Извор/ /18 кућа, 4 неожењена/; Пошава /Бошава у Г. Зуничу/ 
/20 кућа, 4 неожењених/, Хрквиште /непознато/ /2 куће/; мезра Бесна Лука, Је-
лашница /24+24 куће, 4+5 неожењених/; Г. Глоговица /8, 1/; Врбица /15, 2/; 
Дајковце /непознато/ /10/; Вина /30, 3, 2 удовице/; Крчиловце /непознато/ /14/; 
Стругаровце /непознато/ /40, 4, 4/; мезра Вишница, мезра Батна /непознато/; Сту-
бал /у Мариновцу/ /43, 4, 1/; Продановац /непознато/ /15, 2, 1/; Режанце 
/непознато/ /18, 3, 1/; Тиховце /непознато/ /13/; Хамјане /Умјане/ /4/; Штитар 
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/Штитарица у Заглавку/ /15, 2/; Радевац /у Дејановцима/ /4/; Дрмник /Дрвник/ 
/15, 2/; Црвење /15, 4/; Бања /непознато/ /20, 2/; Дебелица /24, 3, 1/; Корита /4/; 
Бучје /35, 4/; Ракитница /непознато/ /3/; Причевци /10, 3/; мезра Медовница /не-
познато/; мезра Гагујовце /непознато/; Будимировце /25, 3/; Виновце /непознато/ 
/28, 3/; мезра Ковач /Будимировац/; мезра Трнавица, Манастирица /непознато/ 
/30, 3/; Дренова /непознато/ /13, 2/; мезра Сенце /непознато/; мезра Кормар /у 
Жлни/; Жилне /Жлне/ /22, 5/; Брусник /2/; Г. Зорановце /Зоруновац/ /40, 5, 1/; 
Влахово /?/; Ошљан /20, 2, 1/; Берчиновац /13, 3, 1/; Косево /непознато/ /10, 3, 1/; 
Д. Каличина /9/; Царево Кладенче /Царевац – Селачка/ /22, 4, 2/; Врбица /18, 3/; 
Губеровце /15, 2/; Церовица /26, 5, 1/; Дреново /8/; Г. Дреново /20, 4, 3/; Суходол 
/56, 5, 3/; Бучачин /непознато/ /10/; Торничовце /непознато/ /13/; мезра Рибјак 
/непознато/; Д. Петруша /30, 4/;  Зубановце /у Равном/ /12/; Поподол /у Врбици/ 
/7/; Кошчел /непознато/ /99/; мезра Драгчиовце /у Буровцу/; мезра Кулина /град 
Кожељ/; мезра Бандинце /непознато/; Буниловац /1/; Витонице /непознато/ /9, 
2/; Равна /50, 13/; Потркање /20, 5/; мезра Бенаић /непознато/ и мезра Курбилоце 
/код Равне/. (Бојанић, 1973, стр. 17–70) 
 Највећа села су била: Кошчел са 99 кућа, Равна са 50, Јелашница са 48, Сту-
бал 43, Стругаровце 40, Зорановце 40, Бучје 35, Вина 30, Манастирица 30 и Д. 
Петруша 30.  
 Мезре, пуста села, у ранијем периоду су била жива жупска села. Попис из 
1466. године је сумаран тако да знамо само колико кућа имају села и евентуално 
још понеки податак. У вилајету Тимок су пописана 29 војника – копља. 
 У Тимоку се тек у попису од 1530. године појављују манастири: Св. Никола,  
Жуковац, Присад, Пречисте, Архангел, Благовештење, Св. Кирик и Св. Арханђел. 
Није утврђено код ког села се налазио манастир Св. Николе. Претпоставља се да је 
Присад данашњи манастир Св. Тројице у Горњој Каменици, на којој је сачуван за-
пис деспота Лазара и времену зидања, 1457. године. Манастир Пречисте се 
поистовећује са данашњим Суводолом. Св. Арханђео је у данашњем Малом Извору. 
За Благовештење се претпоставља да је у данашњем Влашком Пољу, у селу Бучју. 
Св. Кирик је у атару Кожеља. Манастир Св. Арханђел је у селу Градишту у Заглавку. 
(Кнежевић, 1994, стр. 197–201) 
 Уколико се има у виду да су турске нахије успостављане на простору прет-
ходних административних јединица, произилази да су постојале и истоимене жупе, 
при чему треба имати у виду да је могло доћи и до извесних промена. 
 
 

Жупа Тимок 
  
 Централна жупа земље Тимок је по свему истоимена жупа. Седиште жупе 
Тимок било је у месту Тимок, које се налазило код ушћа Трговишког у Бели Тимок. 
Границе жупе на истоку су биле дуж венца Старе планине, на југозападу су то 
Сврљишке планине и Тресибаба, на западу планине Девица и Тупижница. Граница 
између жупе Сврљиг и Тимок била је у теснацу Сврљишког Тимока код места Под-
вис. Узводно уз Трговишки Тимок, жупа се простирала до његовог извора код 
превоја код села Сугрин. Низводно низ Бели Тимок жупа се простирала до клисуре 
Вратарнице. 
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 По заузимању тврђаве и града Timakum – Тимок, код данашњег Књажевца, 
на простору око истомене реке, Словени су успоставили жупу. И жупа Тимок је била 
доста велика. Простирала се дуж Трговишког Тимока, у доњем току Сврљишког и 
горњем току Белог Тимока. По свему судећи тврђава је добила име Равно, а место у 
близини ње је добило име Тимок и у њему је било жупско средиште. У Равни је 
пронађен по један крст из X–XI и XII–XIII века. (Petrović, 1997, 55) Око 1400. године 
жупа је имала најмање 68 живих села и већи број цркава. 
 Између Трговишта и Каменице, у клисури Трговишког Тимока, налазе се 
остаци велике касноантичке и средњовековне тврђаве Бараница. У оквиру ком-
плекса Баранице откривени су темељи и остаци цркава: Св. Петка, Св. Богородица 
и на брду Војиновац. Св. Богородица је на стени горњем граду тврђаве. На брду Во-
јиновац је црква великих димензија и са криптом. Сачувана је једна мермерна 
парапетна плоча са стубићима, V–VI век. Под брдом је откривена некропола из X–
XI века. У близини, у селу Штрбац, пронађен је крст од бронзе са представом Св. 
Николе из XI–XII века. (Петровић, Јовановић, 1997, стр. 25–26, 125)  
 Тврђаве Равно и Кожељ у Тимоку су од стране великог жупана Немање ра-
зорене, 1186. године, и не помињу се више у изворима. Налази оружја, секира и 
некропола у Равни и Кожељу, из XIII–XIV века, потврђују постојање ових села. 
(Исто, стр. 121–122, 128–129) Врло значајно старо жупско средиште је било у Доњој 
Каменици о чему сведочи налаз представе коњаника од бронзе из IX–X века. (Исто, 
стр. 126) 
 Неоправдано се манастир Пречисте /Богородице/ „близу села Манастир-
шчине“ доводи у везу са данашњим манастиром Суводолом. Манастир и црква 
Пречисте Богородице је био у Доњој Каменици. Село се звало Везир Каменица и у 
њој је „седео“ паша. Богородичину цркву у Д. Каменици је обновио, 1321–1325. го-
дине, господин Бела Урош – Белаур57 и његов брат Михајло III, видински деспот и 
потоњи бугарски цар. Цркву су живописали ученици сликарске тајфе краља Милу-
тина. (Андрејић, 2007, стр. 221–222) По свему судећи, на основу налаза позлаћене 
сребрне дијадеме из гроба у цркви Доње Каменице, овде је сахрањена супруга 
господина Белаура. (Петровић, Јовановић, 1997, стр. 127) 
 Црква у Д. Каменици је била при двору који је био утврђен. Остаци објеката 
и некропола упућују на то да је једног тренутка била претворена у манастир. Некро-
пола је била коришћена врло дуго, све до XVIII века. По свему судећи да је у Д. 
Каменици било средиште нахије које се касније преместило у Тимок Паланку. Сви 
гробови су били оријентисани правцем запад–исток. (Јовановић, 1980, стр. 74) У 
једном гробу ове некрополе пронађена је дијадема од позлаћених сребрних право-
угаоних плочица, које су биле украшене флоралним рељефом. Дијадема је 
датирана у XIV–XV век (Поповић, Јовановић, 1997, стр. 127), иако има аналогије са 
оном из Грбореза у Босни, из XIII–XIV века (Радојковић, 1969, стр. 350). 
 Град Сврљиг и Соколницу, које је држао одметнути Хамза – Гамза,58 војвода 
деспота Стефана, султан Муса је заузео, а становништво градова и околине раселио, 

                                                        
57 Може се претпоставити да је супруга господина Белаура била кћерка тимочког жупана. 
58 Војвода Хамза упућује на неког исламизираног војводу. Мишљења смо да би његово право име могло 
бити Гамза. Аналогна деформација је примећена и у вези епског Мусе Кесеџије, за којег се сматра да је 
у питању Турчин. Међутим, доказали смо да је у питању православни Арбанас – деспот Мусаки. Исто 
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1413. године. Муса је заузео Соколницу и заробио Хамзу, а затим послао у Једрене, 
где је погубљен. (Филозоф, 1989, стр. 115) Потом је напао градове Липовац и Бол-
ван, Сталаћ и Копријан. (Исто) Сви су усвојили да је Соколница тврђава Соко Град 
код Бање. Међутим, убикација Соколнице као Соко Града „не мора бити тачна“, при 
чему се наводи и тврдња бугарских научника који су Соколницу убицирали негде у 
горњем току реке Тимок. (Мишић, 1987, стр. 77) Мишић је град Соколницу убед-
љиво лоцирао у Горњој Соколовици крај Алдиначке – Жуковачке реке, југоисточно 
од Књажевца. (Исто, стр. 77) Произилази да је у позном периоду главна тврђава у 
жупи Тимок била Соколница. 
 На месту Пусто Трговиште је по традицији било велико насеље од кога су 
касније настала села Трговиште и Каменица. У Трговишту се налазе остаци цркве 
Св. Романа. Традиција говори да се Каменица некада звала Везир Каменица и да је 
у њој седео паша. (Споменици тимочке епархије, 1934, стр. 199, 201) У турском по-
писима 1454–1455. године Каменица је тимар Јусуфа, сина Наиб-Ала. (Бојанић-
Лукач, 1976, стр. 85) У Трговишту се налазио трг, а до њега некадашња Тимок па-
ланка – Гургусовац (Књажевац), где се по легенди налазио град Голубац или 
Петровац. (Станојевић, 1940, стр. 419; Живановић, 1999, стр. 778–779) О Тимок Па-
ланци сведоче и налази мача и некрополе из XIV–XV века. (Петровић, Јовановић, 
1997, стр. 124, 129) 
 На цркви Св. Тројице у Г. Каменици је сачуван запис деспота Лазара и годи-
ном 1457. када је зидана. Постоје тврдње да је у питању српски деспот Лазар. Ова 
тврдња је одбачена пошто у то време Тимок не припада српској деспотовини. Сма-
трамо да је у питању потомак видинског деспота Страцимира и Драгане, кћери 
кнеза Лазара. (Андрејић, 2010, стр. 208) Међутим, грађење ове цркве у то време 
отвара многа занимљива питања ако се има у виду да су Турци забранили градњу 
нових цркава, а и обнављање старих је понекад довођено у питање. Одобрење и 
градња ове цркве од стране деспота Лазара подразумева да је он био знатан клетве-
ник видинског санџак-бега и султана. Занимљиво је да се у попису из 1444–1446. 
године каже да је тимар „са деспотовог тахвила дат Караџи, диздару Сврљига“. За-
поведник тврђаве Сврљиг је Сулејман-бег, исламизирани син Ковача Богдана 
(Зиројевић, Ерен, 1968, стр. 388), који се помиње и као Кара-Богдан. 
 Судећи према налазима сребрних наушница, из XIII века (Милошевић, 
1990, стр. 154, бр. 250) и копаља, из XIV–XV века, знатно средњовековно место је 
било и у данашњој Кални. (Петровић, С. Јовановић, 1997, стр. 123) 
 Жупа Тимок је око 1400. године имала 69 села: Ненадовце, Пошава, 
Хрквиште, Бесна Лука, Јелашница, Горња Глоговица, Врбица, Дајковце, Вина, 
Крчиловце, Стругаровце, Вишница, Батна, Стубал, Продановац, Режанце, Тиховце, 
Хамјане, Штитар, Радевац, Дрмник, Црвење, Бања, Дебелица, Корита, Бучје, Ра-
китница, Причевци, Медовница, Гагујовце, Будимировце, Виновце, Ковач, 
Трнавица, Манастирица, Дренова, Сенце, Кормар, Жилне, Брусник, Горње Зора-
новце, Влахово, Ошљан, Берчиновац, Косево, Доња Каличина, Царево Кладенче, 
Врбица, Губеровце, Церовица, Дреново, Горње Дреново, Суходол, Бучачин, Торни-
човце, Рибјак, Доња Петруша, Зубановце, Поподол, Кошчел, Драгчиовце, Кулина 

                                                        
тако смо доказали и да се иза челника Мусе, зета кнеза Лазара, „крије“ Димитрије Мусаки, син Теодора 
Мусакија и српске госпође Данице. (Андрејић, 2003ц, стр. 60–64) 
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/Кожељ/, Бандинце, Буниловац, Витонице, Равна, Потркање, Бенаић и Курби-
ловце. 
 Треба претпоставити да су касније потпуно нестала нека села. Ако касније 
постоји Горња Глоговица, мора да је постојала и Доња Глоговица, Доње Зорановце, 
Горња Каличина, Доње Дреново и Горња Петруша. Значи, жупа Тимок је имала 74 
села.  
 Цркве и манастири који се појављују у турским пописима никако не могу 
бити новоизграђене цркве, јер је постојала забрана градње. Могле су бити само 
старе цркве које су постојале пре турске окупације или обновљене старе цркве које 
су биле разорене или напуштене приликом ратова. То значи да су све те цркве 
постојале и око 1400. године: Св. Никола, Жуковац, Присад – Св. Тројица у Горњој 
Каменици, Св. Богородица – Д. Каменица, Богородице Пречисте – Суводол, Св. 
Архангел – Мали Извор, Благовештење –Бучје, Св. Кирик – Кожељ и Св. Арханђел 
– Градиште. 
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РАЧА – ЛЕПЕНИЧКО СРЕСКО МЕСТО, 
КАО СТЕЦИШТЕ ТИМОЧАНА КРАЈЕМ XVIII  

И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 
 
 

Роберт Радић 
 
 

У Шумадију се почетком XIX века досељава знатан број Тимочана. У 
Рачу и околину такође, и то махом из села Јелашнице, Јаковца и Ра-
дичевца. Ти родови углавном долазе у већим задругама, које се овде 
брзо деле и насељавају слободан простор. Овим радом покушали смо 
пронаћи преко архивске граће родбинске везе између досељених и 
осталих рођака у старом крају. Такође, установили смо да Рача има 
значајну улогу у припајању источне Србије и да је била преко неких  
личности повезана са Гургусовцем – Књажевцом.   
Кључне речи: Тимок, Тимочани, Гургусовац, Јаковац, Радичевац, 
Рача, Срез Лепенички, Туфегџићи, Деспотовци, Тећерлетовци, Му-
чибаба, Лапова, Губаревац, Горња Рача, Вишевац, Хајдук Вељко, 
Први српски устанак, ћутуклије. 
 

Рача се помиње први пут у 18. веку, 1718. године, као 
„новонасељено место“. О пореклу њених становника, по први пут су на ову тему објавили 
радове: Тодор Тоша Радивојевић, Јован Ердељановић и, непосредно после њих објављује 
самоиницијативно о пореклу Вишевца мештанин Милан М. Јовановић.59 Радивојевић је 
пописао све родове у свим лепеничким селима, па је тако обрадио и становништво 
Рачанске општине.60 Рачу је затим, после десетак година, обишао и Јован Ердељановић, 
који је само нека села обишао у општини Рача. Том је приликом чинио белешке у свом 
дневнику који је водио током обиласка Шумадије.61 У новије време, о пореклу породица 
на овом простору радио је и етнолог Миле Недељковић.62 Нашим најновијим 
истраживањем (користећи постојеће радове, уз помоћ архивске грађе и теренским 
истраживањем, са реконструкцијом родослова фамилија из Вучића, Мирашевца и 
Поповића), дошли смо до најнових сазнања и добијања јасније слике о досељавању 
Тимочана у Рачу, некадашњу Горњу Рачу и њене околине, које смо објавили 2012. год.63 
 На простору Општине Рача, познато је, преко сачуваног народног сећања, да су 
поједини, али и скуп више родова, досељени из источне Србије у краћем периоду. 
Углавном пред и за време Првог српског устанка. Ти родови махом се насељавају у села 
Вучић, Мирашевац, Поповић, Вишевац. Иначе, у XVIII веку, постоји само Рача без при-
дева „Горња и Доња“. Долазак већег броја избеглица из Тимока у Рачу и њиховим 
насељавањем на падинама Виска (396 м), која се благо спуштају ка реци Рачи, доприносе 
да Вучић (161 м), Мирашевац (194 м) и Поповић (170 м),  после 1815. год. формирају једну 

                                                        
59 М. М. Јовановић, „Прилог о насељу Вишевца (с родословом Стојака и Ђорђа Пине – од досељења до данас)“, 
Крагујевац , 1914; друго, поправљено и допуњено издање, Скопље, 1938.  
60 Т. Радивојевић, „Лепеница – Насеља српских земаља“, Београд, 1911. 
61 Ј. Ердељановић, „Етнолошка грађа о Шумадинцима“, Београд, 1951. 
62 М. Недељковић, „Записи о Шумадији“, Крагујевац, 1996; друго издање, Београд, 2000. 
63 М. Станојевић и др., „Село Вучић у Шумадији“, Рача, 2012. 
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административну целину у виду „Горња Рача“, где су споменута села махале Горње Раче. 
Од 1831. године ствара се још једна махала са осам кућа у оквиру Поповића која добија 
назив Мађупа (199 м). Насупрот Горње, формира се и Доња Рача која се налази низводно 
са леве стране реке Раче, у којој се налазе углавном старији родови који су први населили 
Рачу око 1718. године као народна милиција звана – хајдуци, који су за време аустријске 
доминације били њихови војни службеници, примали плату и бринули се о одржавању  
јавног реда на овим просторима.64 У Горњој Рачи, процентуално гледајући, било је нај-
више досељених породица из Тимока првенствено из Јаковца, Јелашнице и Радичевца. 
Сва ова села се налазе у општини Књажевац од којег су удаљена око 7 км. Иначе, и Горња 
Рача је удаљена од Раче вароши неких 5–6 км. Староседеоци их називају Бугарима због 
њиховог архаичног говора, који је карактеристичан за крајеве према данашњој Бугарској, 
иако нису били бугарског порекла. Интересантно је да се управо у Вучићу и Мирашевцу 
до данашњих дана одржао тимочки нагласак. Ова специфичност се овде задржала зато 
што је у Вучићу 100%. а у Мирашевцу 90% родова из Јелашнице и Јаковца. Због такве 
структуре становништва у овим селима се одржао нагласак и говор из старог краја.  
Судећи по нашем истраживању, родови из Јелашнице и Јаковца долазе као веће задруге, 
које се врло брзо овде деле и заузимају слободан простор. Зато су данашњи родови у  
селима Вучић, Мирашевац и Поповић родовски врло блиски.65 

 
Претходне везе среза Лепенице и Тимока 
 

Имајући пред собом резултате ранијих истраживања у вези са досељавањем тимочких 
родова, ствара се утисак да јака повезаност између Тимока и Лепенице почиње  са Првим 
српским устанком, па надаље са Милошевом владавином. Међутим, опсежнија 
истраживања доказују супротно. Један, да кажемо ситан, детаљ  у  Турском дефтеру из XV 
века за Видински санџак указује да су неке везе постојале и у средњем веку. У наведеном 
дефтеру тада се у Тимоку спомињу села Губаревац и Лапово. Наше мишљење је да 
вероватно неки Тимарник из Видинског санџака полаже право на нека села у Лепеници 
у близини саме Раче. Јер ова села се нису могла убицирати данас у Тимоку, нити наћи неке 
трагове у топонимији да су ова насеља некада постојала на тимочком простору.66 Али, ако 
бисмо покушали да убицирамо у срезу Лепеничком, прецизније у околини Раче, прона-
шли бисмо и Лапово и Губеревац на међусобној раздаљини од неких 20 км. Иначе, 
гледано географски, данас се Лапово налази поред аутопута и има статус општине. Село 
Губеревац је на територији Општине Рача и налази се западно од Раче и Лапова на 
обронцима Виска, поред Реке Раче. Име селу је промењено 1946. год.67 у Борци. За-
нимљивост је и то што у Борцима постоји поток под називом Мучибаба, а у Окружју 
Бањском, капетанији Заглавској, налазимо село Мучибаба.68 Морамо напоменути још 
један детаљ који смо уочили (иако излазимо из области Тимока). Тиче се имена једног 
насеља које се налази ван Видинског санџака. У данашњој Бугарској близу Пазарџика, 
постоји насеље „Септембри“, које се до 1949. године звало Сараново.69 Ово напомињемо 

                                                        
64 Б. Перуничић, „Горња Ресава 1804–1918“, Београд, 1989, 23–24. 
65 Р. Радић, Долазак Тимочана и развој села Вучића, Мирашевца и Поповића током XVIII и XIX века, у: 
„Село Вучић у Шумадији“, Рача, 2012. 
66 М. Благојевић, „Јелашница (тимочка)“, Зајечар, 2004, 33. 
67 М. Миловановић, „Доње Јарушице – Борци Ђурђево (Села у Доњој Лепеници)“, 2005, 144. 
68 В. Стојанчевић, „Кнез Милош и источна Србија 1833–1838“, Београд, 1957, 238. 
69 Т. Катић, „Турско освајање Србије“, Београд, 2012, 41. 
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зато што такође имамо село у Рачанској општини које има идентично име. Рачанско Са-
раново се иначе појављује у Турским дефтерима 1516. год., док Сараново у Бугарској се 
спомиње тек 1690. год. Овај податак опет наговештава могућност да су некадашњи ста-
новници Саранова можда пресељени или се иселили у тај простор. Овим само скрећемо 
пажњу на податак, јер ова тема изискује једно посебно истраживање да бисмо утврдили 
да ли ова два Саранова имају неке узајамне везе. Треба рећи да у селу Ђурђеву, које је не-
када припадало Саранову, постоји род Ђукића за које се каже да су дошли од Брегова из 
Бугарске. Међутим, истраживањем њиховог родослова и порекла, утврдили смо да су они 
били мајстори дунђери – дрводеље, па су тим послом ишли у Брегово, Пирот и околину.  
За Стамениће и Милениће,  такође из Саранова, тврдило се да су дошли од Тимока, што је 
наше истраживање оповргло. Оно је показало да су сви једног порекла и дошли су од 
Скадра Првом сеобом. Спомињање Тимока само говори да су ови родови у неком времену 
у XVIII веку били у Тимоку као дунђери или трговци, па се вратили у Сараново.70 Тако да 
је тај њихов повратак забележен као досељавање из тих крајева. 
 

Трагови у архивској грађи о везама са Гургусовцем 
 
О везама са Гургусовцем (данашњи Књажевац) углавном знамо из усмених 

предања, која су ранији истраживачи забележили. Први сачувани писани траг о везама 
Раче са Гургусовцем налазимо у Карађорђевом деловодном протоколу 20. јуна 1812. год. 
писано магистрату Гургусовачком, војводи Тоши и кнезу Нини да ухвате и под стражом 
пошаљу овамо (мисли се у Тополу) Јанка из Гургусовца зато што је служивши у Сипићу 
(село недалеко од Раче) код Милосава, од њега отишао и похарао Милована Вуковића из 
истог села. Одмах после тога, издаје се пасош Милосаву Вуковићу и Јовану Бугарину из 
Сипића да иду на 10 дана у Гургусовац и да доведу Јанка.71 Занимљиво је рећи да су из 
Јелашнице у исто време два брата Јован–Бутук и Петко служили у Сипићу, код Милорада 
Николића, пре него што су се населили у суседном Вучићу. Тада се и окумљују са газда 
Милорадом Николићем тако да то кумство траје до данашњих дана.72 Поред тога, 
читајући биографију (некадашњег војводе заглавског, а за време припајања Тимока са 
звањем капетана заглавског) Тоше и његовог брата Голуба, открила нам је и дала нека 
нова сазнања о кретању појединих личности и њиховим везама са Рачом. За војводу Тошу 
се казује да му је право име и презиме било Тодор Ђорђевић. Његов отац Ђорђе је 
старином био из неког села код Куршумлије. Био је сиромашног стања, па је прво време 
надничио у Свилајнцу. Његови синови Тодор и Голуб су такође надничили. Зато су сваке 
године ишли у Књажевац да раде. Док се нису пре 1804. год. сви одселили и настанили у 
Горњу Каменицу код Књажевца. Даље сачувана прича говори да су се браћа Голуб и Тодор  
одметнули у хајдуке, сакупили још 10–12 људи и хајдуковали у пределу Чупине Реке и 
Писане Букве. Повремено су силазили и у долину Тимока. Када је Хајдук Вељко дошао у 
Књажевачки округ, он је Голуба прогласио за заглавског бимбашу. Погинувши код Кнез 
села, њега замењује брат Тодор, који до 1811. носи звање бимбаше, а после тога све до 
слома Првог устанка 1813. год., носи звање заглавског војводе II реда. Заједно са осталим 
војводама бежи у Аустрију, и када је чуо за дизање устанка 1815. год., враћа се у Србију. 
Најзанимљивији део приче је да се Тоша, наредне 1816. год., ставља у службу код 

                                                        
70 Р. Радић, „Степковићи, Палавестре, Карађорђевићи (Прилози за родослове)“, Београд, 2001, 47, 57–58. 
71 М. Недељковић, М. Станковић, „Деловодни протокол Карађорђа Петровића 1812–1813“, Крагујевац–
Топола, 1988, 49.  
72 Р. Радић, Долазак Тимочана и развој села Вучића, Мирашевца, Поповића током XVIII и XIX века, у: 
„Село Вучић у Шумадији“, Рача, 2012, 31.  
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Милосава Ресавца као његов момак. Код њега је био све до 1833. када га Милош шаље у 
Гургусовачку нахију са једном прикупљеном четом да тамо диже народ. За Тошу се наводи  
и да је учествовао на заузећу самог Гургусовца. После тога, кнез Милош Тошу поставља за 
капетана у Тимочко-заглавском срезу.73 Насупрот томе, архивска грађа нешто слично 
говори. У списку чиновника, за окружје Бањско 1835. год., за Тошу Ђорђевића каже се да 
је рођен и живи у Каменици код Гургусовца. Ожењен је и има звање капетана од 1813. 
год.74 Занимљиво је да исте 1833. године налазимо забележено у тефтерима да се из Раче 
чаршије у Гургусовац одсељавају двоје са кућом и 6 пореских глава без куће. Из Горње 
Раче (махале Мирашевац) одсељава се за Гургусовац  једна породица са кућом. Из махале 
Вучић одсељава се једна пореска глава у Тимок, из махале Поповић две пореске главе. 
Једна у Гургусовац, а друга у Тимок са кућом.75 Због  тога претпостављамо да управо ти 
људи из Раче и Горње Раче сачињавају део Тошине чете, која, стигавши у Књажевац, 
нараста на 250 људи.76 У исто време, у служби код Милосава Ресавца је и Петар Ђорђевић, 
који почиње каријеру као писар. Његови лични подаци откривају нам још доста тога 
непознатог. У архивској грађи за Ђупријску нахију, којој припада срез Ресавски, налазимо 
податке о Петру Ђорђевићу. У подацима о чиновницима Исправничество окружја 
ћупријског, за годину 1835., за Петра (р. 1800) Ђорђевића се бележи да има звање мајора, 
стар је 35 год., рођен у Рачи, ожењен и живи у Свилајнцу. У служби је од 1815. год.77 Кроз 
сачувана документа налазимо Петра да се појављује први пут 1820. год. као Петар 
Георгијевић, писар у Ресави. Од 1833. год. у архивској грађи појављује се са звањем 
капетана. Иначе, Петар се као писар и секретар Милосава Ресавца појављује често у 
Милосављевој архивској грађи. У њиховој преписци се види да је Петар био врло 
поверљив и близак сарадник Милосава Ресавца, а можда и близак рођак, који је био 
једини упућен у све државне и личне послове и збивања у његовом приватном животу. 
Велики број докумената у архивској грађи, сва преписка књаза Милоша и већине 
чиновника, потврђује да је писар Ђорђевиђ био не само писмен, већ и образован и врло 
обавештен сарадник.78 Зашто спомињемо Петра Ђорђевића? Из два разлога. Први разлог 
је идентично презиме са Тошом. Други разлог је што се година почетка службовања Петра 
и Тодора разликује само за једну годину, а можда и мање (јер не знамо тачно у ком месецу 
су почели службу). Петар је дошао код Милосава Здравковића 1815. год., а Тоша (како су 
други пренели) 1816. год. Добија се утисак да се заједно враћају из Аустрије у Србију. У 
свему, једино би дилему правило Тошино место рођења (Каменица код Књажевца). Осим 
тога, у списку чиновника за Тошу бележе да звање капетана има од 1813. год. Међутим, из 
Карађорђевог деловодног протокола видимо да је имао звање војводе II реда, а поред тога 
није уписана његова година старости, што нас доводи у сумњу да је податке за Тошу дао 
неко други уместо њега. Дакле, све ово наведено даје могућност да су можда рођена браћа, 
и долазе код Милосава Здравковића у службу. Петра узима за писара пошто је био 
писмен, а Тошу за своју личну пратњу. Занимљиво је и то да 1833. год. Тодор Ђорђевић 
бива капетан у срезу Тимочком-заглавском, са седиштем у Гургусовцу, док Петар 
Ђорђевић такође добија звање капетана у срезу Ресавском, са седиштем у Свилајнцу.79 
Поред тога и предање о пореклу Тошиног оца Ђорђа указује на могућност да имају везе са 

                                                        
73 Б. Челиковић, „Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг“, Београд, 2012, 708–712. 
74 В. Стојанчевић, „Кнез Милош и источна Србија 1833–1838“, Београд, 1957, 222–223. 
75 „Тефтер пореских глава 1832/33“, АС. МФ. ЗТ. 600 
76 В. Стојанчевић, Исто, 49. 
77 Б. Перуничић, „Горња Ресава 1804–1918“, Београд, 1989, 302–303. 
78 Д. Стаматовић, Б. Обрадовић, „Милосав Здравковић – први човек Ресаве“, Свилајнац, 2013, 119. 
79 Б. Перуничић, Исто, 271.   
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Рачом. За Тошиног оца говорили су старији људи да је старином из неког села у околини 
Куршумлије. Анализирајући место порекла родова у Рачи и околним селима, нисмо 
пронашли да је нека фамилија пореклом из Куршумлије. Међутим, постоји у суседном 
селу Ракинцу (које се граничи  са Доњом Рачом, а налази се у некадашњој Смедеревској 
нахији, срезу Јасеничком) род Ракић, има 5 кућа и славе Св. Ђорђа. Од тих пет кућа неки 
се презивају и Милићевићи, а једна се кућа презива Топличић. За њих се каже да је њихово  
порекло од Куршумлије, а да се досељавају негде између 1737. и 1787. год. Имају и надимак 
Топлице, јер су дошли из Топлица у Топлици80, од Куршумлије.81 Треба рећи да је део 
Ракинца (ближи) до Раче све до 1850. год. ишао у рачанску Цркву брвнару. Због тога смо 
мишљења да се од ових Ракића одваја Ђорђе и долази у Рачу да надничи, вероватно пре 
1800. год. После 1800. год., а пре 1804. одлази за Свилајнац. То његово често сељакање 
брише сећање на Рачу. Једино његов син Петар памти Рачу као место рођења. Мислимо 
да је та веза са Рачом преко Петра Ђорђевића била одлучујућа да се Тимочани у Рачи 
ангажују за припајање Тимока и заузимање Гургусовца. Потврду да су Петар и Тоша браћа 
би нам дала њихова крсна слава. Нажалост, за сада не знамо које су им славе биле, а и 
нисмо у могућности да за овај рад сазнамо, тако да то остављамо за следећу прилику, а 
тиме и потврду или демантовање нашег мишљења о њиховој блиској рођачкој вези.  

 
Повратак из Раче у Гургусовац 
 
У сачуваној архивској грађи налазимо записане напомене поред појединих 

пореских глава које писар бележи о њиховом досељењу или одласку. Међутим, неко 
кретање које је било пре тога, а није нигде прибележено, просто не можемо сазнати сем 
преко неког усменог предања. Такав је случај са тимочким оборкнезом Иваном 
Стојковићем.  За Ивана се казује да је био оборкнез пре устанка над Тимоком и Заглавком. 
Био је највиђенији оборкнез у Тимоку за време Пазваноглуа. Ценили су га и Турци и Срби. 
Функцију је наследио од његових предака који су исто били оборкнезови и бератлије. 
Помогао је на дизању устанка у Гургусовачком округу. Кад је установљен магистрат у 
Гургусовцу, он је постављен за председника и на том положају остао је све до 1813 год., до 
пропасти устанка. Турке је сачекао и они су га опет поставили за оборкнеза. Осетивши да 
ће Турци да га затворе, побегне у Крагујевац код кнеза Милоша. Он га лепо прими и да му 
на уживање неко имање поред Лепенице. После две године Милош му среди повратак 
преко видинског паше у Гургусовац. Предање каже како је његова породица живела у 
Рачи две године. По нашем мишљењу, то се вероватно дешавало у  периоду између 1815. 
и 1820. год. зато што се спомиње кнез Милош и Крагујевац, што значи да се ради о 
времену после Другог српског устанка, када је Милош Крагујевац одредио за његово 
седиште. Мислимо да је у предању нешто пермутовано у вези са датим имањем поред 
Лепенице. Нелогично је да Иванова породица живи у Рачи, а да имање добије 35 км даље. 
По нашем мишљењу, добијено имање је било вероватно поред реке Раче у Рачи, где је 
Иван и добио привремени смештај. Иван је пореклом из Дебелице, где је и умро негде 
1830. у 60-ој год. Њега је на место оборкнеза наследио његов син Станоје, који је од народа 
изабран за судију окружног суда у Књажевцу.82 После припајања шест нахија и 
Гургусовца са њима, 1833. год. формира се Гургусовачки суд у коме се налази Риста 
Ранђеловић као члан магистрата. Ристу 41 г. (р. 1791 – ?), у претходним годинама 

                                                        
80 Ј. Ердељановић, Етнолошка грађа о Шумадинцима, у: „Српски етнографски зборник“, књ. LXIV, 
Београд, 1951, 69. 
81 Т. Радивојевић, „Лепеница – Насеља српских земаља“, Београд, 1911, 223. 
82 Б. Челиковић, Исто, 713–715. 
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налазимо у Рачи чаршији. По први пут појављује се 1825. год.; са Ристом се уписује и слуга 
Марко 25 г. (р. 1800).83 Занимљиво је да Риста 1832/33 год. бива постављен за кмета у Рачи 
чаршији. Са њим у заједници су брат Милија 28 г. (р. 1805) и синови Милован 11 г. (р. 
1822), Радован 7 г. (р. 1826), Марко 2 г. (р. 1831) и Лазар 1 г. (р. 1832). Код њега су и слуге 
Ђорђе 20 г. (р. 1813) и Дмитар 25 г. (р. 1808). Писар даје напомену да се Риста исте године 
сели са кућом у Гургусовац. Изгледа да се Милија, Ристин брат, вратио у Рачу зато што га 
налазимо 1836. и 1837. год. у Тефтеру пореских глава у Горњој Рачи са презименом 
Стојановић.84 Поред Ристе, и за Милију 28 г. (р. 1802), грнчара, стоји записано да се 
одселио у Гургусовац са кућом. Поред њих двоје за Гургусовац одлазе и: Живул 35 г. (р. 
1798), са сином Милојем 4 г. (р. 1829), Станимировић Дина 35 г. (р. 1798), Марко Николић 
35 г. (р. 1798), Стојадин 21 г. (р. 1812), коме брат Ника 26 г. (р. 1807), по занату ковач, остаје 
у Рачи. За Гургусовац одлази и Маринко 25 г. (р. 1808) као бећар, а његов брат Таса 
Дућанџија 21 г. (р. 1812), исто бећар, остаје у чаршији. И на крају, из чаршије одлази и 
Милован 30 г. (р. 1803) Деспотовић, са ким је слуга Милош 18 г. (р. 1815).85 У исто време, 
из махале Мирашевац за Гургусовац одлази Стојан 50 г. (р. 1783 – ум. 1838) Николић, са 
синовима Вулетом 18 г. (р. 1815), Милошем 15 г. (р. 1818), Јевтом 11 г. (р. 1822) и Илијом 5 
г. (р. 1828). У напомени пописивач објашњава да је Стојан умро, а да се фамилија одселила 
за Гургусовац. Треба рећи да смо на Рачанском гробљу пронашли споменик на коме пише 
– СТОЈАН БУЉБАША 1838. ГОД. Да нема дилеме и да се уистину овде ради о Стојану 
Николићу, посведочио нам је Арачки тефтер без године (за кога смо путем упоређивања 
са осталим тефтерима за овај крај закључили да је из 1825. год.), где Стојана уписују са 
презименом Буљукбаша. Једино збуњује година на споменику коју можда нисмо добро 
прочитали, тј. на крају није осмица, већ тројка, или друга могућност да је Стојан уистину 
умро 1838. год.; у ствари, вратио се из Гургусовца у Рачу, као и неки други земљаци. Из 
махале Вучић одлази за Тимок Милета 45 г. (р. 1788) Здравковић, кога први пут срећемо 
1825. и 1831. год., али са презименом Видинлија.86 Сем тога, примећујемо да је 1825. 
ожењен и порез му није умањиван. Шест година касније (1831) није ожењен и порез плаћа 
1/2. После две године (1833), са истим пореским стањем одлази за Тимок. Са истим 
презменом или надимком налазимо Саву 58 г. (р. 1773) Видинлијић 1831. год. низводно 
поред реке Раче у Златарићу – данашње село Пиносаво, које се налази на граници 
Лепеничке и Смедеревске нахије, недалеко од данашњег Ракинца, Марковца и Доње 
Раче. За Саву се каже да је дошљак – 1823. што се види у Тефтеру  чибука.87 Такође, 1831. 
уписан је дошљак Цана 50 г. (р. 1781) са презименом Видинлић. Очигледно реч дошљак 
говори да је споменуте или претходне године дошао у Златарић. Ово презиме Видинлија 
у ствари говори да Милета, Сава и Цана долазе из или околине Видина. Због тога Милета 
се не враћа у сами Гургусовац, већ одлази у неко друго место, у Тимок, па пописивач 
наводи неодређено срез Тимок. Поред ових Видинлића, досељава се негде непосредно 
после пропасти устанка 1813. год. у Златарић и Неша 45 г. (р.1786) Стефановић88, који је 
био брат од стрица Хајдук Вељку. Од Стефана су настали данашњи родови Миладиновићи 
и Живадиновићи у Пиносави и Марковцу; иначе, славе Св. Аранђела. Живадиновићи 
имају врло јасно сачувано сећање на своје порекло, па преко њих знамо о родбинској вези 
Неше и Хајдук Вељка. Предање каже да су из Крајине пошла три брата непосредно после 

                                                        
83 „Арачки тефтер“, АС. МФ. ЗТ. 624 
84 АС. МФ. ЗТ. 465 „Тефтер пореских глава 1836. г.“, АС. ПО – К 41/2, „Тефтер пореских глава 1837. г.“ 
85 АС. МФ. ЗТ. 600 „Тефтер арачких глава 1832/33. г.“ 
86 АС. МФ. ЗТ. 624 , 568 
87 АС. МФ. ЗТ. 280 „Тефтер чибука 1823. г. Нахија Смедеревска, капетанија Јасеничка, село Ракинац“ 
88 АС. МФ. ЗТ. 578 „Тефтер арачки 1831. г. Нахија Смедеревска, капетанија Јасеничка, село Ракинац“ 
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пада Неготина и смрти Хајдук Вељка. У Златарић (данас се зове Пиносава) остаје један 
брат,  тј. Неша, други брат одлази у Дубону и тамо се презивају Хајдуквељковићи, а трећи 
брат одлази у Војводину, у околину Зрењанина, где се жени и заснива породицу.89 Трагове 
о повратку Тимочана у завичај имамо и у Горњој Рачи. Махали Поповић 1823. убележен 
је Стефан Вла. Наредне године Стефан се појављује са презименом Љубисављевић. 
Тефтер пореских глава о Стефану 55 г. (р. 1770 – ум. 1831) Љубисављевићу  открива да има 
два сина – Ђорђа 25 г. (р. 1800) и Васила 20 г. (р. 1805). Обојица су већ ожењени, док је за 
њиховог оца Стефана забележено да је без жене. У наредном сачуваном попису пореза 
откривамо да је Стефан умро, а да домаћинство наслеђује син Ђорђе и унук Јован 7 г. (р. 
1814). За млађег сина Васила видимо да је одвојен од оца и живи са његова два млађа брата 
– Илијом 21 г. (р. 1810) и Иваном 12 г. (р. 1819 – ум. 1831). Већ  1832/33. год. Ђорђе живи 
сам са сином Јованом 8 г. (р. 1825), док се његов брат Јован сели у махалу Мађупа (која 
чини део Поповића). Васил Стефановић остаје у Поповићу, а његов млађи брат Илија, 
који је живео са њим у заједници, одсељава се у Гургусовац. Исте године у махали Мађупа 
појављује се Нешко 40 г. (р. 1793), где место презимена стоји да је дошљак. Са њим је и син 
Првул 10 г. (р. 1823 – ум. 1851).90 У исто време је забележено да се Нешко Дошљак сели у 
Тимок са кућом. После ове године, ни у једном попису не налазимо ни Нешка, ни његовог 
сина Првула. Међутим, Првула налазимо 1851. год. да је умро у Вучићу, а његова жена 
Фемија умире 1858. год., такође у Вучићу. Првулова три сина: Илију (р. 1833 – ум. 1880), 
Милосава (р. 1835 – ум. 1876) и Милисава (р. 1836 – ?) проналазимо у детаљном попису 
1863. год. за село Вучић. Њих сврставамо у већи род Гачановић (славе Св. Ђорђа), који 
потичу из Јелашнице код Гургусовца.91 Упоредивши сакупљене податке из претходног 
истраживања са најновијим подацима, разјашњавамо ко је и који су данашњи родови 
потомци Првулови. Дакле, он је син Нешка Дошљака из 1833. год., који одлази у Тимок. 
По свему наведеном, долазимо до закључка да је Нешко родом од Гачановића из 
Јелашнице, и да се вероватно после 1840. год. враћа његов син у Рачу, тј. насељава се у 
село Вучић. У свему изнетом, интересантно је да Првул задржава првобитно имање у 
махали Мађупи, што касније његови синови наслеђују. После 1863. год., селе се и подижу 
домаћинства на том земљишту. Тај део некадашње Мађупе се данас зове Адровац и у њему 
данас има Првуловића. Из свега овога стиче се утисак да Нешко долази у Рачу да би заузео 
земљу, па се одмах после тога враћа у Тимок.   

 
Досељавање Божинаца и Карчевића – ћутуклија из Радичевца  
 
Горња Рача се после 1840. проширује и селом Вишевац, Карађорђевим родним  

местом. У исто време када Вучић, Мирашевац и Поповић насељавају породице из Тимока, 
и у суседни Вишевац долазе такође Тимочани, али највише из села Радичевац. Од укупно  
27 кућа колико Вишевац има 1825. године92, 12 кућа су тимочког порекла. Од тога 7 кућа 
су из Радичевца,  1 из Јаковца, 1 из Дебелице, 2 из Ошљана и 1 из Новог Хана (данас 

                                                        
89 По казивању Томислава (р. 1934) Живадиновића из В. Плане. 2016; сећа се да су две бабе долазиле 
1940. год. у Марковац код његовог оца да траже да посине њега или његовог брата јер нису имале 
потомство, а знале су да им је заједничко порекло са Живадиновићима.  
90 АС. МФ. ЗТ 600 „Арачки тефтер 1832/33“ 
91 Р. Радић, Исто, 29.  
92 АС. МФ. ЗТ. 624  
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Краљево село).93  Сва споменута  села налазила се у окружју Бањском, капетанија 
Заглавска.94      

У Поповићу, засеоку Мађупа, постоје 4 куће Тувегџића (Миловановић 2 и 
Стојковић 2); славе Св. Стевана. Њихов долазак се одређује оквирно између 1788. и 1803. 
год. и место порекла се означава Књажевац.95 Међутим, усмено предање Туфегџића из 
Поповића – Мађупе, казује другачију верзију, али и детаљнију. Оно говори да у овај крај 
долазе из Радичевца три брата: један се насељава у Сипић (то су Ђорђевићи – 
Пиктијашевићи), други брат који је био тувегџија – пушкар96, својим занатом зарадио је 
новац и купио земљу у Мађупи, а трећи одлази у Вишевац. Брата који се насељава у 
Сипићу откривамо у архивској грађи 1812. год. као Јована Бугарина 50 г. (р. 1775 – ум. 
+1825–31). После тринаест година налазимо Јована у Сипићу са презименом Ђорђевић. С 
њим је у заједници синовац Радосав 23 г. (р. 1802). Објашњење за Радосава да је синовац 
посредно показује да је Јован имао и брата.97 Одговор на питање како се брат Јованов звао 
налазимо 1831. год. када се Радосав уписује са братом Михаилом 19 г. (р. 1812) презименом 
Миловановић.98 Дакле, Ђорђе има два сина – Јована и Милована. Од њега настаје 
данашњи род Ђорђевић звани Пиктијашевићи у Сипићу, који славе Св. Стевана и било је 
14 кућа Ђорђевића 1900 год. За њих се каже да су досељени од Тимока из села Радичевац.99 
Године 1824. у Горњој Рачи појављује се Недељко тувегџија.100 Следеће године у Арачком 
тефтеру за Горњу Рачу, у махали Поповић, Недељка тувегџију препознајемо са 
презименом Цветковић.101 Недељко 40 г. (р. 1785), са њим су синови: Стојадин 12 г. (р. 
1813), Стоико 9 г. (р. 1816) и Милош 6 г. (р. 1819). Насупрот Поповићу, у суседном Вишевцу 
се 1900. год. уписује 16 кућа Степановића (Живановићи 4, Обрадовићи 3, Степановићи 3, 
Петровићи 2, Милетићи 1, Срећковићи 1, Томићи 1, Цветковићи 1). Слава им је Св. Стеван, 
а досељавају се из Јаковца, од 1804. до 1814. год.102 Друго истраживање, које је извршено 
десетину година касније, дало је другачије податке и, можемо слободно рећи, тачније. 
Истраживање казује да су Јанкуловци и Томићи дошли из Радичевца 1785 г.103 Кроз 
архивску грађу налазимо Јанкула (р. 1765) Лазаревића, који је у заједници са синовима: 
Живаном (р. 1803), Срећком (р. 1811), Цветком (р. 1812), Петром (р. 1813) и Митром (р. 
1816). Најстарији син Марко 33 г. (р. 1792) Јанковић је одељен и живи у заједници са 
браћом: Маринком 30 г. (р. 1795), Гаврилом 20 г. (р. 1805), Спасојем 16 г. (р. 1809) и 
Степаном 13 г. (р. 1812). У истом попису налазимо и Видана 80 г. (р. 1745 – ум. 1825–31) 
Деановића. С њим су син Тома 35 г. (р. 1791), унуци Милета 9 г. (р. 1816) и Милован 6 г. (р. 
1819).104 Дакле, по изложеном можемо видети да у Рачу долазе из Радичевца браћа од 
стричева – Видан, Јанкул, Јован, Милован, Недељко. Из изнетих архивских података 
сазнајемо да су њихови очеви били: Дејан, Лазар, Ђорђе и Цветко. Трагајући, опет преко 

                                                        
93 М. М. Јовановић, „Прилог о насељу Вишевца (с родословом првих досељеника – од досељења до 
данас)“, друго, поправљено и допуњено издање, Скопље, 1938.  
94 В. Стојанчевић, Исто, 238. 
95 Т. Радивојевић, Исто, 237. 
96 Пре 20 година на парцели где је било некад старо Рачанско гробље звано „Аранђелово гробље“, 
приликом орања пронаћен је споменик на коме је писало – ОВДЕ ТУФЕГ ИЗ РАЧЕ. 
97 АС. МФ. ЗТ. 624 „Арачки тефтер 1825. г.“  
98 АС. МФ. ЗТ. 568 „Арачки тефтер 1831. г.“ 
99 Т. Радивојевић, Исто, 243.  
100 АС. МФ. ЗТ. 289 „Тефтер чибука 1824. г.“ 
101 АС. МФ. ЗТ. 624  
102 Т. Радивојевић, Исто, 256.   
103 М. М. Јовановић, Исто, 8. 
104 АС. МФ. ЗТ. 624 
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архивске грађе, покушали смо да пронађемо неку везу са пописаним пореским главама 
из Радичевца 1833. год., што нас је пријатно изненадило. У тефтеру спахијских прихода за 
село Радичевац налазимо Николу 82 г. (р. 1749) Лазарева, који је у заједници са сином 
Стеваном 34 г. (р. 1801) и унуцима Давидом 5 г. (р. 1828) и Лазаром 2 г. (р. 1831). Налазимо 
и Јована 80 г. (р. 1750) Цветкова, који живи са усињеником Јованом 20 г. (р. 1813) и унуком 
Митом 1/2 г. (1833).105 Судећи по њиховим презименима Лазарев и Цветков, а и по 
њиховим годинама старости, вероватно је Никола рођени брат Јанкулу у Вишевцу, док је 
Јован брат Недељку тувегџији у Поповићу. Приликом пописа Радичевачких фамилија 
видимо да само једна у селу слави Св. Стевана, а то су Божиновци. Чак народно предање 
поуздано зна да су се одређене породице из  фамилија Карчића, Божиновца и Џорчића 
одселиле у околину Раче.106 Њих убрајају у најстарије фамилије за које се не зна одакле су. 
Међутим, за Божиновце се каже да су дошли у Радичевац пре неких 120 година из села 
Дејановци, које се такође налази у Заглавку. У Дејановцима налазимо да Божиновци – 
Попадијичи припадају једном великом роду са презименом  Деспотовци, који такође 
славе Св. Стевана. Они су један од највећих и најразгранитијих родова, како у селу, тако и 
у целом Заглавку. Божиноваца –Попадијича има одсељених у: Д. Каменици, Алдинцу, 
Дебелицу (фамилија Доселци), Макрешу (видинска околина).107 Божиновце у Алдинци 
сврставају у стари род, који је основао село. Њих је 1940. године било 27 кућа.108 Поред 
Јанкуловаца – Божиновца, у Вишевац из Радичевца долазе и три брата: Маринко 38 год. 
(р. 1787), Здравко 36 год. (р. 1789) и Стојан 32 год. (р. 1793 – ум. ?1825–31), са презименом 
Спасић.109 У Вишевац долазе око 1805. год. Сва три брата живе одвојено и свако од њих 
формира своје домаћинство. Тако их и пописују за порез. Данас су се разгранали у 
презимена: Здравковић, Милићевић, Милошевић, Петровић, Стојановић, Миливојевић. 
Сви славе Св. Ђорђа. Код њихових потомака  сачувало се сећање да им је старо презиме у 
Тимоку било Карчевић.110 Гледајући пореске пописе у Радичевцу, пронашли смо копчу у 
виду презимена Спасић. Налазимо Стевана 52 год. (р. 1781) Спасиног, са синовима Ристом 
20 год., Јованом 15 год. и Пауном 3 год. (р. 1830).111 Упоређујући Стеванове године са 
поменутом браћом из Вишевца, може се закључити да је Стеван њихов најстарији брат, 
који остаје у Радичевцу. 

 
 

Вишевачки Ћосићи – Јаковчани ћутуклије из Јаковца 
 
Поред браће Карчевић у Вишевцу је уписан и Стеван 42 год. (р. 1783) Јаковац. Са 

њим су и његова два сина – Живан 20 год. (р. 1805) и Груја 16 год. (р. 1809). Док је у овоме 
попису имао истоимено презиме по месту порекла, шест година касније (1831) Стевана 
пописују поред синова, и унука Проку 7 год. (р. 1824)112 од сина Живана.113 Тада мења 
презиме у Ђорђевић, вероватно по оцу Ђорђу. Трагајући за именом Ђорђе у Јаковцу,  
преко тефтера спахијских прихода из 1833. год., пронашли смо Ђорђа 70 г. (р. 1763) 

                                                        
105 АС. МТ. ЗТ. „Микрофилм, ролна 45“ 
106 Б. Челиковић, Исто, 2012, 264–265. 
107 Исто, 327–328. 
108 Исто, 318–319. 
109 АС. МФ. ЗТ. 624 
110 М. М. Јовановић, Исто, 45. 
111 АС. МФ. ЗТ. „Микрофилм, ролна 45“ 
112 АС. МФ. ЗТ. 568 
113 М. Јовановић, Исто, 47. 
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Голубова, који живи са сином Сретеном 20 г. (р. 1813). Судећи по Стевановим годинама у 
Вишевцу и Ђорђовим годинама, мислимо да споменути Ђорђе у Јаковцу може бити отац  
Стеванов. Стеван је изгледа био најстарији син, јер судећи по презимену Ђорђевић у 
Јаковцу, Ђорђе има, поред најмлађег Сретена, који са њим живи у заједници, још четири 
старија сина који су одељени: Станоја 26 г. (р. 1808), Василија 36 г. (р. 1797), Мијаила 40 г. 
(р. 1793) и Милету 39 г. (р. 1794).114 По годинама и презимену наслућујемо да су набројана 
лица браћа. Од Станоја настаје род Станојинци, а од Сретена род Сретеновци у Јаковцу. 
Поред споменутих презимена појављује се и презиме Јакововци. Ова три рода су огранци 
од рода Муртинци, који су потомци деда Јакова. Појава презимена Јакововци у Јаковцу 
говори да досељени Стеван у Вишевцу, када узима презиме Јаковац можда није  
означавало само одакле је, већ је то било и његово старо презиме. Све потомке од деда 
Јакова сматрају за старинце – ћутуклије. За Јакова предање говори да се одавно доселио 
из села Дрвник, које се налази у Заглавку. Населио се на Јелашничкој реци изнад села 
Јелашнице. Живећи ту у шуми, његова се породица толико увећала да је формирала ново 
насеље које добија име по оснивачу Јаковац. Од  деде Јакова настало је 217 кућа које су све 
славиле Св. Ђорђа. Сви потомци деле се у 6 група: Муртинци, Прдљинци, Домишљарци, 
Решетарци, Тобожарци – Миливојевци и Тећерлетовци.115 Један детаљ у предању код 
Ћосића у Вишевцу указује да смо на правом трагу. Милан Јовановић из Вишевца када 
записује родослов за вишевачке Ћосиће, као првог досељеног претка из Јаковца не 
спомиње Стевана, већ Сретена. Кроз архивску грађу ми не налазимо никаквог Сретена у 
Вишевцу код Ћосића. Због тога били смо мишљења да је вероватно дошло до грешке 
приликом записивања предања. Међутим, када смо открили да у Јаковцу Ђорђе има 
најмлађег сина по имену Сретен, онда нам је постало јасно откуд записани Сретен. 
Вероватно се спомињао у предању код Ћосића неки Сретен као брат Стеванов. Временом  
приповедач заборавља име Стеваново, али зато је запамтио име његовог брата, који је 
остао у Јаковцу. Од њих су данас у Вишевцу такозвани Ћосићи, који славе Св. Ђорђа, као 
и старинци Јаковчани. За Стевана је забележено да је дошао у Вишевац 1816. год. и да се 
бавио поправком оружја. Интересантно је да се и за Карчевиће говори да су били 
туфегџије, па смо мишљења да су сви они (може бити) радили код Недељка туфегџије као 
шегрти.  

У Вишевац из Радичевца досељава се 1780. год. и Марко116 62 г. (р. 1763) 
Ранђеловић, који живи у заједници са синовима Ником 30 г. (р. 1795) и Пеичином 20 г. (р. 
1805);117 славе Св. Ђорђа. Са њима је био и Марков сестрић Миладин 12 г. (р. 1813), који 
служи код ујака. Око 1830. год. Миладин се оженио кћерком Вучка Марковића из 
Вишевца, добија део имања и остаје у селу.118 Насупрот Вишевцу, у Радичевцу налазимо 
Пауна 45 г. (р. 1788) Маркова, који живи са синовима Антонијем 8 г. (р. 1825), Вељком 4 г. 
(р. 1829), Ранђелом и Спасом. За Ранђела и Спасу пописивач наводи да су били 
сакривени.119 По презимену Марков мишљења смо да му је отац Марко и то нас је 
повезало са Марком из Вишевца. Паунове године опет показују да би он могао бити 
најстарији син Марков. Још се може уочити да један од Паунових синова добија име по 
прадеди Аранђелу.   
 

                                                        
114 АС. МФ. ЗТ. „Микрофилм, ролна 45“ 
115 Б. Челиковић, Исто, 90–91. 
116 М. Јовановић, Исто, 41. 
117 АС. МФ. ЗТ. 624 „Арачки тефтер“  
118 М. Јовановић, Исто, 41. 
119 АС. МФ. ЗТ. „Микрофилм, ролна 45“ 
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Трагови боравка Тећерлетоваца из Јаковца у Борцима  
 
У данашњим Борцима, некадашњем селу Губеревац, има такође насељених 

Тимочана, али у мањем броју. Два рода долазе из Књажевца – Лекићи (Св. Никола), у 
периоду од 1788. до 1803. год., а Манојловићи (Св. Никола), у периоду од 1803. до 1814. 
год. Три рода су пореклом из Зајечара: Вучковићи (Св. Алимпије), Гмитровићи (Св. 
Никола) и Првуловићи–Бркићи (Св. Ђорђе); долазе у периоду од 1803. до 1814. год.120 Сем 
ових родова, неки топоними и хидроними дају претпоставку да је на простору Бораца 
било у збегу још родова из Тимока, који се после неког краћег периода враћају у стари крај. 
То нам поткрепљују још неки детаљи које ћемо изнети. У Борцима постоји поток 
Мучибаба, чији је извор близу највише тачке Виска у атару В. Крчмара, на надморској 
висини од 374 м. Поток се улива у Борцима, у реку Рачу. Паралелно са Мучибабом, кроз 
В. Крчмаре и Борце, протиче поток Крчмара, који се такође улива у Борцима, у реку Рачу. 
Између ова два потока постоји гребен који настаје од извора Мучибабе и прати истоимени 
поток до његовог уливања у реку. На делу гребена, који је између надморске висине 273 и 
254 м, настаје насељени сеоски крај са именом Летовиште. У непосредној близини, са 
десне стране Мучибабе, улива се мањи поток Коларница. На десној страни Коларнице 
постоји једна већа дубодолина са изворима воде која се зове Збеговиште; код мештана је 
позната и као Долина. Налази се на 190 м надморске висине. Дакле, узимајући у обзир да 
је у прошлости овај крај био сав у огромној шуми, предео је био идеалан за склањање 
околног становништва у ратним временима. Због тога локација је остала да се зове 
Збеговиште. Збеговиште је настало још почетком 18. века. Њега оснивају први  
досељеници после Прве сеобе 1690. год. Пошто је атар Мирашевца близу, ово скровито 
место су користили и Мирашевци и новодошли збегови из Горње Раче. Међу њима били 
су Тимочани, тј. највише из Јелашнице и Јаковца. За крај Летовиште се каже да је настало 
за време Карађорђа121. Дакле, то је време од 1804. до 1813 год. када је највећи прилив 
Тимочана. Локално становништво не зна објаснити назив овог краја, само знају да је 
Летовиште настало од трла. Трла су несумњиво постојала на овој локацији. Али поставља 
се питање зашто баш овај назив. Сем тога нигде у ближој и даљој околини нисмо могли 
наћи ништа слично. Одговор на ово питање чини нам се да смо пронашли у тимочком 
селу Јаковац. Тамо су старији људи говорили да су се за време Првог устанка многе 
породице иселиле у Шумадију или Мораву, одакле су се неке касније вратиле. Такав је 
случај био са породицама Оршича и Марудича. Они спадају у старинце и са њима су 
родови Брћичи и Јеленичи. Они су огранци који припадају Тећерлетовцима, који потичу 
од Јакова.122 Дакле, по нашем размишљању, ти Тећерлетовци одлазе из среза 
Лепеничког, тј. из Бораца, али мештани због њих овај предео од тада називају Летовиште. 
Временом се губи објашњење откуд овај назив. По нашој слободној процени, то се дешава 
и са Мучибабом. На њеном извору или негде ниже крију се родови из села Мучибабе од 
Тимока. Занимљиво је да данас постоји истоимено презиме Мучибабић. Условно речено, 
ти родови одлазе, али остављају име преко староседеоца. Постоји и могућност да су неки 
од њих и остали овде и да се њихови потомци налазе у наведеним тимочким родовима у 
Борцима или у Горњој Рачи.    
                              
  

                                                        
120 Т. Радивојевић, Исто, 231, 241–242, 248, 253. 
121 Т. Радивојевић, „Насеља у Лепеници“, Београд, 1930, 80. 
122 Б. Челиковић, Исто, 90–91. 
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ЗАКЉУЧАК  
 
Лепеница и Тимок по неким подацима имају везе још у средњем веку и та веза је 

постојала са овим крајем некад више, некад мање, све до 20. века. По народним 
приповедањима старијих досељеника овог краја, говори се да су преци појединих родова 
били дунђери и као занатлије били у Пироту и у његовој околини. Та њихова ранија веза 
је помогла да се неки родови из тих крајева населе у околину Раче. Рача се пре 1800. год. 
није делила на Горњу и Доњу. Доласком већег броја родова за време Првог и Другог  
устанка, формира се Горња Рача која се насељава углавном Тимочанима. У састав Горње 
Раче улазе села Вучић, Мирашевац и Поповић, а касније и Вишевац. У самој вароши Рачи 
се смештају људи из Гургусовца – Риста Ранђеловић, будући члан Суда гургусовачког,  
поред њега краће време у Рачи је био и Иван Стојковић, оборкнез тимочки. У Златарићу 
(данашња Пиносава), поред реке Раче, насељава се један брат од стрица Хајдук Вељка 
Неша Стефановић. Од њега постају фамилије Миладиновићи и Живадиновићи у 
Пиносави. У Вишевац се насељавају, највише пред Први српски устанак, из Радичевца 
старинци – ћутуклије: Божиновци, Деспотовци и Карчевићи. Махом се сви баве 
поправком оружја. Прегледом пореских спискова у времену када је Тимок припојен 1833. 
год. успели смо да за набројане родове нађемо рођачке везе са родовима одакле су 
досељени. У селу Борци, узводно поред реке Раче, насељавају се неки родови из Тимока. 
Има назнака да у том брдском селу, за време Карађорђа, јесу били у збегу и Ћетерлетовци 
из Јаковца по којима остаје име једног сеоског краја у виду имена Летовиште. Такође, и 
поток Мучибаба асоцира на село Мучибаба из Тимока. У свему овоме видимо да Рача на 
крају има значајну улогу у припајању источне Србије 1833. год. 
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ДИСКРЕЦИЈЕ ДРАГОСЛАВА 
ЖИВКОВИЋА 

 
 

Дејан Ђорић 
 

 
Сан је други живот. 

Жерар де Нервал (Gérard de Nerval) 
 

Пуста, далека равница, а над њом последња 
опомена – репата звезда. И у разређеном 
ваздуху опори мирис бадема. 

Александар Блок (Alexander Blok) 
  
 По суду критике, публике и галериста, 
Драгослав Живковић (Књажевац, 1955) сврстан је 
међу најзначајније живе српске сликаре. Његово 
стваралаштво може се одредити и према духов-
ним претходницима и сродницима, од Јана Вер-
мера ван Делфта (Jan Vermeer van Delft), Шардена 
(Chardin), Камија Короа (Camille Corot), Фернанда Кнопфа (Fernand Khnopff), 
Жоржа Сераа (Georges Seurat), Ђорђа де Кирика (Giorgio de Chirico), Ђорђа 
Морандија (Giorgio Morandi), Балтуса (Balthus), до Миљенка Станчића, Светозара 
Самуровића, Леонида Шејке, Василија Јордана, Василија – Васе Доловачког и 
Саше Марјановића. Реч је о отменим сликарима, одмереним и префињеним, ни-
када исхитреним у истицању у први план ликовних вредности. Реализам и магични 
реализам као могућа заједничка одређења и полазишта, симболичког су карактера; 
стварност призора и призори стварности су умекшани, маглено приказани, преко 
лица, фигура и предмета као да је превучен вео сфумата; сета и засенченост су 
обележје, а не драма бола и патње. Сликаре ове провенијенције нимало не занима 
друштвени положај појединца, радничка борба и политичка припадност, они мрзе 
рат и рад, политику и дух масе, јер живе за уметност – у најбољем, декадентном, 
смислу они су елитни. Живковићева сабраћа нису загледана у политичке борце и 
дневне проблеме, не интересују их жуљевите руке ни теорија завере, леви, десни и 
средњи, они су посвећени тајни цвета и дрвета, настоје да проникну како је био 
постављен сто на Тајној вечери, баве се вечним у човеку и предмету. Изнад свега их 
на ликовно деловање покреће смисао лепоте, по чему су мислиоци и езотерици.  
 За Драгослава Живковића, као за Густава Климта (Gustav Klimt) и Ернеста 
Фукса (Ernеst Fuchs), коса је важна колико и лице. Овај српски сликар ужива у тајни 
мирисне, дугачке, расплетене и тешке девојачке косе из које испадају цветићи или 
коју ветар вијори –  колико и у идеалној сразмери лепог лика. Миро Главуртић за 
чланове групе Медиала, којој припада, каже да су у сваком тренутку могли да 
утврде генеалогију својих узора и претеча. Живковић, међутим, не трага за својим 
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духовним очевима или учитељима; не може ништа да научи од њих ─ не зато што 
не жели или не уме, већ што му није потребно. Он је рођени сликар који се од вре-
мена припреме за студије на београдској Ликовној академији до данас, у ликовном 
смислу није битно променио. Њега професори на факултету нису имали чему да 
науче, јер је већ при крају гимназијског школовања био формиран сликар. Већ први 
његови радови из 1971–72 године, изузетно суптилни и мајсторски сигурно ура-
ђени, указују на ствараоца за кога у сликарству нема занатских тајни. Још као 
сасвим млад, бавио се сложеним композицијама усамљених кућа из перспективе 
шире сагледаног пејзажа, што је и доцније његов омиљени мотив. Нису у питању 
никакви припремни, нити почетни радови. За разлику од других, овај тихи посто-
јани мајстор прескочио је фазу учења, а када би се показали први радови појединих 
познатих сликара из његове генерације – међу којима има аматерских и неуглед-
них – лако би се увидело колико је тај сликар из провинције изнад многих. Његова 
честитост, унутрашњи мир, морал, духовна чврстина, скромно облачење и ћутљи-
вост још на студијама учинили су га миљеником професора и студената; били су 
свесни да се коначно појавио прави сликар. Пробијао се веома рано наговештај 
моћног, а усамљеног и у себе повученог мајстора из Књажевца. Није на одмет рећи 
да из његовог краја потичу врхунски уметници фантастичног ликовног света, као 
Бранислав Марковић, један од најбољих европских цртача и познати сликар, 
Добривоје Иванковић и Мирослав Бата Благојевић Цинцар, који је једини успео 
цртачки да изрази сновиђајни митолошки универзум Тимочке Крајине.  

У ликовном смислу Живковић је уздигао тишину и мир до неслућених ви-
сина, а код њега су ти феномени израз унутрашњег, преливају се из структуре бића 
на цртеже, графике, аквареле, гвашеве, пастеле и слике. Уметник зрачи као црно 
сунце уклетих песника и алхемичара ка себи, унутар себе, окружен је непробојним 
енергетским кругом као да је тек изашао из пећине или из материце. Може се го-
ворити о онтологији тишине и ћутње у његовом стваралаштву и у његовој личности. 
Можда у крајњем смислу на његовим делима постоји само један симбол – човек. 
Предмети на столу, ентеријер, прекрасна женска бића и (ауто)портрети припадају 
домену куће, боље рећи кућице, исходе из интиме дома, из топлине гнезда, из вечне 
дечје ликовне потребе да се срећа усредишти између четири зида с вратима, паром 
прозора и црвеним кровом. Светлост је, међутим, на тим остварењима увек бледа и 
сетна, јер је сликар за разлику од деце стекао и исказао свест о пролазности, задр-
жавши истовремено понешто од дечјег светоназора који свему придаје значај. Као 
да је стално на искушењу, а и сам себе искушава; можда му је дозвољено да напре-
дује само онолико колико себе савлада. Невина и бића која тек улазе у живот део су 
његове иконографије, појављују се на сликама и на капиталним цртежима већег 
формата (Литија из 1995. године, Благовести из 2002, Дионис из 2005. и на дру-
гим).  

Један Књажевчанин загледан је у шкољку, у пужеву кућицу, у најмање, али 
најдубље и – у своје срце. Теоретичари уметности писали су о добу руке, о смрти 
сликарства, постварењу, реификацији, структури и концептуалности, али нису до-
пустили да је сликар људско биће које има потребу да воли и да се радује. Финоћа 
Живковићевих радова изражава његову љубав према свету, они су његова једина 
деца од које се нерадо одваја, кистом као да милује платно и брижно вуче линије 
по папиру. Много векова прошло је док сликари нису почели да цепају и спаљују 
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слике, сматрајући уништење стваралачким чином; пре тога су их мазили, јер шта 
је друго нежно додиривање платна кичицом од племените животињске длаке него 
глатко и заљубљено миловање?! Слика се уметнику отвара само онолико колико је 
заволи, а Михаило Ђоковић Тикало каже да се може стално сликати једна иста 
слика, што се више пуни то више даје. Живковић ипак није кумулативни сликар, 
ликовно не расте и не ствара полице, архиве, складишта, збирке, ђубриште или ка-
бинете чудеса (Wunderkammer), не трага буквално за философијом и мистиком 
ирационалног као надреалисти и сликари фантастике. Без околишања баца се у е-
пицентар ликовног, људског и судбинског, не занимају га средства нити последице, 
већ узроци, смисао, тајна и дубина живљења. Његова су дела често ноктурална, 
призори затамњени и засенчени, Луна влада. Као сликар истражује сенку, али не 
слави чудовишно, смрт, болест и лудило, по чему се одваја од већине надреалиста 
и савремених уметника. Споља неугледан, прескроман, а по својој унутрашњој при-
роди  величанствен и драгоцен, врли је пример духовне лепоте. Можда је само њему 
у новијој савременој српској фигурацији успело да споји невиност с мистицизмом, 
наивност са искуством, шарм једноставности и оностраност, сликарство и испо-
сништво. Само у Живковићевом сликарству сваки женски лик налик је Мадони 
(Madonna). Не треба заборавити да он ипак има извесне узоре – а то су они скри-
вени, из сенке, велики адепти окултизма. Посвећени је проучавалац езотеријске 
литературе, идеја и деловања припадника Златне зоре, Алистера Кроулија (Allister 
Crowley), Дион Фортјун (Dion Fortune), Хелене Петровне Блаватске (Helena 
Petrovna Blavatsky) и Живорада Михајловића Славинског. Не треба заборавити да 
је Василиј Кандински (Wassily Kandinsky) поседовао велику библиотеку наслова 
такве тематике, куповао је сваку књигу о духовности и мистицизму до које је могао 
да дође, а са сличних позиција деловали су и други пионири авангарде, попут Пита 
Мондријана (Piet Mondriaаn), Паула Клеа (Paul Klee) и Казимира Маљевича 
(Kazimir Malevich). У складу са својом благом и уравнотеженом природом, наш сли-
кар није у делима психонаута тражио бес и смрад дворогог владара ове реалности, 
већ еликсире духовног напретка, ретка знања и златна зрна мудрости оних који су 
пре пада били анђели. Сликар води дијалог с духовима из прошлости, као и Ксенија 
Атанасијевић, сабеседнике проналази међу умрлима.  

Драган Лубарда, цртач и професор који не воли епитете, каже да је највећа 
концентрација великих уметника у великим градовима, али да и негде у Босни или 
у некој забити, мимо целог света, могу настати сјајна дела. Један такав „српски Вин-
сент ван Гог” (Vincent van Gogh) крије се у Књажевцу, чудан али благ, усамљен, а 
добар, мрачан, а пун љубави. Велике напетости решава смирењем, тиховањем, дела 
која ствара су камерна, каткад минијатурна, нема повишеног тона у њима, експре-
сије, грозничавости, гестуалности, пренаглашености или формата који 
превазилази посматрача. По том начелу подизане су и украшаване српске средњо-
вековне цркве. Његов опус је тиха кантилена, понорница, а не река, осојан, делом 
је изражена сабраност, пажња и потреба да се самери човеку и стане на длан. Као 
да је прошло време великих, извиканих (пост)модернистичких слика обележених 
надраженошћу, шокантношћу тематике, деструкцијом, лудилом и понашањем као 
креативним чином. Публика је већ заморена мноштвом акција, пројеката, перфор-
манса, фотографија и инсталација. Драгослав Живковић је међу првима схватио да 
ће експерименталност и авангардна представљачка политика доспети у кризу и 
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можда је најрадикалније изразио своје одбијање актуелних ликовних непромиш-
љености. Он верује у повратак и обнову слике, у сликарство као мисаону и чулну 
категорију, у вечност уметности. Крајње осетљив, гадљив на све врсте ружноће, 
морбидности, глупости и насиља, реаговао је неслућено квалитетним ликовним за-
окретом ка традиционално схваћеном стваралаштву. Ретко ко се толико искрено и 
честито бави ретроестетиком, изражавајући идеју да савремена уметност може да 
се заснива на искуствима из прошлости. Прошлост, садашњост и будућност 
складно су помирене у његовој ликовној визији. Ризикујући да га не схвате и не 
прихвате, прогласе превазиђеним, окренуо се самом себи као мери свих ствари, а 
за такав духовни подухват је свеједно где се живи, можда и боље у малом граду и у 
малој соби која како каже Урош Тошковић сабира мисли, изван буке и беса 
посттехнолошке цивилизације. Незлобив, без трага лицемерја и ироније, толико 
карактеристичних за савремене уметнике, он је као биће из неког другог, бољег 
света или времена, српски Каспар Хаузер (Kaspar Hauser), у најбољем и најсуштас-
твенијем смислу, залутао у двадесети и двадесет први век. Његов радни амбијент 
налик је атељеу Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich), нема савреме-
них помагала, епидијаскопа, компјутера, нема чак ни фотографија и 
документације; дела настају спонтано, уочавањем посебних момената реалности. 
Сликар ствара мало и споро јер је у свако остварење похранио део своје душе па 
дела постају драгуљи који зраче изнутра. У спектакуларно доба, када се истичу 
јавно и друштвено, један се мајстор окренуо себи, интими и осами. Уздигао је вред-
ност локалног тона, колорит позадине, пастелну боју и чисто ликовне особености 
цртежа, композиције, светла и сенке. Проговорио је језиком великог познаваоца 
ликовних тајни, а његова занесеност почива на чврстој логици. Постао је омиљен 
међу зналцима и колекционарима који трагају за вредностима изван, али и на ни-
воу међуратног сликарства. Његова уља на платну имају ћилибарску појавност, 
опојна су као старо вино, јантар у позадини као суза прелама топлу, бакрену све-
тлост. Остављају каткад утисак нежног или ломљивог, девојачког или 
невестинског, као да их је радио Робинзон (Robinson) сликар. Живковић је изабра-
ник, послат не само да нешто покаже, већ и да укаже, што ће се схватити у оној мери 
колико се отворимо ка његовом делу. Што се више као уметник повлачио из јавно-
сти, био је присутнији у својим остварењима; његов је опус историја сумње у јавне 
радове, ТВ наступе, славу и почаст, таштину над таштином. Дело овог ствараоца на 
скривени, али веома суптилан начин, разорно је и критично, у извесном смислу и 
нихилистичко, само што то није одмах уочљиво. Приказује најобичније, свакод-
невно, али преосвештано и с митском ауром. Бића и предмети сагледани у некој 
врсти вечне усамљености постају свети. Усамљен и достојанствен Живковић је мо-
рална, а не сликарска категорија што даје специфичну тежину његовим радовима. 
Код њега је немогуће раздвојити естетско од етичког, дело од личности.  

Уметност Драгослава Живковића, као и књижевност француских романти-
чара, посебно поезија Жерара де Нервала, има идиличан карактер, шири 
узбудљиву измаглицу у којој лица сенче полутонови, догађаји се претварају у 
апстракције, а дело прожима чежњиво или меланхолично расположење. Сликар-
ство постаје налик диму или ваздуху, носталгична атмосфера сетом испуњава, 
обавија предмете и ликове. Свет није тржница како су мислили антички циници, 
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већ поље у магли. Као да симболише илузије, страхове, наде и чежње према обли-
цима који теже апстрактном и несазнатљивом. Сликарство са штимунгом, израз је 
неизвесности света, тајанствено је предодређено да ишчезне у духовном; сликар је 
више Хамлет (Hamlet) него Робинзон, усамљен у свом царству. Појавно је код овог 
уметника драгоцено, мада никада до краја уочљиво, али је важније недослућено, 
прекривено веловима мистерије. Сликар се удаљава од света јер га промишља, 
настоји да се ослободи учешћа у профаним обманама и променама. Стварност 
освешћује у сваком детаљу, али је и поетизује, не би ли избегао невољу превише 
лично доживљене сурове и сирове реалности. Без било какве потраге за вештачким 
рајевима, за њега стваралаштво можда постаје и нека врста наркотика, сигуран на-
чин да се побегне од света, да му се не преда до краја, постигне самозаборав и ништа 
не изгуби. Бити присутан значи бити у себи, бити само свој, како је то још Леонардо 
да Винчи (Leonardo da Vinci) формулисао. Велики векови уметности су минули, за-
нос је ишчезао, скоро све је пропало, али не и радост малих ствари коју је у 
сликарству међу првима открио Франциско де Зурбаран (Francisco de Zurbarán), а 
потом Шарден. Леонид Шејка је предмете остављао да утону у прашину бесмисла, 
мерећи како време делује на њих. Драгослав Живковић је раздувао прашину из веч-
ности, налик детету кад убере маслачак. Сенке код њега веју као пелуд, прах 
нагриза оштре форме, а предмети и ликови почивају у миру, величанствени у свом 
достојанству. Он је стваралац који настоји да докучи савршену меру. Са његових 
радова зрачи светлост јесењег сунца, она која греје, али не озлеђује, расипа облике 
и шири тугу. У њој се најбоље назире вечност. Сликар је често и пред вратима ноћи 
или можда раја, а његове мале радости, камерна остварења само су вид сећања. Ма-
лобројни савремени уметници већ на почетку знају куда треба поћи – у тајанство 
сопства, у унутрашњи пејзаж, заумни свет не већи од лобање, а дубљи од космоса. 
Живковић има одважности и духовне снаге да буде психонаут. Пустимо га да тоне 
у непрегледна пространства, о којима се сада ништа не зна.  

Уочи Апокалипсе, на почетку савремене планетарне тоталитарне дистопије, 
један српски сликар се на прави начин упитао шта је слика и зашто сликати. Он не 
слика већ као да јечи у полусну, његове речи чују се далеко над водом у ноћи, у њему 
живи дух влашке магије Источне Крајине, за коју зналци кажу да је најснажнија. 
Можда трага по књигама за синтезом природне и високе магије, спојем русалки и 
Вилијама Батлера Јејтса (William Buttler Yeats), само зато да би што боље упознао 
стару алхемију названу сликарство. Живковић је неко ко зна како се ради са спири-
туалном материјом, ко уме са сликом, познаје је без приземних интереса и 
примисли, негује чисто сликарство, без икаквих неликовних примеса и идеоло-
шких натруха. Никад убрзан и произвољан, путник је по свом унутрашњем 
простору, трагалац за другом димензијом реалности.  

Сликарство Драгослава Живковића израз је етичког и естетског. Оријента-
листа Чедомил Вељачић записао је да „постоји филозофија која се не може ни 
мислити уколико се с њом у складу не живи”. У том смислу су ликовна дела и умет-
ник целовити, нема подвојености између приватног и јавног живота. Ускладио је 
скоро идеално личне и уметничке захтеве, не тежећи савршеном већ природном. 
Судећи по његовој доследности, није само нека врста монаха, апсолутног сликара 
који је свој живот и дар у потпуности ставио на олтар уметности, већ и морални 
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узор, личност која се издигла изнад свог времена и средине. У својим радовима до-
сегао је крајњу једноставност, скромност која прелази у скрушеност. Његово 
некомерцијално и ненаративно стваралаштво може да упути на чисту ликовност, 
као и на значајне личности и дела из прошлости. Салватор Роза (Salvator Rosa) 
оставио је оно мало наручилаца, повукао се у дивљу природу и посветио цртању и 
сликању драматичних пејзажа. Живковић је можда одоцнели романтичар, боље 
рећи симболиста који превладава унутрашње и креативне олује. Живећи повучено, 
скоро у самоизолацији, тихујући као исихасти, одвојио се од центара моћи и одба-
цио илузије постмодерног света. Његов захтев за духовним заснивањем уметности, 
без утицаја технологије и свакодневних утисака, налик је предренесансном, наза-
ренском или прерафаелитском. Као Вермера и Шардена, занимају га унутрашњи 
смисао, биографија предмета и контекст у коме се испољава његова магична моћ. 
Уместо да попут већине савремених уметника с годинама занемоћа, ликовно абди-
цира и стваралачки почне да муца, постао је демијург, микротеос свог малог 
царства, освојеног с крајњом пажњом. Публика и критика му верују, јер одмах уо-
чавају с колико су искрености и непосредности његова дела настала. 

Предмети су код овог сликара сазвежђа која попут звезда блесну у тами. 
Често као далекоисточни мајстори слика само једно танушно, огољено дрво или 
кућицу, али они као да носе васељену. Остварења којима у ликовном смислу нема 
шта да се приговори, одликује јасна и чврста композиција, прецизан цртеж, загасит 
и пастелни колорит. Естетску ноћ садашње уметности превладава великим ликов-
ним распоном, унутрашњом драматиком, романтизмом крајње тамног и светлог, 
али и озареним митским фигурама које као и предмете обасјава аура. На његовим 
мртвим природама, алегоријским и иницијатичким сликама, као код Самјуела 
Палмера (Samuel Palmer), очувана је светлост првих дана зоре човечанства, искон-
ски сјај златног, рајског доба, на које сећају доброта и детињство. Овај уметник као 
да познаје немушти језик којим говоре биљке и животиње у народним бајкама и 
причама. Можда његова тајновитост и зачараност обезвређују све што се о њему 
може рећи или написати, реч је сувишна, сустаје пред сликом, постаје одвећ про-
фана. Тумачења, критике и есеји, било да су литерарни или философски, поетички 
или аналитички, као да постају излишни пред његовом посвећеношћу, као што се 
он повлачи у позадину својих слика и цртежа да у виду тек овлаш назначеног лика 
у сенци подсети на оно Јан ван Ајково (Jan van Eyck) – „Сликар беше ту”. Свесни 
његове добронамерности, уметници и критичари ретко му кад шта замерају. Жив-
ковић снива свој сан у коме се преплићу срећно детињство и меланхолија; његов 
живот и дело су као свећа у тами која не гасне. Ствара камерна дела која као да су 
саткана од паучине, ноћне светлости и дискреције. У ноћи која се лагано спушта на 
свет и на уметност, омогућује посвећенима да нађу свој пут. 
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ПОПИС КОРИШЋЕНИХ РАДОВА ДРАГОСЛАВА ЖИВКОВИЋА 
 
Страна 6. Благовести, цртеж угљеном, 
130/100 
Страна 10. Eccehomo, уље на платну, 
40/36 
Страна 22, Алхемичар, уље на платну, 
40/36 
Страна 25, Цртеж сангина, 14/19 
Страна 28, Цртеж пером 
Страна 34, Цртеж кредом 
Страна 52, Цртеж кредом 
Страна 56, Цртеж кредом 
Страна 61, Цртеж кредом 
Страна 64, Пејзаж, акварел 
Страна 66, Цртеж пастел 

Страна 73, Цртеж кредом 
Страна 94, Цртеж кредом 
Страна 106, Породица, цртеж кредом 
Страна 109, Покладе, уље на платну 
Страна 122, Цртеж кредом 
Страна 148, Литије, цртеж угљеном 
Страна 153, Цртеж кредом 
Страна 178, Дионис, цртеж угљеном, 
225/130 
Страна 185, Аутопортрет, уље на 
платну, 20/23,50 
Страна 187, Аутопортрет, цртеж 
Страна 193, Књажевац, уље на платну, 
28/31 

 
 

Ауто портрет, уље на платну, 20 x 23,5  
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ИСТОК – ЛИЦЕМ ПРЕМА СВЕТУ 
преглед – библиографија – попис аутора 

 1–10 | 2014-2016 
 
 

Обрен Ристић 
 

 
Својим десетим бројем Исток је пред светом. 
На страни 5 првог броја Истока (часописа за књижевност, уметност и кул-

турну баштину), за јануар–март 2014. године, штампан је уводник који је потписало 
уредништво под називом Зашто Исток. Чини ми се да се из самог назива наслућује 
шта се хтело овим саопштити читаоцима, а поред осталог, то је оно чиме се овај ча-
сопис издваја у мноштву других на нашим просторима. 

Понављамо: Зашто Исток? И – какав Исток? 
„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 Бог-
дановића 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 малог домета и са амбицијом 
да задовољи „културолошке“ потребе све већег броја свакодневним проблемима ис-
црпљених читалаца. За оне друге, можда малобројније, који поседују сву потребну 
опрему да смело зароне у тајанствене дубине књижевности и уметности уопште, 
Исток може бити права авантура.123 

                                                        
123 Међународним стандардима за библиографски опис серијских публикација дефинисан је појам серијске 
публикације – Континуирани извор који се објављује узастопно у одвојеним свескама или томовима, обично 
нумерисаним, и нема унапред предвиђен завршетак. Примери серијских публикација су часописи, магазини, 
електронски часописи, континуирани адресари, годишњи извештаји, новине и монографске серије. То су, дакле, 
публикације које излазе у периодичним свескама или књигама, имају нумеричке ознаке, а чије излажење није 
временски ограничено; обухватају часописе, новине, зборнике, годишњаке, календаре, алманахе, годишње 
извештаје, статистичке билтене, радове академија и др. 
 Серијске публикације, поред монографских, представљају један од основних фондова јавних 
библиотека и оне, као главни носиоци актуелних информација и најновијих научних сазнања, јесу од изузетног 
значаја за развој свих научних дисциплина зато што су такве информације знатно мањег обима од књига и што 
брже излазе. Веома често се дешава  да се у једној периодичној публикацији могу наћи подаци који нигде више 
нису публиковани.  

Ми се у досадашњем периоду живота Истока (од оснивања до данас, од броја 1 у 2014. до броја 10 у 
2016. години, дакле, 10 бројева у 5 свезака), не можемо похвалити редовним и континуираним излажењем за 
шта смо разлоге навели у уводном делу, али можемно квалитетом, и то како самом концепцијом часописа, тако 
и квалитетом прилога и аутора и на крају техничким решењем часописа... 

У том смислу, а у циљу минималног обезбеђивања информативности, определили смо се за овакав 
приступ, тј. преглед по регистрима и прегледима, дакле, укупно 4 целине од којих четврта обухвата 7 регистара. 
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Наиме, Исток (са својим битним значењима) и Уметничка академија, читаоце 
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 изласка сунца као неких узвишенијих, космичких релација, 
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 достојан 
наставак традиције, али чисто, још незагађено, бистро, из дубине. 

У културној средини као што је Србија уопште, не само њен исток, обитава 
немали број часописа сваке врсте па и овакви књижевни, и стиче се утисак да својим 
деловањем задовољавају потребе читалаца, те стога Исток мора рачунати на ту 
околност коју ваља превазићи. 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 
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 српски језик, доносити актуелну литературу коју стварају 
аутори са других језичких подручја. У овом броју представљамо Фернанда Песоа. 

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.  

Погледи ће имати задатак да доносе занимљиве и промишљене есеје,  док ће 
рубриком Тумачења часопис скретати пажњу читаоцима на актуелну књижевну 
продукцију. Завичајност ће такође, из броја у број представљати духовну и 
материјалну баштину најпре са простора истока Србије, а потом и културно наслеђе 

                                                        
Најпре, у уводном делу, са насловом Исток – лицем према свету, покушали смо да читаоцима 

објаснимо најпре мотив за оснивање и потребу за оваквом публикацијом код нас, а потом садржај по рубрикама 
и значење самог имена, па до свих потешкоћа које су пратиле све то у ових неколико година излажења. Такође, 
и оно лепо што нас је пратило и давало снаге да ово претходно изречено пребродимо. Наиме, ту су и неколико 
исечака из штампе која је пропратила појаву Истока. 

После уводног дела следи Садржај по бројевима, са описом рубрика и аутора, а у наставку следи Исток 
у бројкама, побројани прилози и аутори по бројевима / свескама). Након свега овога, и копија исечака из 
штампе, која је објавила појаву Истока на културном небу Србије, прелазимо на Попис аутора и радова 
(књижевни и други штампани прилози), где је наведен Импресум, а онда сачињен преглед под називом 
Књижевни и други штампани радови, који представља попис аутора и радова (по бројевима / свескама), 
нумерисаних редним арапским бројевима од 1 до 183 и који овде представља стручни регистар. Затим се из 
овог пописа издвајају 7 регистара и то: Регистар преводилаца, Регистар аутора ликовних прилога, Регистар 
приређивача, Регистар интервјуисаних, Регистар аутора, Регистар аутора по рубрикама и Регистар по 
насловима. Сви регистри су рађени тако што су јединице разврстане по азбучном реду презимена аутора, а 
поред имена се налазе бројеви јединица из Пописа аутора и радова (Књижевни и други штампани радови). 
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српског народа уопште. Исток ће посебну пажњу посветити оним ствараоцима 
(најпре са ових простора), који су већ заокружили своје дело (књижевно, фи-
лозофско...) 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.  

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 од заробљеништва у минулом рату живео у Швајцарској 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. 

Читалац ће из пописа чланака видети шта је и када објављено, али и то чиме 
се и како редакција руководила, како је Часопис осмишљен. Зато наводимо главне 
рубрике и њихову садржину, садржај првог броја и планове за неке следеће бројеве. 
У почетку се није рачунало са тим да ће бити тробројева... 

Дакле, констатовали смо већ да сваки број отвара Наша антологија, која у 
првом броју представља нашег Радета Томића (1934–1985), источника са Старе 
планине. 

Под насловом Лепота света у ме се улива, избор од 19 песма Радета Томића 
сачинио је Обрен Ристић, а критички осврт на поезију дао је Срба Игњатовић текстом 
Раде Томић данас, у коме доминантно место има прва песма из приложеног избора 
Као 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 
 
Колико је Раде Томић заслужио ову свету мисију која му је намењена у Нашој 

антологији може потврдити чињеница да се у Књажевцу (делом и у његовој родној 
Папратни) већ 15 година одржава манифестација Дани Радета Томића, која од свог 
оснивања траје два дана и то, првог додела Награде „Раде Томић“ лауреатима на 
књижевној вечери и, другог дана обилазак родне куће Радета Томића у Папратни. 
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Добитници Награде ,,Раде Томић“, по годинама и насловима књига јесу: 
2007. Живко Николић: Извор на камену; 
2008. Гордана Боранијашевић: Молитва за моје риме, 

Љубиша Рајковић: Устани Лазаре (специјално признање);  
2009.  Мирослав Тодоровић: Песме путовања, 

Дејан Богојевић: Преливи, отисци; 
2010.  Зоран Вучић: Знаци из тескобе; 
2011.  Милош Јанковић: Језник; 
2012.  Радошин Зајић: Песме мирјане и тајне слова; 
2013.  Горан Ђорђевић: Додирнути тишину (прва награда), 

Радојица Перишић Долазак по венцу и Милене Марковић Овенчани  
Вечник – заједничка књига два сонетна венца (друга награда); 

2014. Тања Крагујевић: Од светлости, од прашине; 
2015. Ненад Трајковић: Ветар са језика; 
2016. Недељко Богдановић: Олтар у планини. 
 
 Поред рубрике Наша антологија, друга рубрика ништа мање важна је 
Источници, поезија и проза актуелних домаћих аутора, тј. аутора српског говорног 
подручја. Следе рубрике: Мостови (преводи), Живопис (разговор), Погледи (есеји), 
Осврти (прикази), Трајања (књижевна историја), Завичајност (баштина и културно 
наслеђе). У броју 2–4 са разлогом смо увели рубрику Разлог и у њој смо представили 
лауреата Награде „Раде Томић“. Са бројем 7–8–9 увели смо рубрику Ликовност, где 
на достојан начин представљамо ликовне уметнике чијим сликама украшавамо 
корице, а такође и књижни блок сваког броја часописа. 
 Већ у свесци 7–8/2015 и 9/2016, дакле, троброј који се појавио након дуже 
паузе, на самом почетку (страна 7) стоји реч уредника Исток ипак. Зашто Исток ипак 
после толике паузе и после Зашто Исток? То се може недвосмислено утврдити из 
самог текста, а оно што уредник сматра да није згорег рећи јесте то да поред велике 
стваралачке воље и енергије уредника, оснивача Уметничке академије Исток као 
издавача, редакције, спољних и осталих сарадника и на крају штампарије Галаксија, 
изостало је оно што се у овим временима сматра најважнијим, а то је материјална 
основа издавача.  

У вези са напред поменутом концепцијом Часописа и тежње да буде нов и 
непоновљив, продоран и непоткупљив у критици, а у баштини одговоран, изражавали 
смо наду да су читаоци и културна јавност, као и надлежне државне институције, 
препознали наш труд на испуњењу задатих високих циљева и ове особене уметничке 
дужности. У складу са тим, радили смо на овом пројекту у уверењу да ће нас, и 
Министарство културе у оквиру својих скромних расположивих средстава, и наша 
општина коју славимо и са поносом у свет проносимо, подржати и морално и 
материјално. У тој нади пролетеше дани и месеци, пројурише хорде свакојаких 
потрошача народних пара мимо Истока, по принципу хлеба и игара... што изнедри 
ову нужну формулацију као могуће решење – троброј 7–8/2015. и 9/2016.124 

                                                        
124 У томе броју додасмо и белешку коју читалац може и прескочити: „Већ је увелико прошла поноћ, са 
хрпом папира, радећи завршне послове око припреме овог троброја, дочеках Велики петак, дан 
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Сада смо на десетом броју. 
Мислили смо да ће бити лакше. Можда ће управо овај, јубиларни број, 

показати да је овако лепше. 
Свима који су досад, на било који начин,  помогли (рукописима, техничким 

решењима, саветима, штампањем, приказима и освртима, сарадницима из 
уредништва), понајвише читаоцима, потписник овога уводника остаје захвалан. 
 

 
 

Књажевац, уље на платну, 28 x 31  

                                                        
Христовог страдања на Голготи. Слична голгота Истоку озбиљно прети да га заустави у самом почетку 
трајања, појављује се у мери оних који одлучују, и има облик свесног ингнорисања стварних резултата 
који се постижу у малој средини, а шире се изван међа и препрека на које наилазе. Утеха нам долази од 
оних који нас читају. 

Радујући се Васкрсу, једном од најзначајнијих наших празника и чињеници која даје пуни 
смисао филозофији православља, надамо се васкрсењу хуманих идеја које су нас понеле, па мало и 
напустиле, и јаснијем погледу оних који одлучују о свему, па и о водама које су увек на истоку чисте и 
бистре. А исток није само место излазећег сунца које нас сваког јутра греје новом топлином и обасјава 
новим сјајем, већ  и извор, зденац из ког куља, извире нова вода, нови живот...“ 

Желимо вам пријатно читање, и до скорог дружења са новим – јубиларним бројем 10. 
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САДРЖАЈ ПО БРОЈЕВИМА 
 

Дакле, од самог почетка и свог првог броја, часопис Исток има следеће 
рубрике: Наша антологија, Источници /поезија и проза, Мостови /преводи, Погледи 
/есеји, Осврти /прикази, Живопис (разговор), Трајања (књижевна историја), 
Завичајност / баштина и културно наслеђе. 

Број 2–4 и број 7–8–9 доноси рубрику Разлог, а од броја 7–8–9 појављује се и 
рубрика Ликовност /портрет уметника. 

На самом почетку, у првом броју, уредништво је у уводној речи (датој овде на 
страни) а насловљеној Зашто Исток, објаснило, поред осталог, и садржину сваке 
рубрике, оно што ће у првом и у свим наредним бројевима наведене рубрике 
доносити читаоцима. Рубрика Разлог је касније уведена и она ће сходно свом имену 
доносити садржаје онда кад има разлога. То могу бити сви догађаји и свечаности у 
оквиру Уметничке академије Исток и часописа. У минулом периоду у двема свескама 
представљени су лауреати Награде „Раде Томић“. 

 
 

1 
 

Наша антологија: 
 
Избором 19 песама под називом Лепота света у ме се улива, који је сачинио 

Обрен Ристић, кратком биографијом и критичким текстом Раде Томић данас Србе 
Игњатовића, представљен је значајан српски песник Раде Томић, источник са Старе 
планине, рођен у селу Папратна код Књажевца. Како биографи за њега кажу, 
југословенски песник који је ишао најтежом књижевном стазом, био је песник и само 
и једино – песник. 
 

Источници/поезија и проза: 
 
У овој централној рубрици која је предвиђена за објављивање поезије и прозе 

актуелних домаћих аутора оних који пишу на српском језику. У овом броју доносимо 
читаоцима поезију Васе Павковића, Зорана Вучића, Гордане Боранијашевић, Марије 
Шимоковић, Санде Ристић Стојановић, Милице Бакрач, Зорана Хр. Радисављвића, 
Мирослава Б. Душанића, Стојана Богдановића, Србе Игњатовића и Обрена Ристића. 
Прозом су заступљени: Зоран Ћирић, Анђелко Анушић, Ранко Павловић, Дивна 
Вуксановић, Жарко Миленић, Мирослав Радовановић, Душан Стојковић и Чедомир 
Љубичић. 
 
 
Мостови/преводи: 

 
У преводу Дејана Тиага Станковића у овом броју читаоце смо даровали 

песмама под називом Чувар стада, једног од најзначајнијих португалских песника 
Фернанда Песоа. 
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Погледи/есеји: 
 
Из пера др Миодрага Сибиновића доносимо један део интересантног есеја о 

поезији Томислава Мијовића. Одмах иза је есеј о романима Борисава Станковића из 
пера Радивоја Микића. 
 

Осврти/прикази: 
 
Најпре приказ књиге Мирослава Тодоровића Шум и лахор из пера Милице 

Миленковић а онда приказ књиге Капија Петра Цветковића из пера Марије Стоја-
новић. Интересантно, две младе критичарке о књигама старијих колега. 
 

Живопис: 
 
Веома занимљив разговор са др Недељком Богдановићем, професором, 

доктором филолошких наука и књижевником125.  
У наставку део прозе Недељка Богдановића и један осврт др Стане Ристић под 

називом Књижевност југоистока Србије у науци, где се критички бави двема његовим 
књигама, Миљковићева Утва златокрила и Поетски речник Гордане Тодоровић. 
 

Трајања/књижевна историја: 
 
Ова рубрика је посвећена Његошу и то из пера два аутора: Гордана Влаховић, 

О жени у Његошевом делу и Добрашин Јелић, О тиранству и тиранима у Његошевим 
дјелима. 
 

Завичајност/баштина и културно наслеђе: 
 
Најпре Јакша Динић пише о Језичкој прошлости Тимочке крајине а онда 

Каменко Марковић текстом под називом Прича о заборављеном сликару, читаоце 
опомиње и подсећа на давно заборављеног сликара Ивана Ранчића рођеног 1906. у 
Краљевом селу (данашњем Минићеву код Књажевца) а преминулом 1951. у Лозани 
где се обрео након заробљеништва... 

Слика на корици и страни 28. Драгослав Живковић, академски сликар. 
 
 

2 – 4 
Троброј за период април–децембар 2014. 

 
Наша антологија: 

 
И овога пута задржали смо се на ствараоцима из наше Тимочке Крајине, чије 

дело се утемељило и може послужити следбеницима. Са преко четрдесет песама и 
неколико његових цртежа у избору Обрена Ристића, представили смо песника 
                                                        
125 Реакција једне читатељке: И раније сам поштовала професора Богдановића, али после овога ми је 
још дражи... 
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Зорана Милића (Вражогрнац код Зајечара, 1940 – Београд, 2007), са критичким 
освртом Србе Игњатовића Зоран Милић данас. 

 
Разлог: 

 
Рубрика устројена са разлогом. Овога пута то је потреба да се представи чи-

таоцима лауреат Награде „Раде Томић“ за 2014. као и сама награда. То је учињено 
избором песама Тање Крагујевић из награђеног рукописа-књиге имајући у виду чи-
њеницу да је награда штампање књиге од одабраног рукописа у издању Уметничке 
академије Исток, едиција Исток. 

 
Источници/поезија и проза: 

 
Поезију објављују жене: Злата Коцић, Мирјана Божин, Александра Ђуричић, 

Оливера Недељковић, Слађана Ристић. Проза коју доносимо је из мушког пера: 
Стојан Богдановић, Гордин Лакас (Драган Д. Лакићевић), Бранко Станковић, Дејан 
Михаиловић, Дејан Тиаго Станковић, Микица Илић, Мирољуб Тодоровић и  Мирко 
Иконић. 

 
Живопис: 

 
Веома интересантан разговор Недељка Богдановића са Сретеном Петрови-

ћем. Два врсна интелектуалца и ствараоца које је изнедрио исток Србије, тачније 
Сврљиг, посвећени свом завичају. О завичају и много шире... 

 
Мостови/преводи: 

 
У овој свесци читаоци ће моћи да се упознају са савременом пољском прозом 

, најпре а онда са савременом руском поезијом.  
Под руководством Милоша Валигорског, иначе Пољака са службом на Фи-

лозофском факултету у Новом Саду, пољску прозу писаца Анджеја Стасјука, 
Славомира Мрожека и Тадеуша Ружевича превели су студенти поменутог факултета, 
Ања Радић, Драгана Спасић, Светлана Алексић и Ксенија Поповић.  

Злата Коцић, наше источне горе лист, рођена у Жељеву код Сврљига, позната 
песникиња и преводилац са руског за овај број превела је сјајног руског песника 
Александра Радашкјевича. 
 
Погледи/есеји: 

 
Најпре Мирослав Тодоровић о поезији Братислава Р. Милановића: Проме-

тејска својства Милановићевог певања у недоба. Затим Недељко Богдановић ( 
Читање историје из језика ) о трокњижју - студији Славољуба Гацовића под називом 
Романизација и романско становништво тимочке зоне од I do XIV века. На крају, 
наставак из прошле свеске: проф. Миодраг Сибиновић о поезији Томислава 
Мијовића, једног од најзначајнијих песника истока Србије.  
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Трајања/књижевна историја: 
 
Велики рат: из пера Недељка Богдановића (Казивања Солунаца као људска 

истина о Великом рату), затим Гордане Влаховић (Деветстопетнаеста година у прози 
Бранислава Нушића и Стевана Јаковљевића). 

На крају, доносимо веома занимљив Дневник Софије Толстој о великом 
Толстоју, у преводу Жарка Миленића. 

 
Завичајност/баштина и културно наслеђе: 

 
Јован Нешковић, архитекта и професор, рођен у селу Трновцу код Књажевца 

1929. а преминуо у Београду 2006. године, објављује чланак Из историјске 
прошлости Тимока. 

На самом крају, Дејан Ђорић (Тајна прасловенског света) пише о сликару 
Браниславу Марковићу (1948. Књажевац – 2010. Београд), чије слике и цртежи 
(укупно 24) красе корице и књижни блок ове свеске. 

 
 

5 – 6 
Двоброј за јануар–јун 2015. 

 
Наша антологија: 
 

Избором из прозе (Вез на ветру Слободана Џунића), кратком биографијом и 
једним освртом др Драгана Лилића из Пирота, под називом Књижевно дело Сло-
бодана Џунића – Споменик говору старопланинског краја, представљен је писац, 
старопланинац Слободан Џунић, рођен 1921. у Темској код Пирота, а преминуо 1998. 
у Београду. 
 
Источници/поезија и проза: 

 
Поезијом су нас даровали: Братислав Р. Милановић, Зоран Костић, Ненад 

Грујичић, Гордана Боранијашевић, Владимир Јагличић, Радошин Зајић, Марија 
Кнежевић, Живорад Недељковић, Ивана Миланков, Ненад Трајковић и Радојица 
Перишић. 

Прозу објављују: Иван Ивановић (веома интересантна прича о писцу из 
Куршумлије Спасоју Шејићу), Мирко Демић (Одломак из рукописног романа Ћутања 
из горе), две приче Милан Ђорђевић, Ивица Стојановић (Одломак из дуже прозе на 
дијалекту) и Лидија Ћирић са једном причом из савремене урбане београдске средине 
под називом Фоловери. 
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Живопис: 
 
Разговор Дејана Ђорића са сликаром Радиславом Рашом Тркуљом. Веома 

интересантан разговор  и у другом делу критички осврт Дејана Ђорића под називом 
Раша Тркуља – Источносрбијански сликар-хајдук. Такође, имамо попис свих 
коришћених радова ( корице и књижни блок укупно 23 рада) Раше Тркуље и његову 
биографију.  
 
Мостови/преводи: 

 
Наш врсни преводилац са португалског, Јасмина Нешковић за овај двоброј 

издвојила је португалског песника Мију Кото и прозног писца Алвара Геру који је 
објавио занинљиву прозу под називом Југословенске хронике, насталу током његове 
дипломатске службе у Београду крајем седамдесетих година прослог века. 
 
Погледи/есеји: 

 
О великом грчком писцу Никосу Казанцакису (1883–1957) пише Гордин Лакас 

(Драган Д. Лакићевић). 
О новој књизи Недељка Богдановића, Село невесело, која представља зборник 

радова посвећених проблемима села тј. не/могућности ревитализације села и то како 
са економског тако и са културног и културолошког аспекта, пишу Ђокица Јовановић 
и Обрен Ристић, рецензенти ове веома занимљиве књиге. 
 
Трајања/књижевна историја: 

 
О Фјодору Михајловичу Достојевском, великом руском писцу доносимо нај-

пре чланак Светог Владике Николаја Велимировића (Ниче и Достојевски), затим, 
Светог Јустина Ћелијског (Достојевски као пророк и апостол православног реализма), 
Људмиле Сараскине (Све што сте одувек желели да сазнате о Достојевском) и ауторке 
млађе генерације, Данијеле Трајковић (Достојевски и православље). 
 
Завичајност/баштина и културно наслеђе: 
 

У духу саме рубрике и тенденције самог часописа, одмах након појаве пред-
ставили смо читаоцима два источносрбијанска речника – Речник тимочког говора 
Љубише Рајковића Кожељца и Речник пиротског говора Драгољуба Златковића. У 
овом случају аутори су кроз одговоре на постављена питања, говорили о речницима 
и њиховом значају за науку и културу, тематици, подударности ова два речника, 
судбини народних говора и лексике... 

И у другом делу Јакша Динић о Грчким језичким слојевима и уменима вода 
тимочког слива. 

У овој свесци, на корицама и у књижном блоку, слике Радислава Раше Тркуље. 
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7 – 8 – 9 
Троброј за јул–децембар 2015. и јануар–март 2016. 

 
На почетку, Реч уредника под називом Исток ипак, условљена, поред осталог, 

и нешто већом паузом између ове и претходне свеске. 
 

Наша антологија: 
 
Бранко Миљковић, избор песама и есеја Орфичко завештање Алена Боскеа 

сачинила је,  као и студију Песник ватре и смрти, празнине и заборава – о неким 
основним елементима Миљковићеве поетике, написала Марија Јефтимијевић 
Михајловић. 

 
Разлог: 

 
Опет с разлогом: Награда Раде Томић 2015. и лауреат награде песник Ненад 

Трајковић са књигом Ветар са језика. Саопштење жирија, образложење из пера Саше 
Радојчића и избор песама, чини рубрику веома занимљивом. 

 
Живопис: 

 
Разговор Недељка Богдановића са песником Димитријем Миленковићем. 

Својеврсна хроника времена, његовог и нашег. Сусрети песника и тадашњег нови-
нара и културног посленика Миленковића са многим писцима, глумцима, 
државницима... Између осталих, ту су сусрети са Бранком Миљковићем и Горданом 
Тодоровић... 

 
Мостови/преводи: 

 
Централна рубрика у овој свесци: литература из 10 држава, преведена са 9 

језика, заступљено 44 аутора, 181 песма и 3 прозна текста, 100 страна. Преводило 
13 преводиоца. 

Навешћемо само државе: Енглеска, САД, Белгија, Грчка, Русија, Пољска, 
Словачка, Бугарска, Словеника и Македонија. Импресивно и веома занимљиво. 

 
 
Погледи/есеји: 

 
Бранко Стојановић (Без дистанце или осврни се у гневу, седобради младићу!) 

пише о поезији Србе Игњатовића. 
 

Завичајност/баштина и културно наслеђе: 
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Захваљујући прегалаштву песника Владете Коларевића и, како он каже у 
уводном делу овог текста, благодарећи предусретљивости људи из архива САНУ, у 
прилици смо да се упознамо са српским народним песмама и баснама, старим око 
200 година, које је сакупио Јеремија Павловић, а казивала му пок. Анђа Милићка, 
родом из села Каменице код Књажевца. Текст Мање познати записи српских на-
родних песама и басни из околине Књажевца Јеремије М. Павловића је пред нама. 

 
Ликовност/портрет уметника: 

 
Рубрика устројена са овом свеском, садржи критички осврт на сликарство 

Горана Митровића, сликара чијим сликама смо украсили корице и књижни блок овог 
троброја, биографију сликара као и попис коришћених радова. Укупно коришћено 26 
радова. 
 
 

10 
Април–јун 2016. 

 
На почетку Реч уредника, под називом Исток – први јубилеј, најављује спе-

цифичност садржаја овог броја који слави први јубилеј – десет бројева. 
 

Наша антологија: 
 
Избор песама Слободана Стојадиновића Чудеа са кратком биографијом и 

критичким освртом под називом Одбрана од нарастајућег бездуховља и ништавила, 
сачинио је песник Зоран Вучић. 

 
Источници: 

 
У овом броју поезију и прозу објављују лауреати Награде „Раде Томић“ од 

2007. до 2013. године. Уз њих су Душан Стојковић, један од чланова жирија за 
Награду „Раде Томић“ и Томислав Мијовић, наш „песнички родоначелник“, песник и 
дугогодишњи уредник „Развитка“ из Зајечара, часописа у коме је већина од нас 
објавила своје прве стихове. 

 
Разлог: 

 
И у овом броју Разлог: Награда „Раде Томић“ за 2016. годину и лауреат Не-

дељко Богдановић са награђеном књигом Олтар у планини. Образложење жирија, 
биографија лауреата и критички осврт на књигу из пера Зорана М. Мандића. 

 
Мостови: 

 
За овај број преводи поезије из пет држава ( Јерменија, Русија, Словенија, 

Румунија и Словачка), укупно 7 аутора и 5 преводиоца.  
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Погледи: 
 
Два есеја и то: Саша Радојчић, О срећи и други из пера Ивана Ивановића, 

Државни сатиричари и ини. 
 

Осврти: 
 

 Само за овај јубиларни број припремљени су критички осврти на наша издања 
(критике о нама) тј. издања едиције Исток и то: Изабране песме Радета Томића Пред 
лицем света (2014), Тања Крагујевић, Од светлости, од прашине (награда за 2014), 
Ненад Трајковић, Ветар са језика (награда за 2015) и Бранислав Станојевић, Кренчани 
у три века. 
 
Завичајност: 
 
 Најпре Недељко Богдановић који пише о Значају лексиколошких проучавања 
говора југоисточне Србије, а потом следе: Живојин Андрејић, Српска средњовековна 
Жупа Тимок у земљи Тимок и Роберт Радић, Рача – лепеничко среско место као 
стециште Тимочана крајем 18. и у првој половини 19. века. 

 
Ликовност: 

 
За јубиларни број у духу целокупне садржине, наш земљак сликар Драгослав 

Живковић са укупно 23 слике (на корици и у књижном блоку), са критичким освртом 
на његово сликарство из пера Дејана Ђорића, као и биографија аутора/сликара са 
пописом коришћених радова. 
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1 230 92 6 2 3 2 18 3 1 34 
2-4 216 148 9 3 / 2 29 3 5 29 
5-6 192 100 17 2 / 2 24 1 1 32 

7-8-9 212 235 209 1 / 1 27 1 13 56 
10 220 177 80 2 6 3 23 1 5 31 
Ук. 1070 752 321 10 9 10 121 9 25 182 
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ПОПИС АУТОРА И РАДОВА 
 
ИСТОК, 1 – 10 (2014–2016) 
ISSN 2335-013X = Исток 
Књижевност . уметност . баштина 
 
Издавач: Уметничка академија Исток Књажевац 
Главни и одговорни уредник: Обрен Ристић, 1 - 
Редакција:Др Стојан Богдановић, мр Срба Игњатовић, Зоран Вучић, Мирослав 
Тодоровић, Драгослав Живковић, Дарко Динић и протојереј Синиша Ђорђевић/1-  
Дејан Ђорић, 10 
 
Дизајн: Јована Банић, 1- 
Лектура и коректура:  

- др Недељко Богдановић, 1, 5-6, 7-8-9 
- Милица Миленковић, 2-4 
- Милица Стојиљковић, 10 

 
Технички уредник: 

- Зоран Костић, 1 
- Млађан Ранђеловић,  2-4, 5-6, 7-8-9, 10 

 
 

 
КЊИЖЕВНИ И ДРУГИ ШТАМПАНИ ПРИЛОЗИ 

 
 

1 
јануар–март 2014; 1–230. страна 

 
1. Зашто Исток (Ур.) 5 
Наша антологија 
2. Раде Томић: Лепота света у ме се улива  9 
3. Срба Игњатовић: Раде Томић данас 22 
Источници 
4. Васа Павковић: Трајашности 29 
5. Зоран Ћирић: После потере 32 
6. Зоран Вучић: Будућа самоћа 39 
7. Анђелко Анушић: Каљаче  40 
8. Гордана Боранијашевић: Шака мога брата  48 
9. Ранко Павловић: Кум на бициклу  50 
10. Марија Шимоковић: Син/дарела 58 
11. Санда Ристић Стојановић: Циклус – песма 60 
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12. Дивна Вуксановић: Евиденција 63 
13. Милица Бакрач: Име  67 
14. Жарко Миленић: Споменик 69 
15. Зоран Хр. Радисављевић: Прва реченица 72 
16. Мирослав Радовановић: Дневнички записи 74 
17. Душан Стојковић: Сновни сновар 78 
18. Мирослав Б. Душанић: Опсесија 81 
19. Чедомир Љубичић: Ђаволи са четири прста 84 
20. Стојан Богдановић: Срба Игњатовић у Књажевцу 94 
21. Срба Игњатовић: Није него 97 
22. Обрен Ристић: На дрвеном жлнском мосту  99 
Мостови 
23. Фернандо Песоа: Чувар стада 103 
Погледи/Есеји 
24. Миодраг Сибиновић: Лира и збиља 117 
25. Радивоје Микић: Приче о путу патње и страдања или романи Борисава Ста-
нковића 132 
Осврти/Прикази 
26. Милица Миленковић: Хаику – албум (Шум и лахор, Мирослав Тодоровић)  143 
27. Марија Стојановић: Детаљем до универзалног (Капија, Петар Цветковић)  147 
Живопис 
28. Обрен Ристић: Разговор са Недељком Богдановићем  153 
29. Недељко Богдановић: Немоћ или: Прича с оне стране листа  170 
30. Стана Ристић: Књижевност југоистока Србије у науци  177 
Трајања/Књижевна историја 
31. Гордана Влаховић: Памтивек/ О жени у Његошевом делу  185 
32. Добрашин Јелић: О тиранству и тиранима у Његошевом делу  192 
Завичајност/ Баштина и културно наслеђе 
33. Јакша Динић: Језичка прошлост Тимочке крајине  201 
34. Каменко Марковић: Прича о заборављеном сликару  224 
 
 

2–4 
април–децембар 2014; 1–216. страна 

 
Наша антологија 
35. Зоран Милић: Вражогрначка звона (Избор из поезије)  7 
36. Срба Игњатовић: Зоран Милић данас  19 
Разлог 
37. Тања Крагујевић: Од светлости, од прашине  29 
Источници 
38. Злата Коцић: Велигден  43 
39. Мирјана Божин: Импровизације 46 
40. Александра Ђуричић: На капији медитерана  47 
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41. Оливера Недељковић: Анђео који ће одгајити твог анђела 49 
42. Слађана Ристић: Издаја музе 52 
43. Стојан Богдановић: Шињел 54 
44. Гордин Лакас: Отргнуто из заборава  59 
45. Бранко Станковић: Јегоров пут  68 
46. Дејан Михаиловић: Georgas Le Noir  75 
47. Дејан Тиаго Станковић: Као неки изгубљени накит у мраку  82 
48. Микица Илић: У потрази за изгубљеном истином  89 
49. Мирољуб Тодоровић: Снови  96 
50. Мирко Иконић: Змијски брат  99 
Живопис 
51. Недељко Богдановић: Разговор са Сретеном Петровићем  105 
Мостови 
52. Анджеј Стасјук: Стриц   131 
53. Славомир Мрожек: Мој пријатељ незнаник  136 
54. Тадеуш Ружевич: Грех  142 
55. Александар Радашкјевич: Варијације о времену  145 
Погледи/Есеји 
56. Мирослав Тодоровић: Прометејска својства Милановићевог певања у недоба  153 
57. Недељко Богдановић: Читање историје из језика   161 
58. Миодраг Сибиновић: Лира и збиља (О Томиславу Мијовићу)  165 
Трајања/Књижевна историја 
59. Недељко Богдановић: Казивања Солунаца... 179 
60. Гордана Влаховић: Деветстопетнаеста година у прози Б. Нушића и С.  
 Јаковљевића 184 
61. Софија Толстој: Дневник  189 
Завичајност/Баштина и културно наслеђе 
62. Јован Нешковић: Из историјске прошлости Тимока  201 
63. Дејан Ђорић: Тајна прасловенског света (О Браниславу Марковићу, сликару) 210 
 
 

 5-6 
јануар–јун 2015; 1–192. стране 

 
Наша антологија 
64. Слободан Џунић: Вез на ветру Слободана Џунића (избор из прозе)  7 
65. Драган Лилић: Књижевно дело Слободана Џунића 27 
Источници 
66. Братислав Р. Милановић: Приче о Светом Сави  33 
67. Зоран Костић: Слобода за језик 35 
68. Ненад Грујичић: Животни мото  38 
69. Гордана Боранијашевић: Болеће пролеће  41 
70. Владимир Јагличић: Све дубље  43 
71. Радошин Зајић: Последњи пир  46 
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72. Марија Кнежевић: Углавном ведро  50 
73. Живорад Недељковић: Белег  54 
74. Ивана Миланков: Хермелинска кућа  58 
75. Ненад Трајковић: Део спознаје  61 
76. Радојица Перишић: У сенци дивље трешње  64 
77. Иван Ивановић: Писац из Куршумлије  66 
78. Мирко Демић: Поглед са Тенеске тврђе у дубине заборава  75 
79. Милан Ђорђевић: Алиби  78 
80. Ивица Стојановић: Аленова клешта  82 
81. Лидија Ћирић: Фоловери  92 
Живопис 
82. Дејан Ђорић: Разговор са Радисавом Рашом Тркуљом  101 
83. Дејан Ђорић: Раша Тркуља, источносрбијански сликар – хајдук  107 
Мостови 
84. Мија Кото: Песме  113 
85. Алваро Гера: Југословенске хронике  118 
Погледи/Есеји 
86. Гордин Лакас (Драган Д. Лакићевић): Тема жртве и искушења у  
 Казанцакисовом делу 129 
87. Ђокица Јовановић: Село невесело Недељка Богдановића  140 
 Обрен Ристић: Село невесело Недељка Богдановића  141 
Трајања/Књижевна историја 
88. Свети Владика Николај Велимировић: Ниче и Достојевски  145 
89. Свети Јустин Ћелијски: Достојевски као пророк и апостол православног  
 реализма 156 
90. Људмила Сараскина: Све што сте одувек желели да знате о Достојевском  163 
91. Данијела Трајковић: Достојевски и православље  167 
Завичајност 
92. Љубиша Рајковић Кожељац: Речник тимочког говора 

Драгољуб Златковић: Речник пиротског говора 
Источносрбијански речници – представљање ова два речника кроз питања и 
одговоре двојице аутора     173 

93. Јакша Динић: Грчки језички слојеви у именима вода тимочког слива  180 
 
 

 7-8/2015 и 9/2016 
јул–децембар 2015 и јануар–март 2016; 

1–212. стране 
 
94. Обрен Ристић: Исток ипак (Реч уредника)  7 
Наша антологија 
95. Бранко Миљковић: Трагање за бићем (избор из поезије)  11 
96. Марија Јефтимијевић Михајловић: Песник ватре и смрти, празнине и  
 заборава  23 



часопис исток 
књажевац 

година 2016 
број  10  

 
 

 208

Разлог 
97. Саша Радојчић: Аутопортрет песме (О награђеном рукопису, награда Раде  
 Томић 2015) 35 
98. Ненад Трајковић: Ветар са језика (Избор из награђене књиге)  37 
Живопис 
99. Недељко Богдановић: Разговор са Димитријем Миленковићем 43 
Мостови/ преводи 
100. Фиона Сампсон: Дантеова пећина  71 
101. Захари Бос: Купање камена  75 
102. Хелена Кардона: Ноћни гласник  78 
103. Ламбер Шлехтер: Страшна је то игра  80 
104. Роза – Марија Франсоа: Благовест  82 
105. Клод Дони: Крак компаса  83 
106. Филип Лек: Улица Карго  84 
107. Филип Мати: Траг  86 
108. Филип Лекеш: На ивици језера  87 
109. Ерик Броње: Отисак жеље 88 
110. Вернер Ламберци: Бројање лишћа  89 
111. Томислав Дретар: Бол старе разгажене ципеле 91 
112. Јоргос Сеферис: Лист тополе  93 
113. Зои Карели: Жудње  94 
114. Манолис Анагностакис: Сидонска омладина  95 
115. Никос Карузос: Православље  96 
116. Кики Димула: Лопов у мислима  97 
117. Михалис Ганас: Амнезија 98 
118. Константин Скворцов: Неземаљска љубав  99 
119. Владимир Скиф: Српској браћи  101 
120. Игор Тјуљењев: Пушкинов трг   103 
121. Генадиј Красников: Украдено пролеће  105 
122. Сергеј Гловјук: Ти и ја  108 
123. Марија Галина: Аутохтони   110 
124. Гжегож Гњади: Смрт у капели  114 
125. Вјеслав Јарош: Деструкција човека  116 
126. Катажина Мјарчињска: Порука   118 
127. Олгерд Ђехћаж: Великопољски  121 
128. Ева Влодарска: Бунарски анђели   123 
129. Јадвига Грабаж: Кораци   125 
130. Агњешка Жуховска – Арент: Из детињства   128 
131. Владимир Рајсел: Ветровита ружа   131 
132. Јан Замбар: Звезде петражалке   132 
133. Љубомир Левчев: Хотел Калифорнија  134 
134. Дамјан Дамјанов: Само ноћу  138 
135. Екатарина Петрова Јосифова: Докази   139 
136. Георги Константинов Христов: Бесконачност   140 
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137. Едвин Стефаном Сугарев: Жалба  141 
138. Бојко Ламбовски: Глинени човек  142 
139. Кристин Димитрова: После Вавилона  144 
140. Марија Донева: Златни анђели  146 
141. Јаница Радева: Камен  147 
142. Цветка Бевц: Прислушкивања  148 
143. Ања Мугерли: Наметљивица  153 
144. Лидија Димковска: Морфологија бајке  158 
145. Звонко Танески: Јавни наступ  162 
146. Емилија Славковска: Модел   167 
Погледи/ есеји 
147. Бранко Стојановић: Без дистанце или осврни се у гневу седобради младићу 173 
Завичајност 
148. Владета Коларевић: Мање познати записи српских народних песама и басни  
 из Околине Књажевца Јеремије М. Павловића     189 
Ликовност/Портрет уметника 
149. Дејан Ђорић: Митровићево меланхолично царство (О сликару Г. Митровићу) 205 
 
 

 10 
април–јун 2016; 1–212. стране 

 
150. Обрен Ристић: Исток-први јубилеј (Реч уредника) 7 
Наша антологија 
151. Слободан Стојадиновић Чуде: Шта Ниш чека 11 
152. Зоран Вучић: Одбрана од нарастајућег бездуховља и ништавила  19 
Источници 
153. Живко Николић: Свеопшта гугутка  23 
154. Гордана Боранијашевић: Одбрана поезије  26 
155. Мирослав Тодоровић: Грчка свеска  29 
156. Дејан Богојевић: Звук харфе  32 
157. Зоран Вучић: Сан је она јава  35 
158. Милош Јанковић: Деценија  37 
159. Горан Ђорђевић: Вилин коњиц  47 
160. Душан Стојковић: Књига  50 
161. Томислав Мијовић: Ка плаветнилу  53 
Разлог 
162. Зоран М. Мандић: Олтар међу богишима и божицама  59 
163. Недељко Богдановић: Олтар у планини  62 
Мостови 
164. Хрант Алексјањан: Метапоезија  67 
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165. Дмитриј Пригов: Онострани љубавници  74 
166. Иван Добник: Болска  80 
167. Милан Петек Левоков: Тај, наш човек  85 
168. Николај Корлат: Острво  95 
169. Лућијан Василију: Басарабијска ноћ  98 
170. Касијан Марија Спиридон: Хумана песма  101 
171. Петер Шулеј: Романтика  103 
Погледи 
172. Саша Радојчић: О срећи  107 
173. Иван Ивановић: Државни сатиричари и ини  110 
Осврти 
174. Мирослав Радовановић: Природа као облик хармоније  123 
175. Милица Миленковић: Поет в јужних горах-Овална хармонија Радета Томића 126 
176. Гордана Влаховић: Хватање смисла у језику  134 
177. Мирослав Радовановић: Примат импресије  137 
178. Милица Михајловић: Песничка олуја  141 
179. Борислав Првуловић: Књига од имена и презимена  144 
Завичајност 
180. Недељко Богдановић: Значај лексиколошког проучавања језика југоисточне 

Србије  149 
181. Живојин Андрејић: Српска средњовековна Жупа Тимок у земљи Тимок  154 
Роберт Радић: Рача-Лепеничко среско место као стециште Тимочана крајем 18. и 
почетком 19. века  165 
Ликовност 
182. Дејан Ђорић: Дискреције Драгослава Живковића  179 
 

РЕГИСТАР АУТОРА ПРЕВОДА 
 
Алексић, Светлана (са пољског)  53  
Асимопулос, Панос (са грчког)  113, 
114, 115, 116 i 117 
Валигорски, Милош (са пољског) 
консултант  52, 53, 54 
Василевски, Ристо (са бугарског)  133 
Вукадиновић, Миљурко (са румунског) 
168, 169, 170 
Вучковић, Радослав (са македонског)  144 
Георгијев, Елизабета (са бугарског)  133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 
Дретар, Томислав (са белгијског)  103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 

Жуховска, Агњешка Арент (са пољског)  
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 
Илић, Анђела (са македонског)  145 
Костић, Зоран (са руског)  118, 119, 
120, 121 
Коцић, Злата (са руског)  55 
Миленић, Жарко (са руског)  122, 123, 164 
Нешковић, Јасмина (са португалског)  
84, 85 
Поповић, Ксенија (са пољског)  53, 54 
Родић, Ања (са пољског)  52 
Спасић, Драгана (са пољског)  52 
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Станковић, Тиего Дејан (са португалског) 
23 
Стојковић, Душан (са словеначког)  
142, 143, 166, 167 
Танески, Звонко (са словачког)  131, 
132, 171 

Травица, Светислав (са руског) 165 
Трајковић, Данијела (са енглеског, 
грчког и македонског)  100, 101, 102, 
112, 146 
Трајковић, Ненад (са македонског)  145 

 
РЕГИСТАР АУТОРА ЛИКОВНИХ ПРИЛОГА 

 
Сликарство: 
 
Живковић, Драгослав  (број 1/ 2014, 
корице и стр. 28 и број 10/2016, 
корице и стране 6, 10, 22, 25, 28, 34, 
52, 56, 61, 64, 66, 73, 94, 106, 109, 
122, 148, 153, 178, 185, 187, 193) 
Ивањицки, Оља  (број 7–8–9/ 2016, 
стр. 21) 
Марковић, Бранислав  (број 2–4/ 2015, 
корице и стр. 40, 42, 45, 51, 53, 74, 
81, 88, 95, 98, 128, 130, 141, 146, 147, 
148, 150, 152, 164, 176, 178, 213 и 
214) 
Милић, Зоран  (број 2–4/ 2015, стр. 8, 
13, 24) 

Митровић, Горан  (број 7–8–9/ 2016, 
корице и стр. 6, 10, 16, 22, 32, 36, 50, 
56, 68, 70, 78, 82, 86, 91, 108, 144, 
153, 157, 162, 169, 170, 172, 188, 204, 
207, 208) 
Нешковић, Јован  (број 2–4/ 2015, стр. 
200) 
Томић, Раде  (број 1/ 2015, стр. 25–26) 
Тркуља, Радислав  (број 5–6/ 2015, 
корице и стр. 6, 14, 16, 30, 32, 37, 45, 
53, 55, 57, 60, 63, 65, 81, 98, 106, 109, 
110, 112, 139, 155, 179, 190) 
 

 
Фотографија: 
 
Крагујевић, Стеван ( број 2–4/ 2015, 
стр. 26) 

Ристић, Обрен  (број 1/ 2014, стр. 8; 
број 2–4/ 2014, стр. 104; број 7– 8–9/ 
2016, стр. 40, 42)            

 
РЕГИСТАР ПРИРЕЂИВАЧА 

 
Вучић, Зоран  151-152 
Коларевић, Владета  148 
Лилић, Драган  64–65 

Михајловић, Јефтимијевић Марија  
95–96 
Ристић, Обрен  2, 35 

 
РЕГИСТАР ИНТЕРВЈУИСАНИХ 

 
Богдановић, Недељко 28 
Миленковић, Димитрије 99 

Петровић, Сретен, 51 
Тркуља, Радислав Раша 82 
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РЕГИСТАР АУТОРА 
 

 
АУТОРИ ТЕКСТОВА 

 
Алексјањан, Хрант 164 
Анагностакис, Манолис  114 
Андрејић, Живојин 181 
Анушић, Анђелко  7 
Бакрач, Милица  13 
Бевц, Цветка  142 
Богдановић, Недељко  29, 51, 57, 59, 
99, 163, 180 
Богдановић, Стојан  20, 43 
Богојевић, Дејан 156 
Божин, Мирјана  39 
10 
Боранијашевић, Гордана  8, 69, 154 
Бос, Захари  101 
Броње, Ерик  109 
Василију, Лућијан 169 
Велимировић, Николај  88 
Влаховић, Гордана  31, 60, 176 
Влодарска, Ева  128 
Вуксановић, Дивна  12 
Вучић, Зоран  6, 152, 157 
Галина, Марија  123 
20 
Ганас, Михалис  117 
Гера, Алваро  85 
Гловјук, Сергеј  122 
Гњади, Гжегож  124 
Грабаж, Јадвига  129 
Грујичић, Ненад  68 
Дамјанов, Дамјан  134 
Демић, Мирко  78 
Димитрова, Кристин  139 
Димковска, Лидија  144 
30 
Димула, Кики  116 
Динић, Јакша  33, 93 
Добник, Иван 166 
Донева, Марија  140 
Дони, Клод  105 

Дретар, Томислав  111 
Душанић, Б. Мирослав  18 
Ђехћаж, Олгерд  127 
Ђорђевић, Горан 159 
Ђорђевић, Милан  79 
40 
Ђорић, Дејан  63, 82, 83, 149, 183 
Ђуричић, Александра  40 
Жуховска, Агњешка Арент  130 
Златковић, Драгољуб  92 
Замбор, Јан  132 
Ивановић, Иван  77, 173 
Игњатовић, Срба  3, 21, 36 
Иконић, Мирко  50 
Илић, Микица  48 
Јагличић, Владимир  70 
50 
Јанковић, Милош 158 
Јарош, Вјеслав  125 
Јелић, Добрашин  32 
Јовановић, Ђокица  87 
Јосифова, Екатарина Петрова  135 
Кардона, Хелена  102 
Карели, Зои  113 
Карлот, Николај 168 
Карузос, Никос  115 
Коларевић, Владета  148 
60 
Кото, Мија  84 
Костић, Зоран  67 
Коцић, Злата  38 
Крагујевић, Тања  37 
Красников, Генадиј 
Лакас, Гордин (Драган Д. Лакићевић)  
44, 86 
Ламбовски, Бојко  138 
Левков, Милан Петек 167 
Левчев, Љубомир  133 
Лек, Филип  106 
70 
Лекеш, Филип  108 
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Лилић, Драган  65 
Љубичић, Чедомир  19 
Мандић, М. Зоран 162 
Марковић, Каменко  34 
Мати, Филип  107 
Мијовић, Томислав 161 
Микић, Радивоје  25 
Миланков, Ивана  74 
Милановић, Р. Братислав  66 
80 
Миленић, Жарко  14 
Миленковић, Милица 26, 175 
Милић, Зоран  35 
Миљковић, Бранко  95 
Михаиловић, Дејан  46 
Михајловић, Јефтимијевић Марија  96 
Михајловић, Милица 178 
Мјарчињска, Катажина  126 
Мрожек, Славомир  53 
Мугерли, Ања  143 
90 
Недељковић, Живорад  73 
Недељковић, Оливера  41 
Нешковић, Јован  62 
Николић, Живко 153 
Павловић, Ранко  9 
Павковић, Васа  4 
Перишић, Радојица  76 
Песоа, Фернандо  23 
Првуловић, Борислав 179 
Пригов, Дмитриј 165 
100 
Радашкјевич, Александар  55 
Радева, Јаница  141 
Радић, Роберт 182 
Радисављевић, Хр. Зоран  15 
Радовановић, Мирослав  16, 174, 177 
Радојчић, Саша  97, 172 
Рајковић, Љубиша Кожељац  92 
Рајсел, Владимир  131 
Ристић, Обрен  22, 28, 87, 94, 150 
Ристић, Слађана  42 
110 

Ристић, Стана  30 
Ружевич, Тадеуш  54 
Сампсон, Фиона  100 
Сараскина, Људмила  90 
Сеферис, Јоргос  112 
Сибиновић, Миодраг  24, 58 
Скворцов, Константин  118 
Скиф, Владимир  119 
Славковска, Емилија  146 
Спиридон, Марија Касијан 170 
120 
Станковић, Бранко  45 
Станковић, Дејан Тиаго  47 
Стасјук, Анджеј  52 
Стојадиновић, Слободан Чуде 151 
Стојановић, Бранко  147 
Стојановић, Ивица  80 
Стојановић, Марија  27 
Стојановић, Санда Ристић  11 
Стојковић, Душан  17, 160 
Сугарев, Едвин Стефанов  137 
130 
Танески, Звонко  145 
Тјуљењев, Игор  120 
Толстој, Софија  61 
Томић, Раде  2 
Тодоровић, Мирољуб  49 
Тодоровић, Мирослав  56, 155 
Трајковић, Данијела  91 
Трајковић, Ненад  75, 98 
Тркуља, Радислав Раша  81 
Ћелијски, Свети Јустин  89 
140 
Ћирић, Лидија  81 
Ћирић, Зоран  5 
Франсоа, Роза-Мариа  104 
Христов, Георги Константинов  136 
Џунић, Слободан  64 
Шимоковић, Марија  10 
Шлехтер, Ламбер  103 
Шулц, Петер 171 
Ур.  1 
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РЕГИСТАР АУТОРА ПО РУБРИКАМА 
 
Живопис    
 
Богдановић, Недељко 28, 29, 51, 99 
Ђорић, Дејан 82  
Миленковић, Димитрије 99  
Петровић, Сретен 51 
Ристић, Обрен 28 
Ристић, Стана 30 
Тркуља, Радислав Раша 82  
 
 
Завичајност     
 
Андрејић, Живојин 181 
Богдановић, Недељко 180 
Динић, Јакша 33, 93 
Ђорић, Дејан63 
Коларевић, Владета 148 
Марковић, Каменко 34 
Нешковић, Јован 62 
Радић, Роберт 182 
Рајковић, Љубиша Кожељац 92 
Златковић, Драгољуб 92 
 
 
Источници     
 
Павковић, Васа 4 
Ћирић, Зоран 5 
Вучић, Зоран 6, 157 
Анушић, Анђелко 7 
Боранијашевић, Гордана 8, 69, 154 
Павловић, Ранко 9 
Шимоковић, Марија 10 
Ристић Стојановић, Санда 11 
Вуксановић, Дивна 12 
Бакрач, Милица 13 
Миленић, Жарко 14 
Радисављевић Хр, Зоран 15 
Радовановић, Мирослав 16 
Стојковић, Душан 17, 160 
Душанић Б, Мирослав 18 
Љубичић, Чедомир 19 

Богдановић, Стојан 20, 43 
Игњатовић, Срба 21 
Ристић, Обрен 22 
Коцић, Злата 38 
Божин, Мирјана 39 
Ђуричић, Александра 40 
Недељковић, Оливера 41 
Ристић, Слађана 42 
Лакас, Гордин 44 
Станковић, Бранко 45 
Михаиловић, Дејан 46 
Станковић Тиаго, Дејан 47 
Илић, Микица 48 
Тодоровић, Мирољуб 49 
Иконић, Мирко 50 
Милановић Р, Братислав 66 
Костић, Зоран 67 
Грујичић, Ненад 68 
Јагличић, Владимир 70 
Зајић, Радошин 71 
Кнежевић, Марија 
Недељковић, Живорад 73 
Миланков, Ивана 74 
Трајковић, Ненад 75 
Пришић, Радојица 76 
Ивановић, Иван 77 
Демић, Мирко 78 
Ђорђевић, Милан 79 
Стојановић, Ивица 80 
Ћирић, лидија 81 
Николић, Живко 153 
Тодоровић, Мирослав 155 
Дејан Богојевић 156 
Милош Јанковић 158 
Горан Ђорђевић 159 
Томислав Мијовић 161 
 
 
Ликовност    
 
Ђорић, Дејан 149, 183 
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Мостови     
 
Песоа, Фернандо 23 
Стасјук, Анджеј 52 
Мрожек, Славомир 53 
Ружевич, Тадеуш 54 
Радашкјевич, Александар 55 
Кото, Мија 84 
Гера, Алваро 85 
Сампсон, Фиона 100 
Бос, Захари 101 
Кардона, Хелена 102 
Шлехтер, Ламбер 103 
Франсоа, Роза-Мариа 104 
Дони, Клод 105 
Лек, Филип 106 
Мати, Филип 107 
Лекеш, Филип 108 
Броње, Ерик 109 
Ламберци, Вернер 110 
Дретар, Томислав 111 
Сеферис, Јоргос 112 
Карели, Зои 113 
Анагностакис, Манолис 114 
Карузос, Никос 115 
Димула, Кики 116 
Ганас, Михалис 117 
Скворцов, Константин 118 
Скиф, Владимир 119 
Тјуљењев, Игор 120 
Красников, Генадиј 121 
Гловјук, Сергеј 122 
Галина, Марија 123 
Гњади, Гжегож 124 
Јарош, Вјеслав 125 
Мјарчињска, Катажина 126 
Ђехћаж, Олгерд 127 
Влодарска, Ева 128 
Грабаж, Јадвига 129 
Жуховска Арент, Агњешка 130 
Рајсел, Владимир 131 
Занбар, Јан 132 
Левчев, Љубомир 133 
Дамјанов, Дамјан 134 
Петрова Јосифова, Екатарина 135 

Константинов Христов, Георги 136 
Стефанов Сугарев, Едвин 137 
Ламбовски, Бојко 138 
Димитрова, Кристин 139 
Донева, Марија 140 
Радева, Јаница 141 
Бевц, Цветка 142 
Мугерли, Ања 143 
Димковска, Лидија 144 
Танески, Звонко 145 
Славковска, Емилија 146  
Алексјањан, Хрант 164 
Пригов, Дмитриј 165 
Добник, Иван 166 
Левков, Милан Петек  167 
Корлат, Николај 168 
Василију, Лућијан 169 
Спиридон, Касијан Марија 170 
Шулеј, Петер 171 
 
 
Наша антологија    
 
Милић, Зоран 35 
Миљковић, Бранко 95 
Томић, Раде 2 
Џунић, Слободан 64 
Стојадиновић, Слободан Чуде 151 
 
 
Осврти    
 
Влаховић, Гордана 176 
Михајловић, Милица 178 
Миленковић, Милица 26 
Стојановић, Марија 27 
Радовановић, Мирослав 174, 177 
Првуловић, Борислав 179 
 
 
Погледи      
 
Богдановић, Недељко 57 
Ивановић, Иван 173 
Јовановић, Ђокица 87  
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Лакас, Гордин 86 
Микић, Радивоје 25 
Радојчић, Саша 172 
Ристић, Обрен 87 
Сибиновић, Миодраг, 24, 58  
Тодоровић, Мирослав 56 
Стојановић, Бранко  147  
 
 
Разлог     
 
Богдановић, Недељко 163 
Крагујевић, Тања 37 
Мандић, М. Зоран 162 
Радојчић, Саша 97 
 
 

Реч уредника    
   
Ристић, Обрен 94, 150 
Уредништво 1 
 
 
Трајања    
 
Влаховић, Гордана 31, 60 
Јелић, Добрашин 32 
Богдановић, Недељко 59 
Толстој, Софија 61 
Велимировић, Николај 88 
Ћелијски, Свети Јустин 89 
Сараскина, Људмила 90 
Трајковић, Данијела 91 

РЕГИСТАР НАСЛОВА 
 
А 
Анђео који ће одгајити твог анђела 41 
Алиби 79 
Аленова клешта 80 
Аутопортрет песме 97 
Амнезија 117 
Аутохтони 123 
 
Б 
Будућа самоћа 6 
Болеће пролеће 69 
Белег 73 
Благовест 104 
Бројање лишћа 110 
Бол старе разгажене ципеле 111 
Бунарски анђели 128 
Бесконачност 136 
Без дистанце или осврни се голобради 
младићу 147 
Болска 166 
Басарабијска ноћ 169 
 
В 
Вражогрначка звона 35 
Велигден 38 
Варијације о времену 55 

Вез на ветру Слободана Џунића 64 
Ветар са језика 98 
Великопољски 127 
Ветровита ружа 131 
Вилин коњиц 159 
 
Г 
Georgas Le Noir 46 
Грех 54 
Грчки језички слојеви у именима вода 
тимочког слива 93 
Глинени човек 138 
Грчка свеска 155 
 
Д 
Дневнички записи 16 
Детаљем до универзалног 27 
Деветстопетнаеста година у прози Б. 
Нушића и С. Јаковљевића 60 
Дневник Софије Толстој 61 
Део спознаје 75 
Достојевски као пророк и апостол 
православног реализма 89 
Достојевски и православље 91 
Дантеова пећина 100 
Деструкција човека 125 
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Докази 135 
Деценија 158 
Државни сатиричари и ини 173 
Дискреције Драгослава Живковића 
184 
 
Ђ 
Ђаволи са четири прста 19 
 
Е 
Евиденција 12 
 
Ж 
Животни мото 68 
Жудње 113 
Жалба 137 
 
З 
Зашто Исток 1 
Зоран Милић, данас 36 
Змијски брат 50 
Звезде петражалке 132 
Златни анђели 140 
Звук харфе 156 
Значај лексиколошког проучавања 
говора југоисточне Србије 180 
 
И 
Име 13 
Импровизације 39 
Издаја музе 42 
Из историјске прошлости Тимока 62 
Источносрбијански речници – пред-
стављање ова два речника кроз 
питања и одговоре 92 
Исток ипак (реч уредника) 94 
Из детињства 130 
Исток – први јубилеј 150 
 
Ј 
Језичка прошлост Тимочке крајине 33 
Јегоров пут 45 
Југословенске хронике 85 
Јавни наступ 145 

К 
Каљаче 7 
Кум на бициклу 9 
Књижевност југоистока Србије у на-
уци 30 
Као неки изгубљени накит у мраку 47 
Казивања Солунаца 59 
Књижевно дело Слободана Џунића 65 
Купање камена 101 
Крак компаса 105 
Кораци 129 
Камен 141 
Књига 160 
Ка плаветнилу 161 
Књига од имена и презимена 179 
 
Л 
Лепота света у ме се улива 2 
Лира и збиља 24 
Лира и збиља (други део) 58 
Лист тополе 112 
Лопов у мислима 116 
 
Љ 
 
М 
Мој пријатељ незнаник 53 
Морфологија бајке 144 
Модел 146 
Мање познати записи српских народ-
них песама и басми из околине 
Књажевца Јеремије М. Павловића 148 
Митровићево меланхолично царство 149 
Метапоезија  164 
 
Н 
 
Није него 21 
На дрвеном жлнском мосту 22 
Немоћ или: Прича с оне стране листа 29 
На капији медитерана 40 
Ниче и Достојевски 88 
Ноћни гласник 102 
На ивици језера 108 
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Неземаљска љубав 118 
Наметљивица 143 
 
О 
Опсесија 18 
О жени у Његошевом делу 31 
О тиранству и тиранима у Његошевом 
делу 32 
Од светлости, од прашине 37 
Отргнуто из заборава 44 
Отисак жеље 109 
Одбрана од нарастајућег бездуховља 
и ништавила 152 
Одбрана поезије 154 
Олтар међу богишима и божицама 
163 
Олтар у планини 163 
Онострани љубавници 165 
Острво 168 
О срећи 172 
 
П 
После потере 5 
Прва реченица 15 
Приче о путу парње и страсања или 
романи Борислава Станковића 25 
Прича о заборављеном сликару 34 
Прометејска својства Милановићевог 
певања у недоба 56 
Приче о Светом Сави 66 
Последњи пир 71 
Писац из Куршумлије 77 
Поглед са Тенеске тврђе у дубине за-
борава 78 
Песме 84 
Песник ватре и смрти, празнине и за-
борава 96 
Православље 115 
Пушкинов трг 120 
Порука 126 
После Вавилона 139 
Прислушкивања 142 
Природа као облик хармоније 174 
Поет в јужних горах 175 

Примат импресије 177 
Песничка олуја 178 
 
Р 
Раде Томић данас 3 
Разговор са Недељком Богдановићем 28 
Разговор са Сретеном Петровићем 51 
Разговор са Радиславом Рашом Трку-
љом 82 
Раша Тркуља, источносрбијански 
сликар – хајдук 83 
Речник тимочког говора 92 
Речник пиротског говора 92 
Разговор са Димитријем Миленкови-
ћем 99 
Романтика 171 
Рача-Лепеничко среско место као 
стециште Тимочана  крајем 18.и 
почетзком 19. века 182 
 
С 
Син/дарела 10 
Споменик 14 
Сновни сновар  17 
Срба Игњатовић у Књажевцу 20 
Снови 49 
Стриц 52 
Слобода за језик 67 
Све дубље 70 
Село невесело Недељка Богдановића 87 
Све оно што сте желели да знате о 
Достојевском 90 
Страшна је то игра 103 
Сидонска омладина 114 
Српској браћи 119 
Смрт у капели 124 
Само ноћу 134 
Свеопшта гугутка 153 
Сан је она јава 157 
Српска средњевековна жупа Тимок у 
земљи Тимок 181  
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Т 
Трајашности 4 
Тајна прасловенског света (О Брани-
славу Марковићу, сликару) 63 
Тема жртве и искушења у Казанцаки-
совом делу 86 
Трагање за бићем 95 
Траг 107 
Ти и ја 122 
Тај, наш човек 167 
 
У 
У потрази за изгубљеном истином 48 
Углавном ведро 72 
У сенци дивље трешње 76 
Улица Карго 106 
Украдено пролеће 121 
 
Ф 
Фоловери 81

Х 
Хаику-албум 26 
Хермелинска кућа 74 
Хотел Калифорнија 133 
Хумана песма 170 
Хватање смисла у језику 176 
 
Ц 
Циклус – песма 11 
 
Ч 
Чувар стада 23 
Читање историје из језика 57 
 
Ш 
Шака мога брата 8 
Шињел 43 
Шта Ниш чека 151 
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ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ, 
УМЕТНОСТ И КУЛТУРНУ БАШТИНУ 

 
ИСТОК излази 4 пута годишње у тромесечним свескама.  
Годишња претплата износи 2.000 динара, за иностранство 80 евра. 
Наручујем _________ примерака часописа ИСТОК 
Име и презиме, назив установе или предузећа: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Адреса: __________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Претплата се може извршити у свакој пошти или банци на текући рачун број:  
200-2703160101921-09 (Банка Поштанска штедионица), прималац: Уметничка акаде-
мија Исток Књажевац, са назнаком „за Исток“. Оваквом уплатом обезбеђујете да, 
чим уплатите и пошаљете ову наруџбеницу, читаве године добијате часопис на адресу 
коју наведете. 
 
Инструкција за уплату из иностранства:  
Preko posredničke banke/ INTERMEDIARY INSTITUTION: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT, 
SWIFT: DEUTDEFF. Na račun/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Banka Poštanska štedionica a.d. 
11000 BEOGRAD, SWIFT: SBPORSBG. BENEFICIARY CUSTOMER – NAME & ADDRES: 
RS35200270316010100347, Istok Knjaževac, Kej Dimitrija Tucovića 8, 19350 Knjaževac 
 
 
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: Претплатник на часопис Исток стиче право на бесплатан 
пријем свих издања едиције Исток у години за коју изврши претплату 
 
 
Контакт адреса: 
Уметничка академија Исток Књажевац,  E-mail: 
19350 Књажевац,  istok.akademija@gmail.com 
Кеј ДимитријаТуцовића 8,   Telefon: 
Пошт. фах 58  064 864 33 75 
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