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МОЈА ПЕСМА 
(избор из поезије)  

 
 

ГОРДАНА ТОДОРОВИЋ 
 
 
ПЕСМА МОГ ДИСАЊА                                                   

 
Ево: под мрштинама маторим седамдесет година,   
старац је први јелове торњеве ставио на сунчана 

звона града, 
па су се и голи Цигани увили у хармонике и 

пошли за њим. 
 

Ево: жена чија дојка никад није увирала у уста, 
освешћује праве зидове ладолежа у дечијем 

вртићу 
и мајчинско лалање допуњује китом здравца. 

 
Ево: девојка, стиснута сенка између мајчиних 

очију, 
Слаже своје дане у сликовницу за рођендан 
        бригадирке, 
препуштајући душу акварелском мору прозирних 

јабучица. 
 

Ево: да не би видео кундак са зовућим девојачким 
именом, 

суседов граничар бежи од нашег младића 
звезданог чела, 

праћен мирисом љубичице коју је код нас згазио 
његов пас. 
 

Ево: приватни атар ка гробљу се помера, 
а сеоска је месечина ко сенка прве сијалице, 
а одмори су маловремени ко родној биљци 

крунице. 
 

Ево: радник који целим животом поздравља овај 
дан, 

на свом другом спрату Титово срце има за небо, 
и песмарицу необјављену носи у своме бићу. 
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Ево: музичар трепери јабланичким мелодијама, 
а вајар је са девојчицама росне крви 
тамо где се земља ваја у чаробне облике. 

 
Ево: тешко је изрећи песму шеснаест милиона 

песника, 
то може само наше инаћење целокупноме 

труљаку, 
да васиона буде опојена као набобали виноград. 
 
 
ПЕСМА ОЧИЈУ 
 
Десет малих година држала сам свог оца за руку,  
Он је, као и ја, удахнуо чистину на сврљишком камењару. 
Туђе му је било што је био у жабљој жандармској одећи. 
Шљивовица га је пила – ко сваког освојеног  
 Србина. 
Своју стару, сиромашну мајку пажљиво је под 
 руку водио у нужник. 
Своју жену звао је „друже“, а дете хранио  
 нежним очима. 
 
Војницима није користио руке за дрва. 
Влахиње није вукао за рзнобојке ресе у златан  
 пласт. 
Трбушарима није ишао са срцем на колену.  
 
Славио је светог Алимпија шаком жита и  
 цветоликим колачем  
и кандилом у коме је била запаљена суза тог  
 мрака,  
без Манасије, закрчене ружама и с пауновим  
 репом на вратима. 
 
Једне ноћи четници су дошли по његов сиви  
 живот, 
јер је говорио са сестром девојке којој су лице  
 изболи иглом. 
Једног полицијског часа нишанили су га што  
 задоцнелог шегрта прати до куће. 
Једне зоре партизани су му рекли да дође у  
 тамницу. 
Стражар му је ометао замршену мрежњу носећи  
 ме оцу.  
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Отац ме је миловао мојом јабуком, док није  
 одаљен. 
 
Неко је препричавао његову смрт као  
 партизанско убиство. 
Други је онадио мајку да су га узели за бујицу  
 на Београд. 
Ја сам плакала на под желећи да исплаћем и  
 жиле. 
 
Затим су заплаветнили дани и ја сам расла. 
Мајчине руке утркивале су се у једној стаклари. 
Детиња проја била је слађа од месеца заривеног  
 у наранџу. 
 
Тада сам ишла ка једанаестој години и уплела у  
 витице прву песму.  
Она је била једнолична као бублање ратне  
 локомотиве. 
Али је била за ослободиоце – али сам цветом  
 затрпала оца. 
 
О, ова земља која се црта као раскриљена птица! 
стално ми се преко понеког јавља, откако зна да  

је волим. 
Можда сам јој рекла зашто моја љубав има косу  
 од јоргована. 

 
 
АКО ТО КОГА ЗАНИМА 
 
Ако кога занима, ја сам се у росном собичку  
 уцветала у песме, 
јер су у мојим птичјим јутрима тињале очи свих  
 оних људи 
који су прошли поред мене застрвени својим  
 трепавицама, 
док моје име још нико „важан“ није оловно  
 прославио. 
 
Ако кога занима, то је било кокошије двориште,  
закопано у сенке дебелих кућа, са безглавом 
 баштом, 
једном и спутаном јабуком и два клозета, 
од којих први служи газди, као и остале његове  
 зделе, чист.  
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Ако кога занима, газда се чинио одличним  
 фронтовцем 
изгрепкао је лопатом радне часове из једне  
 песничке године, 
пензију носио као ђердан, ковао приватну бурад 
 где се крио од акције 
и могао да плати награди радио, који сам  
 ослушкивала због – Кадињаче.  
 
Ако кога занима, официрка је младила у  
 доземљу засутом везовима, 
Час су јој ноге биле повијене у најлонске велове,  
 а час гладна 
и чини ми се да јој је срце каткад поруменело од  
 стида  
што војници на њеном угљу добијају регрутске 
 смрзнуте жуљеве. 
 
Ако кога занима туберкулозни човек звани 
 Здравко, 
Он се покривао стеничњаком у виду јорганског  
 дроњка, 
редован био у свакој радној поворци а гладан, 
продао крадом фронтовска колица и почео да  
 мокри 
на руже које су откуцавале у његовој  
 прашкастој кожи. 
 
Ако кога занима како се ипак пишу моје лепе  
 песме,  
нека да да му сирове родне крошње приждеру 
 косу, 
нека да своје зенице као оргедала оних простих  
 цветача  
оних жена које живу љубав роде у љутом  
 шљивику, 
оног дечјег плача што измеђ звезда прокапље и  
 којим воли човек.  
Ако кога занима, ја нисам гладиља за аплауз  
 рукавица,  
нити ће срце престати да ми се стеже око земље,  
око дана који ће росу сркати из девојачких груди, 
око младосног радника с најлепше великим  
 рукама 
које ће и сунце испрегнути из златних облачића,  
 у дечју зору! 
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ПЕСМЕ 
 
Од све љубави само сам очи видела, 
јер нисам хтела више од цвећа пролећу. 
Како је чиста тишина вода јутарњих 
на нашим уснама, на смрвљеним звездама! 
 
Није прштао бисер у мору ковитлавом,  
нисам, ко шкољка, пољупцима пловила, 
када сам сунце сликала као јагоду, 
а земљи травне загрљаје жуборила. 
 
У пени ђурђевка сан сам одболовала...  
а с песмама је неко ca собом приснији.  
Само птице смеју да газе траву  
и да јој водену огрлицу попију. 

 
 

О ЛОРКИ 
 
Гарсија Лорка, драга његова свитања, 
за човека је само човек  споменик, 
а он га воли, млад и младостан, 
јер песник и не зна кога све је волео. 
 
Гарсија Лорка, лик сам му само видела 
мађијом песама које су пена сокова, 
из девојачких је груди росу сркао 
и дечјим плачем што између звезда прокапље волео, 
срце се око земље стезало. 
 
Гарсија Лорка, у љутом српском шљивику 
као наранџа крви он је топао, 
песник што земљи загљај травни жубори, 
он, тореадор наги, само с љубављу, 
када је ружа светлости на рогу бика запевала. 
 
 
СПАЉИВАЧНИЦЕ 
 
Ha носилима су их убацивали у пећи и сагоревали.  
Уз лавеж паса одводили су их у смрт.  
Девојчицу косе као сунцокрет остављали су да  
           проси.  
Рушили су зграде гусеничастим ноктима тенкова.  



часопис исток
књажевац

година 2017 
број  14 –  15 

 
 

 14

А комунисти су певали у тој згради од бодљикавих  
             жица  
остављајући своја тела мртва под лекарским  
          иглама  
и у томе бодљикавом пепелу  
крили бајонете зоре, оштрије од сечива ножа. 
 
Разривали су им тела булдожерима, 
користили су им кожу као хартију за слике, 
људска тела, откинута од сна, горела су 
док није слобода угасила бодљикав пламен  
             нечовештва 
 
и упалила бакље мира 
да руке без жигова ропства грле росу 
и граде мост достојанства земље 
и чувају пламен људских достигнућа. 
 
ЛИЦЕ ВЕКОВА 
 
Твоје празнично, трепераво лице 
лепше je у од славолука птице,  
литица која сањари;  
као из вала лавље рике израсло,  
као звездани пелуд над стихом стражари,  
од струне харфе што кану у Јадран – неугасло. 
 
На њему векова бисер се круни 
у осмех се у њега ко у шкољку урезује, 
на њему се вије суза поколења; 
твоје су црне очи изрезане муњом 
да сунце у влати опевају 
у мач у литици, никад не оплачу. 
 
У њему раскршћа као кринови светле  
у крила секу песме. 
Твоје je лице лице тврђаве победопламене  
ко зоре лук што се у наш бат утапа, 
твоје je лице бисерни отисак гусала  
и – плода новог жара чесме. 
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ПОНОСНО КЛАСЈЕ 
 
О, класје које си хранило слободу  
кроз векове, таласаве ко море,  
ко златни шумор твој je земља ове зоре  
светла изнад збратимљених вода. 
 
Ти бразде увек хранило си миром  
и кад су равницу нам и име из крви пили,  
и кад je крвник клао ту земљу над лиром,  
и кад су људи децу ко робље губили. 
 
Јер за мир ти си никло, 
за празник и за песму, 
из љубави и народа, ко поноса семе, 
јер пева твојих стабљика звездано повесмо 
и данас за мир и јутара ко булка румених бреме. 
 
О, класје које сад застиреш миром 
небо и земље златне мравињаке, 
запевај као љубав у срца дијамантском виру 
и очи ко сунцокрете зазидај у видике!... 
 
Нек виде они који су земљу секли  
и зидали куле ропства на костима и колевке  
       окивали  
и крв људску ко драгуље расипали и пекли  
људе, од варвара мањи и потискивали 
 
и убијали читаве земље и исељавали 
да народ није мали, 
да класје шумори ко море 
које je видело све те огреботине земљи на лицу  
и реч која je устала од ропства да се брани, 
 
 
да више нико не сме класје да попали, 
да сви имају руке пуне љубави, зоре, 
да више нико оружја не забада 
у језика и живота клице, 
да више одојче у кули мртвих не страда, 
да срећа je овај дан златодлани 
који класје живота храни. 
Спавај, љубави, спавај сном спавача који реч  
            тражи 
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усном росном на којој васиона 
звездани празник слави, 
али који ће проћи векова друмом 
од птица и од пролећа нежнији, потражи, 
љубави ону кулу од глава 
тамо где си процветавала 
и птицама и пролећу јави 
да бpyje сунчана у теби 
нових извора звона, 
да земља дан без напуштених огњишта слави, 
дан у коме нико више не би  
заустављао љубав кад цвет би постала она. 
Сањај, љубави росогласа, 
над земљом са ђерданом житишта  
као сребрни цвркут ласта 
који не зауставља ништа! ... 
 
 
MOJA MAJKA И ПРОЛЕЋА 
 
Moja je мајка добра као храст зборани 
што сунце из жила даје. 
Као џиновско дрво небо живота храни 
и вучје завијање ветра отклања од живота сјаја. 
 
Она шије дневно по осам часова  
за сиромашке што беру звезде  
у овој ноћи срећној 
и на њеној машини земља кроји лепоту, 
у њеним рукама, светлим као сунцокрети, 
певају под њеним срцем од сунчевих зракова гнезда. 
 
Она шије за напуштену децу 
што плачу на путевима с порцијом љубави, 
за напуштене жене 
ко сенке што тамне под кровом ветрова, 
за напуштене старце, 
мрке ко пепео покрај огњишта пепела, 
она би да све очи буду ко срећа 
загледане у видике, светиљкама и сновима настањене. 
 
Она шије убрусе и чаршаве од цветова трешње, 
јастучнице од плаветнила неба, од сунца, од траве, 
брисаче од перуника и локвања, 
лепи капице шарене за децу за Нове године 
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и умотава им играчке, воће и слаткише 
за дечјопрсте јелке, 
она je самотна као храст с муњомлеком  
у одмотавању конца и времена 
да би људи самотни 
пронашли љубав росе што спава 
у птицама и у људским длановима на путевима, 
да би пронашла смисао 
свим на свету пролећима. 
 
 
КРИЛАТЕ ВАТРЕ 
 
Је ли то моја песма, степа гушћих од звезда, 
о, бело дрвеће наде, о, оно што сви траже!... 
О, недозрели пољупче облака, је ли то моја љубав 
кад роса ми на чело стихове слаже?... 
 
Је ли то наручје бескраја што кроз мене тече 
што цвета као воћака грање? 
Је ли то брдо, пренесено у моје зенице, 
је ли то жубор, топао као орање? 
 
То су крилате ватре, устрепталозрачне 
које кроз дане носим да китим говор земље, 
то су по земљи расути празници срца, 
да будем сунце снова у маслачку сунцостремљњ. 
 
То је влат, топла као одлинак крви 
борца за братство што снег часова чува, 
пијане грлице руку у сунцу загрљаја 
да беру разлатиченог неба пупољак први. 
 
 
MOJA ПЕСМА 
 
Moja je песма љубав под мимозама кућа,  
моја песма, урезана у буктиње нових обзорја,  
и ново крило света под челом новог сунца,  
споменик je већи од живота који сазвежђе излива. 
 
У пени jедне росе, у ломном цвету мог чела  
пролеће једне ватре тврђаве једног лета  
носи у непрелет-пелуду мојих руку  
и реч ме с белутка месеца убира смело.  
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Moja je песма песма радара што су шкољку звездотока  
       ноћи 
поклонили сновима људским још у росопехарима, 
песма зидара на каменом јарболу снова, 
моја je песма морнара што тону и роне са зором, 
песма заједничког пелуда белих нада, 
песма унука и прадедова. 
 
Moja je песма песма багера звезданих пролома  
и сирена гордих, победом разиграних,  
мoja je песма армираних бетонских сагова  
и оних што ласте свог пролећа ућуткавају дуго  
и оних што су детлиће-снове расули омладинском  
        пругом. 
 
 
ЦВРКУТИ ЈУТАРА 
 
Растемо кроз наше прве сунцојаве, 
кроз маја прве росоуспаванке,  
у нама љубав грли димност једну изграналу,  
у нама слобода тражи земљу широкоразмерно. 
 
И да понесем у смеху презагрљајене луке  
и насмејано жбуње у очима,  
да праху водоскока будем кап с цветних образа,  
кише да ме љубе, тихе, прашницима, 
 
треба да жубори певају тунелским пећима, 
шуме да недре за снове проналазача германијума, 
водоскоци да нижу бисере снова за песме 
нове док растемо љубавоплодећи земљу фабрикама кише. 
 
И да песме буду лепе као векоросе шуме,  
да од њих певају љубичаста крила  
и бели шумор њива, румен-сенке дана,  
треба да буду дечака небомбардовани снови, 
 
треба да буде зоре љубавоплима руку, 
на пергаменту слепоочница димњаци да запишу песме 
и да мај пропламени као вино звезда 
и да мај буде дрхтај сунца што тече 
 
кроз звукозове видика у модром брегу што сања,  
зрачне кликуте што бере с цвета  
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и пламен грозда сања, та говороружа  
док усна ми je предео што лута. 
 
Бдим у сенци траве као ватра црне шуме,  
ко сунце говора у сазвежђу сваке руке,  
бдим у зиду звезда, бдим у сну цвета  
ко ваздуха откривено злато што спава. 
 
О, довршена трешњо у пољупцу, 
па сам мај, савијена ружа за песмом, 
мај довршеног живота песмостора и митннг стожеље 
радника, по свету расути празници срца. 
 
У мени сања земља векосветиља.  
На длану кап света отишињава.  
У слуху пролеће, дрхтаво као птица.  
Од маја буде се цвркути јутара. 
 
 
ПОРТРЕТ                                                        
 
Дрхти цвеће на столу, 
јер ја сам за столом, 
и моје срце дрхти 
као што, можда, цвет својим  
мирисом казује љубав. 
Као што цвет сам себи 
рогове мириса из неповрата враћа. 
Ако те задиви мир и сребро орања, 
можда те задиви живот твој као облак из грања. 
Ако те задиви живот твој као љубичасти лептир облака  
            нов, 
мајка не може да прежали мајчинске жеље у латицама, 
него их на чело твоје савија,  
када се за строгим луком птица цела младост пролама, 
велика као јутро које те поздравља, љубичице с челенкама. 
 
 
ЉУБАВНИ ПОЗИВ НЕПОСТОЈЕЋЕМ 
 
Дођи, да покушамо. 
Ја знам да ћу опет стајати негде, далеко изван нас, 
наслоњена на зид у најудаљенијем кутку собе на четвртом  
         спрату. 
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Гледаћу великим очима, 
са јако уцртаним понорима на свом лицу, 
са доста ироније, 
можда, 
и са нешто мало сажаљења:  
шта раде ови људи?  
Свеједно. 
Ја сам најзад разумела да оно 
што је у јорговану није нимало важно. 
За сањање нису постеље потребне. 
Питање је сасвим друкчије постављено: 
да ли ћемо затреперити заједно 
као оне две жице на Рилкеовој виолини, 
из којих гудало мами исти звук. 
Али ни он није знао 
на каквом смо лудом инструменту струне ми  
и ко је мајстор, који нас држи у руци.  
Свеједно. 
Није ми потребан човек да бих могла себе да лажем. 
Исувише волим самоћу, а да бих могла остати сама. 
Исувише ми смета галама, а да бих могла остати сама. 
Лутала сам довољно.  
Лутаћу још довољно на свом путу између два дрвета 
на свом путу од колевке до мртвачког сандука, 
од једног лежишта до другог. 
Пa зашто не би дошао ипак ти  
иако знам да не постојиш?  
Био би ми као вода.  
Ништа не волим као воду,  
хладан млаз кроз гркљан,  
никад ми није досадила, 
никад је довољно није било. 
Овај бокал воде што за сваким обедом попијем сасвим  
нека ти буде доказ 
да би ми био довољан један човек,  
само да те нађем.  
Ко зна пре колико времена су  
немилосрдни богови завидљиво расекли мене на две  
       половине,  
и сада тражим ону другу.  
Надам се да си то ти,  
иако знам да не постојиш. 
Свеједно. 
Ја немам своје тренутке коме да дам 
и зато те зовем. 
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Дани се лako пспуњавају сатима и минутима,  
у месецу је бpoj дана тачно одређен  
и свака година има дванаест избројаних месеци.  
Године, месеци, недеље, дани, сати,  
хоризонталне и вертикалне линије на тачној табели,  
испуњени квадрати ca црвеним, црним и плавим садржајем. 
Дођи. 
Да покушамо. 
Можда се с тобом нећу осећати као ивер у туђем оку,  
као тужна, неспокојна авет међу мирним мртвацима. 
Стајаћу. 
Гледаћу нажалост и опет и издалека. 
Ко зна, 
можда смо једно другом течност, која испуњава врч 
           до врха. 
Да ли да те благословим, да ли да те проклињем, што  
не постојиш? 

 
 

Избор из поезије Гордане Тодоровић сачинила Милица Миленковић 
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ПОЕЗИЈА ГОРДАНЕ 
ТОДОРОВИЋ1

 
 

 

Милица Миленковић 
 

 „Десет малих година држала сам свог оца 
за руку. / Он је, као и ја, удахнуо чистину на 
сврљишком камењару“, каже песникиња Гор-
дана Тодоровић у почетним стиховима једне од 
својих аутобиографских песама, отварајући нам 
тако на само њој својствен поетски начин, ка-
пију свог живота и села Драјинца, где је рођена 
6. октобра 1933. године. 

 Кућа Тодоровићевих у поменутом селу 
налазила се преко пута школске зграде. Из те 
куће прво је „одаљен“ отац Радомир, вероватно 
стрељан у Другом светском рату, а потом су 
отишле мајка Лепосава и ћерка Гордана, пут 
Параћина, Ниша и Београда. У Параћину Гор-
дана Тодоровић завршава основну школу. У 
Нишу похађа гимназију, али пре матуре одлази 
са мајком у Београд на лечење. Београдске дане Гордане Тодоровић обеле-
жиле су четири збирке песама: Гимназијски тренутак (1954), Сунце (1959), 
Срце завичаја (1965) и Поносно класје (1973). 

 Након одласка из породичне куће у селу, Лепосава и Гордана Тодо-
ровић су стални подстанари. У Нишу у Београд-мали за време гимназијских 
дана, а у Београду у Брегалничкој улици, почетком педесетих:  

 „Са Горданом Тодоровић сам се упознала у њеном сиротињском, бе-
оградском дому, у Брегалничкој улици, изнад Црвеног крста, у којем је 
становала с мајком. Кућа у којој је становала (Филаделфија систем) била је 

                                                        
1 Рођена  је у Драјинцу код Сврљига 1933. године. Школовала се у Параћину и Нишу, где је у 
Гимназији Стеван Сремац, у литерарној дружини Његош, дошао до изражаја њен песнички 
таленат. Још док је била у гимназијској клупи песме јој је објавио Оскар Давичо у Делу. Те песме 
су се после нашле у првој збирци песма Гинмазијски тренутак за коју је добила Бранкову награду. 
Њене песме, са бројним кованицама у духу народног језика, донеле су нову свежину у српску 
поезију. Породица  јој се преселила у Београд, aли Гордана због свог јако нежног здравља и 
болести која ју је целог живота пратила, није могла да се запосли. 
 Умрла је 1979. године у Београду, у пуној стваралачкој снази оставивши иза себе четири 
објављене збирке, али и много необјављених песама. 
 После њене смрти у родном Сврљигу је установљена књижевна манифестација 
Горданино пролеће и годишња књижевна награда за песникиње Гордана Тодоровић. 
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типична за предратна, радничка предграђа, са становима од собе и кухиње, 
с чесмом насред дворишта и заједничким тоалетом. Када сам ја банула код 
Гордане, она је љуштила кромпир. Припремила је основне намирнице да би 
мајка, чим дође с посла, што пре зготовила ручак. Памтим и рат, и после-
ратне оскудице, и свакојаке невоље, све до глади – буквалне и неумољиве – 
али, такво сиромаштво нигде и никада нисам видела.“ (Штефан, 1989) 

 Седамдесетих година, из улице Брегалничке, преселиле су се у нови 
стан у Улицу Милошеву (солитер D, VI спрат, стан 38), преко пута Новог 
гробља. 

 Несразмерност духовног богатства и материјалног сиромаштва, ути-
цала је на стваралаштво песникиње. Запажа се и несразмерност у њеном 
песничком опусу (њена четврта књига писана у „новом стану“, Поносно 
класје, обимнија је од све три претходне књиге заједно). О томе је Гордана 
Тодоровић записала: „Ове песме писане су у време кад сам први пут боравила 
у модерном стану, изолованом од радозналих очију дворишта у којима се 
није ни могло стварати осим на махове кад је тихо, ноћу. Сада је у мени 
букнула бујица дуго задржаваних речи и токова лирике...“ (Тодоровић: 2006, 
198) Из седамдесетих година остало је неколико рукописа Гордане 
Тодоровић у издавачким кућама, али и њена најобимнија збирка песама 
Поносно класје (1973). Но, тих година болест напредује и на лето, 23. августа 
1979. године, Гордана Тодоровић умире. Њена урна са пепелом, након 
двонедељног боравка у стану крај узглавља мајке Лепе2, смештена је на Но-
вом гробљу у Београду где се и данас налази. 
 
 

ГОРДАНА ТОДОРОВИЋ  
У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

 
 
 Време настајања песничког опуса Гордане Тодоровић можемо одре-

дити узимајући за репере почетак стварања који се поклапа са почетком 
педесетих година двадесетог века и траје све до њене смрти, тачније до лета 
1979. године. 

 Песничко дело Тодоровићеве нашло је места у четвртој етапи после-
ратне српске поезије, у етапи камерне стилизације коју углавном одликују 
естетизам и култ чисте поезије: 

  „Извесног спонтаног аутоматизма у повезивању и ланчаном распр-
скавању метафора има и код Гордане Тодоровић (Гимназијски тренутак 
1954, Сунце 1959, Срце завичаја 1965). Она је у почетку наглашавала дес-
криптивну непосредност своје социјално усмерене лирике, да се касније 
                                                        
2 Розаријум за којим је трагала Лепосава Тодоровић, обезбеђен уз помоћ песника Драгана 
Колунџије и Драгише Миљковића, брата Бранка Миљковића, заувек је описан молитвеним 
речима једне мајке: „Молим те, сине Драгане (Драган Колунџија – прим. М. М.), помози ми да 
нађем розаријум за урну моје Гордане, да имам где да одем и однесем јој цвеће, поразговарам 
са њом као да је моја Гордана жива...“ (Колунџија: 1996) 
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готово сасвим преда пустоловини језика, у коме, ретким смислом за спајање 
и грађење речи, открива неслућена, каткад и неразговетна лексичка сазву-
чја.“ (Палавестра: 1972, 166–167) 

 Нови поетски сензибилитет који налазимо у четвртој фази јесте при-
хватио тековине авангарде, али није ширио границе књижевних норми већ 
се определио за „суздржану, интелектуалну и ерудитну поезију стилизоване 
апстрактности“ (Палавестра: 1972, 161). Одлике поезије која настаје у овој 
фази су: складност облика и перфекција израза, неоромантичарски тонови, 
надреалистичка херметичност, апстрактна метафоричност, симболика мита 
и историје. (Палавестра: 1972, 161) 

 Поред Ивана В. Лалића и Борислава Радовића, представници овог 
правца су: Велимир Лукић и Јован Христић (део квартета младих Новог по-
колења са којим Гордана Тодоровић улази у српску поезију), Бранко 
Миљковић, Божидар Тимотијевић и Вук Крњевић. 

 Пишући о квартету младих Новог поколења, Борислав Михајловић 
Михиз оставља једну од најчувенијих синтагми која се данас везује за име 
Гордане Тодоровић – „загонетка наше поезије“. Ово се није односило на 
квалитет њеног првенца Гимназијски тренутак, већ на будући развој 
песничког дела. Но, временом је песникиња заиста постала загонетка наше 
поезије. Саша Хаџи Танчић наглашава:  

  „Од оних дана када је објављена њена прва збирка песама па све до 
смрти, Гордана Тодоровић је врло истрајно остављала свој и својеврстан траг 
у нашој поезији која се развијала на овом тлу у преломном времену 
одбацивања догматских заблуда из једног периода неспоразума. Остаје 
историчарима књижевности да одреде допринос њене поезије – тачније 
место које јој припада.“ (1984: 92).  

 Двадесет година касније Бојана Стојановић Пантовић примећује:  
 „Њена (Г. Тодоровић, прим. М. М.) прерана смрт оставила нам је у 

наслеђе четири песничке збирке и један постхумно сачињен избор песама 
(1984), као и опомену да је песништво Гордане Тодоровић данас готово за-
борављено, а свакако недовољно прочитано и вредновано.“ (2005: 156). 

 У песништву Г. Тодоровић књижевни критичари налазе чистоту 
лирског говора који долази из аутентичне свакодневице послератног живо-
та, интимистички интонираног, али лексички веома богатог и осетљивог, те 
осећајно, органско спајање друштвеног живота са животом природе. Сма-
трају да је Гордана Тодоровић, поред надреалистичких и 
неосимболистичких особености своје поезије, задржала у највећој мери со-
цијалну усмереност песме. У току вишедеценијске културе заборава у српској 
књижевности, пут до читалаца често је налазила песма Љубавни позив 
непостојећем као репрезентативни пример обраде мотива љубави који је 
„свуда присутан акорд у поезији Г. Тодоровић, њено свепрожимајуће 
осећање и бит њених етичких и естетских вредности“ (Танчић, 1984: 90). 
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ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ  
ПОЕЗИЈЕ ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ 

 
 

 Песнички опус Гордане Тодоровић у свом развојном току садржи три 
фазе: почетничку, у којој Гимназијски тренутак заузима основно место, 
средњу или прелазну (Сунце и Срце завичаја) и, трећу, зрелу фазу њеног 
рада, коју сачињавају збирке песама Поносно класје и Цвркути јутара 
(постхумно издање, 2016).3 

 Осим у стилском поступку, у Горданином опусу нема већих дифе-
ренцијација и осцилација када су у питању тематско-мотивски и идејни 
оквири. 

 Водећи глас њене поезије је лирско ЈА које се претаче у МИ. Прелазак 
са лирског Ја на МИ код ове песникиње увек је мотивисан њеном 
унутрашњом спознајом колектива: 

 
 „Ако то кога занима, ја сам се у росном собичку уцветала у песме, 
 јер су у мојим птичјим јутрима тињале очи свих оних људи 
 који су прошли поред мене застрвени својим трепавицама, 
 док моје име још нико „важан“ није оловно прославио.“ 

 (Ако то кога занима) 
 

 У свим случајевима појаве лирског гласа, субјекат настоји да исприча 
своју или туђу животну причу ситуирајући је у контекст тренутног социјалног 
и друштвеног кретања. Тај контекст провоцира време и простор ове поезије. 
Време је послератно, време новог буђења, маја, пролетера, радничке класе. 
Простор је урбана средина прожета натуралним мотивима.  

 Само условно можемо поделити поезију Гордане Тодоровић на соци-
јалну и дескриптивну, јер је дескрипција основни стилски поступак којим се 
песникиња служи. Социјално у овој поезији уско је повезано са натуралним, 
укалупљено у необичне метафоре и симболе, уздигнуто на универзални језик 
опште љубави. 

 Мотив љубави је најдоминантнији мотив у овој поезији, он се грана од 
породичне, преко полне, до опште љубави. Чак и када Гордана Тодоровић 
пева о љубави према родитељима, или према „непостојећем“, или према 
радницима и борцима, она настоји да све те љубави прикаже као део 
космогонијског кретања које је циклично и узрочно-последично повезано са 
човечанством: љубав је услов слободе људи, мира на земљи или нечег трећег. 
У том обједињујућем љубавном принципу опет се као доминантно може 
издвојити родољубље. У Гимназијском тренутку је певала: 

 
  

                                                        
3 Овим двема збиркама ваља додати и циклусе песама из разних листова и часописа који нису 
сврстани ни у једну збирку песама објављену за живота песникиње или постхумно. 
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 „...моје је пролеће – моја љубав за цвет на радничком столу, 
 јесен ми задња крволисна била је четереспрве, 
 неће пахуљице пасти на очи ни измождити чело, 
 за мајске варке земље и човека свог пролећа не дам ни мрве.“ 

 (Моје пролеће) 
 

 Две деценије касније и даље је градила своју песму на корелацији 
мотива љубави и пролећа о чему сведоче стихови збирки Поносно класје и 
Цвркути јутара.  

 Сви они који су пали за слободу, градили је у свету неправде, сви они 
који су „поносно класје“ у великој зори буђења, протагонисти су поезије 
Гордане Тодоровићи, стиче се утисак, сви слични њеној мајци из песме Моја 
мајка и пролећа у потрази за смислом „свим на свету пролећима“: 

 
 „Она шије убрусе и чаршаве 
 од цветова трешње, 
 јастучнице од плаветнила неба, 
 .................................................. 
 она је самотна као храст с муњомлеком 
 у одмотавању конца и времена 
 да би људи самотни 
 пронашли љубав росе што спава 
 у птицама и у људским длановима 
 на путевима, 
 да би пронашли смисао  
 свим на свету пролећима.“ 

 
 У једином новијем тексту тумачења поезије Гордане Тодоровић, Шта 

је живо у поезији Гордане Тодоровић данас (2005), аутор Душан Стојковић 
запажа да је ова поезија „покушај да се песнички субјекат – рањив – ушушка 
у огромна, не увек раскриљена и братимљењу склона, недра природе“ 
(Стојковић: 2010: 19). Он је први указао на то колико је стилски поступак 
Гордане Тодоровић у ствари комплексан и богат:  

 „Њене песме врве песничким сликама. Поред визуелних, аудитивних 
и психолошких, крцате су и олфатичким... [...] Боје су се разгранале у овом 
песништву. Сведоци смо њиховог ратовања и мирења. Има нечег 
експресионистичког у њиховом колоплету. Извориште су надреалних сли-
ка... [...] Звучна раван песништва Гордане Тодоровић је презасићена: 
асонанцама, алитерацијама, анафорама, разноврсним понављањима лир-
ским паралелизмима, ономатопејама, играма речи, и, наравно, аудитивним 
песничким сликама.“ 

 Употреба метафоре као стилске фигуре за Тодоровићеву је од пре-
судног значаја – метафора у комбинацији са симболом, али и симбол у 
кованици, кључеви су за отварање метафизичког простора, места окидачи 
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којима се повезују материјално и духовно, било да је то духовно каква 
општост или унутрашњи свет субјекта.  

 Доминантни симболи у овој поезији су: љубав, срце, сунце, пролеће, 
мај, зора, јутро, буђење, мајка, борац, радник, фабрика, цвркут, птица, голуб, 
песма.  

 Наведено указује да песнички опус Гордане Тодоровић ваља сврстати 
у токове неосимболизма и надреализма наше послератне поезије и посебно 
се задржати на ономе што је формално до сада скретало пажњу 
лингвистичара, а представља кључ за смештање ове поезије и у токове нео-
византизма – на Горданиним кованицама. 

 Већ са првом збирком песама, књижевни критичари уочили су скло-
ност Гордане Тодоровић да се користи вербализмима (кованицама, 
неологизмима). Још онда су сматрали, што је истакао и Зоран Мишић, да ова 
склоност ка модерном бароку указује на извесно прикривање слабости 
песника.  

 Одлучивши се на овакав потез преобликовања песничког језика, 
Гордана Тодоровић се укључила у ред оних песника који су се у овим водама 
опробали: Гаврил Стефановић Венцловић, Сима Милутиновић Сарајлија, 
Ђорђе Марковић Кодер, Лаза Костић, Момчило Настасијевић, Станислав 
Винавер, Оскар Давичо, Коља Мићевић, Никола Цинцар Попски, Миљурко 
Вукадиновић. 

 Овај начин грађења нових речи најближи је њиховој старосрпској, 
византијској форми. Иако идејно удаљена од неовизантизма Лалића и 
Павловића, Гордана Тодоровић је симболизмом својих кованица ушла и у 
овај правац нашег послератног песништва и тиме указала на још дубљу и 
комплекснију сложеност свог стиха и идеје. 

 Гордана Тодоровић је заборављена песникиња српске поезије. Пред 
читаоцима и историчарима књижевности задатак је проучавања њеног дела. 
Свакако не лак задатак, али вредан за откривање лика и дела једне од 
значајнијих песникиња послератне српске поезије. 
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САВА-ПОСТ ДАМЈАНОВ И БОГ 
 

 

Сава Дамјанов 
 
 
САВА-ПОСТ ДАМЈАНОВ И БОГ 
 
 Као и обично, тога јутра Сава Пост-
Дамјанов пробудио се трештен пијан. Као и 
обично, био је огорчен, несрећан и избезумљен 
не само због лоше ракије са којом је претходне 
ноћи друговао, него и због лажних љубави, 
лажних пријатељстава, и уопште, због читавог 
једног лажног живота којим је живео, а који 
заправо није био његов. Дакле, као и обично, 
дрхтећи читавим телом промолио је главу испод 
покривача и последњим остацима снаге 
урликнуо: – Боже, јесам ли ја у ствари човек или 
пичка? 
 Било је неке дубоке, усамљеничке боли у том метафизичко-онто-
лошком питању које је наш трагични јунак себи постављао готово сваког 
јутра обојеног алкохолом и мамурлуком. Ипак, овог пута догодило се нешто 
сасвим неубичајено, изненађујуће: уместо очајничке тишине, која је увек 
представљала једини одговор трештено пијаном Дамјанову, са дна празне 
ракијске флаше зачуо се дубокопискави глас!  
 – Ниси ти ни једно ни друго, мој Саво! Ти си ноторна швалерчина, 
ноторни алкохоличар и ноторни лажљивац, укратко: нежива материја, то 
јест материјализовано Не-биће!  
 Потресен овако умним и истинитим речима, Сава Дамјанов је подигао 
свој азурноплави поглед ка небу и поново ослушнуо њихов карактеристичан, 
светлошћу обојен одјек. Да, да, наш трагични јунак није се преварио, он се, 
заправо, никако и није могао преварити: у читавој Васељени постојао је само 
један такав глас, само један такав одјек, само једно Створење које је могло 
казати Све, а у суштини не рећи Ништа. Да, да: са дна празне ракијске флаше, 
трештено пијаном Дамјанову обратио се сам Бог да му подари трачак наде, 
да му очајном покаже пут покајања, искупљења и коначног спасења! Све то 
је, наравно, било очигледно и јасно нашем избезумљеном, 
материјализованом Не-бићу, али ипак, и даље га је као мора притискало 
једно мучно, помало мрачно питање (чији је мрак, као контраст већ 
поменутом светлосном одјеку, најдубље болео): Зашто се свемогући Бог 
скрио управо на дно празне ракијске флаше, обраћајући му се одатле својим 
дубокопискавим гласом, а не са неба – како то ред и обичаји налажу (са неба 
ка коме је био уперен већ поменути азурноплави поглед)? Можда је Бог 
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поступио баш тако стога што је добро знао колико је наш трагични јунак 
религиозан, па му је промисао открила да једино помоћу сопствене (Божје) 
еманације из флаше може тог јадника да намами на пиће и преобрати га у 
профану, аутентичну пијандуру?! Под утицајем наводне есхатолошке сумње, 
Дамјанов-јадник поново је урликнуо: – Шта сам ти скривио, Боже? Зашто ме 
овако страшно искушаваш? Зашто су непознати твоји путеви? Зашто се од 
мене већ годинама скриваш на дну флаша да би ми се тек сада указао?  
 – Мој Саво – одговорио је патетично Бог – од тебе сам се увек крио на 
дну неке флаше, јер сам знао да ћеш је попити до дна и тако сигурно допрети 
до мене; зато си ти, током свих ових година, обојених алкохолом и 
мамурлуком, постао толико религиозан! Од сваког човека, знај, ја се кријем 
на другачијем, управо за њега подобном месту: тамо где ће ме сигурно 
уистину наћи и спознати! А Спознаја, то јест моје приказивање, то јест моја 
еманација, наступа онда када се пређе граница обичне људскости и тако уђе 
у предворје Посвећености. Дакле, у том смислу ти си, мој драги Саво, постао 
Посвећеник Лажи: лажних љубави (порок швалерације!), лажних прија-
тељстава (порок алкохолизма!) и уопште, читавог једног лажног живота 
којим си живео, а који заправо није био твој (порок Не-бића). Пиће ту (као 
што видиш!) није било пуко искушење које је требало да те преобрати у 
профану, аутентичну пијандуру, напротив – оно је представљало твој пут до 
Порока, односно твој пут до Лажи, односно твој пут до Истине, односно твој 
пут до Мене, твог јединог правог Бога! 
      Лежећи и даље – као и обично – у кревету, скрхан страхом од спознаје 
и несносне главобоље која ће ускоро – као и обично! – обузети сва његова 
чула, трештено пијани Дамјанов пажљивије се загледао у празну ракијску 
флашу, да би – као и обично! – открио да она, у ствари, није сасвим празна, 
него да се на њеном дну, попут Бога, крије и неколико добрих гутљаја ракије. 
Зашто је то тако, лукаво се запитало у себи наше избезумљено, 
материјализовано Не-биће. Зар је могуће да и добри Бог-Отац потајно воли 
да цугне, па стога увек на дну празне ракијске флаше од мене, трештено пи-
јаног, сакрива не само Себе, већ и по коју капљицу, размишљао је Сава 
Дамјанов крајње констернирано, јер је таква могућност доиста вређала ње-
гова најдубља религиозна осећања. Или то, можда, Бог у лику Светог Духа 
казује властиту свемоћ, не Речима – које је вазда просипао као Сперму – него 
жељом да се приближи својој најсавршенијој творевини (Човеку), ако не 
другачије онда барем путем узвишене Љубави ка Алкохолу?! Све у свему, 
било је очигледно и јасно да ту постоји још једна онострана тајна коју би 
хитно требало разрешити (у циљу спасавања од мучнине, главобоље, ма-
мурлука), па је стога наш трагичнојадни јунак још једном усмерио свој 
азурноплави поглед ка ракијској флаши и угледао призор који се ни најве-
ћим мартирима није указао. Наиме, инкриминисана ракијска флаша сада је 
заиста била празна, али се на њеном дну ваљао трештенопијани Бог, који је 
у међувремену, док се Дамјанов борио са теолошким проблемима, искори-
стио шансу и смлатио неколико преосталих гутљаја ракије! Нажалост, био је 
то управо Бог у свом трећем, највољенијем лику: дакле, не Отац, не Дух 
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Свети, већ Син, Мученик-Син који је био толико пијан да је четкицом  за зубе 
прао дупе, покушавајући истовремно да виклером увије своје огромно 
споловило! Да, да: трештено пијани Бог повраћао је у унутрашњи џеп сакоа 
и намигивао некој имагинарној, попрцљивој келнерици, што је нашег тра-
гичнојадног јунака посебно разочарало јер су му такве ствари биле апсолутно 
стране! Ипак, драги Бог је триличан, у њему су Отац, Син и Дух Свети (како 
нас учи катихизис), помислио је Сава Дамјанов и то га је спасло од 
самоубиства пошто је истог часа спознао да је много трауматичније носити 
се са троличношћу, него – рецимо – с дволичношћу (са којом се он сам, као 
Посвећеник Лажи, непрестано носио). Зато је, истог часа, свом добром, 
Лажљивом Богу опростио пијанство и ситна лукавства, окренуо се на другу 
страну и мирно – без страха, огорчености и главобоље – захркао дубоким и 
праведним сном... 
      ...Шта је било, шта се збило post festum – тема је једне друге приче. 
Познато је само да је трештено пијани Дамјанов, спознавши да post festum 
увек долази неко разрешење, одлучио да се заувек веже за племенитосве-
тачку титулу Пост, па стога ова прича и носи наслов САВА-ПОСТ ДАМЈАНОВ 
И БОГ,  а не једноставно САВА ДАМЈАНОВ И БОГ, или – евенутално – САВА 
ДАМЈАНОВ ЈЕ БОГ (што би можда било и најтачније с обзиром на скривени 
смисао сваке речи која је пошкрпала ову хартију).  
  

 
ХИПОСТАЗА ЉУБАВИ 
 
                                                                          Када је зле силе успавају, појавиће се Принц,  
                                                                           пољубити њен хладни сан и заједно са њом  
                                                                         упловити у један нови, моћнији Сан.  
 
 – Љубав је тамни вилајет, написао си ми некада давно и тако додир-
нуо мисао коју сам, можда, годинама скривала у срцу али је нисам изразила. 
Да, заиста: љубав је као тамни вилајет: онај ко узме, кајаће се; онај ко не узме, 
кајаће се такође... Али, љубав је и попут приче: увек има свој непоновљиви 
почетак и непоновљиви крај, прву и последњу реч (те речи често су мистички 
симболи, чијих дубоких значења уистину нисмо свесни!), белину пре и тачку 
након свега (Тачку која је коначна, неумитна и – болна). Тачку, због које је и 
љубав заправо најсличнија смрти: наиме, као и смрт, и она се само једном, 
заиста, у животу дешава... 
      Шапатом изговарајући ове реченице, које су представљале мени на-
мењен дар, моја мртва драга сваке ноћи походила ми је снове. Тамо, у 
сновима, виђао сам је млађу него икада на јави, иако сам испрва могао да 
видим само њен глас, који је узимао обличје дечјег осмеха и пољупца. Потом, 
кроз меку, паперјасту измаглицу, почели су промаљати и други детаљи, и ја 
сам је могао не само видети, већ и додирнути: могао сам је телесно осетити, 
интензивније и лепше него икада пре. Сећам се, коса јој је била од ватре. Када 
бих је помиловао, моју руку прожела би необична, пријатна топлина: рука је 
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горела и у пламену се стапала са њеном косом; две ватре тако су постајале 
једна: две ватре тако су твориле нераскидиви, вечити Спој. У том Споју, глас 
моје мртве драге поново је задобијао обличје дечијег осмеха и пољупца, 
обраћајући ми се као из неког удаљеног ветра, мада је заправо допирао из 
близине, блиставе светлости коју је свуд унаоколо расипала ватра њене косе.  
 – Ти си мој одраз у огледалу, сенка мог небеског Ја, мој истински 
алтер его. Наша је љубав од крви и меса: зашто ме остављаш саму, зашто 
пушташ да те тако дуго чекам, зашто не дођеш овде, к мени, да крв и месо 
наше љубави заувек надмудре Пролазност и Време? Зашто се плашиш: по-
љуби мој хладни сан, у којем ми недостајеш само ти, и пусти, пусти да те ја 
водим кроз његове лавиринте до оног исконског Сна, који ће постати наш 
вечни Дом.  
      Тако је говорила моја мртва драга док сам је у својим сновима грлио, 
знајући да је њен „хладни сан“ нешто сасвим друго, јер из њега повратка 
нема, осим повратка у онај исконски Сан. И мада је помињала хладноћу, 
њено тело је топло и меко, топлије и мекше него икада пре; и мада је поми-
њала Пролазност и Време, осећао сам да слути како на свету ипак постоји 
једна љубав која се не може поредити са тамним вилајетом, причом или 
смрћу. Али, ја сам се бојао: не те љубави, већ смрти, коју сам замишљао као 
тамницу уснуле душе, као бесконачно пропадање у Ништа; бојао сам се да јој 
подарим пољубац за којим је чезнула, иако сам толико желео наш вечни 
Дом. Препознавши мој страх, она се снажно привијала уз мене; ватра њене 
косе обасјавала ми је лице и ја нисам смео отварати очи да не изгубим призор 
који је ноћима испуњавао моје снове. Спустао сам руку на њено лице, потом 
на њене очи, желећи да их затворим, јер, можда сам и ја био тек сан њеног 
„хладног сна“, сан који она такође не жели да изгуби. И пре него што би моја 
рука успела да оствари своју намеру, њен дечји осмех-пољубац узнемирено 
би задрхтао између нас: 
 – Не веруј очима, веруј срцу: само тако ћеш доиста осетити љубав, а 
љубав, не заборави, љубав дарује бесмртност. И не веруј свом страху, не веруј 
„Истини“ коју ти нуди свест, не веруј својој мисли о смрти, јер не знаш ти, 
шта је, у ствари, Смрт: Смрт није само тама, хладна ониричка зима, мрачна 
и густа шума којом неспокојно лута изгубљена душа, стаклени саркофаг и 
лице боје снега које си видео пре но што си уснио овај сан; Смрт је и чежња 
за Другим, за пољупцем који буди уводећи у исконски Сан (тј. у вечни Дом), 
за Дететом које спава у теби (као и у мом сну) и представља мој алтер его. 
Смрт је и бег од самоће, тражење оностране Суштине, покушај да се кроз 
љубав оствари апсолутно Јединсство, из којег смо потекли; а љубав, не 
заборави, љубав нас чини Бесмртнима...  
      Дечји осмех-пољубац сада је био миран, почивао је између нас срећно, 
опуштено, тихо, као малени ембрион у утроби своје мајке. А очи моје драге, 
очи моје мртве драге преливао је неки модроплави сјај: оне су сада биле 
пространо звездано небо (пространије него што сам га икада видео на јави!), 
по којем су пловили концентрични таласи налик мутним круговима воде; 
небо се претварало у воду, а вода у небо, да би се, најзад, стопили у 
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неизрециви бездан, у коначни, мистични Бездан. Пред њим, моје срце више 
није могло остати немо и ја сам дубоко веровао када ми је оно говорило да 
ово нису снови који се (како сам ја то мислио) понављају сваке ноћи, већ један 
једини сан који непрекидно траје од тренутка када сам је срео и који ће ме, 
на крају, заједно са њом, увести у исконски Сан (у наш вечни Дом) – наравно, 
уколико јој се у потпуности предам, уколико јој поклоним сво своје поверење 
и ослободим се страха од патње. Зато, говорило ми је срце, пољуби њен 
„хладни сан“, јер у њему ти си као у материци: малени, склупчани ембрион 
који почива срећно, опуштено и тихо, као оно Дете што спава у теби (Дете 
што представља њен истински алтер его). Да, заиста (говорило је сада не моје 
срце, већ моје непоновљиво Биће), њен „хладни сан“ је материца у којој сам 
ја, малени, склупчани ембрион заштићен и спокојан, и који ми (само она!) 
може подарити ново рађање, један нови живот, сходно томе, Дете што спава 
у мени (само оно!) њој може, коначно и неопозиво, подарити неуништиво 
небеско Ја. Свако од нас затворио је оно друго, вољено створење у неки свој 
сан, у своју смрт или материцу; само нас поново стапање тих давно 
раздвојених целина у Једно може довести до оног исконског Сна, до нашег 
вечног Дома: да, заиста, постоји Љубав (наша) која се не може поредити са 
тамним вилајетом, причом или смрћу, јер је сама Смрт – повратак у исконски 
Сан, повратак у вечни Дом, повратак у апсолутно Јединство, из којег смо 
потекли...  
      ...Дечји осмех-пољубац сада је нестао у Бездану, у Бездану је нестао и 
глас мога срца; остали смо само она и ја, једини у мору светлости и тишине 
које нас је окруживало. И ја тада, ослобођен страха и предан до краја њој, 
закорачих на стазу где ме је она чекала: у мору мог сна пољубих њен „хладан 
сан“, потом отворих очи и видех да ништа није нестало, видех да сам сред 
бескрајног пространства које сам управо пољубио, и пустих је да ме води кроз 
те лавиринте до оног исконског Сна, који ће постати наш вечни Дом...  
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ГЛАСОВИ ИЗ ДАЉИНЕ 
 
 

Светозар Влајковић 
 
 
ПОХВАЛА ПРОЛАЗНОСТИ 
 
Толико сам те се плашио  
О теби говорио са сличнима 
Мекушцима и слабићима 
Толико од тебе зазирао 
Трудио се да те не приметим 
О теби ћутао пред бићима 
Скрханим страхом  
И сувишним дрхтавицама. 
 
Једном је морало да се деси 
И десило се 
Пролазности 
Пријатељице свих наших дана 
Да ми се приближиш 
И покажеш своје лепо лице 
Своју великодушност 
Благост средства за смирење 
Устрепталу светлост. 
 
Одлазећи малопре у маркет 
На углу улице 
И гледајући кроз кишу прошлост                  
Видео сам твоју неопходност. 
 
На шта би личио овај наш свет 
Да је све остало како је било 
Да нико није отпутовао 
Одселио се или одлетео 
Да нико није оседео 
Нико отишао на робију 
Да нико није учио језик птица 
Да се пред нама још лелујају 
Недостижне девојке 
Зар би се могли поднети 
Такви призори. 
 

Покушавам  
Лепотице свима додељена 
Да искажем своју захвалност 
Ономе који те нам је дао 
И теби тако обилато издашној 
Јер не мимоилазиш никога 
Ни богаташе ни малоумне 
Ни геније ни сиротињу 
Ни славне ни заборављене 
Ни старце ни децу насмешену 
Показујући нам  
Да смо сви од истога рода 
Налик једни другима. 
  
О како смо били површни  
Жалећи се на тебе 
Штитили смо своју испразност 
Своју немоћ  
Да заволимо вечност 
Своје незнање  
Да негде  још тумара 
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Ево већ два миленијума. 
Бедни Картафилус  
Коме си ти ускраћена  
Утешитељице спасоносна. 
 
Нисмо знали 
Нисмо умели да мислимо 
Били смо охоли 
Обневидели од себе самих 
Нисмо се досетили  
Од чега нас штитиш. 
 
И ево сад 
Док гледам прошлост  
Кроз кишу 
Покушавам  
Да преведем 
На језик речи 
Похвалу  
Коју ти дугујем. 
 
    
НЕ БРИНИ 
  Нени, у Књажевцу 
 
Ништа није изгубљено 
Док гледаш ружу која вене 
Чама не вреба нас 
Ништа није изгубљено 
Ниједан пољубац 
Ни дрхтај у трави 
Са оним кога волиш 
И ко те воли 
Ни мисао која просветли 
Запали прожме и згасне 
И она је у теби сачувана 
 
Не брини 
Ништа није изгубљено 
Ни твоја ни моја младост 
Ни било чија  
Шта год се десило 
Све је сачувано 
Што смо доживели 
Јер само тада 

Само тако 
Постојали смо 
И постојимо 
Ма какви да смо 
Као та ружа са које 
Само наизглед 
Чама вреба нас 
 
Не брини 
Све лепо 
Што је икада било 
Ту је    
  
     
ИЛИ-ИЛИ 
 
Кад нас бљесак 
Сазнања заслепи 
И откријемо  
Да је живот трен 
Преостане нам 
ил’ непролазна туга 
Ил’ киша радости 
Уз повратак вида 
 
 
ГЛАСОВИ ИЗ ДАЉИНЕ 
 
Понекад ми се учини 
Однекуд из даљине 
Неко ми шаље поруку 
Мислећи на мене 
 
Није сасвим сигурно 
Да му не узвраћам  
Не знајући ништа о томе 
 
Увече се питам 
Зашто сам уморан 
Ништа нисам радио 
Само сам носио 
свој дан 
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ЗАГЛЕДАНИ 
 
Поново смо ту 
Загледани у вечност 
Пред вратима која откључава 
Вера 
Са младим осмесима 
На нашим времешним лицима 
Ти и ја 
или Ја и Ти 
свеједно је 
Љубав нас изједначава 
     
 
СВИ ОНИ 
 
Налазећи се било где 
Носе у себи мене 
Баш као што и ја 
Носим њих  
Упливавам у море 
Њихових прошлости 
Они су на таласима 
мојега ја 
 
Заједно постојимо 
Идући у будућност 
Без граница и јасног имена 
 
     

ЏЕЗИРАЊЕ 
 
Напиши ми једну песму 
Рекла је  
 
Ти си песма  
Рекао сам 
 
Дођи брзо  
Док сунце није зашло 
 
Стижем пре сунца 
Рекао сам 
 
 
НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ 
 
Најбоље су песме  
Оне ненаписане 
Изговаране у полусну 
Кад је све тихо и јасно 
 
Најбољи песници су 
Непознати сањари 
У раним јутрима 
Непознатих предела 
 
И мени се каткад догоди 
Док се будим ујутро 
Да хватам 
Док лете 
Стихове чудесно лепе  
 
Свака уловљена песма 
Налик је изгубљеној птици 
Доведеној у кавез 
Који личи на књигу  
У излогу 
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СТРАХОВАЊЕ 
 
 

Славољуб Марковић 
 
 

 После студирања вратила сам се у 
родни крај са дипломом  економисте, што 
је подразумевало петогодишње одсуство, 
становање у студентском дому, вежбе и 
предавања на факултету, полагање испита, 
статистике и математике, неуспелу љубав 
(на студијама сам имала момка, једно вре-
ме смо живели заједно, иако нисам била 
њиме одушевљена, ипак је хтео да буде са 
мном; нисам знала да ли је наш заједнички 
живот био сажаљење или само навика, али 
смо се касније растали), прихватање кул-
туре велеграда која долази са годинама бо-
равка, подразумевајући битефовске пред-
ставе, смотре филмова и значајне изложбе 
са којима почиње и знатижеља за некаква 
кретања у сликарству.  
 После студија требало би да будем задовољна, што сам дуго и мис-
лила. Морала сам да напустим град студирања и да се вратим у родну 
варошицу, али убрзо сам схватила да ме у завичају никакве забаве не испу-
њавају, спортске активности још мање, тенис ми се смучио, такође, 
бесмислени излети до врела и једног манастира, до оближњег акумулацио-
ног језера, игранке су и даље биле гимназијског типа; све сама прошлост за 
коју сам мислила да сам је напустила, али која се у градићима конзервира и 
не може се променити. Када сам се у време студирања сећала родног места, 
само је топлина предочаваног била носталгија за мојим годинама; она 
осунчана плажа које сам се много пута сетила, седећи усамљена у студентској 
соби, деловала је тако јадно да сам целога дана чучала поред обале, ћутала, 
гледала децу која су се одушевљено прскала, слушала девојке иза мојих леђа 
које су причале о музици, помињући популарне певаче који мени ништа нису 
значили, схватајући да је прошло умрло, да га више ничим не могу оживети, 
да је детињство мртво, па када је детињство умрло, зар ће постојати место у 
коме сам га провела? Чак ми се чинило да је студирање било тако давно, да 
се није ни десило, да морам поново да се изборим за оно што ми је на 
студијама било нормално; сада је било поново потребно да упитам оца за 
изласке, да кажем када ћу доћи и са ким би требало да проводим време. Отац 
је био много старији него што сам очекивала, само је формално захтевао да 
га поштујем и питам о одласку и повратку (и сама сам знала да у нашој 
култури отац много значи, чак је значење садржано у језику – отаџбина, 
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отечество – по угледу, ваљда на Русе, песници кажу: родна груда, а 
преводиоци се о значењу мајке у руској култури питају како да преведу 
рођина; можда би било лепо превести као мајчина, јер мајка, у нашој 
култури, служи за псовање; ако жена није мајка, она је јаловица). Да би за 
своју кћер обезбедили собу и кухињу, родитељи су се преселили у дограђени 
део куће, а отац је рекао да је, ето, дошао и тај дан, дете му је одрасло, 
завршило студије, да може учинити што је одувек желео; до тада му се 
чинило да се то дешава само неком другом, неком одабраном, иако је 
забринут за мене док се не упослим, нађем момка према себи и не заснујем 
породицу. Оно што је било некада десило се оној девојчици коју сада могу да 
видим на слици, а не мени: та девојчица стоји озбиљна, са чуперком, по-
дигнутом обрвом, слути да ће већ за неколико година бити нека друга 
девојка, збуњена, чак је нервирају девојке које нису одлазиле на студије, већ 
су остале у родном крају, па им се више ништа није десило осим похађања 
средње школе, зато ми је сусрет са њима био наклапање о средњошколским 
другарима које сам скоро заборавила; само подсећање на безазлене љубави 
мојих другарица биле су ми бесмислене. Што се тиче мог духовног стања... 
откада сам завршила студије, основно осећање је несигурност; појавила се 
једна тачка у желуцу која ме повремено боли, и увек сам је свесна; понекад 
осећам да ми се због ње повраћа, а када попијем које пиће, она се шири и 
постаје мрља, повећавајући безнадежност у телу. 
 По повратку у родни крај можда сам могла да радим и неке послове 
испод свог реномеа, али мој отац се противио желећи да његова кћер мора да 
се запосли у складу са школском спремом; девојка која је завршила студије 
не би требало да се поистовећује са чистачицама, дактилографкињама, 
курсисткињама, партијским неспособњаковићима, да у најкреативнијим 
годинама ради послове које могу да обављају радници са нижом стручном 
спремом; у животу би требало да будем истрајна исто онако као што сам била 
на студијама, да због краткотрајног задовољства не доводим у питање будућу 
егзистенцију. 
 Волела сам да, док спавам, слушам куцање сата, тако сам, у том звуку 
који се понавља, чула да је и време живо, да и оно пролази, помишљала сам 
да волим и оно друго време, историјско, препуно гробова и лешева; волела 
бих неизвесно време да тражимо у нама, а не да га сусрећемо на сваком ко-
раку. Примичу ли се у том времену мушкарци или само блистају њихове 
ауре? Вучем се лењо од сауне, пролазим поред пруге, упркос што из воза неко 
маше, схватам да су покрети деце превара; детиња инфантилност. У 
малограђанској летаргији да ли ме време носи или само старим?  
 Не знам да ли смо били група, и ако јесмо, како смо постали група. 
Нисам ни размишљала да ли сам до тада понешто знала о групама, комунама 
и колонијама и зашто оне постоје (школско знање било ми је тек у 
назнакама); окупио нас је један човек, писац.  
 Нико од нас ништа није очекивао од групе, нити смо били важни за 
ову причу, нити сам до тада познавала тај свет са којим сам почела да се 
дружим (можда је прича била причана много пута, па је сада, ево, дошао ред 
и на мене, или на нас да је поново причамо, да освежимо нарацију, а можда 
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сам хтела да писац буде са нама). Можда смо били психотерапеутска група, а 
да је писац био терапеут; у сваком случају сам била бележник који се, после 
одласка писца, никада неће дружити са овим људима. Постоје особе у животу 
које и када једна другу не познају, ипак јуре једна ка другој, и неизбежно биће 
заједно, или ће се сударити као честице; зар сам још могла да угледам 
пишчеве очи у овом свету, у ком се исто време мења, нестаје и ишчезава.  
 Понекад сам још и проверавала своје памћење, наводећи имена пи-
саца који се помињу у историји града, који су боравили овде, када их је нужда 
натерала, па да ли је њихов боравак био изазван ратом или службом... па сам 
касније, у њиховој биографији, сусретала податке о некадашњем граду. 
Тражила сам описе улица, кафана, оближњих брда, железничке станице, 
распитивала се за неку девојку коју би писци уносили у своје приче, али 
никада нисам успела да потврдим своје претпоставке. Ноћ након претресања 
биографског у делима домаћих аутора, схватила сам да овог писца не 
познајем, иако смо живели у истом месту; видела сам како сâм шета градом, 
понекад долазећи из правца реке која је заобилазила брдо, прелазећи преко 
моста, ћутећи, не обазирући се на добацивања лезилебовића која су га 
пратила; мештани који сами шетају корзоом или су особени или су лудаци. 
Од једне девојке која је писала песме чула сам за писца, међутим, није ми 
тада привукао пажњу, заправо, док смо шетале градом, спуштајући се са брда 
ка главној улици, та девојка ми је причала да писац вече проводи у кафани, 
да са њим седи некакво друштво (баш је тако рекла – некакво), тако писцу 
неће сметати ако се и ја придружим. Песникиња ће ме упознати с писцем, 
али не жели да седи за његовим столом пошто добија комплексе; писац је 
засипа подацима које почетница не зна и нема где да их провери. (Своје 
песме се још не усуђује да му покаже.) Пошто сам се опростила од младе 
песникиње, кренула сам ка реци на чијој обали се налазила кафана у којој је 
писац одседао и коју још није била ухватила патина карактеристична за 
већину друштвених фирми које ће ускоро бити и сасвим запуштене, а после 
рата запаљене, са чађавим зидовима, са разбијеним стаклима, чекаће ко зна 
кога да их поправи и прилагоди новим условима и новом систему. Једино ће 
паркиралиште, бензинска пумпа, поред ауто-пута још одавати утисак да 
преостале зидине до скоро нису биле руине, већ да су ту свраћали туристи, 
окупљали се мештани.  
 Писац је живео у великој родитељској кући која је скоро завршена. 
Његови родитељи су желели да омогуће сину да се што боље осећа на поро-
дичном поседу који су они читавог живота изграђивали да би на крају 
осетили спокојство што су се, ето, поново окупили на дедовском имању, отац 
и мајка у другој половини живота, а син, образован, интелигентан, 
завршивши студије, на почетку своје каријере, када се богатство средњег 
слоја почело нагомилавати, не спекулацијама, већ радом, да би бар њихови 
уници могли бити спокојни. Изгубљен у сопственом свету, писац се гнушао 
вашарске и саборске културе, потрошње, свадби, рођендана, сахрана, чије 
сам описе очекивала у његовом роману на коме је тренутно радио. Наизглед, 
није га уопште занимало друштво које се окупљало за његовим столом (мада 
сам убрзо схватила да он строго контролише придошлице); када дође 
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предвиђено време, ако би се налазили у његовој кући, писац би одлазио у 
своју радну собу. Кабинетом је називао једну огромну просторију, на спрату 
куће, са столом, креветом, около су биле разбацане књиге чији је ред знао 
само он и зато нико није смео да их помера, гледа и размешта. На столу је 
стајао рачунар.  
 Нисам очекивала да се зближим с писцем, јер је он био такав човек да 
је са људима, у року од неколико минута, постајао близак, а да они нису 
увиђали да му је свеједно ко је поред њега, очекујући да на мени, пре свега, 
испољава свој јед, због омаловажавања средине, као и због игнорисања у 
књижевним круговима на које је тада наилазио. Осећала сам чак да ћу до-
бити и какву казну што сам се прикључила писцу, његовом друштву, јер је 
мени за приближавање било потребно време, стрпљење, које ме је доводило 
до тога да осећам како нова људска бића постоје поред мене, дишу, заносе се, 
дискутују, осећајући страх да ће отићи, пре свега писац, и оставити ме; 
желела сам да упознам писца, а упознала сам људе окупљене око њега.  
 Једна девојка је била докторка, и сви су је звали докторка, која се као 
и ја вратила у родни градић, и којој је недостајао контакт с мештанима, ако 
се изузме свакодневно обављање прегледа у ординацији и старање око туђих 
тела, бројање туђих крвних зрнаца, број бактерија које их нападају, напади 
астме, болести срца, крвних судова и мерење притиска. Постоје занимања 
која су важнија од особа и личности, као што су докторка, професорка, 
судиница, тако да је докторка могла само да ишчекује да се према њој 
промени став мештана, пошто за њих друга занимања нису тако важна. 
Одлучила сам да све људе зовем по занимањима, пошто ми није било 
интересантно да себе зовем по имену, а докторку по занимању; моје 
занимање, економист, људима није интересантно. Иначе, докторка је била 
једна ћутљива особа о којој ништа нисмо знали, која се непрестано ишчуђа-
вала понашањем људи; била је ван дисменоричног даха... рођеног из 
некаквих, историјских евросветских завештања – поглед на свет са смрдљи-
вих листова рукописа филозофски аргументованих. Говорила је... ах, кад би 
те речи, које непрестано преносе медији, политичари, биле саопштене у 
уметничкој форми? Но, оне су беспомоћне, логорејичне, од логореје до пуног 
израза недостаје само један корак или волшебна рука мајстора; реч као једна 
екстремна отвореност: нема у исказу ни трага од чулности. Постоје упоредо 
свет пожуде и свет стидљивог девичанства. Но, формално се разликују, али 
и у једном и у другом морају тињати страсти.  
 Писац и докторка су се упознали у деценији коју ће хроничар описи-
вати као прве године сумњи у изградњи новог друштва и као године безболне 
кризе која је скептицима служила за обрачун са узнесеном радничком 
класом. Нисам могла знати у каквим је односима била са писцем пре него 
што сам се прикључила групи. Можда је докторка само очекивала да јој 
писац укаже пажњу, или да њихове односе прихавати као њену велику 
љубав? У том ишчекивању се истопила, међутим, била је свесна – ако није 
могла заувек да има писца, топлог у постељи, у њеном наручју, ипак може да 
буде поред њега, што је много боље него да га не буде. 
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 „Нови руски филм, нови немачки филм“, каже писац. „Жеља да их 
погледам. И тако сваке године.“ 
 „Па да“, каже докторка. „Филм не мора да се преведе као што је то са 
књигама и толиким језицима.“ 
 „Па ово је беда“, каже писац. „После Рембоа и Тулуза Лотрека. Тек су 
од скора познати Паунд и Елиот.“ 
 
 „Видели смо Холандију, враћају се у планине; 
 и једне летње ноћи ето их у Равени 
 Мање од једне миље удаљен је Сент Аполинер 
 
 Уграбиће воз у осам часова 
 да јаде своје продуже од Падове до Милана 
 Где почива Тајна вечера и јефтин ресторан. 
 
 Све је то у реду ако изоставимо стенице. 
 
 Претурају по разбацаним дисковима.  
 Јесен и поново је у родном месту.“ 
 
 Када је говорила о Европи и њеном интересовању за послове које она 
обавља, седели смо поред једног извора; докторка је окретала главу ка ка-
мену на који је капала вода, гледала је густиш поред брзака; мирисало је 
труло лишће, горе, на небу, летеле су птице... прво што је писац рекао било 
је да лаје пас. 
 „Колико је важно оно што је присутно“, рекла му је докторка. Могао је 
да каже да тече река, да поново види сунце, да чује воденични камен. Шта му 
је значио пас? А онда је рекла да мушкарци у свим временима креирају жене, 
да су им сад потребне другачије жене – напокон је збуњено погледала у мене, 
затим у писца и наставила... – образоване, слободне, успешне, да ће 
психолозима причињавати посебно задовољство... пошто ће сигурно трагати 
за постојањем таквих личности у историји чији се лик поистовећује са 
садашњом женом. Али да ли је такво трагање у домену српског 
интересовања? Није знала како та цела номенклатура школованих људи – 
професори, правници прихватају примитивне и необразоване људе; једино 
што се у једном слажу, у идејама заједничке партије, и то је једини разлог 
заједничке борбе; одвајкада све што је човек простији, много више има тема 
од којих није заштићен, има много више дешавања у којима ужива. Чуле смо 
једном у аутобусу како кћер говори оцу: „Тата, требало би да знаш када уђе 
старија жена, устајем ја, а не ти.“ Тако су и нас васпитавали они којима данас 
не верујемо, они који су нас потпуно изневерили: људи су имали исте 
проблеме, тражили су начине да се боре с њима, додуше, сваког тренутка 
неко је некоме био крив, једино што су се могли свађати само са најближима: 
са онима са којима се заједно гурају у аутобусу, са женама на пијацама, са 
кондуктерима, а они су били део града, тако да су били очајни; докторка се 
нагло помера и шушти њена хаљина, сада се у име приче писац плаши да ће 
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завршити разговор, напокон поново чује докторкин глас, једном речју 
покушава да искаже све што може рећи о савременом човеку. 
 Једном ме је упитала да ли могу да водим љубав са једним мртвим 
патријахалним делом ове земље... ако смо и ми успели да изађемо из те 
историје. Она је осећала јед и јарост због своје немоћи. Није у могућности да 
се руга, није спремна да пакости; помирљива, питала се да ли ће нам ускоро 
лица бити стара, заједљива, без икаквих црта интелигенције, насупрот 
уништених емоција и тријумфа просечности. Али дотле би требало да роди 
дете. 
 Социологичаркини родитељи доселили су се у град пошто је њен отац 
окончао студије. До тада су учитељевали у селима. Њен отац је студирао у 
Скопљу, а мајка је прекинула студије да би родила кћер, никада их касније 
не наставивши. Припадали су генерацији која се укључила у образовање 
сеоских слојева, пребољевању траума рата, стварању новог система. Били су 
носиоци развоја привреде. Првих година њиховог боравка у граду нису 
учествовали у друштвеном животу пошто је била уобичајена надменост 
староседелаца у односу на придошлице. Пошто су се доселили у град и до 
добијања стана, изнајмили су две собе у старом делу града, почела је да их 
посећује рођака социлогичаркине мајке. Била је то висока, увек насмејана 
жена, која је улазила у њихов стан као да се одувек налази у њему. 
Социлогичаркина мајка није примећивала како њен муж, од првог сусрета, 
придржава госпођици капут, извлачи јој дугу косу из крагне, одушевљава се 
њеном љупкошћу. Иако су били већ скоро деценију у браку, социлогичаркин 
отац је изгледао младолико, скоро као млађи брат своје жене, и људи би се 
прво њој обраћали да би тек касније схватали да је он муж дотичне госпође 
која се после рођења ћерке раскрупњала, угојила, више личећи на 
средњегодишњу теткицу и само јој лице говорило да је много млађа од свог 
раскрупњалог тела. Ускоро се показало да није могла рачунати на свог мужа 
као на домаћина куће; постао је љубавник њене рођаке која је уживала углед 
у граду. Отада су се социологичаркини родитељи често раздвајали, те су 
поново живели заједно; она се осамостаљивала, постајала слободнија него 
што се очекивало, њено друштво су били рудари, пробисвети, посебно је 
волела екстреме, тако да су од ње створили особену девојку, која се више 
дружила са мушкарцима него са женама; уживала је у мушком друштву, и 
увек је уживала њихову заштиту. 
 После студирања, као и ја, вратила се у град где јој је живела мајка. 
 Социологичарка није знала како да назове тачку у којој се налазило 
друштво, те смо заједно, као спрега – социолог и економиста – морали да 
тражимо назив за такво друштво. Једном, док смо седели у кафани и ћаска-
ли, навела је карактеристике групе, па нека сами одлучимо да ли ћемо бити 
група, или гомила људи, чак су и мештани града некаква шира група која 
поседује својства која се често називају менталитет, и сви ти људи ступају у 
односе, контактирају... На сваком кораку људи су били опседнути раскошћу: 
нова венчања, одласци у војску, нове сахране, све величанствено, помпезно. 
И тај видљиви напредак свиђао се ћифтинској малограђанској свести.  
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 У анализи школоване омладине посебно смо се сложиле; зависно од 
средина из којих долазе – били су васпитани на фолклору и спорту ако би 
долазили из сеоске средине, или ако би долазили из градске средине, били 
су одгајани на попули музици и спорту, лектира им је била треш. Њихово 
почетно понашање водило би у агресију. Мало њих је изузетно; то су били 
особени људи, самим тим и усамљени.  
 Посматрала сам социологичарку. Стала је испред ходничког прозора; 
пушећи посматрала је свет. На прстима јој је пришао писац. Социологичарка 
га је ухватила прстима за образе.  
 „А, а“, чуло се пишчево мумлање.  
 Радознало су му засијале очи. Зинуо је нагло, па је слегао раменима. 
Застао је. Гледао је узлетање хеликоптера на великој ливади поред игра-
лишта. Стотине дечака и девојчица неумерено галаме, поготову када се ко од 
срећнијих младића пење у хеликоптер и упути пут бистрог неба. Хеликоптер 
избацује дим и диже буку.  
 „Чему сва та врева?“, пита се писац.  
 Не може себи да тумачи ту игру и забаву. Не зна зашто му смета ово 
трчање деце. Кажем му да нам из колоне маше девојка. Али појаву те светине 
нисмо разјашњавали, сем што смо гледали главате људе који машу 
заставама. Ускоро почињу шетње у две колоне. Људи из колона вичу. Одлазе.  
 Гледала сам... одоздо, из града, ненадано, овом широком и запуште-
ном улицом, џомбастом и прашњавом, упутила се светина под барјацима. 
Узнемирено се разврћем. Усне ми подрхтавају. Пратња се креће улицом! 
 Када се утиша граја, чујем да у свом стану музицира један усамљени 
старији господин који се нешто пре пензије оженио неком женом из свог 
предузећа да би деца долазила једно за другим, а да он више и није обраћао 
пажњу на њих. Поживео је дуго, да би после смрти својих пријатеља остао 
потпуно сâм. Немајући више с ким да се дружи, ноћу би музицирао. Затим је 
покушавао да прати савремену литературу; непрестано би долазио у нову 
библиотеку. Распитивао се о писцима да би своје књиге завештао библио-
теци: шта ће књиге његовој прозаичној жени и деци. Библиотеци ће бити 
потребне, и можда овој неваспитаној омладини. 
 Писац ме пита колико познајем социологичарку. Кажем му да ми је 
једном причала о њеном сусрету са писцем. Социологичарка говори да ћу 
настрадати због омаловажавања тековина досадашњег развоја психоанализе 
и симбола садашњег друштва. Прича да је пред импотенцијом немоћна и 
савремена медицина, јер је обузета вангениталним стварањем човека нема 
никавих интереса за подстрекивање потенција савременог мушкарца. У 
Европи жене су забринуте за судбину њихових импотентних мушкараца. 
Забрана увоза мушкараца из Африке је ненадокнадив губитак за целу Евро-
америку. Та одлука о забрани је антихумани гест европских судова. То су 
учинили технократи бојећи се својих деморалисаних жена. Зашто је било 
потребно забранити увоз кавкаских, туркменских, иранских и индуских 
младића? Они су значили освежење за Европљане. Уосталом лишени су и 
насушног хлеба. Младићи су, узгред, улазили и у свет старе европске културе 
путем школа! Монструозно чудо прастарог пуританизма својом свемоћном 
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информативно-пропагандном машином пледира за вангенитално, 
чистунско рађање људи. Само, надајмо се да ће им доскочити... ући ће деца 
природе у ближој будућности и у домове данашњих импотентних 
технократа, поставиће се и та питања даље ренесансе савременог човека.  
 Социлогичарка је умела да каже: „Зашто не радимо, у чему уживамо 
без обзира на нивое? Зашто се не јебемо?“  
 Разговарала је са мном, поздрављала је писца подигнутом руком, 
била је део те слике: стаза, двориште, светло, доминирала је том сликом; 
пропустала ме је да прођем.  
 Ми смо се свакодневно састајали. (Парови сигурно нисмо били.)  
 Дечко, уљез, у кога нико није имао поверење осим писца, био је један 
подругљив младић, висок, леп, насмејан, али сваком од нас се ругао, са свима 
у граду је разговарао, са сваким се смејао, и у томе је било неког шарма, 
полета, одушевљења, скептицизма; наравно да је он био сасвим другачији 
него што је изгледао у комуникацији са другима, иако се ругао свим анома-
лијама људи и система, разбарушен, неодговоран, скривао се иза шарма. 
 Одмах после рата мајке су нам радиле као сезонске раднице у 
фабрици репе, дувана или паприка; једино су постојала деца учитеља и она 
су били ретка, другачије одевена, увек су се истицала, омаловажавала друге 
дечаке. Предузећа су запошљавала необразовану радничку класу која се у 
међувремену дошколовавала. Било је омогућено да сви ти људи ванредно 
похађају школе, само је било питање када ће друштво осетити засићење 
таквим кадровима и зато су се стари људи ругали државним службеницима 
говорећи да када пропада држава, шта ће бити са толиким радницима. 
 После туче са децом уљеза, мајка га је уобичајено мирила са друго-
вима јер није подносила да њен син буде у завади са било ким, и то је 
потрајало... када је њен син изговорио чувену реченицу да је ова цивилиза-
ција створена због односа међу људима, покушавајући да те односе измени 
или прилагоди себи, почео је да се понаша арогантно и нису знали да ли је 
постао плашљив или супериоран. 
 Уљез није био способан да носи збивања, али се увек налазио на месту 
догађања, па су чак мислили да их уходи, тада су га звали протува; касније су 
се привикли на његово присуство и тај надимак је ишчезао, али је прихваћен 
нови: уљез.  
 Једино је тежио лакој заради и зато је неколико пута мењао занима-
ње. Најпре је радио у мајчином предузећу, али пошто је проневерио новац, 
његова мајка је попунила касу, с тим да јој син напусти посао, да тако зата-
шкају ту манипулацију новцем.  
 Соба у коју су доводили девојке била је пишчева кућа. Зими би у тој 
кући играли карте, слушали музику, понекад се опијали, једном се чак и 
тукли, срећом са мало повреда. И жене које су доводили биле су збуњене када 
би се указали још неки мушкарци; шамари, цмиздрење, натезање, по-
лусиловања, повреде.  
 Прво је дошла алкохоличарка, па симпатична жена из уљезове нека-
дашње фирме: „Чула сам да људи воде љубав у паровима“, рекла је. „Хајде да 
пробамо. Пошто је ту писац, подићи ћемо секс на виши ниво.“  
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 Пре него што смо ми, жене, преузеле старање око пишчеве куће, јед-
ном сам га посетила. Нисам веровала да је намештао кревете. Видела сам 
како су у спаваћој соби водили љубав два мушкарца и једна жена. Нису се ни 
обазирали на мене. Али касније нисмо дозвољавале да неко други долази у 
пишчеву кућу, осим нас.  
 Када би уљез желело да повреди неку девојку или да испадне мангуп 
и даса, онда би усред кафане, пред гостима, почео да виче: „Шта хоћеш, бре, 
пушикарко једна!“, и то би викао на сав глас да саблазни госте и понизи де-
војку. 
 Једном када су хтели да га убоду ножем нестала је његова дискреција, 
елоквенција, чак је и писац био немоћан да изглади ситуацију, заправо 
бесмислени напад једног пијаног спортисте, и зато је дошао уљезов отац, који 
их коначно помирио; тада сам поново видела како са стола устаје високи 
младић, уљез, како се види да је чврсто грађен, да је окрутан, али када сам му 
видела лице, поново сам у осмеху наслутила његов дечачки израз. Црна коса 
му је падала преко чела и када је кренуо ка нашем столу, на поподневном 
сунцу, коса му је мењала боју, његов глас нас је поново опчињавао, и само 
једно његово опуштање и већ је био спреман да се и нама руга. Прихватила 
сам га као дериште, ноншалантан и дилетант, ни слутила нисам да ће ме и 
он тако прихватити, можда као старију рођаку или сестру – јер љубав са њим 
нисам желела да водим – и када бих га критиковала, збуњен, гледао би ме 
само, чудећи се да не схватам оно што је њему нормално. Једном ми је 
потражио новац и не познајући га довољно, дала сам му, да би ми странац 
рекао да могу да се опростим од тих пара. Овај дечко је заправо био 
размажено дериште свог оца, избачено из школе коју је наводно ванредно 
већ дуго завршавао, што одмах нисам могла да приметим и никако нисам 
знала шта га је спајало са писцем, а да писца ниједном не превари... касније 
ће имати заштиту жене која ће руководити њиме, и он ће мислити да га... 
воли? 
 Пошто је био непрестано узнесен, заборављао је на моје негодовање, 
своје време је траћио на све људе које сусреће током дана, нисам никада 
схватила шта је волео; музику није слушао, чак ни попули, није се ни коцкао, 
ишао је од једног до другог човека и зезао би се са њим, предност му је била 
у томе што је страсно волео жене, и по томе се није разликовао од других 
мушкараца из групе, волео је да води љубав са њима, мене је био изгубио 
преваром, докторка ни под којим случајем није хтела да буде с њим, јер он 
није био њен ниво, али је остала социологичарка, која му је повремено била 
љубавница. Како је познавала друштво манекена, хтела је уљеза да убаци у 
то друштво, јер је по стасу, лику, покретима... могао да искористи своје тело, 
међутим, одмах су од његовог лика начинили онакав лик какав се могао 
видети на сликама модних журнала, посебно његова нова фризура... Смејали 
смо му се када се појавио са офарбаном косом; захтевали смо да корача 
врцкајући, називајући га педерком, на шта се он само осмехивао, чак и не 
говорећи о свом новом искуству које се видело у одмерености; био је 
способан да саслуша саговорника.  



часопис исток
књажевац

година 2017 
број  14 –  15 

 
 

 48

 Са срозавањем школства и отварањем приватних школа и факултета 
у свим већим местима, као испоставе, уљез је врло брзо завршио средњу 
грађевинску школу, а затим уписао студије, да би убрзо постао државни 
службеник у општини. Заборавиће какав је чим буду зависли од њега, прав-
даће његову неозбиљност младалачким годинама, да се, ето, сада уозбиљио. 
 Запошљавањем се променио његов статус, и не само статус, већ и 
изглед; елегантно одело, бела кошуља, зими шал, лети кравата. Као државни 
службеник уљез је привукао пажњу једне девојке која је била ћерка 
гастарбајтера, човека у најбољим годинама, предузимљивог, драгог, увек 
насмејаног, који је зету обећао брзи аутомобил.  
 Док социлогичарка прича о њеним односима са мушкарцима и ко-
лико може бити срећна у размени енергије – како то она каже – пошто 
већина мушкараца не желе да понови односе са њом, али она ипак не упо-
требљава речи импотенција, нити кастрација, пошто мисли да јој мушкарци 
пружају утеху, појављује се уљез, у белој кошуљи, раздрљен, мало изненађен 
што смо за столом и ми, девојке, пошто је хтео да се покаже пред 
мушкарцима, али ипак је принуђен да и ми, девојке, слушамо дијалог. Неко 
за суседним столом добацује да је прост, јер је модар испод врата, пошто је 
био са новом девојком, да има модрице, које се у жаргону називају шљивке, 
да би уљез поносан, онако гледајући их преко рамена рекао: „Па ето, пала је 
на мене шљивова грана.“ 
 Пред рат уљез се оженио том девојком која је била старија од њега, 
коју никада није научио да ужива у сексу, нажалост, није могла да му изроди 
децу, ипак никада није сумњала у њега, успела је одмах да руководи њиме, 
што сам и претпостављала, да му замени оца, и одмах сам поверовала да би 
се уљез убио када би га оставила, тако да се повиновао свакој њеној жељи. 
Била је то једна затворена девојка, увек је држала помало оборену главу, 
јогунаста, спремна да само гунђа будућем мужу, да му налази мане, да о свему 
боље од њега зна, заклоњена иза тате који ће јој обезбедити не само успех у 
друштву, већ и момка (девојка од какве бих најрадије побегла); њих двоје 
никада нису седели са нама, само би застали поред нашег стола, када би 
социологичарка хвалила хаљину ове девојке, гастарбајтерке, рекавши неку 
помодну марку, неког модног креатора, кога девојка сигурно није знала; 
констатација је изречена неозбиљним гласом док се девојка шетала терасом 
на којој смо седели: гледали смо врбе и слушали звуке аутомобила који су 
пролазили недалеким аутопутем. Та девојка је била аргумент једног новог 
слоја људи који се стварао у Србији, посебно у напуштеним подручјима где је 
већина мештана радила у иностранству, а у родним местима су подизали 
огромне грађевине у којима нико није живео. 
 Нови систем је омогућио мушкарцима да отварају приватна преду-
зећа, пошто се за предузетнике није тражило никакво школовање, затим их 
наводио да се прикључују партијама, да марифетлуке могу заташкати; дошла 
је слобода о којој су маштали, па је само зависило колико су способни да 
учествују у новом систему, ако су се у претходном ситему партијски 
опредељени људи називали буднима и чија се улога састајала у томе да оба-
вештавају партију тражећи непријатеља народа, ови су сада себе називали 
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пробуђенима. Њихова делатност се најчешће граничила са криминалом, чак 
су у граду отворили експозитуру неког приватног факултета и ускоро је 
половина места завршило студије права, и када би неко поменуо да има 
диплому приватног факултета, сви би се насмејали. Смишљен је и виц па би 
га питали: „А твоја баба? Да ли она има диплому приватног факултета?“  
 Када је уљез нашао гастарбајтерку, пропао је његов покушај да је 
здружи са нама. Зар она да слуша приче о књижевности, да је залуђују сли-
карима и филмом, када ће јој њен отац омогућити да одмах отвори кафану. 
Мислила је да је њен пристанак да буде са уљезом његов спас, да га је спасила 
незнања, будала, и да га је унормалила. Морао је чак и да нам каже да није 
за наше друштво, на шта му је ауто-превозник рекао да жене зато и постоје 
да би нам отварале очи, и после сваке од њих боље видимо; оне делују као 
терапија, коју би што чешће требало узимати, али као свако потребно или 
непотребно лечење немају увек исти ефекат; најбољи је онај лек који те 
потпуно убија и више ниси ни за шта, такав лек постоји, и само је питање у 
којим годинама ћемо га узети. Уљез очигледно није био способан за 
подухвате који су били најчешће бесмислени, чинећи нас добрим 
литерарним или филмским јунацима, тако је морао да нас напусти; пошто је 
отишао, биће препуштен кичу, наравно да кич једино и заслужује. 
До рата уљез није учествовао у расправама, а онда је основни вид разговора 
био дискусија, коју је писац називао кост и говорио да се може спорити само 
у естетици, да би уљез рекао да ће сукоб који предстоји прво у блато бацити 
пишчеву естетику, а затим ће он бити на реду, ако буде мобилисан, добиће 
наређење да стреља неке јаднике, поготову оне против којих нема никаквих 
разлога да их мрзи или воли, нити је до тада знао за њих, а тиме, пошто буде 
извршио постављени задатак, моћи ће да оде на ручак и да једе појачану 
храну, у знак пажње своје команде што је успешно извршио задатак, па ако 
му се не једе, нека повраћа, да види колико ће пута повраћати, и када ће храна 
почети да му прија; без даљег мораш да постанеш бездушан, хладан, или ћеш 
покушати да у свему што се дешава извучеш властиту корист, у околностима 
када криминал постаје партијска активност.  
 Са новим распадањем система, већ при крају студија, уљез је напустио 
високошколску установу схватајући да му знање више није потребно, тако да 
је отворио фирму. Један радник, вршњак наших родитеља, високог раста, 
снажних мишица, некада је тренирао бокс, дању би радио у фабрици, увече 
у својој радионици, уобичавао је да петком изађе у кафану, долазећи својим 
мотором, и тако крепак седао би за један сто, да би одмах устајао и долазио 
до нас нудећи нас пићем; пошто је поручивање пића био његов ритуал, није 
било могуће да неко одбије поруџбину, јер би то за њега била увреда. Упутио 
би нам још неколико речи сматрајући нас још увек незрелом децом; са нама 
би попио чашу вина, желећи да и ми изигравамо елегантну господу, 
говорећи да се дружимо сада док смо млади, да не дозвољавамо да нам време 
пролази тек тако, као да га није ни било, да девојке делују нестварно лепе; у 
кафанским сукобима често је предњачио, био је спреман да се одмах потуче, 
волеле су га и кафанске певачице које би могао да узме у заштиту да би га 
ноћу примале у своје собе. Сазнала сам да је био фрустриран својом децом са 
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којим је долазио често у сукоб јер нису хтела да уче у школи, бежала су са 
часова, да би касније престали да се школују, зато је и он осећао кривицу; 
радио је  даноноћно да би својој деци омогућио боље услове за живот, а они 
су га изневерили, и зато би седео са нама који смо учили школе, ипак су нам 
недостајале позиције у друштву за које је он мислио да ћемо их ускоро стећи, 
али како су предузећа пропадала једно за другим, овај радник је постао шеф 
у уљезовој фирми. 
 Странац је био дете разведених родитеља. Нисам тачно знала зашто 
су се развели његови родитељи, али отац је отишао у иностранство, а мајка је 
живела у приморским градовима. Док је странац био дете, била је удата у 
Дубровнику, а затим су се преселили у Сплит. Странац је тамо похађао школу 
да би затим заволео бродове, и морнаре, и једино што је имао од њих јесте 
прибављање марихуане и хашиша. Мајка га није саветовала, одвраћала, 
усмеравала, само га је волела. Можда још пече питу? Замишља како јој трчи 
у загрљај, улази у собу. Мајка отвара прозор и пита га: „Да ли су ти мокре 
ноге? Лице ти је бледо“, говори му, „много пушиш, слабо спаваш. И девојке 
су надуте и отеклих подочњака.“ 
 Када су га први пут притисли због школе, побегао је код деде. 
 Странчев отац после његовог рођења није могао да издржи поро-
дични живот; жену окупирану дететом, посао у фабрици, женине и своје 
рођаке, те је почео да се опија; ужаснуло је његове родитеље и његову жену 
када би га доводили ноћу потпуно пијаног, па је једноставно нестао. Трагања 
за њим била су безуспешна. Када су сасвим изгубили наду да је жив, стигло 
је његово писмо из Аустралије, у неколико биографских реченица; био је у 
легији странаца, ратовао у Индокини да би се скрасио у Мелбурну, и засновао 
нову породицу. Тамо би сада требало да се упути његов син, који чека папире 
и авионску карту. И док не стигну све те повластице, његов син ће још чамити 
овде са нама, мршав, испијен, витак, грозног карактера, као да је желео да 
већину људи одбије од себе (то је била карактеристика свих мушкараца из 
групе, јер нису желели другима да се допадну ни по коју цену, желели су да 
их други прихвате као индивидуу или мачо-мене, њихова амбициозност...) 
 Када ме је Странац отпратио до куће, примила сам га... Међутим, 
наши односи нису могли бити добри, јер је био нестрпљив, нервозан, журио 
је, зато сам мислила да ми не одговара... само смо растрзано водили љубав, 
тако да сам била беспомоћна, угњављена, једва сам чекала да оде, мучило ме 
је осећање да сам неспособна да поново потпуно доживљавам оргазам као 
што ми се чинило некада... чак нисам ни била радознала, мислила сам да ће 
други пут наши односи бити бољи, али сам погрешила, јер је сутрадан 
странац желео да руководи мноме. Изнервиран, поцепао је паклу цигарета, 
бесан, растргао је зубима и бацио у корпу за отпатке. Једино што је сматрао 
да долазим из другог света и није ме ударио.  
 „То што смо водили љубав ништа не значи, и немој да мислиш да сам 
ти робиња“, рекла сам му. 
 Како сам до сада избегавала људе који су се неконтролисано пона-
шали, била сам бесна на себе, нисам више желела да употребљавам придеве 
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да бих га описала, нити наводим уџбеничке карактеристике, зато сам при-
ликом следећег сусрета села далеко од странца и била у близини писца 
надајући се да ће ме узети у заштиту ако странац почне да ме малтретира.  
 Странац је радио у руднику чекајући да му стигне авионска карта и сва 
документа за Аустралију, користећи сваку могућност да оде на боловање; 
тако је извршио и обрезивање које је доносило седам дана боловања, а када 
се десила трагедија у руднику већ је био у далекој Аустаралији и никоме се 
више није јављао.  
 Ауто-превозник је био забаван, засмејавао нас је, јер је често причао 
приче приказујући себе неозбиљно, зато сам схватила да човек вреди колико 
је забаван, а ауто-превозник би нас забављао најчешће када би пио или када 
би уморан дошао с пута, рецимо из Ирака, те смо његов страх, његову 
неустрашивост посебно ценили; отиснуо би се на пут, од Београда до 
Истанбула, затим до Техерена. За такво путовање била је потребна храброст, 
а ауто-превозник је умео да прича интересантно о тим путовањима, 
подвлачећи како га такав посао чини слободним, зато је чак и био захвалан 
што у једном тренутку није успевао да учи школу; није дозволио професору 
да му упише слабу оцену, држећи га за руку, што је изазвало гнев професора. 
Касније је покренут дисциплински поступак и ауто-превозник је искључен 
из школе; чак је једном и писац ишао са њим да би видео Турску, Курдистан, 
Багдад и Техеран.  
 Могла бих још да скицирам ауто-превозникову личност, али откако је 
психологија постала доминантна наука, боље би било да описујем догађаје 
уместо да правим ликове. Ауто-превозник ми је увек личио на човека који ће 
се сваког тренутка суочити са новим околностима, спреман на било какво 
изненађење, нажалост, већину тих околности сâм је стварао, тако да је 
оставио девојку са којом је летовао, јер му се нека друга жена свиђала, није 
могао да се одвоји од ње, љубио би је свака два минута, био је спреман да 
уради све што би пожелела, испољио неку енергију у освајању која је била 
несвакидашња, збуњена жена би била обасјана пажњом какву је могла само 
да замисли, али ништа у њему није било удворичког или прагматичног, тако 
би било ког милиционера само попреко погледао иако је знао да ће га овај 
казнити чим му се буде указала прилика, зато није имао систематичну 
стратегију и добар план како би наставио свој живот, што се показало много 
година касније. Није имао разумевања за људе који су тражили да буду це-
њени само што су могли, у оквиру својих положаја, да учине нешто за друге, 
чинећи их неспособним и безвредним, говорећи да је више пута гледао како 
се лако одузимају улоге једнима и дају другима, а они који су остали без 
улога, долазе у кафане, опијају се, постају крпе, а да он не зна каква је била 
та партијска атмосфера у којој су изгубили позиције постајући никоговићи. 
У себи је носио презир слободног човека према друштву, цинизам је испо-
љавао на сваком кораку, говорио је да ако ти људи икада буду важни, он ће и 
даље бити неважан, али нада се да неће моћи да утичу на његов живот (нешто 
касније потпуно ћу га оправдавати, када људи и за злочине не буду 
оптуживани, а државна номенклатура моћи ће да се купи у бесцење). Сада је 
носио одело које је очигледно купио негде у иностранству; висок и усправног 
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хода, са забаченим праменом косе, светлог лица, одавао је утисак 
аристократије која ће тек доћи, што му је годило, када бих му рекла. Није 
могао да слуша друге када би му причали, једино баш људе које је ценио, зато 
би му се очи сужавале да би само окренуо главу показујући своју ароганцију; 
био је спреман да ради за неку обавештајну службу, јер су оне наводно давале 
слободу, успут су омогућавале привилегије, као што су шофери, собарице, 
али касније, у време рата, није се придружио добровољцима.  
 Пошто би ауто-превозник зажелео неку жену, она је имала два избо-
ра: да му се препусти или да се одсели. Ако би пошла са њим, доживела би 
страсну љубав од које не би могла да се ослободи. Ако би се опирала, како за 
ауто-превозника није постајало удварање, најмање што би могло да јој се 
догоди било би силовање. Нису постајали никакви закони, никакве норме 
које би га одвратиле од оног што је наумио, осим да буде убијен. Само једна 
жена је изабрала другачији пут. Није успела да издржи такву страствену 
љубав. Толико је почела да подсећа на ауто-превозника да су јој завидели на 
промени. Запоставила је школовање, ошишала се до главе. Једном док смо 
стајали на обали, девојка је отишла од нас и на самој обали реке водила љубав 
са једним младићем. Ауто-превозник је запленио његов сат и одећу, а девојка 
је морала да трчи испред камиона док је ауто-превозник возио. На крају је та 
девојка побегла у иностранство. 
 Ауто-превозник је волео да прави испаде на рачун жена, посебно ако 
би му сметале, говорећи често баналности пре свега на тему секса. Питао их 
је да нам се нису придружиле због секса. Када би поцрвенеле, он би нонша-
ланто прешао на другу тему, ипак дајући им до знања да очекује у најмању 
руку напад на њих, ако не и силовање, тако да знају да лоше поступамо са 
придошлицама. Али то је била само ауто-превозникова омиљена игра којом 
је плашио нарочито девојке које би дошле да упознају писца и које су запо-
чињале своје прве књижевне радове. 
 Жене најчешће не знају када ће добити менструацију. Једном се де-
сило да је ауто-превозникова девојка, у шетњи, добила менструацију, толико 
се зачудила, упитала зар већ, а како је била слободна, замолила га је да јој 
купи улошке, јер их није понела и не размишљајући о менструацији; ако 
девојка има односе са мушкарцима, онда се ситуација битно мења, нормално 
да се напетост повећава без обзира да ли девојке воде рачуна о плодним или 
неплодним данима, чак иако употребљавају кондоме, пошто свако кашњење 
менструације доводи до анксиозности, тако да је његова девојка, већ следећег 
месеца, звала неколико пута желећи да разговара са ауто-превозником који 
је пристајао на све што би она рекла – од абортуса до брака – девојка би 
поново инсистирала на сусрету са њим и на разговор. Ауто-превозник би је 
стрпљиво слушао прихватајући кривицу, молећи је ипак да се стрпи и да 
сачека док не буде сасвим сигурна да је кашњење менструације разлог 
трудноће, на шта би девојка одмах похистерисала. Ипак би је ауто-превозник 
молио да дође и буде са њим, или бар да му јави резултат. А онда када је 
добила менструацију, девојчино тело је било искључиво њена ствар тако да 
му се није јављала, чак је нагонила мајку да лаже да није у стану и сваки ауто-
превозников позив угрожавао би девојчину самосталност. Ауто-превозник је 
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био бесан на њу помишљајући да више неће ни да је виђа, што је и она 
помишљала, такође бесна на себе што га је прихватила, и није знала да ли је 
дружење са ауто-превозником била припрема за освету малограђанском 
свету или љубав. 
 Када је ауто-превознику умро отац, покушавао је да очеву смрт при-
хвати природно: требало би да људи нестају редом како су се родили, најпре 
најстарији, а затим њихови синови, када остаре, али како је пролазило време, 
схватио је да очеву смрт никада не може преболети, да је опседнут одласком 
родитеља, па је површно посматрао овај свет, чак није пратио ни извештаје 
економиста, нити интервјуе политичара да из њих наслути будућност која 
нам се припремала; уместо олупина, смећа, најлон кеса, на ђубриштима ће 
стајати лешеви, биће затворене кафане у којима смо седели, и са њихових 
тераса неће се видети светлост, већ дим од бомби, осећаће се смрад лешева 
које нико неће сахрањивати, уместо гласова певачица који сада одзвањају у 
ноћи и чији се кукови њишу, чуће се лелек унесрећених људи. Радничка 
класа није се враћала из својих фабрика, аутобуса није било, возови су 
пролазили празни, на успутним станицама нико се није пео нити ко силазио. 
Гдегде је који залутали путник носио торбу и ствари у њој, шверцовао и 
псовао. У кафани у коју свраћају радници из једне чувене фабрике семена 
конобари ће гледати ТВ, а ти радници ће причати како су производили робу 
за пола Европе, али им нико неће веровати. Ауто-превозник, који је увек био 
независан и слободан, гледао је раднике који су и даље одлазили на посао у 
фабрике у којима нису имали шта да раде, враћали су се с посла, псовали, 
нису примали плате, демонстрирали су, тражили кривце. Мрзео их је, и 
ругао им се: „Усрана радничка класо, хоћете сада са мном да товарите 
цигле?“ 
 Две зараћене стране су се отимале око лешева погинулих да би 
оптуживали једни друге ко их је поубијао. Мртви су били непомични, голи, 
обмотани завојима. Команданти су убијање правдали ратним стратегијама. 
„Само са собом не носите мртваце. Коме њих остављате? Земља не може да 
их негује и васпитава“, говорио је ауто-превозник пре него што ће и своју 
ауто-превозничку радњу претворити у увозно-извозно предузеће, маштајући 
да створи компанију. 
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СВЕТ НИЈЕ СТВАРАН 
 

Благоје Савић 
 

 
МЕСЕЧЕВА ПАХУЉА  
 
Ево ме 
не касним 
разумем све своје дане 
и то је оно узнемиравајуће искуство 
кад чезнеш само за оне речи 
кад их свет буде заборавио 
  
савремена Поезија данас 
личи ми на давно бачену играчку 
из које цури „нестанак свих бивших ствари“ 
читалац зна да има стихова који се не заустављају 
тако лако и тако често да би их ти разумео 
и из њих просуо своје кости 
и тада кад смо додиривали нове облике 
сви су тражили одговарајуће место за одмор 
ходајући од гроба до гроба песник „сићушна суштина“ 
није у стању сам да обезбеди судбину овог света 
нити зна у речи како се ноге покрећу 
и означавају пролаз свих да те спасе 
као птице по тргу – уму што стално гура зрно у плаво 
нешто упадљиво да би нам се десило 
то лажно пријатељство у свакодневљу слике 
гуши нашу радост јер никада поезија 
није покушала да пронађе постојање свих 
због новца или лагодног живљења 
песници а с њим и клановски критичари нису поштено радили 
њихова ми критика све више личи на параду облака 
што би рекао Октавио Паз „сваки сан о поезији 
не можеш оградити кроз паукову нит тако усправно“ 
јер увек је постојало нешто другачије у вези с тим 
да би ти у стварном животу покрио срца наших одсустава 
уз малу пажњу песник зна ко му се диви 
и ко му се приближава с осмехом 
кроз чудо светог пламена у царству сваке поезије 
хаос мора бити другачији сведен на минимум 
јер знам као у неком добром филму 
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оно дете које те покрало у цркви 
новац је одмах ставило на икону 
„да би се плава смрт пењала из већ студених ногу дана“ 
где људско мучење поново глође своје снове 
не жели да нам остави реч коју други нису изговорили никад 
већ нам је нудили као судбину оних који су спалили све ове књиге 
а онда покушали да ставе руку у твој џеп и направе сан 
у недореченом облику ништа неће наћи 
сем неких обећања која инспиришу 
и дају ослонац будућности као оне две мале скачке 
које се спустиле низ мој рукав да уче све пристојности 
онако у ставу згрчене штипаљке 
истинитост и те њихове очигледности тебе плаше 
мисли на ово садашње време 
памћење се чува у речима 
лица у распореду грана 
поново претражујем своје намере пишући 
о уском и заветном Вергилијевом степеништу 
о његовој новој утроби савршенства 
где пролаз људске суштине траје 
можда ту налазиш свој гроб у бдењу и сну 
који те вуче доле и маше ти тихо наведећи те на пут 
да изађеш из тих кртих костура 
као кад покушаш да пребациш ногу преко ногу 
и не знаш да су ти колена планине 
и тако растемо спрам сваког дрвећа 
док време не истекне иза сваког песничког расправљања 
у ово предевечерје свака ствар која то није крије своје грехе 
и оставља те као наго дете које ће то видети 
данас свака лаж у људским помамама  
не може примити облик песме 
глас што цвета на твом телу 
може бити стрела твојој души 
и ту у најбољој намери људског говора 
постојање је само и неизрециво  
а твоје зло излази из неке мале шупе 
бескрајна и недовољна снага разума 
трчи за мојом мачком 
као ласта што кружи ниско за нашим сновима 
увек је на површини младог стрништа 
да похвали све што је прошло у неки свет пре мене 
била је то лепа трка добрих година 
због чега смо додиривали плач непознате месечеве пахуље 
тражећи од ње само једно да нам изговори своје име 
као вечно људско добро 
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које три месеца касније зна какав је био мрак у поезији 
и каква најезда узалудних увреда изнета на послужавнику мртваца 
праћена музиком отпалих ребара 
где смрт и даље има сваког на мрачној хартији 
коју једва прихватају богови 
 

 
ТРАГ КРОЗ МИНУТ СКИТНИЦЕ 
 
спавај срећно – казао би свом  

детету 
очигледне су твоје намере  
да сакрију те у твом сну 
па да склапају примирје 
за оно што ниси рекао јасно  
кроз минут скитнице 
 
речи – ја сам ваш дом 
ваше заблуде у даху од кревета 
моја мајка буди 
и већ се спрема да преузме власт  

нада мном 
чим зашуми њена кошуља  
 
а сестрина слика на столу  
каже ми: дошао је на мене ред 
да те носим – да те помилујем 
приђи у ово глуво доба ноћи 
нешто је на мојим леђима  

исписано 
 
 

СВЕТ НИЈЕ СТВАРАН 
 
све се враћа 
искреношћу 
на крају сваког зрна 
тело стане 
да у једној крајности 
исте ствари 
 
навуку на себе 
поделу света 
 
са друге стране твојих речи 

замршена људска брига 
затвара музику кишних капи 
тамо испод брегова 
несрећан човек кида конац 
кроз око игле 
други људи пате 
 
чујем мајку у воћњаку како ме  

опомиње 
злато злато моје не буди бос 
и не протињи се кроз плот сам 
твој стари текст 
и остарели поглед 
упио је грмљавину 
 
освета времена је чудна 
у празну свеску неко је исцртавао 
измучене псе у пољу 
и већ сам поверовао 
свет са дна извора  
има изглед прерано рођеног  

детета 
који зна да живи негде где је  

сигурно 
да нико то не зна 
 
 
ОБЛАЧИЋ ХАОСА 
 
још и сад куцам на машини 
осећам после сваке странице 
бело поскакивање прстију 
како ме брани на том малом 
песничком пролазу 
прастаро објашњење тела 
које олако неће ишчезнути       
нити ми рећи да је у поезији  

живот насилан 
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без правила страха и ишчекивања 
ово је опасно место за нас рекох 
лењости ти то и знаш 
између предака и њихових уздаха 
то јесте ржање глади 
човечанство је кажњено да увек  

губи себе 
пристојни људи су постали  

корумпирани 
зидови су постављени на местима 
где их никада не би очекивали 
у стиду мајке / сви траже нове  

савете 
време на свим излозима бескраја  

брине за оне  
који се у свeсци крију  
а деца сама беже ван мог  

разговора 
њихово мрмљање и тај облачић  

хаоса 
што се смеши с мојим  

подочњаком 
на раној јутарњој светлости 
зна ко сам 
 
 
ЧОВЕК ПУН НЕБРОЈЕНИХ 
НАМЕРА 
 
човек пун небројених намера 
гледа у свој нови телефон 
одређује ми ноћни ритам 
 
постаје у мени једно 
доба године 
 
у чудним бројевима  
с оне стране наде 
пориче све чињенице у пролазу 

и каже ми: Нешто се променило у  
теби 

одонда... постојаније и сигурније 
паучина расте изнад телевизора 
и себи узе део времена 
као доследну одбрану душе 
 
остатак искреног смеха 
више нико не чека 
 
 
ДАР 
 
свакодневно 
девојчица се дописује са оцем 
пустајући поруке на мејлу 
тата тата... никада ниси сазнао 
како сазревам сама 
 
хоћу причу о Харију Потеру 
хоћу златан дар 
у својој најтежој усамљености 
хоћу пробудити страх 
другом имену на позивници 
 
моја истинита прича 
мора бити нова 
од још незачетих речи 
неизоставно заклоњена 
у океан плача 
 
ниси ме звао – знам 
човечанство је постало неуредно 
слушајући моје планове 
из тишине ове зграде 
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НЕДОСТАЈУ МИ КОМОВИ 
 

Љубомир Бандовић 
 

 
 Недостају ми Комови.  
 И Штавна ми недостаје и вода с Ми-
јушковице и мирис стана и ватра по сву ноћ. 
Виђи, оставиш ауто на Трешњевик код Сава 
Лекића у кафану, око пола шест изјутра, Саво 
је од четири наноге. Рећеш Саву да си мој и 
поздрави га. Доручкуј код Сава смочани 
један ако има и овчијега кисјелога. Ракију 
пробај на своју одговорност, али не одбијај ни 
случајно. Једи добро и много, потпри свако 
ребро. Оно хране те си понио од куће, не 
дирај, ваљаће ти горе. Прије но наставиш, 
питај Сава, или кога ту, има ли што да се 
поможе око кафане и питај обавезно какво ће 
вријеме бит. Једне године је вјетар наке планинаре свукао с планине, двојица 
су била. Млади. Вријеме горе зачас обрне, зато слушај што ће да ти кажу. 
 Имаш једно шест километара до горе, до Штавне, све кроз букову 
шуму. Могао си и колима, али слушај што ти причам. Неђе на петомкома-
деветом километру гледај поресебе лијево... Наиће као тунел некакав кроз те 
букве. Уђи у њега, не бој се. Послије двадес корака изаћеш на Штавну, код 
голова.  То је сад већ пола осам, осам. Виђећеш испресебе, ево сад се јежим, 
ту висораван Штавну у најбољем свијетлу, што кажу. Велика је и непрегледна 
ка мајка Русија, пуна је боровница ка меда кошница, лијепа је ка Васојевка 
свака фина. Катуни доље. Један је од Васојевића и онај онамо од Куча, кучки 
катун. Станови стари стотину година, криви и уморни од сњегова, од сунца, 
кише и вјетра. Кљакави, али живи. Неки диме, људи изгнају стоку љети. Чуш, 
стоку, овце и покоји коњ. Краве горе не иду јер не могу ону траву да једу, но 
доље остају, ђе је мекша трава. 
 А, усред висоравни, Комови. Ка двије песнице једна ка другој кад оће 
чоек да се бије, па гард направи. Дижу се до унебо. Сурови, горди и непот-
купљиви. Не праштају они ни својима, па неће тебе. 
 Назваће ти неко добро јутро, озови се, нијеси у граду. Прихвати позив 
да свратиш, послужи се и уљудно одговарај на питања, јер горе људи воле да 
знају ко си и окле си, јер си им свратио. Не рекох ти на вријеме да купиш 
соли, брашна, масти има... онда, штеку цигара, или кошуљу дувана, батерије. 
Цукра укоцке и кафу у исту кесу стави. Кажи да имаш. То људима горе треба, 
а теби горе треба пријатељ. А и људски је. Одма ће кокош да плати главом за 
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супу, ако вас је више и неђеља је ка данас, јање ће да се окрене. Реће ти они 
кад да ће бит ручак.  
 Е, сад како ти воља. Не тежај леђа безвезе, остави вишак из ранца 
тамо ђе ћеш да ручаш, понеси чисте чарапе, чисте чарапе и боцу празну. 
Напунићеш је брзо на извор, одма ту, никад нећу запамтит како га зову. 
Послије ћеш на Мијушковицу. Ледна је ка Извора, иначе, горе имаш на два 
до максимално три километра квадрата, те не бој се. Јакну понеси, да не 
објашњавам сад, понеси. Често гледај унебо, ако крену облаци, врћи се одма. 
Немој ђубре да бачаш, ни пикавце. Понеси кесу и за то. 
 Што се пењања на Ком тиче, ево ти приче: 
 Једне године ми горе, поподне је било, иде баба Анка с овцама и 
унуком својим. Ми чучнули да не преплашимо овце. Заста Анка да се питамо, 
стадо пролази, унук их ћера. Пашче неко помаже и оно. Вели Анка: „Оћете 
ли горе?“ „Нећемо“, реко, „ове године, успут смо свратили само, а и у патике 
смо.“ Каће ти Анка: „То исто ка моја снаа. Она дође ође навр десегодина, 
прошета тудије, њој је исто ка да се попне на Ком, ка да не. Здраво ви га ђецо!“ 
И ојде. Чучасмо, богоми, још по сата ту. 
 Дакле, ако има ко вољу да те поведе, ако је вријеме добро, обавезно се 
попни на Ком. Виђећеш и Јадран и Жабљак и Албанију и Србију и Скадар 
ћеш виђет. Ако се попнеш. 
 Горе су прије неку годину струју довели, и дом планинарски напра-
вили, сјекли земљу прилаз да направе. Ја од тада нисам одио. Страо ме. 
Смијем да ме је страо до пролећа, послије ћу морат отић. 
 Наздравље ви неђеља. 
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ДЕВЕТНАЕСТИ АВГУСТ 
 
 

Љубинко Дугалић 
 
 
ЗА СВЕ ЈЕ ПОТРЕБНА СВЕТЛОСТ    
 
Исак је укротио налет гравитације, 
Леонардо измислио осмех жене, 
а Пол Сезан доручак на трави. 
свима знани Самјуел Фокс 
уз помоћ кишобрана 
први се заштитио од летњег пљуска. 
 
ова достигнућа  
Алберт је релативизовао тврдњом  
да је свеједно да ли се кугла од камена  
кроз васиону котрља испаљена из топа 
или је нехотице испала из зреле махуне. 
 
стриц Велизар је покрај Студенице, 
још када сам дечак био,  
исплео мрежу 
којом је по ведрој ноћи хватао 
у  води огледнуте звезде. 
 
за све је најпре потребна светлост, 
без ње сам миш 
на тесну јазбину навикнут, 
говорио је. 
 
 
САТ НА ШАПУТАЊЕ 
 
од мојих песама очекујем 
да се благовремено усправе, 
 
 
без напора да проходају и са добрим 
или врлодобрим успехом окончају 
школовање у престижним  

школама. 
 

 
од мојих песама очекујем 
да буду заводљиве, да се одевају 
по правилима земаљског одевања: 
на баловима да се појављују 
у балским хаљинама, на вечерама 
да се појављују у заказано време. 
 
од мојих песама очекујем 
да ненајављене и без шминке 
никога не посећују усред ноћи: 
као срећно удате госпође  
да се не понашају охоло и  

самохрано. 
 
а ја, када научим да читам, 
обећавам да ћу сваке вечери 
пре починка да им прочитам 
нешто умирујуће,  
што се са поверењем говори  
само деци млађој од седам и  

старијој  
од седамдесет и седам година. 
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ВЕЛИКА ДЕЦА 
 
жао ми је што нисам 
са врлодобрим успехом завршио 
школу ученика у привреди. 
могао сам себе да оспособим 
за неко драгоцено занимање 
каква су механичар алатних 
машина или металостругар. 
апарати и машине за дубинску 
обраду метала често се кваре  
и захтевају честе поправке.  
било би посла и завидне зараде  
и зато ми је жао што нисам 
са било каквим успехом завршио 
школу ученика у привреди. 
са речима немам ни сна ни снова: 
непрестано сам будан и никада 
не знам шта су наумиле да кажу, 
а шта да прећуте ако их 
само на трен оставим саме у соби. 
Или не дај боже заборавим 
да их пресвучем или нахраним. 
 
 
ГРАДОВИ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ 
                                Чарлсу Симићу 
 
у градовима на источној обали 
градоначелници закључавају 
библиотеке препуне књига. 
за поновно отварање смислили су  
једноставно решење: 
потребно је повећати порез, 
такав услов раније су доставили 
градитељима ветрењача 
и одгајивачима крилатних  

галопера. 
 
они што плаћају порез уверени су 
да особе читањем лирске поезије 
постају лење, непослушне  
и да превише маштају. и одбијају  
да иду у војску, додаје државни  

секретар  
за националну безбедност. 
 

наравно, ово за тебе не важи: 
ти знаш да поезија изнад  

свакодневице  
на исти начин уздиже оне који пишу  
и оне који читају.  
ти си навику читања научио у  

Београду,  
још увек ниси лењ ни 
непослушан,  
вероватно зато што никада ниси имао  
обавезу одласка  
у војску Сједињених Држава. 
 
 
БЕГУНАЦ СА НОЈЕВЕ БАРКЕ 
 
потребна ми је права реч,  
у право време на правом месту  
да се појави уредно очешљана  
и испеглана. да зрачи  

унутрашњом  
енергијом и равнотежом, и  

лепотом  
од које застаје дах. то тражење,  
та неизвесност ишчекивања 
није мерљива, зато је и не 
помињем 
у песмама у којима некога чекам 
и испраћам: на другачији начин 
на правом месту чека се права реч. 
 
када се то оствари, када је удобно 
сместим на планирано место, 
леву и десну страну када украсим 
обичним речима, неколико  

наредних дана 
трудим се да заборавим колико сам  
дуго чекао, колико пута пожелео 
да одустанем поражен мишљу да су 
све речи обичне, без обзира  
колико дуго их ишчекујем 
и с ким безбрижне спавају. 
 
имам среће са собом јер сам  

видовит  
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и стрпљив песник. нисам слепац  
као Хомер да пре Христа на  

лезбејке  
и луталице потрошим своје 
обичне и дуго очекиване речи. 
 
 
ДЕВЕТНАЕСТИ АВГУСТ 
 
ући ћу у градску библиотеку,  
самоуверено, као да сам пошао 
на састанак са благајницом из  

банке 
Credit Agricole. понашаћу се  
као поуздани читалац, бар то је  

лако: 
перони у подземним железницама  
препуни су путника који  

непрестано  
читају. понекад имам утисак 
да им је читање важније од  

путовања. 
 
ући ћу, рекох, у градску  

библиотеку 
самоуверено као да не постоје 
заштитне камере, осетљиви  

софтвери 
и буднооке библиотекарке. прићи ћу  
полици са најчуванијим  

примерцима,   
оној са сонетима и сонетним  

венцима. 
 
једну од њих ставићу под пазух  
као да сам управо пазарио векну  

хлеба. 
уосталом, крађа је уметност за  

нијансу  
узбудљивија од читања и писања. 
 
молим вас, имајте разумевања: 
Преображење желим да дочекам 
болесно богат: од тог дана Закон  

налаже   

да се стамбени кредити  
уместо швајцарцима отплаћују  
строфама и римама. 
 
 
АУДИЦИЈА 
 
мене је однеговала тетка 
Жаклина: 
ја сам проходао и проговорио 
у овалном кабинету. 
и молим вас: ако све ово 
није довољно  
да будем Звезда Гранда, 
ја ћу на следећим изборима 
да се кандидујем за премијера. 
ако је народу суђено  
да не може без мене, 
мени је свеједно да ли ћу  
да певам или зановетам. 
 
 
КОЊ 
 
ни најлепши, ни највећи, 
ни најбржи, ни најснажнији, 
ни најхрабрији, ни најмудрији 
и са крилима и без њих 
не може кроз беспуће, 
кроз пустиње и каменоломе, 
кроз житна поља не може, 
ни кроз воћњаке и траве 
низ мождане врлети и превоје 
ни да коракне, ни да потрчи 
ако није поткован. 
 
 
СПАСЕЊЕ И ДРУГАЧИЈИ 
ПОКУШАЈИ 
 
упознах песника познатог по  

навици 
да своје стихове потписује 
различитим именима. 
Љубисав је када пева о љубави, 
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Србољуб када је патриота. 
стихове о пролећним пупољцима 
не објављује: још није смислио 
прикладно име за боје и мирисе 
неба и цветова. 
 
не спазих ни са којим именом 
купује ципеле 
или због таквог недостатка 
хода босоног. не знам зашто, 
али усред расправе о спасењу 
пожелео сам својој супрузи 
да пошаљем опроштајну поруку 
и потпишем је именом 
и презименом садашњег 
љубавника. 
 
 
ОДВИКАВАЊЕ ОД ЧИТАЊА 
 
имам само једну шансу 
да преживим путовање 
подземном железницом: 
да преспавам успутне станице 
и пробудим се у гаражи. 
у противном, 
на погрешно изабраној станици 
могао бих да покушам излазак 
на празан перон. 
шансе за преживљавање 
тада би биле подједанке 
мени и чувару воза.  
када ме угледа  
у изгужваном оделу  
и са књигом испод пазуха, 
помислиће да сам опаки лудак 
који његовом композицијом  
покушава да побегне 
са одељења за одвикавање  
од читања. 
 
 

НА ПУТУ ЗА КОТЛЕНИК 
 
драги моји, 
не знам да ли се у Торонту, 
како кажете, може писати  
пристојна поезија. 
не верујем у такве одреднице 
најпре зато што никада  
нисам био у Торонту,  
а немам искуство писања поезије  
на непостојећим местима. 
У Торонту пада киша 
и велика је влажност ваздуха. 
у Калгарију је ноћ,  
мирно је, а нема ни кошаве. 
 
поезија је пространа провинција 
која одолева  
климатским променама. 
није за велику бригу  
што ту и тамо, 
у Калгарију или у Торонту 
или на путу за Котленик, 
у многобројним местима 
повремено наиђе невреме  
од којег неко непристојан 
може да страда  
због тога што тврди 
да су два и два четири 
 
 
ПОЕТСКО ВЕЧЕ 
 
моја кћерка и вољена жена 
из првог брака, уморни отац  
и три сестре из провинције 
и стричеви из приморске вароши,  
сви беспослени 
и на све пазитељи  
окупише се недавно 
у Центру за културу: 
беше промоција књиге 
мојих изабраних стихова. 
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дошли смо да се уверимо: 
добро је да нико осим нас 
није сазнао да пишеш поезију, 
рекоше одмеравајући 
празну и пространу дворану.  
 
ВЕЧЕРЊЕ СВЕТЛОСТИ 
 
нема ничега далекосежног 
у далеководима. изузев стубова: 
када је дан на измаку додирују 
сунце уколико изабереш погодан 
угао посматрања, из мравињака 
рецимо.  
 

ако не хајеш за кретање планета  
и челичне конструкције на 
бреговима  
за које су закачена тешка ужад,  
врати се у библиотеку: 
најлепше истине о вечерњим 
светлостима сакривају се у 
књигама 
написаним у облику строфа. 
 
не заборави најпре да притиснеш 
прекидач, у библиотеци да 
пропустиш 
снажан млаз светлости који тече, 
непрестано тече кроз далеководе. 
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КАКО ЈЕ ЗЕЧИЦА СТЕЛА 
ПОСТАЛА ЗВЕЗДАНА 

(одломак из романа) 
 

Мира Поповић 
 

 

   Као и Олга, и Звездана је у Париз дошла 
возом. Не баш директно,  што се времена тиче, 
и не из Београда. Чак неколико година задр-
жала се у Трсту, тој првој тачки додира Југо-
словена са Западом. Трст, који је за Југословене 
углавном био сведен на бувљу пијацу Понте 
Росо где су набављали фармерке, шушкавце и 
шимику, за себе и препродају код куће или у 
некој од земаља Источног блока (у Москви се од 
продаје једног пара фармерки могло провести 
добрих недељу дана у скупом хотелу; у 
Букурешту су и жвакаће гуме имале златну 
вредност), Звездани је отворио врата другачијег живота. Ненадано, као што 
обично бива. Ни у најсмелијем сну није себе замишљала као зечицу у ноћном 
бару, па ипак, управо то је, такорећи преко ноћи, у Трсту постала.  
 Једне вечери, када се због куповине неких шарених ђинђува прете-
рано задржала по радњама, закаснила је на воз и била приморана да преноћи 
у Трсту. Потражила је пријатељицу једне пријатељице за коју је само знала 
да ради касно ноћу, мислила је у неком ресторану. Хтела је да је замоли да јој 
позајми нешто лира да плати хотел, али је девојка имала другачију идеју. 
Можда не мора да се задужује, може да заради не само за плаћање хотела и 
доплату возне карте, већ и да јој остане. Можда, ако газда пристане. Какав 
газда? На шта да пристане? Па, да она те вечери обуче костим и да послужује 
госте, ионако је друга девојка – баш тако крупна као и она! – јавила да ће 
изостати с посла, а њој ће бити готово немогуће да сама ради читаве ноћи. 
Испало је једноставније него што је Звездана, од тада звана Стела, могла да 
замисли. Стела. Ко би још ломио језик да изговари њено право име? А оба су 
јој једнако пристајала јер висином је додиривала звезде, блистала је у 
полумраку бара као Вечерњача и била једнако моћна, сјајна и недоступна као 
звезда на небу. 
 Италијани су мали и округли. Макар су такви били они који су посе-
ћивали њен бар. Пили су скупа пића за ниским сточићима, понекад у 
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друштву својих, у тесне сукње или панталоне утегнуте, јарко нашминканих 
жена. И њима је, чинило јој се, било забавно да гледају како, готово пред 
њиховим носевима, маше ружичастим репићем. Читав посао зависио је од те 
будаласте гужвице, ћебасте тканине, причвршћене за стражњицу уског 
ружичастог трикоа. Гледана спреда, деловала је помало незграпно на висо-
ким потпетицама, са црном кратком кецељицом која јој је једва покривала 
врх бедара и са тим смешним, дугим, ружичастим ушима од исте тканине као 
и репић, закаченим за рајф у коси. Због штикли и ушију изгледала је виша, 
звезде је могла да додирне, име јој је баш пристајало. Али, када би спуштала 
чашу за чашом на сточић гостију и сваки пут им потом окренула леђа, нагла 
се напред и зањихала стражњицом услед чега би репић несташно мрдао, 
гости су усхићено цикали. Мушкарци који су у бар долазили без жена, 
наручивали су пиће по читаву ноћ. Неки су желели више, питали су шта могу 
да учине не би ли им се тај репић нашао у крилу. Стела би тада пожелела 
неку од огромних плишаних играчака (обавезне ружичасте боје), које су 
незасити гости у бару куповали по цени седам пута вишој од њене звездане 
висине. У знак захвалности према онима који су јој куповали те меде или 
зеке, седала им је на кратко у крило, с играчком у наручју. Скакала је као 
струјом ударена чим би гост кренуо руком било где по њеном телу или чим 
би осетила додир његовог отврдлог уда. Опет би окренула госту леђа, нагла 
се напред и, стежући у рукама играчку као љубавника од којег не може да се 
раздвоји, завртела репићем. То је све што је, уз општи смех, гост могао од ње 
да добије. 
 Временом, стан који је изнајмила у Трсту постао је затрпан огромним, 
ружичастим медведићима и зечићима који, осим симпатичних њушки, нису 
имали ништа љупко, толико су били незграпни. Коначно их је за високу цену 
продала газди бара. Тај дебели, доброћудни ћелавко, од почетка се упињао 
да досегне најближу звезду која му се икад указала. Чак ју је био запросио, 
али је Звездана одбила да се уда за њега. Као да је наслућивао да она жели да 
напусти бар, понудио јој је да откупи те смешне играчке, исте оне што их је 
већ једном купио за потребе подетињалих клијената свог бара. Чврсто је 
веровао да ће је том неочекиваном зарадом задржати дуже у својој близини, 
а заправо јој је само помогао да брже оде. Било је то уочи Звезданиног 
одласка у Париз, одакле јој је Олга, њена пријатељица и кума, постојано 
писала и телефонирала наговарајући је да напусти посао у трећој смени у 
италијанској фабрици ципела. (Звездана беше на почетку слагала да ради у 
фабрици, и тако је до краја остало, а ноћна смена била је оправдање што пре 
подне искључује телефон и спава.) Свог тршћанског посла није се стидела, 
само јој, као и сваки рад који се на исти начин стално понавља, беше 
прилично дојадио. А ко би јој поверовао да је заиста само вртела репићем? И 
да је, тако крупна, била најомиљенија зечица у бару с највећим прометом у 
Трсту? И да је за њу рад у тој фабрици доконе разоноде, био исто што и рад у 
било којој другој фабрици? 
 Због рада ноћу и неуобичајеног ритма живота није успела да стекне 
пријатеље. Није имала ни младића. Ни после пет година проведених у Трсту, 
у њој није заживео осећај да се ту настанила, ни у граду, нити у италијанском 
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језику. Новац јој није значио више него што доживотном затворенику значи 
сазнање да је добио згодитак на лутрији. А мучило ју је и то што је лагала о 
свом стварном послу у Трсту. Тршћанска звезда се гасила. Долазило је време 
да напусти тај град.  
 Повратак у Југославију за Звездану није долазио у обзир. Знала је да 
је Титова власт у међувремену отворила границе свима који су желели да оду 
на Запад. Југославија се растерећивала вишка радне снаге и социјалних 
дажбина; добијање пасоша више није био проблем. Ако би се вратила кући, 
њен би повратак био виђен као неуспех. Неуспех да се снађе, да заради новац, 
да овлада стеченом слободом. А она није трпела неуспех, нарочито не онај за 
који би се показало да је за њега сама крива. Зато је, једном пошто је 
напустила кућни праг, морала да настави да иде напред. Својим путем, даље. 
На том путу који је водио само у смеру из Југославије, стајао је Париз, и у 
њему Олга. Њена најдража, и једина, пријатељица.                          
 Једног кишног мартовског поподнева телефонирала је Олги и рекла: 
„Олгице, решила сам, доћи ћу у Париз. Прихватам да се у прво време сместим 
код Милоша и тебе. Дошла бих првог викенда у априлу, чим овде 
позавршвам послове око отказа посла и стана.“ 
 Те априлске недеље, кад је њен воз из Италије приспео у Париз, на 
перону станице Гар де Лион чекали су је Олга и Милош. Загрлили су се сво 
троје и тако, као неко троглаво весело створење, радосно цупкали у месту. 
Онда су се раздвојили. Милош је узео Звезданин кофер и кренуо ка излазу из 
станице. За њим су, руку под руку, ишле Олга и Звездана. Врпољиле су се у 
ходу, освртале се једна ка другој и стезале руке у загрљају, као да су хтеле да 
се увере да је њихов сусрет стваран.  
 Напољу је падала киша. Мирис влажне прашине заголицао је Звез-
дани ноздрве, први мирис који је осетила у Призу. 
 „Претрчаћемо до аута, нисам га далеко паркирао. Само, морамо да 
пожуримо јер треба да свратимо до пријатеља, да узмемо Вука. Воз је при-
лично каснио, замолили смо их да Вука причувају“, рекао је Милош.  
 „Жао ми је што сам вам направила проблем“, рекла је Звездана кад су 
се, покисли као мишеви, сместили у рено 4 паркиран стотинак метара од 
станице. Олга поред Милоша, Звездана позади. 
 „Ма, какав проблем! Мало се одужило и то је све. Забавићемо прија-
теље причом о импровизованој кладионици на Гар де Лиону и опростиће 
нам задржавање. А и Вук је дивно дете, сигурно им није тежак.“ 
 Изговоривши то, Милош укључи мотор и јурну, као да се укључује у 
аутомобилску трку, низ мокре улице Париза. Олга је ћутала. Мало се за-
кашљала, али је продужила да ћути. 
 „Кладионица?“, била је радознала Звездана. 
 „Кажем, импровизована. Још кад сам први пут чекао Олгу на Гар де 
Лиону, приметио сам да се радници који на станици сачекују возове кладе на 
закашњење. Не да ли ће воз закаснити, већ колико ће закаснити. То се односи 
на возове из Југе и Италије, они непогрешиво касне. Ствар опкладе је и који 
ће воз више закаснити, наш или италијански. Кад се време сатима отегне, 
кладионици се придруже и грађани који су дошли на станицу да сачекају 
неког чији воз касни.“ 
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 „И они?“ 
 „Наравно! Не могу да оду кући јер се на табли о редоследу доласка 
возова време кашњења не приказује баш често. На пример, истакне се да 
„Симплон експрес“ касни један сат и људи остану да чекају – један сат брзо 
прође. Тек кад тај сат дебело истекне, стигне обавештење о накнадном за-
кашњењу. Али и оно је привремено, само показује колико воз до тог тренутка 
касни. Па опет накнадно обавештење, па ново прецизирање. На табли само 
у почетку у неверици читаш: воз касни 2х, 3х15, 5х30... После се помириш са 
ситуацијом. Не можеш да мрднеш са станице, јер чекаш ново обавештење.“ 
 „Мој воз није толико каснио“, огласи се помало одсутно Олга.  
 Милош нагло закочи пред једним семафором и у даху, као да је дотле 
јурио он, а не ауто, испухну: „Није!“ 
 „А у шта си се кладио кладио кад сам ја возом дошла у Париз?“, Олгин 
глас био је несигуран. Никад јој муж није причао о тој кладионици, можда се 
није ни кладио, зашто га провоцира? 
 „Да ће наш воз закаснити више од италијанског. Ту опкладу, неколико 
франака сам изгубио. Али ону главну, са самим собом сам добио – стигла си! 
То ме је, истина коштало бркова“, рече Милош. Склони десну руку са волана, 
смејући се кажипрстом повуче две линије на наусници као да црта бркове, 
нагну се ка Олги и пољуби је.  
 Аутомобил се, у пуној брзини, занесе. 
 Звездана покуша да врати Милошеву пажњу на разговор и вожњу. 
„Италијански воз закаснио је више од југословенског?“  
 Милош врати руку на волан. 
 „Возови из Београда и Венеције требало је да, по реду вожње, стигну 
приближно у исто време, а скоро једнако су и каснили. Мртва трка. На крају, 
пресудио је рулет: бела слова и бројке на огромној црној табли с редоследом 
доласка возова су се завртела и зауставила у поруци ʼсуспендована 
обавештења – закашњење дуже од 8хʼ. То се односило на италијански воз.“ 
 Неко време сво троје је ћутало. Загледана са задњег седишта у бледи 
профил пријатељице која је нетремице посматрала мужа, Звездана је 
размишљала о Олгиној кроткости, помирљивости са собом и светом, о њеном 
узимању ствари онаквим какве јој се нуде. Због њене нежне, крхке природе 
од малена ју је доживљавала као млађу сестру, мада су биле истих година. 
Онда је рекла: „Олгице, ослабила си“. За трен је застала. Тражила је речи да 
ублажи примедбу. „Чини ми се...“, додала је. 
 Олга се насмешила. Ништа није одговорила. 
 „А ти си још више порасла“, рекао је Милош. Имитирајући Звездану и 
он је  кратко застао, па је додао: „Чини ми се...“ 
 Звездана се насмејала. Милош је додао гас и ауто је наставио утрки-
вање са брзинином. Са брзином, а не са спорошћу, као возови. 
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ТРИПТИХ  
ЗА БРАНКА МИЉКОВИЋА 

 

Радомир Виденовић Равид 
 
 
  Поезију ће сви писати!!!  
                               Бранко Миљковић 
 
 
ТРИПТИХ ЗА БРАНКА МИЉКОВИЋА 
 
     За пријатеље прогласио сам хуље 

 

I 

(Песма за мој 27. рођендан) 
 
 
Узнесе га Logos да освешта Ватру 
А у Ксавер хаду јека времена стаде! 
Сјатише се хуље да Песника сатру – 
Опесмован Песмом пред  
Зверима паде!!! 
 
Песма је запламтела слободна и Нова! 
Узалуд је будим – Куда ћу?! – О јаде?! 
У Ватри и ништа моје је Порекло наде! 
Из злоделне земље сада ниче зова!!! 
 
У исконском саћу јата своја свити! 
Песма је за божјаке лог и висински лет! 
Песма је уклетнику – Бити ил не бити!!! 
 
Спознао си Бранко и твоју и нашу таму! 
Србија на истоку даровница је и клет! 
Песма је крикнула – Не остављај ме саму!!! 
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II 
 
АЛИ ДОК ПЕВАШ, КО ЋЕ 
ТВОЈЕ БРЕМЕ ДА НОСИ!?? 
(Док будеш певао) 
 
При севу муње судба се твоја чита! 
Над главом ти зле гракнуше птице! 
У строфама ти тајна света скрита! 
Али – уместо жица арлаукнуше убице!!! 
 
Уместо нејасности провидност просину! 
Еуридику пробудити и оградити од смрти!? 
Бити без ограде – узлетети у Висину! 
Само нас Песма хоће а тако смо ломни и крти! 
 
Ти си Бранко спознао То шта је Ујед 
Отровнице који се раскрави у јед 
И у стрминама срца расцевета се лед! 
 
А вртњу Ништа дрће језовите нити! 
На страшном месту како Песму свити? 
Док лупежи бдију ватра не сме снити!!! 
 
 

III 
 
ЈА ПРИМАМ НА СЕБЕ   О С У Д У  
ПРОПЕВАЛЕ   Г О М И Л Е! 
(Поезију ће сви писати) 
 
 
И одважна Ватра свог Песника бира 
У вртологу времена које зовом шуми! 
Подиже Мрклина – Кал хуља и жбира 
И Звери запеваше у Ксаверској шуми!!! 
 
И Вејавица у души и Иње у Цвету 
А пламти магма која Песме плави! 
Треба препознати трулежи у свету 
И високо узлетеи у сну и на јави! 
 
Не градити дом у долини опијума! 
Не окренути се ни зову литица! 
Ни помами чула иза својега ума!  
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Пламом сећи зло и напојити дар! 
Песмом преварити црна јата птица! 
Треба љубави жарна – надвисити жар!!! 
 
        
ПРОПОВЕДАЊЕ ПЕСМЕ    
 
    Само ниткови знају шта је поезија!!! 
    (Балада) 
    Осамдесет година од рођења и педесет три од убиства 
    Бранка Миљковића 
 
 
Гле – и Ватра вара варку! 
Гле – и Ватра вара варку! 
А Цвет исијава јарку 
Сушт-песму као барку – 
Што нас Световно носи 
С краја на крај света! 
И Ништици пламом пркоси! 
И Нитковима упркос – Цвета!!! 
 
 
ПОХВАЛА ВАТРИ II 
 
    Залуђени ватром очарани алхемијом! 
    (Сунце искоришћено као епитаф) 
          Бранко Миљковић 
 
И пламсај Ватро у искон сјају 
Да запева смело метафора след! 
И пев семенке Песме у бескрају – 
У леденом свету да открави лед!!! 
Да узнесе стиховима преплет! 
Од речи будних да изатка сплет! 
На санти циче да заруди Цвет! 
И свежином ватре да осени свет!!! 
 
 
ДОК БУДЕШ ПЕВАО II 
 
    Бранку Миљковићу 
    кога ХУЉЕ прогнаше из Београда 
    и УБИШЕ у Загребу!!! 
 
На узбурканом и злом мору 
Наш је лог оштрица сечива! 
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А зна се ко броди ко плива  
– Или у славу или у покору!!! 
С просјајем на Понту или у рају 
Скрита је у Тајни семенка Песме! 
То песмородно зрно у бескрају... 
А зна се ко Сме – а ко Не сме!!! 
 
 
ПЕСНИКОВА КЛЕТ 
 
    Срећан ко своју песму не плати главом! 
    (Пријатељу песнику) 
    Бранку Миљковићу достојно посвећење 
 
И сатрве нас живота силнице! 
Ђинђуве и ресе бацамо у Плам! 
Узносе нас Logos и жар-птице – 
А Песник у руљи занавек је сам! 
И истрајава песникова клет!!! 
А одасвуд веје усуд - немилица!!! 
И пролази небо и пролази свет – 
Неће проћи – песма-свештеница!!! 
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МУЗЕЈ ИНТИМНИХ БЕЛЕШКИ 
(одломак из романа) 

 
 

Миломир Обрадовић  
 
 

Пре приче о музеју сусрео је Нацу. Стајала 
је на крају главне улице огрнута црним капутом. 
Око крагне бела штрафта. Корак јој несигуран, а 
лице толико обично да само себе тешко 
препознаје у огледалу. Вична је да исплете, 
скроји, сашије и укроји. Кад би још и добила оно 
што жели док нага лежи на кревету од пене. Тако 
јој се чини. Затвори врата. Сви је гледају некако 
одозго и незаинтересовано. Она лагано креће пут 
себе, тек дошла из села и успела да крене 
шареним улицама. Ту су јој рекли да дође. Било јој 
је боље док је денула стогове и мирила се са 
топлим прелима пуним само њој разумљиве 
пуноће. Могла је у складу са својом крвљу из њиве 
до обора, из воћњака до стада. Деда Спасоје се смешка и тапше је по рамену. 
Понекад је пољуби у чело и штапом показује према брду. Маше главом и 
ништа не говори. Онда су кренули, скоро одједном. Као по некој команди. 
Остала је сама. Само женско. Не иде. Деда је гледа и ћути. Онда јој шапатом 
показује на кривину која води према граду и брише сузу великом 
марамицом. Зна он кад је „дара превршила меру“ и шта је најбоље. Узалуд. 
Само је одлагала неизбежно.  

Невир ју је гледао право у очи. Онако ситан и несигуран. Поглед му 
је топао. Смејао се разуздано, скоро блесасто. О чему се ради? Је ли она 
смешна? Што се онда смеје. И прича о мосту и граду, о томе како залудно 
шетају. Њој је то страно. Воли конкретне мирисе, важне путеве и животне 
одлуке. Невир се церека. Иде са њом према стану. Хоће кафу. Воли да пије 
удвоје кад је тишина и ноћ без звезда. Узнемирују га зрикавци, а од месечине 
луди. Крв је права загонетка. То јој говори Невир, спреман да све каже као да 
се познају годинама. 

– Кажу ми да је све бесмислено ако то музеј не разуме – рекао је.  
Наца се најежи. Било јој је хладно и досадно. Да је Невир неки сеоски 

момак! Али није. Пребрзо окреће главу и намешта наочаре. Таквима се не 
може веровати. Ушли су у њену собу. Погледала га је са страхом у очима. 
Невир је био збуњен. Погрешио је. Наца је оно што јесте. Може она и пре-
чицом. Само да се осмели. Гледала је у Невира и ћутке доносила провидну 
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џезву, ређала шоље неодлучним рукама и искошеним погледом тражила у 
Невиру нешто давно засађено и недорасло, отало само са собом.  

– Горчу. 
– Може. 
Наца је поцрвенела. Зашто се стиди пред тим непознатим и нео-

дређеним човеком? Шта ће рећи? Чиме се описује? 
– Јеси ли била у музеју? – рекао је тек да нешто каже.  
– Нисам – погледала га је збуњено. 
Прекинула се нит, сасвим се сложила слова себи на главу, а празнина 

зинула. Недостатак речи доминирао је таваницом прекривеном бледим 
сенкама тек купљеног лустера.  

– Свега се сећам. Нацрт главног описа ми је у грлу – додирнуо је 
Невир кажипрстом по челу.  

Ово нема смисла. Ућутали су уплашени основне идеје.  
– Зашто не седнеш? 
– Стојећи служим госте. 
– Нисам гост, већ само случајни посетилац. 
– То је исто – погледала је у под.  
Нешто се копрцало у густом и слузавом, пре свега досадном. 
Невир је хтео да је загрли и привуче себи. Не зато што му је била 

привлачна, него из неког несхватљивог разлога, бесан што се тако бесми-
слено отворио и не зна уста да затвори. Видели су се живи унутрашњи органи 
и како између њих пулсира сукрвица. Невир је у њеним очима видео 
спремност да га следи. Два уплашена и неодређена пара руку сасвим побе-
глих у простор безизлаза.  

Наца је подбочила шаком главу. Постала је обична и прибрана. Као 
да се уморила огромног напора у покушају да буде што није. Сад јој је било 
свеједно.  

– Кад сам долазила из села, знала сам да ме овде нико не чека. До-
чекали су ме хладно као да сам туђа и да не заслужујем њихову пажњу. Што 
си дошао? Мислиш ли да сам лак плен? 

– Можда – шапнуо је Невир. Испљунуо је трун дувана и сркнуо горку 
кафу. Њена мала рука повукла се као уплашена животиња пред непознатом 
опасношћу.  

Хтео је да је замоли да га загрли.  
У ствари, сажаљевао је себе. Она ће се снаћи пре или касније. Седеће 

до трактористе и чврсто се држати за метални држач. Он ће претходно 
попити траварицу и обрисати бркове кратким дебелим прстима. Наца ће 
бити задовољна и слободнораспусна негде унутра.  

– Што  ћутиш, Невире? Какво име! Тако нешто нисам чула.  
– Прича се заврши, а људи нису свесни ни да је почела. 
– О чему причаш? 
Нешто се заокружило. Није могао да претпостави крај овог бесми-

сленог сусрета. Испружио је шаку према њој. Лагано, да је не уплаши. Није 
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био сигуран зашто то ради. Она је гледала на његове руке као на чудне жи-
вотиње, уплашена да ће је ујести. Неодлучно је ставила свој длан преко 
његовог и зажмурила.  

– Све смо ово измислили, зар не? – шапнула је Наца бришући сузе. 
Невир ју је загрлио. Једноставно ју је држао у наручју. Ћутали су. Постао је 
свестан да није допио своју кафу. Цигарета се димила са пепељаре, а тишина 
је покушавала да им покаже своје скривене чипке разасуте по зидовима. 
Мирисала је на страх и неодлучност. Постало му је досадно. Устао је и обукао 
сако. Изишао је без речи на улицу пуну тишине и још присутних трагова 
људи. Заборавио ју је. То је најбоље. Ишао је према центру града.  

– Зашто си пристао да пишеш? Писање је показивање моћи над со-
бом.  

Одмахнуо је руком. Шта је заправо хтео? Наца, он и ова бесмислено 
распоређена тишина! Понекад ваља себе измислити да би те други могли 
приписати. Главни јунаци имају смисла за хумор апсурда. Малопре је сусрео 
неког непознатог. Стајао је насред улице и нервозно гестикулирајући викао 
на сваку страну света по једну мисао. Кад измислиш стварност, очи те гледају 
са папира, а ти не знаш где си. Помислио је да је све покушај објашњавања 
сопствене музејске поставке. Зашто му је нешто тако пало на памет? 

 – Речи су непријатне ако су људи искрени – диктирао је себи изну-
тра уверен да опет греши.  

Спавао је негде сасвим склупчан по правилима немогућег описи-
вања основне равнотеже. Сањао је жену из зелене магле. Стајала је испред 
њега. Каква бесмислена забуна! Стала је и није успела да му каже ни реч. Усне 
су јој биле неме. Гледала га је крупним очима. Без идеје. Очи су јој светлеле 
питањем чији се одговор подразумева. И Невир се препознао. Од страха или 
радости, није знао. Погледао ју је отворених очију, у мраку и помислио да је 
све то непотребно. Као и он Наци. Сетио се помисли о музејској поставци. 
Музеји су га увек подсећали на нескромност и сувишни опис времена. Зар 
није природније кад се сусретну сунце и прах у усковитланом псећем лавежу 
док воде љубав, а безвреме показује гола стопала речном току? Вода и 
прашина, призори прихватања сунчевог ковитлаца и почетак мисли о себи. 
Закривљена пужева кућица и пут прав, без мисли. Ништа у празнини и ватра 
у уздаху. Већ сутрадан је сусрео Геогрија. Потом су пролазили дана без 
садржине.  

– Говориш о археологији сна – рекао је Невир Георгију. – Археоло-
гија је потребна кад се саставе крв и мед.  

– Како то мислиш, Невире? 
– Тако. Копамо по својој прошлости да бисмо сазнали ко смо.  
– Није баш тако! Мислимо да знамо оно што је обично, а оно је много 

сложеније и произилази из нечег дивљег. Свака се грађевина ослања на 
физику свог ослонца. Човек постоји какав јесте захваљујући својој неса-
вршености и следу догађаја. То је она „обична“ археологија. Прича је 
праисконска. Човек хоће да сазна како је настао, зашто постоји и шта му ваља 
чинити. Без тих питања тешко опстаје у себи, а одговора нема. Адам и Ева, 
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рајски врт, змија, јабука, грех и потом дугачак вијугав пут до данашњих дана 
пун, крви и напора да се дâ одговор. Може се и оним путем од  амебе до 
човека. Кост по кост, особина по особина и – опет смо на почетку.  

– Бог или природа. То хоћеш да кажеш. 
– Тако је, Невире. Али то је исто. Све зависи колико си непристојан 

према истини. 
– Пристојност је увек блиска лављој чељусти. Историја духа ваљда 

зависи од општег тренда. Људи су, изгледа, пристали да постану. Онда опет 
дохвате мачете и почињу изнова и јачим набојем.  

– Знаш да не говорим о тој врсти неодлучности. Археологија духа је 
унутар нас, исписана напором генерација.  

Прекид и понорница. Или жаока о плесњивим речима. Невир је знао 
да ние достигао оно што је желео уздајући се у себе.  

– Будилник проради ако су могућности из светлости – мумлао је 
Невир за себе.  

Није могао да се сагласи са самим собом. Прича о слици и непомир. 
Речи су се рађале, а није остало сувише простора за тешко читљив извор сна.  

– На шта си пристао? – био је неумољив Георгије. 
– Човек си са унутрашњим енигмом оног што је прохујало. Постоји 

ред у прихватању истине из ископина. То је наука и страст.  
– Друго је то, Невире. Право и основно је оно што прихватамо нашим 

оштрим кʼо нож и језиком. Оно што стварамо, имаће свој одраз у живом 
одјеку.  

– То су наклапања. Мене занима жежена истина и прича која је 
преводива јасним.  

Невир је бежао од нечег што се не може лако читати. Личне после-
дице достижу сумњу. Оправдање за грешке траже се у неуверљивим 
разликама. 

– Свако има право на своју археологију преживљеног макар била 
погрешна. То је као осећај ослањања језика на непце. Три и три износе ко-
лико ветар и уздах кроз мисао о пролазности.  

– О томе говорим, Невире. Идеш истим правцем, а наше линије ће 
се негде укрстити и ми ћемо пристати да се опишемо. Зар није тако? 

– Живот је могућ ако су сећања приближна раскошној стварности. 
Сем тога, лаж има отровну нарав од које нема лека.  

– Лек је у нама, Невире, као и отров. Оно што је из стварности пре-
ведено на нашу крв, то је помама вредна приче о, наизглед, немогућем.  

Десило се и пијуче. Каже да је врабац из дивљег сивила. Скаче са 
ноге на ногу и изазива померање у глави. То човек не зна како да се ослони, 
а да себи припадне.  

– Све скривене слике унапред знају разлог постмодерног сажимања.  
Не зна ни сам како да сећање припитоми. Успомене беру цвеће где 

отисак стопала подсећа на постојање.  
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Невир се сјури низ пут. Натакну наопаки лик и не препознаје се. 
Зажмури и стаде. Непотребно је писати загонетке од станиола и правити 
погодбе без садржине.  

Молка је истрчала испред капије држећи шаке преко лица. Између 
прстију назирале су јој се наочаре и очи помало дивље и недоступне.  

– Шта ти је? 
– Корачам. Дотрчала сам отуда, а овде ме нема. Чиста је случајност 

што сусрећем тебе.  
– Побегла сам, Невире. Знаш како је кад верујеш, а све се дефор-

мише и вири кроз рупу. Склопи крила без великих речи. Погађам своје име 
као да сам на погрешној кладионици.  

Лице јој избразда грч. Фино дотеривање сата. Усне још миришу на 
вино, кидишу на исплажен језик. Танано ткање смисла негде на ивици, 
сасвим до провалије. Шта је то? Је ли од ње саме цела музејска поставка у 
једном једином грчу? Нешто као да се распара, цурну решоом или се то 
остаци смеха мешкоље унутар ње, хоће да провире ђавољим репом. Али 
Молка не дозвољава. Њен је музеј за њен гутљај вина, за обично непризна-
вање стварности, за бисквит пробан шупљином.  

– Ако оде, вратиће се. Ако га нема, не може доказати да постоји. То 
си ти, Невире. 

– Зашто о мени причаш? 
Молка се сагну, дохвати дрхатавим прстима врх ципеле. Детињство, 

осмех, самоћа, али и напор. Молка све може. Додирне уснама своје раме. 
Игра се раскалашним умом и чека да разум буде први. Мирише вино, мушко 
мирише, глог се црвени, а она пламти, гори као миришљава упаљена свећа 
кад се сети шта јој недостаје. Али дотле, прво да оправда оно што се од ње 
очекује. Да буде најбоља, званично најбистрија, себи дата у чврстом ходу 
према циљу. Све је то у реду само да није ове крвожедне животиње вечито 
гладне у њој. Режи и хоће себе да уједе, сва од сласти и немира.  

– Кад сам успела и погледала са врха брода, видела сам да ме нигде 
нема на видику.  

– Како то, Молка? – прави се невешт Невир. 
– Мирко је дошао изненада, и стао пред мене. Знаш ли о чему при-

чам? 
– Па шта? Мирко као Мирко.  
– Ујео ме је за срце. У томе је ствар, Невире. Онда сам отишла и за-

монашила се.  
– Не разумем. 
– Повукла сам се у себе. Узела сам флашу вотке и напорно радила. 

Тапшали су ме по рамену. „Молка је добра, зар не?“ Највише мрзим ту ре-
ченицу. Боље је да сам била ситни лопов или проблематична у општој шеми. 
Постала бих оно што куче у мени захтева.  

– Никад није касно.  
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– Мислиш? Навика ти одгризе уши, скрати нос, сачини погрешан 
доток. Смисао, носи реш и лаје као дивље куче. Хтела сам оно што сам до-
била, а сад бих да се одрекнем себе. Касно је, зар не?  

– Прича на крају мирише на почетак обојен вишекораком и хидром 
судбине. Блеје овце, лаје разлог и припитомљава се дивље. Шта би хтела? 
Тражиш кривца у неважном Мирку. Ко је он, такав и званично туђ?  

– Тешиш ме, Невире. Опасно је подати се глупим навикама и 
потреби да будеш другима од користи.  

– Зарадила си боре, па шта? Лето никад не пролази, али уздах ми-
рише на пролеће.  

Молка се насмеја. Брада јој се ушиљи, а очи креснуше унутрашњом 
празнином. Подигла је завесу и целом сценом свог чуђења – гледала га је.  

– Мирко је изговор. Мораш себи то да признаш. Тада ће постати 
слободна.   

– Заборавио ме је, Невире. После, ником нисам веровала. Кад своје 
очи опустошиш, нико не може да ти помогне.  

– Била си потпуно сама.  
– Скоро. Оно остало се не рачуна, јер је пролазило мимо мене. Ла-

тила сам се шића. Сама са флашом и добром књигом. Музика ми клизи преко 
голе коже, а чар ћутања употпуњује слику купљену негде у међувремену. Тако 
могу да опишем себе. И после свега, погледај ми лице. Видим да ми јасно 
читаш сваку бору. Живот је за тебе, Невире, варалица, оно од чега живиш док 
се ослањаш на туђе судбине. Нашао си оно што си тражио. Зато си држао 
равнотежу, за разлику од мене. Станем, гледам и не видим се. То постаје 
заразно и љуто. Плачем, а сузе ми обична вода.  

Невир испружи руку и помилова је по образу. Обриса сузу. Дође му 
да се насмеје. Сузе су глупост ако немају јасну подлогу. Она се правила да не 
види основну бору на Невировом лицу. Познавала му је сваку избочину на 
осмеху.  

– Ово ми личи на сладуњаве серије или на причу без оправдања. 
Проблем је у сваком од нас. Смрт се увек очекује или се животом оправдава.  

– Ниси ми исповедник, Невире. Имам ја снаге за оно што јесам. Ако 
постоји кривица, иде уз моје лице као мушко и женско, истина и неистина, 
тако некако.  

Невир јој пружи руку. Обема шакама држала је његову и погледала 
га погледом пуним поверења. Била је спремна на нешто неодређено што 
личи на почетак или побуну.  

– Може се увек испочетка, зар не? – гледа је Невир као кроз неку 
маглу.  

– Сентименталан си. Скоро недозрео.  
– Размишљам о музејској поставци на нашим очним капцима или у 

траговима смеха залуталим у сивило. Тако постајемо свесни себе или про-
тивљењу правилима.  

– Сањаш, Невире. Као и пре. Сад за то имаш мање оправдања.  
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Био је спреман да оде одакле није дошао. Ваљда негде у углове усана 
слатке Молке. Нек ромори киша и трчи бели коњ по росној тамнозеленој 
позадини. Стићи ће је и биће, бео од изненађења и спреман на сломовратни 
зид судбине. Хоће да се смеје насред таласа и зарад добре мере самоописа.  

– Бежиш, Невире, признај већ једном – гледа га Молка са молбом у 
очима.  

– Ако признам, ништа се неће променити. Свако свој зид носи и 
ничим се не може прочитати. Заступам свој ум пред собом, а то је одговор-
ност равна игрању са временом.   

– Оно што сам волела, нисам добила. Остало ме носи на магарећим 
леђима и њаче инатом.  

– Пробај музеј у свом осмеху. Тамо је мозаик нежности и кип наде. 
Само толико.   

– Опет се враћаш на почетак. Оно што сам сазнала, не вреди много. 
Мирко је мој избор. Можда сам овако нашла себе, као кад нађеш дивљу 
зверку ухваћену у кљуса. То сам ја. Свесно или несвесно, себи сам поставила 
кљусе и у томе уживам.  

Невир је хтео да је пољуби у образ, тамо где се усне и оштре боре 
укрштају у неверицу. У задњем тренутку њеним лицем преовлада осмех. 
Горак и неухватљив, али осмех. Себе је упознавала и тога се уплашила. Има 
ли неко право да буде где жели, без ограда, стега и препрека. Узео јој је шаку 
и на влажни јој длан спустио пољубац. Усне су му остале влажне и горке. 
Окренуо се и отишао. Није знао гледа ли за њим. Свачији музеј, на овај или 
онај начин, препознаје се поразом. 
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ЦРНИ КВАДРАТ 
 
 

Душан Опачић 
 
 
ЦРНИ КВАДРАТ 
 (Казимиру Маљевичу) 
 
Заобилазећи блато 
Под злонамером светла 
Црни квадрат Казимира Маљевича 
Прогутао је предавача 
Аматера 
И водећег филмолога 
Уморног лица 
Оболелог чаробњака 
У дрхтају лажи 
Квадрат је скакао мењајући боје 
Варење људске глупости 
Тешко му је пало 
Теже од 
Од капута предавача 
Сиве боје 
Од чега му је било боље? 
Угледао је плесачицу са далеког 
Оријента 
Испљунуо предавача 
У слузима прошлости 
Зачињеног туњаво лукавим злом  

– Нећу назад у музеј ! – 
Ускликнуло је Маљевичево чедо 
И попут верног пса 
Пратио је трагове њених стопа 
Сигурним кораком 
Ох како је само волео њене  

покрете 
И тај пут преко моста 
У непознато 
Не виђено 
Обузима га 
Страх и неизвесност у радости  

дечијој 
 
Под кишобраном ноћи улепљене  

блудом 
Слободно чедо 
Квадрат који хода 

 
Након једног века ослобођено 
Од очију и погледа смртника 
Критичара циника 
Из љубави према врху четке 
Из руке творца и оца 
Одлази у вечност 
У црно-беле дубине 
Исплетене од неба и месеца 
 
 
МОЈА УЛИЦА 
 
Зимско јутро без петлова 
Мој пас мокри под маглама страве 
Бетон... погребник жури на посао 
Адаптација Шекспировог комада 
Моја улица 
Извориште силуета рвача 
У клинчу са новом цивилизацијом 
Место где маске жуљају лица 
Оловни дошљаци 
Ослобођени баласта завичаја 
У лавиринтима солитера 
Меморијална плоча 
И карикатура поете 
На улазу зграде 
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„Живео је овде 
...од....до 
Захвална отаџбина...“ 
Смрзнути голуб у поткровљу 
Моја улица 
Непресушни извор далеких  

гласова 
Моја улица 
Граница живота и смрти 
Тајно склониште 
Официра у резерви 
Неписаних закона и кућног реда 
Моја улица 
Бастион постојаности 
Једноставних предмета 
 
 
КРИВИ СОЛИТЕР 
 
Нема те светлости која може да  

допре 
до мене 
Од проклетог кривог солитера 
Читав живот ми прође 
У сенци њега 
Детињство, младост, а ево већ ме  

гризе 
и старост 
Нека будала би га пригрлила 
У моментима самосажаљења 
Ја га мрзим 
Не бих да га срушим 
Само за пар километара да га  

склоним 
Да се спасим радости станара 
Коју читав живот преко нишана  

гледам 
Руина подофицирског социјализма 
Умоченог у породично насиље 
Пресвучено у поткошуљу знојаву 
Свечано на прослави 
Сопствених пораза 
Ех тај криви солитер 
Древни Храм бубашваба 
Смрад у лифту 
Јахање губаве камиле по  

приземљу крај 
фотокопирнице 
Муж, жена и овековечена срећа у 

подгрејаном паприкашу 
Она сува, њему се не диже 
Обавезно летовање у Грчкој 
Уз употребу шампона од коприва  

у мору 
Неуништиве бабе трачаре 
Самохрана мајка – дежурна курва! 
Хронична депресија трећег доба 
„Нека нам смање пензије! 
Само да нам буде боље!“ 
Ех тај криви солитер 
Престоница и колевка 
Сиротињске забаве 
И накнадне памети 
Сигурне дојаве и мудре анализе 
Ма нико њих не може да јебе 
Колико они могу да издрже 
Порази су победе 
Епска књижевност са колена на  

колено 
Европске вредности 
Интеграције 
Ори се са ТВ-а приглувог комшије 
Из уста победнице у сисању курца 
Познате водитељке 
Извештај из Клиничког центра 
О броју страдалих током ноћи 
Јефтина струја од 23 часова 
И тако деценијама 
Време пролази а солитер стоји 
Зачаран кавез 
А ја серем 
И мрзим тај криви солитер 
И не бих га срушио 
Само бих га померио што даље од  

мене 
Да мало сунца упије мој хладни дом 
Овако остаје 
Да се окренем ка зиду 
Покријем 
Нестанем у снове 
Сањајући себе 
Као дечака 
Који ће након партије кликера 
Достојанствено сам себи ископати  

гроб 
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ПУТ У ХОЛАНДИЈУ 
 
 

Ана Никвул 
 
 
        Ето, догађа се да побеснела кипти, 
просипа немоћ и разочарање по зидовима, 
намештају, тераси, они одбијају од свега и 
поново улазе у њу, дрмусају је за главу, за руке, 
ни перо не може да држи, дрмусају је за реч, а 
она је још до малопре клизила као подмазана. 
      Звони јутрос неко на врата, она отвара, 
има шта  да види – дошао јој њен Софроније, 
њен јунак из приче, у посету, каже хоће кафу, 
она кува, он се, као што то често ради, шерет-
ски смеје и каже јој да скува још једну, има још 
једног госта. Она се окрене, нема нигде никог, 
каже, опет ме лажеш, Софроније, шта ли си сад смислио, а он се опет смешка 
и наговара је да отвори врата и да види. Отвара, једна бледуњава баба стоји 
стоји, подбочила се на штап и прети, а нећеш ти мене више да водаш тамо-
ʼвамо, како ти се прохте, каже, идем данас у куповину, а он ће, не данас, ʼајде 
водим те да ми видиш писца, само немој да будеш љубоморна, каже, није 
мушко, већ једна млада и лепа женскиња, сто пута боља негʼ ти што си била. 
Смеје се и хвали како је она у своје време била најлепша у крају, а њему ће 
показати, улеће у кухињу и прети му штапом, хохштаплеру један, показаћу ја 
теби кад се вратимо кући. 
         И почеше да пију кафу. 
        Жали јој се Софроније на своју бабу, каже не да му нигде да мрдне, а 
тек кад је била млада, била је прави ђаво. Она ћути и слуша, он се и даље 
жали, неће више да га њен, мисли на њеног мужа, који је исто писац, тек тако 
прескочи, а већ је прескочио трећину живота, он то зна, синоћ је све прочитао 
док је овај спавао, прескочио је, каже, и њихово венчање, ни цркву није 
поменуо, па његову децу, све је то некако скратио и сместио у једну једину 
дугачку реченицу, за разлику од тебе, каже јој, ти некако имаш разумевања 
за мене, за све, ето довео сам ти бабу да ти све потанко исприча како је и шта 
је. 
      Она побесни, зна – морала би да има стрпљења за своје ликове, али 
неће да јој он наређује како ће да га опише и где ће да га смести, и баш је 
брига за његову бабу и за то што су јој два детета умрла од неке необјашњиве 
болести, једном кад је била јака зима и снег до паса, баш је брига за 
некадашње успехе у жвоту, неће да чује ни за сина лекара, ни за ћерку про-
фесорку енглеског, баш је брига и за рат и његово бежање из логора, бежање 
преко Босне и Србије, па пешачење преко Румуније и Бугарске и поново 
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логор, уопште је не интересују ни његове грнчарије, ни његове куће које су 
му у ваздух отишле, ни оне које су му  после комунисти одузели, ни банкрот, 
ни сво остало животарење, она ће да ради с њима шта она хоће, и он ту нема, 
па чак ни она, ништа да приговара, ни да је наговара, а наговарао је да спале 
списе њеног мужа, који га је, по његовим речима, изобличио, а она то, 
наравно, није хтела, чак ни због тога што тврди да се у њеним папирима 
осећа боље и да му је удобније. 
     Софроније скочи, узе бабу за руку и појурише напоље, а она за њим, 
баца њен низ степенице, чује се псују је. Онда отвара ормар, узима кофер, 
пакује се, оставља супругу поруку, одох, па кад ме видиш, а ја ћу се побринути 
за Пелагију. И одлази. 
      Холандија свуда мирише, мирише и њен пријатељ, сва срећа те није 
писац, делује та чињеница на њу умирујуће, он се смеје, беле му се зуби, није 
то први пут да се тако беле, ни да је дочекује тако бледу и унезверену, каже, 
зна он, проћи ће је то, само треба мало да одспава, престаће да мисли и на 
Софронија и његову бабускеру и пита, да ли је, заправо, сигурна да јој је опет 
украо лик. Јесте, каже она, опет ју је насамарио, иако му сви ликови беже код 
ње и жале се, пита га да ли се он сећа оног од прошле године што је онако 
грозно погинуо у саобраћајној несрећи, дошао је скоро и жалио се како није 
хтео да умре и да је, ако ништа друго, заслужио бољу, лакшу смрт. Пријатље 
јој каже да се не секира, његова жена кува кафу, сва је озбиљна, каже јој на 
слабом српском, мало рукама, мало ногама, да није смела тек  тако да их 
отера, можда су имали нешто важно да јој саопште, и пита је зар баш морају 
да умру. Она одговара да им је време, па родили су се почетком века. Онда 
дође кафа, па сан, прво јој у ушима зуји од авиона, онда је врти од силних 
мириса, онда склапа очи и ништа више не зна. Сања. Холандија је, лето, све 
је зелено, шарено, лежи, плави јој се небо, сунце цакли као на уљу, као да 
замирише однекуд тамјан или босиљак, доносе јој телеграм, гледа – за њу је, 
отвара, пише: Јуче је у најпрометнијој улици Вашега града погинуо извесни 
Софроније и извесна Пелагија, оставили су поруку за вас, која гласи: „Иди у 
село, отвори стари храстов ормар и нађи кутију са великим катанцем.“  
          Пaкује се, трчи преко некаквог трња, има пуно чичака у коси, закљу-
чује да мора да се ошиша, сврбе је дланови од уједа комараца, стиже у село, 
отвара ормар, катанац је зарђао, разбија кутију, налази рукопис, нечитко, 
ситно, једва видљиво пише: „Опрости нам за све муке које смо ти задавали.“ 
Буди се. Одлучује, пустиће их да умру природном смрћу, она од старости, а 
он, нек буде исто од старости. 
          А за његов крај, баш је брига. И тако је трећеразредни писац. 
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ЈЕСЕЊА ПИТАЛИЦА  
 

 

Владимир Бјелановић 
 
ОСАМНА  
 
Вeћ је јесен, 
И пламено вечерње небо 
Мами уздахе, 
Неме и далеке... 
 
А ја у бол занесен, 
Тихујем пред сан. 
У пурпуру заслепљен  
Тамнинама, 
Римујем патњу висинама... 
 
Сам... 
Риман... 
 
ПРВА ОВОЈЕСЕЊА 
 
Благо септембарско вече... 
А ова моја туга, 
Кô вражија река 
Непрестано тече, 
И пече... 
 
На живо срчане нити, 
Мождане свити 
Сече... 
Кида... 
 
Моја туга је дуга 
И тешка... 
Живот ми се руга... 
 
Слепило... Лудило... 
 
Крај... 
 
Стојим испред последњег 
Зида! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СНОВНА  
 
Сањао сам очи... 
Твоје очи... 
И место вина  
Пили смо сузе... 
 
Тама је исијавала светло... 
Бледо као нека далека магла... 
А срчане нити су дрхтале 
Као гитарске струне. 
 
Јесен је мирисала на снове! 
 
Заправо, 
Те очи су биле 
Цео свет! 
И опет су ме подсетиле 
На давни неуспели лет... 
 
 
ЈЕСЕЊА ПИТАЛИЦА 
 
Како да понесем 
Ову гладну јесен... 
 
Којој тамнини да се приклоним? 
У коју реку да утонем ? 
 
Овако слаб и нем... 
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МАЛОЈ  
 (Гордани Боранијашевић) 
 
Тражио сам те  
На крову света... 
Лутао... 
Таме облачио, 
Тишине гутао... 
 
А ти... 
 
Долазиш ми с јесени. 
Са првим залазећим сунцем, 
Са првим листом свелим... 
Долазиш ми као спас од зиме... 
 
Само знај, 
Док исписујем ове лаке риме, 
Мислим о теби. 
 
Римим ти име! 
 
 
ИМЕНОМ ТВОЈИМ 
 
Назваћу ово поноћно небо 
Именом твојим, 
И просућу место звезда речи 
Као знакове на мапи  
Наших живота... 
 
Затворићу ову птицу несаницу 
У златни кавез! 
Нека зароби време и сате... 
 
Остаћу будан за тебе... 
И писати пером птице несанице... 
 
Само за тебе! 
 
О СУШТОМ 
 
Суштина света јесте 
Јесен... 
Почетак и крај свега... 
А ја сам опет и опет 
У тугу занесен... 
 

Бол кô бол... 
Увек с јесени, 
Кад лишће стидом  
Румени... 
И туга ме засени... 
Сненим... 
 
У болу... 
У јесени... 
 
 
НА ДАЉИНУ 
 
Не могу ни трена 
Без тебе... 
У мислима... 
У лирским списима... 
 
Киша... Тмуша... 
 
Октобар пролази  
Неприметно... 
Испоснички... 
Сетно... 
 
Далеко су наше сање... 
И ти, ти си далеко... 
Далеко... 
 
 
ГЛАСУ 
 
Твој глас, 
Као звук најтананијих 
Златних струна, 
Неке заборављене лире... 
Жудим за њим... 
Полако... 
Октобарски... 
Блудим... лудим... 
Најслађе на свету... 
 
А снови, снови вире, 
Узнемирени од неке 
Отровне буре... 
 
Пререзаћу куцавицу, 
Нек ми и последњи  
Стихови исцуре...
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НАСТАНАК СТИХА 
 
Осамни октобар 
Клизи по ивицама можданих... 
А срчани ритам јури... 
У правцу непознатом, 
Жури... 
 
Стих ми данас на длан 
Цури... 
И киша сипи... 
Влажи кожу... 
Живот ми шкрипи... 
 
 
ЗАЛОГАЈ ЈЕСЕНИ 
 
Стигла ме јесен, 
И нова лутња 
Циганским друмовима... 
 
Празан ход по емоцијама, 
Са лирским обрисима  
Пољубаца 
Осталих као доказ постојања... 
 
Гута ме ова јесен, 
И полако ме вари 
Као први залогај долазећој 
Зими... 
 
Рими ме... 
Рими... 
 
 
О МАГЛИ 
 (Раши Димитријевићу) 
 
Магла, 
Моја магла... 
Извире из врха нерва 
Што ужарен исијава 

У земној тами... 
 
Магла ме буди, 
Магла ми погледе мами... 
 
Светла је и густа, 
И место усана неких 
Натапа ми уста... 
 
Пречиста, 
   Немушта, 
      И сушта... 
Сушта жеља. 
 
Да могу нестати са маглом, 
Дубоко , 
У  утробу биља, 
У сушту ватру. 
Да се сакријем од 
Земног миља, 
Пре него што ме 
Туге сатру... 
 
У маглу, 
У биље, 
У ватру! 
 
 
СТРАХ 
 
Снег сипа... 
Мраз реже 
Глад за тобом... 
Ни гласа, ни речи 
Од тебе... 
Рука ми зебе, 
Зато не пишем! 
Више љубав не удишем... 
Не дишем... 
 
Страх!

 



 

87 

ГРАНАДА 
 

 

Енеса Махмић  
 
 

ГРАНАДА  
 
Овдје 
      У градским зидинама 
             Земља одзвања од удара копита 
Киша ријечи 
          знакова 
                и звукова  
За моја заморена осјетила 
 
*** 
Неће се у нама пробудити 
           Давне ватре  
                 Из ноћи ивањских кријесница 
И знам 
         Да ћеш поново миловати плахте  
                  У празној соби   
 
Између жеље и заборава 
            Још један преживљен дан 
 
Велика самоћа бијело је мјесто напучено 
             Митовима и тугама 
                   Углавном тугама 
 
 
НА ВАТЕРХАУСОВОМ ПЛАТНУ 
 
                      Санкт Петербург, 2014. 
 
Хладан мирис папрати крај извора 
Кикот младих дјевојака 
Досада, чежња и чекање 
 
Потом  
Згњечени листови метвице 
И мокри грмови јоргована 
Стабла под пуним мјесецом  
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Старе отврдле луле у рукама стараца 
Вино у бачвама остављено 
Да одлежи још једно љето 
 
Посвуда руже и лопочи 
Општа мјеста 
Топла и сигурна 
Као мајчин загрљај 
 
 
DUENDE 
 
Остала сам да гледам  
Све оно што гледам цијелог живота 
Смогљиво небо 
Старца који се заинатио тамо доље 
Прљаве улице и прост свијет 
 
И шта је друго могло да изникне из овог ђубрета 
Него ми, галамџије, погледа лукавог и дрског 
Што подвијамо бојажљиво реп 
Кад нањушимо опасност 
Празна прича, ситне пакости 
       – пустиња јалова и бесконачна 
 
Евоцирам предјеле Севиље – 
Уличног свирача чији су прсти срасли с гитаром 
Старе романсе какве више не могу да се чују 
Мирис цвијетова козје крви  
Magia 
Кад отворим очи 
Видим 
Да сам још једна биљка само 
Изникла на овим обалама 
Између корова и костију. 
 
 
АЛХАМБРА 
 
Из уста кустоса Xуана 
Расипа се јато булбула 
Угодно је 
Док шетамо грандиозним вртовима 
И нико не мисли на проливену крв 
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У љето 710. 
Бјежећи пред сабљом  
Краљ Родригo утопио се у ријеци 
Неки сироти војник пронашао је  
Његову изгубљену сандалу   
Извезену златом и рубинима 
 
Одмах је пала  
Малага, Гранада, Кордова, 
Валенсија, Севиља, Мерида.... 
Цело Иберско полуострво 
 
Језовит мимоход сабласних година 
Пролази Алхамбром 
 
 
14.  АВГУСТ 1936. 
 
Кажу 
У Бадајосу није било времена за копање гробница 
Па су их палили на ломачи 
 
Није пала киша 
Да оплакује невине 
Нити су сијевале муње 
Да уплаше џелате 
Ничег лирског није било 
                            у том часу 
Небо је стајало пространо  
                            и непомично 
Кад хиљадама година прије 
 
Једна жена 
Лупила је дојенче по образу 
Због окрвављене брадавице 
А друга је рукама згртала пепео 
                             и мрмљала молитву: 
„У руке твоје предајем, милостиви Боже, 
Душу овог грешног дјетета 
А тијело његово предајем земљи 
Земља земљи, пепео пепелу, прах праху.“ 
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ЗА ТЕБЕ ЋУТИМ 
 
 

Лара Дорин 
 
 
ТУ НЕМА НИКОГА  
 
Ту нема никога и место је празно... 
Ту руке нису довољно дуге, 
ни прсти довољно танки... 
Ту нема дланова, ту нема шака... 
Ту нико не храни птице... 
Остављене су гладне и такве су одлетеле 
Ту нема ватре, ту нема огњишта, 
ту не спава мајка... 
Ту нема песме, нема ни стиха 
Ту нема никога... 
 
И апсолутно је свеједно, 
ако и ја одатле одем... 
 
 
СИНОВИМА 
 
Милујем те руком, која се  
назива мајчинска... 
Сакупљам у длан твоје сузе. 
Уплићем ти речи у плетенице, 
у звезде те кујем, и благим додиром 
постељу поравнавам, 
да спаваш у миру и не будиш се... 
 
А другим дланом, згрченом шаком, 
поломљеним  зглобом, прстима  

кривим, 
пишем своју песму... 
 
И не дам ти да је прочиташ... 
 
 

 
ПОНУДА 
 
Мењам песму за прапорце. 
За бич, рало и волове. 
Нека замирише земља, 
уместо празног стиха... 
 
Мењам дане за скакавце. 
Нека поједу време,  
пре него се истина открије... 
 
До пола пуно, за полупразно 
Полуобучено за полуголо. 
Пет-шест лажи, за једну велику. 
И цео живот, 
за две биоскопске карте, 
и једну добру комедију. 
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КАРТА ЗА НЕГДЕ 
 
Мени не требају међуљудски контакти 
Можда тек један додир, 
али свемогући... 
Мени не требају дешавања и премијере 
Довољно је ово што се догађа у мени. 
Мени не треба телевизија и дневна штампа. 
Листам себе и мењам канале. 
Ја не марим да палим и гасим светло 
Ноћ ће ионако пасти, 
а сутра ће петлови звонити у шест. 
Ја не морам да продубљујем разговоре. 
Дубим мисао, и бодем је у земљу. 
Ја не садим и не окопавам цвеће. 
Мућкам неко време и гајим нека сећања. 
Ја нећу да будем члан „Постојећих“ 
Учланићу се у Леви покрет који ништа не зна 
И нема амбиције. 
Док људи поред мене пролазе, 
проћи ћу и ја поред њих. 
Од свих места слободних, заузећу празно. 
Тамо где има много, нећу додавати ништа. 
У биоскопу седећу у последњем реду, 
И читати поезију. 
 
А када се заврши ово путовање 
од хиљаду километара за нигде, 
купићу карту за немогућу дестинацију, 
и укрцати се на први слободан знак питања... 
 
 
ЗА ТЕБЕ ЋУТИМ 
 
Толико тога ти желим рећи, 
зато ћу ћутати... 
 
Желим да ти кажем,  
да тишина звучи у пролеће најлепше. 
Када се јабланови 
са ветром посвађани мире, 
и млади изданци цвећа 
опраштају снегу његову тежину. 
Рађање се најлепше у тишини чује... 
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И хоћу да знаш да ће ми срце кроз сва 
пролећа ћутати... 
 
Нека се рађају други и нестају под снеговима. 
И јутро нека сване оном који бдије. 
Док се страсти тешке у другима крију, 
нека се буди оно највише и најниже 
у другима... 
 
Ја кидам струне што  ме за глас вежу, 
да ти моја душа тишином говори. 
За тебе ћутим... 
 
Дане свога живота избројала сам по сновима.  
– Колико снова о теби, толико дана живота.  
– Колико жеља о теби, толико свитања.  
– Колико тебе у мени, толико сунца  у очима. 
 
Чујеш ли неизговорене речи, 
како одјекују кроз тишину гласније, 
него ехо поја птица? 
Разумеш ли глас који ти долази, 
неокаљан звуком? 
За тебе ћутим. Због тебе не говорим. 
И срце ће ми кроз сва пролећа спавати, 
јер не желим да га буде они 
који не слушају тишину, 
која се као лавина одрања 
од оног што се чује, 
а не разуме... 
 
 
НИШТА ВИШЕ 
 
Ја нисам била Божица4, 
и нисам била припадник СКОЈ-а. 
Ни на чијој страни ратовала нисам, 
осим на нашој. 
Али, иако нас је било двоје, 
рат је однео своје... 
„Гаси се, гаси, утуљено кандило.“5 
 

                                                        
4 Божица Ћосић, супруга Добрице Ћосића 
5 Шекспир „Магбет“ 



часопис исток
књажевац

година 2017 
број  14 –  15 

 
 

 93

Ја нисам била Белиславскаја6, 
последња љубав твоја. 
Али могла сам се од живота 
опростити лако,  као да си ти Јесењин... 
Твој ме је стих могао убити и проклети.   
Крвљу бих својом писала риме:  
Довиђења друже, довиђења!“7 
 
Ја нисам била твоја Мила8... 
Због мене се вино точило није. 
Због мене виногради нису били зелени, 
1није се бројао чокот... 
Али моје су те руке опити могле, 
као Алма Монс или Кабернет Саувињон... 
 
Ја нисам била Аурора9... 
Нисам склонила своју густу  косу под капу, 
навукла панталоне и сако,  
ставила цигарету у уста и рекла:  
Мадам Дупин је мртва,  
сада постоји само Жорж Санд! 
 
Ја сам била твоја замишљена Вера10, 
што посматра облаке, 
И бежи од кише... 
Твоја девојчица са шибицама11, 
што у освит зоре, 
пали последње дрвце... 
Твоја црква на крају света12, 
бели папир, завршена реченица, 
........................ 
и ништа више... 
 
 
 

                                                        
6 Галина Белиславскаја, последња Јесењинова жена. Убила се на његовом гробу. 
7 „Довиђења друже, довиђења!“ Последња Јесењинова песма. Написао је својом крвљу пред 
самоубиство. 
8 Мила, муза Ђуре Јакшића. 
9 Аурора Дупин, касније Жорж Санд, Шопенова муза. 
10 Вера, из песме Славка Михалића „Приближавање олује“. 
11 „Девојчица са шибицама“, бајка Х. К. Андерсена. 
12 „Црква на крају света“, песма македонског песника Б. Панова. 
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ЛИРИКА СТАРОГ ПЕСНИКА 
 
 

Раша Перић 
 

 
ГЛАС ПЕСНИКА 

 
Шта се ово 
са песником збива 
 
већ времешним 
са много година 
 
Би да певне 
гласом свога доба 
 
ал с језика 
скочи десетерац 
 
и потрче 
из њега векови 
 
што казују  
повесницу српску 
 
епским гласом 
из живога Храма 
 

 
МЛАДА НЕДЕЉА 
 
Пробудила ме Недеља 
и сенку моју пре мене 
 
Са прага куће реко сам 
Умиј ме мајко Сунчице 
 
источним зраком умиј ме 
молитвом да се заситим 
 
на ручку роду да будем 
под липом оном у пољу 

 

где птица пева арију 
где пчела зуји лирику 
 
где Господ зари из биља 
где моје око види га 
 
у извор-води и роси 
у божур-цвету косовском 
 
у Дољи оној с Јагњетом 
и Голуб-птицом са Виса 
 
Жељан сам Њега ја жељан 
зато га има преда мном 
 
Ал већ ми запад казује 
да свитац чини вечеру 
 
да слави Сјајку из себе 
и хоће да ме дарује 
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пра-Круном оном из жита 
којом се Орфеј крунише 
 
Та гозба дуго трајаће 
и крај ће бити Недеља 
 
и тâм ће видик да скрати 
и ноћ ће сенку да узме 
 
и неће бити Празника 
јер Свети Дан ће минути 
 
 
СЈАЈКА СВИЦА 

 
Сјајка свица 
исконско је слово 
 
што с рођаја 
умнину приноси 
 
коју нико  
преписат не може 
 
ни украсти 
да буде његова 
 
јер је свитац 
и светлост и љубав 
 
па из њега 
и Творац говори 
 
 
СВАДБА ВЕТРОВА 
 
Горњак-ветар 
хајдучке нарави 
 
кошаву би 
себи за невесту 
 
Он је проси 
а она га учи 
 

Немој мене 
срце ми је мразно 
 
а и твоја 
студена је душа 
 
и бићемо  
удвојени ледник 
 
Већ ти проси 
моју млађу сестру 

 
моју сестру 
чедну југовину 
 
с нежном душом 
и огрејним срцем 
 
у пољупцу 
да сте ко два крина 
 
она бела 
анђеоског јава 
 
Зато одмах 
проси југовину 
 
јер северац 
већ је наговара 
 
да му буде 
пролећна краљица 
 
и на свадби 
да кумује Сунце 
 
 
ЛАЖАН ЈЕЗИК 
 
Би самоћа 
тегобна Једином 
 
па рад дружбе 
саздо је Човечца 
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и дао му 
и срце и душу... 
 
а и језик 
за разговор нужан 
 
очас мазан 
очас бесно лажан 
 
те га Вишњи 
моро – у апсану 

 
међ обруче 
зуба и вилица... 
 
да га кроте 
кад је љут и поган 
 

да не срами 
усне испред себе 
 
усне што су 
латице од лица 
 
које љубе 
украс и доброту 
 
Човечцу 
и обдан и обноћ 
 
и тако су 
у љубави дарне 
 
и умилне 
Човечцу и Творцу 
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ВОЈНИЧКЕ ПЕСМЕ 
 

 

Никола Александар Марић 
 
 
РАТНИ ДНЕВНИК  
  
Киснемо као војска заборављена 
У блату ничије земље 
Ко ће у крупни кадар 
Да ступи из шума смркнутих 
Да ли нас чује комора 
Молитве хоће ли Бог 
  
Киснемо у сивом, у зеленом 
Као духови већ у боци 
Која пластична и запушена 
 
Чека миленијумско распадање 
Ако до тих миленијума дође 
Наше ће оружје планути 
  
Овако у сивом и зеленом 
У свету сакривених сунца 
Расте паника унутрашња 
И граби, граби камење срца 
Активира детонаторе темпиране 
За одложену експлозију у крви 
  
Прокисли смо, пуни и опијени 
У обручу тешког самозаборава 
Остављени од себе 
Сакупљени у легије Империје 
Која цивилизује хорде 
Што су већ заложиле Престоницу 
  
Да се огреју и вина напију 
  
   
БРОНЗАНИ ЧОВЕК 
  
Срео сам га на тргу 
Где живе бронзани људи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мислио је да сам од сорте 
Чије се месо у бронзу претвара 
  
Кожа му блистава, разапета 
Око неког црног сунца 
Једна му рука срасла с пушком 
Из друге барјак изникао 
  
Трговци су дозивали купце 
Грубо изливене у давнини 
Ткиво трга је пуцкетало 
Под тешком историјом 
  
Питао ме је када ће 
Моје месо у коју чврстину 
Рекох да камени људи 
Изумиру из дана у дан 
  
Да прашина, углавном 
Једе преостале људе 
И да се деца уранијума 
Данас играју рата и уништења 
  
Он се зачудио 
Изашао на стену 
Задатим пркосом загледао у облаке 
Иза којих живе златни људи 
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КОД СПОМЕНА СОЛУНСКИМ  
РАТНИЦИМА У ЗМАЈЕВЦУ 
  
Овде око овог знамења 
река је у непрекидној литији 
и хори птица и становници 
доњег биља узносе службе 
под брдом кажу био је мост 
којим су брвна ишла пут града 
а на јужној падини 
да била је монголска некропола 
сада имамо борбени распоред 
вечности за заборав намењен 
и сталну запитаност 
имена та поклапају ли се 
са значењем имена 
Монгола који ко зна како 
али по непогрешивом промислу 
оставише своје име на падини 
или их само судбина храбрих 
венчава у незамисливом браку 
видимом и невидимом 
и ко ли од њих победи смрт 
ко ли љубав највишу засади 
  
  
ЗАВЕТ 
 
Држите отаџбину у клети 
У дубини душе чувајте мало луча 
Ако вам негде очевина или дедовина 
Грца у остриги и дивљој купини 
Ако је багрење прекрило њиве 
Изникле јасике из темеља куће 
Куће из које су потекли сви 
Ваши 
 
Пронађите брзо ковача који кује 
Иза трећег брда иза сваког времена 
Од њега купите косир закривљен 
Са дугом и јаком држаљом 
И удрите по врзини 
Као по хорди азијатској 
Која поље ваше Косово роби 
И по багрењу секиром и тестером 

Као по латинским витезовима 
Који прекршише завете крста 
И узеше завет пљачке и уништења 
 
Држите веру своју у клети 
У дубини душе чувајте пламен 
Ако вам негде црква лежи 
Слободно узмите своје ослобођене 
Домове и васкрсле дедовине 
И слажите камен по камне 
У клети својој у којој борави Лик 
Лик из кога су потекли сви 
Ваши 
 
 
ПОМЕН ТОБЏИЈАМА У 
ПРОГОРЕЛИЦИ 
 
                  О. 
Љубинку Корићанцу 
 
Ваздух преко далеких мора дошао 
Из дивљих и пустарних крајева  

Африке 
Претвара све у звук врелине 
Тражећи освештање и  

благорастворење 
У земљи заборављених отаца 
 
На узвишици пободен дрвени 
крст 
Висок као натпис на њему 
Преко слова „Србска Голгота“ 
Пале капи које у бисерје претвара  

сунце 
Провлачећи се кроз честе  

крошење церова 
 
Беле заставе и пурпурни барјак са  

ликом 
Претече Јована вијоре на месту 
Где некада био је дуд чије плодове 
Нису јела деца, ни животиње 
Ни путници намерници, ратари 
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Јер корење му беше у костима 
А крошња намењена за хлад 
Сен са сенима да се поравна 
У ишчекивању трена сведочанства 
Кога смо и сами актери у покајању 
 
Прво је требало извући вољу 
Као некада топове на вис судбине 
И то свако своју бољку и страх 
Под баражном ватром некрштене 
врелине 
У шаховском напредовању пијуна 
 
У партији у којој сви постају 
краљеви 
И у којој нема поражених 
Јер сви који су закорачили стигли 
су 
Да буду покропљени водом из 
Витезде 
И испојаном суштином лозе 
окрепљени 
 
Док се место починка војинства 
Све више златило у воћњаку су 
зреле 
Једна по једна белошљива 
преображавајући 
Киселу стварност у тренутак 
сладости 
Који остаје у устима као потврда 
вечности 
 
И опроста задобијеног 
 
 

1914. 
 
Не прелазите наше реке 
Заведене у књиге староставне 
У њиве питоме не залазите 
Села не дирајте 
Куће од земље и сламе 
 
Не прелазите Дрине, Саве 
До Мораве и Ибра 
Не ступајте чизмом 
Станите пред градовима 
Оружје спустите 
 
Не изазивајте крв 
Да вам се животи 
Не претворе у камење 
Планина уз које 
Нисте смели да кренете 
 
Станите да ради нас 
Не пропаднете и не погинете 
За вечну част и поклон 
Да због нас грешних 
Не изгубите спасење 
 
Јер име вам већ бледи 
Брише га наша крв 
Круни се ваше царство 
И не само ваше 
Круне се котрљају 
 
И тону у нашим рекама 
Колубарама, Дринама 
 
2014. 
 



 

 

 
 

Вељко Михајловић, Хиландар, графика 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОСТОВИ
ПРЕВОДИ



 

 

 

 

Вељко Михајловић, Хиландар, графика
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ХОДОЧАСНИЦИ 
(превод: Данијела Трајковић) 

 

Дејвид Кук 
 

 
У ГОСТИМА 
         
  Мом деди 
 
Када сам први пут  
дошао у госте 
у твоју окречену кућу 
-градско дете чистих колена- 
 
твоје су ме велике 
песнице задивиле, јер биле су 
тешки комади гранита 
немарно урезани на прсте 
 
које си, твојим стварањем, 
отцепио из срца земље. 
Да, тада сам знао 
како си се подигао и одвојен 
 
наставио да ходаш. 
Готово да сам се бојао 
да будемо пријатељи,  
па, ипак, трчим без даха 
 
поред тебе док крупно 
корачаш напред  
према свом дворцу  
преко неравних поља  
 
чичка и детелине.  
А пси трче испред  
нас и небо бива 
савршено од смеха. 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХОДОЧАСНИЦИ 
 
 Зијаду, Тамиму и Рафику 
 
Када дође дан, 
посетићете 
Меку.  
 
Сваки од вас, ходочасник, 
обучен у белом, 
бациће камење 
 
које вас је ослободило 
злог Шејтана. 
Обилазећи око Ка’абе 
 
осећаћете око себе 
гомилу која нараста 
као бујица; 
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између је раздаљина 
коју не могу прећи, 
Јакобова капица 
 
на моме школском беџу 
чини и мене ходочасником, 
попут оних који су отпешачили 
 
до далеког  
светилишта Сантијага  
де Компостеле. 

 
 

 ДЕЈВИД КУК (David Cooke) је рођен у Великој Британији 1953. Његово порекло је из 
западне Ирске. Добио је Грегорову награду 1977. Издао следеће збирке песама: Бројгелови 
плесачи: песме (Brueghelʼs Dancers: Poems, 1984), У даљини (In the Distance, 2011), Коњи за рад 
(Work horses, 2012), Жагорење (A Murmuration, 2015), Лагани блуз, нове и изабране песме (A 
Slow Blues, New and Selected Poems, 2015), После радног времена (After Hours, 2017). Један је од 
уредника књижевног часописа The High Window у Великој Британији.  
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УМ 
(превод: Данијела Трајковић) 

 

Џон Фицџералд 
 
 
ТРИ  
 
Ум би могла бити веома дуга песма. 
Могла би почети тамо где си стао пре много 
година, 
пре него што си почео толико да се повинујеш 
закону. 
 
И да, можеш се позвати на себе овако. 
Можеш навалити на тангенте у било ком смеру, 
у ништавилу и тишини. 
 
Метафизички, припрема се као рефлекс да стави тачку Ја, 
у случају да неко уђе 
са неопходним временским окретањем.  
 
 
ПЕТ 
 
Љубав је једно. 
Вера, жеља и истина друго. 
Где их чувамо? 
 
Ове речи бисмо могли да нумеришемо 
као да су називи бројева. И слике исто тако. 
Материја се своди на правила игре коју нико не игра. 
 
Ум би могао заиста бити огроман простор, 
или би могао стати на крају ове реченице, 
у зависности од онога у шта изаберемо да верујемо. 
 
 
ДВАНАЕСТ  
 
Страх почиње као ларва. 
Упореди га са жељом, 
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која је рођена само као мања верзија онога што ће увек бити. 
 
Страх се претвара у друге ствари, жеље само расту. 
Неки желе да покажу како се гусеница претвара у лептира. 
Ларве постају муве, али ко се претвара да то примећује? 
 
Страхови могу постати и муве и лептири, кад им се да шанса. 
Страх предвиђа будућност. 
Ето како зна где је сада. 
 
 
ТРИНАЕСТ 
 
Страх има лице које нестаје сваки пут када га погледам. 
Померен из центра света 
бојим се и у томе је ствар. 
 
Страх је рупа између два простора. 
Неки је могу назвати вратима. 
Имам три страха који изгледају као црви у тегли: 
 
први је грчење, борба за ваздух, али сам још жив, 
други је само ту, без да знам због чега, 
а о трећем се нема шта написати. 
 
 
СЕДАМНАЕСТ 
 
Страхови и ја не можемо да живимо заједно. 
Страхови би ми појели утробу 
као што црви једу гроб. 
 
Четврти страх се већ појавио код неког другог. 
Упркос сећањима и уређивању, 
премештена и реконструисана палуба се вратила у своје првобитно стање. 
 
Ред се не може пронаћи. Увек постоји касније или друго. 
Лудило се враћа преко сваке књиге коју читам 
у потрази за мном и мојим мислима. 
 
 ЏОН М. ФИЦЏЕРАЛД (John M. Fitzgerald) је песник, писац, уредник и правни зас-
тупник инвалида у Лос Анђелесу. Песме су му заступљене у бројним књижевним часописима и 
антологијама. Објавио следеће збирке песама: Вода са извора (Spring Water, 2005), Сенке ка-
зују време (Telling Time by the Shadows, 2008), Ум (The Mind, 2011), Омиљене успаванке 
(Favorite Bedtime Stories, 2014). 
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ТАМНО МЕСТО 
(превод: Радослав Вучковић) 

 

Славе Ђорђо Димоски 
 

 
ВЕЧЕРА (ТАЈНА) 

 
Тек касније, у Елеонској Гори 
Кад поспаше од превише (сигурно) 
Испијеног вина 
За вечером је пала сумња 
Хлеб који благослови  
Не беше само његово тело – вино 
Његова крв 
 
Но откуд тада (сумња још траје) 
Идеја о Јуди:  
Предводник. Саботер. Профитер. 
А тај невешти младић 
Стоји над столом са дванаест  

празних столица  
(Извори су нејасни и мутни) 
И држи чашу у којој вино пламти 
 
Од ње (од његове крви) да се напије 
Још тај. И тај. 
 
 
ДОЛАЗИ ВЕЛИКА МАЈКА. 
ВЕЧНА ДЕВИЦА 
 
Долази Велика Мајка, вечна Девица 
Рађа сина и он нас обузима  
Долази риба да постане стварност, 
долази 
Неверни Тома. Ваздушасти крст 
Васкрсава, заувек. Долази Ватра 
Да очисти земљу од трулог смрада 
Господе, Ти ниси Ти. Ти си сумња 
 
Ваздушни престо и дилема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈЕРУСАЛИМСКИ МАГАРАЦ 
 
Беше претежак товар за мене 
Али га издржах до храма. 
 
Потом се повукох у свој  
Једнолични живот, привидно  

миран. 
 
И славих га: клањах се 
Светлости сваког новог дана. 
 
Отуда га гледах са трновим  

венцем 
И са крвавом браздом на челу. 
 
И би, догоди се што се догоди 
Али очигледно – мене заборави. 
 
 
ЈУРОДИВ 
 
Из луднице – земље 
Долази кривоног 
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Сагорео у сопственом пламену 
Опасан пређеним путевима 
– Ветар свира у три рога 
 
Тамо је где је сада 
(Светлост је тајна, у деловима  

плива) 
Разговара са Псима који лају 
Пије из вирова са мокраћом и  

водом 
(Ох, вино) 
Његова душа наставља у ветру 
– Ветар свира у три рога 
Ветар свира у три рога 
– У близини ђаво тикве сади 
Изгубио пут за лудницу – земљу 
И сад стоји пред игленим ушима 
 
 
БАЛАДА О ПУПЧАНОЈ ВРПЦИ 
 
око врата још носим 
своју пупчану врпцу 
прегризену од два камена 
 
док се рађах у планини 
 
сада језик њима припада 
 
а мени фитиљ свеће 
који ми сагорева профил 
који ми брише родни знак 
 
зодијак: рибе. мук 
у пећини осветљеној 
од голих тела: мртав 
мртав носи мртваца у рукама 
 
ја и даље на раменима 
носим своју пупчану врпцу 
да ме још једном веже 
 

да ме врати назад 
у јединствену 
слепу светлину 
да блесне мој крик 
 
 
РИС УМИРЕ НА СВОЈ 
НАЧИН 
 
рис умире на свој начин: 
језик немушт приноси 
синији са хлебом и сољу. 
 
седе небески преци 
око синије као ореол. 
 
његов скок има распон 
од месеца до сунца 
док постаје златни прстен 
 
око своје земље привијен. 
земља позлаћена нас праши. 
 
 
ТАМНО МЕСТО 
 
Сиђох Доле. Доле је тамно место. 
Господе, имате ли Пламен! 
Госпођо, имате ли Ветар! 
 
Доле је Господ. Дрема као сова. 
Господине, имате ли Господа! 
А Ви Госпођо – Девицу Марију! 
 
Сиђох до Овидија и Дантеа. 
Господине, јесте ли Ви Река! 
Госпођо, имате ли Воде! 
 
Изгубих сопствену ноћ 
Господине, имате ли Планину! 
Госпођо, доведите ми Коња! 
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 СЛАВЕ ЂОРЂО ДИМОСКИ рођен је 1959. године у Велестову код Охрида. Песник је, 
есејиста, антологичар, фељтониста и преводилац са скоро свих словенских језика.  
 Завршио је Филолошки факултет у Скопљу. 
 Аутор је десетак књига поезије – од прве објављене књиге Гравире (1979), до књига 
Језички триптихон (2015) и Рисови извештаји, са илустрацијама Сергеја Андреевског (2016). 
Објавио је и неколико књига поезије за децу, три књиге есеја, као и антологију љубавних и 
еротских мотива у македонској лирици Тело и струна (двојезично издање на македонском и 
енглеском језику, 2002. године, у издању „Струшких вечери поезије“). Избори из његове поезије 
и поједине књиге објављени су на тридесетак светских језика.  
 Добитник је више признања и одликовања: Млада Струга (1982), Златна јабука (1988), 
Дани Гоце Делчева (1994), Браћа Миладиновци (2000), Свети Климент Охридски – патрон Охрида 
(2000), Гран при Европе – Румунија (2009), Орден Златна јесен – Сегеј Јесењин, Русија (2012), 
Награда града Охрида за животно дело (2012), Ацо Шопов (2016). 
 Живи и ствара у Охриду. 
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СИНТАКСА СВЕТЛИНЕ 
(превод: Ненад Трајковић) 

 

Јовица Тасевски Етернијан 
 

 
БЕЗ ТРАГА 
 
Бесциљно устремио се 
горе, ка сивим стенама, 
ка суровим стрминама, 
по тесним путинама. 
 
Нека ту не покуша 
да приступи. 
 
Смелост му је без циља, 
подвизи ништавни – 
поражен у бездан сурваће се. 
 
Међу овим бедемима 
Трага његовог – 
нити је било, 
нити ће икада бити! 
 
 
ЗАУВЕК 
 
Никада није свратио 
у Вечни Осој, 
где одавно мрзнемо ми – 
заблудели потомци 
сурових копљаника 
који исцрпљени од битке и жеге, 
оружје бацише у бездан 
и повукоше се ту, 
преобразивши се у тужне гусларе 
чији тамни спевови 
још увек одјекују... 
 
Никада није прекорачио 
сунчеве међе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечног Присоја, 
не зато што није желео да дође 
и да подели са нама своју мудрост, 
већ га нисмо позвали ми, 
не позвасмо га да нас посети, 
та кривица на нас нека падне, 
као децембарски снег 
нека нас затрпа. 
 
 
НЕБЕСКИ ГЛАС 
(Господња октава) 
 
Не трчи по стрмини – 
не мучи се узалудно; 
застани за трен, послушај ме, 
пажљиво саслушај ме 
и разуми већ једном: 
Рај је изаткан 
од нежних невидљивих нити 
што се протежу између вас! 
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ПОСЛЕДЊИ ПОКУШАЈ 
(искушење) 
 
Ненадано наступа свуда, 
одједном освојивши сав простор, 
до последње стопе, 
мракомраз 
тежак и напоран, 
мракомраз у 
поран 
што ошамути нас 
и црним шиљцима покушава 
да се пробије низ поре, 
крв да нам замрзне! 
 
Неочекивано ишчезну сва сила 
што је крепила светлост, 
жиле разгранатог дрвета, 
што одавно ниче, 
свенуше, 
и отежала нам је празнина, 
обузела нас одсутност 
и тек тада схватисмо 
одакле дођосмо 
и куда треба да се упутимо. 
 
 
ПРЕВРАТ 
 
Дошло време 
да нас облије светлина 
што срж узбуђује, 
да надође светлосни прилив 
као обилна киша 
на испуцалој земљи 
од дуге суше, 
као благи зраци 
након сурове зиме 
 
Дошло време за прогон 
крволочних прљавих вукова 
у мрачној долини 
где могу само 
издалека да режу 
 

Дошло време 
за леп преврат! 
 
 
ПРОЗИРНА ГРАДИНА 
 
Крошња моштију 
отвара се: 
ко са натовареним 
урликом за блиске (и оне ближе, 
и оне даље...) храбрио се  
– бранио се?! 
А, ипак, бранио си 
слатки вео да огрне! 
Нека окрене коцку 
и према прозирној градини 
млака и слана 
река чим крене, 
гране отежале од воћа 
положиће му у 
дланове. 
 
 
АУТОПОРТРЕТ 
 
Ври небо у танким ребрима, 
а слане сенке 
пале у блато лепљиво 
морно се вију 
лептири-војници, чак, 
у топле љуштуре крију се 
 
са врелим Ужасом, чежљиво 
ка висинама зрачећи 
 
 
ПЛАВИ МЕСЕЦ 
 
Сребрним зрневљем прекривен 
слатке бодеже мами 
док низ море мрака 
плови Вук 
што венац као мамац 
поставља му 
Стуб Мраза 
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чудовишно поринут у бљутаво  
блато 

криласто ведро боји 
Уснуо путељак 
потом кроји 
Пламени Стуб 
спокојно мачем 
зарђале окове ломи 
за Дугу да бризне... 
и Ореол над руменом тканином 
да блажено 
изникне! 
 
 
ЗАТИШЈЕ СЈАЈ ЗАТИШЈЕ 

 
Тада Ирод, када виде да је преварен од 

мудраца, разгњеви се и поби, у 
Витлејему и целој његовој околини, сву 

мушку децу од две године и мању... 
  

Свето Јеванђеље по Матеју (2:16) 
 
Крици се увијаху влажним  

ваздухом 
подрума, заједно с њим, са меког  

легла 
издиже се слепило 
Прљава, рунтава чељад (кроз  

мутне зенице 
Глатких што минуше, такви се чине) 
узета беху загрљајем крупних  

породиља 
Над врелим плотом се спушта  

густих 
пластова студ, тишина разбаца 
своје лопте, кроз крв мрести се  

мрак 
Небесна рука сакупи сав невин 
бљесак 
у златној амфори дароване  

кретњом 
и расејане беху параболе по земљи 
 
Размењају се Мрак и Светлост 
Ми их само испраћамо и  

дочекујемо13 
                                                        
13 Реорганизовани стихови Бранка 
Цветкоског (Essentia) 

БОЖЈИ 
 
Време са укорављеним рукама 
Није их дотакло Нити грозну  
утробу засладиће  
Са оним ведрим сталактитима 
печат божји што крију 
у прозирном плоту 
 
Људи разапели мреже 
у мраку  
Са левим оком 
из недоступних давнина загледају их 
Семе су за трошне наслаге 
историје 
Са десним оком захватају 
само сада, само ту 
Вечито језгро су апорије 
које губи силу 
 
У бескрајну тачку 
да се сакупи 
Све! 
 
 
СВЕТА ГОРА 
- завештање - 
 
Бреже без одрона немоћи 
запањене 
Коме ли нас тајна слова 
воде? У земљан ли мрак 
родиће се тај скиптар светли 
Кроз превирања што стално се нижу 
према Вазнесењу да нас разлучи? 
 
Јеси ли ти Мост Прозиран 
Који ће нас уздићи у присоју  

благом? 
Пролеће са меким длановима 
да прође кроз Душе 
И суша чија тишина нас мори 
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са траговима трошним мигом да  
сагори 

 
У келији за око тамна ли се крије 
светлина пречиста што бије 
у Језгру немирна? Јер љуспа горка 
што нас са сенком прекрива 
танку за зрак бодри 
густу тмину нам носи 
 
Дубок ли тамјан разлиће се 
са зидова неприсутних 
низ слепо и пусто тело? 
Да ли ће се утемељити низ песак  

врео 
као ведрина зрела 
стамен Камен Мудрости? 
 
Гњиле саднице полегане у млакост 
приближиће ли се навише? 

Пламен голем да нас помилује 
кроз широко лебдеће капије 
Да саздаде раздор красан 
блудног густежа гласан 
 
Да ле ће нићи низ Магле Чемерне 
гранчица Струје Светле? 
Брег Пркосно да растопи се 
са благошћу ловора 
И да зачне спокој узвишен 
у безређу бедног бршљена 
 
Нека се распрсне низ сфере 
рој кротких фотона 
што таласи Надахнућа покрећу! 
Нека испуште минерали 
светле скраме 
које Млечни Потоци разбуђују! 

 

 
ЈОВИЦА ТАСЕВСКИ – ЕТЕРНИЈАН (1976, Скопље) дипломирао Општу и компаративну 

књижевност на Филолошком факултету „Блаже Конески“ - Скопље. Ради у Националној и 
универзитетској библиотеци „Св. Климент Охридски“ – Скопље и уредник је часописа за 
књижевност, културу и уметност Стремеж – Прилеп.  

Објавио књиге: Нешто се слуша (поезија; 1995), Визије. Глагол (поезија; 1997), Веда 
(поезија; 1998), Стално, плима (књижевна критика, есеји и студије; 2000), Клатно (поезија; 2001), 
Небесне страже (поезија; 2004)  
и Смер и огледи (књижевна критика, есеји и студије; 2006).  

Са Мајом Апостолоском приредио избор савремене македонске поезије са библијским, 
религиозним и апокрифним мотивима која је изашла као тематски број (11. 12. 2000) часописа 
Стремеж. Приредио и антологију младих песника Македоније „Неидентификована небеска 
дојка“ (2001).  
 На основу његове поезије у Народном театару „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ – 
Велес изведена је представа Небеске страже у режији Весне Димитровске (2005).  

У периодици објавио велики број поетских, критичких и есејистичких прилога. Његова 
поезија је заступљена у више антологија и препевана је на неколико језика. 
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ПОЛИТИКЕ ЉУБАВИ 
(превод: Милица Михајловић) 

 

Славица Гаџова 
 

 
АФРИКАНСКA 
 
Требаш ми као бели господар 
међу црним људима 
да те обожавам као Бога 
као екватор што ме дели на пола 
фатаморгана и дехидратација 
сваке године нова алка на врату 
сваког месеца ритуални транс 
сваког дана смрт куца на врата 
сваке ноћи стомак се слепљује за кичму 
сваког часа сањам хлеб 
сваког минута планирано ме истребљују 
и сваке секунде се рађам умножена  

 
требаш ми као номад у мојој пустињи  
испосник у песку  
нађи оазе  
и тамо се трајно насели  
као грешник  
 
 
ЕВРОПСКA 
 
И сто пута од тебе да се одрекнем  
и Бога да прогласим за мртваца 
и ренесансно да се препородим 
и барокно да претерујем 
и постмодерно твој лик  
 
да прогласим палимпсестом 
од свих усана које сам љубила 
и да те прогласим за варварина 
зато што не могу да те научим  
да пијеш чај у пет сати поподне 
 

Сто пута нека је проклет Рене Декарт 
 
Требаш ми  
да на тебе мислим 
да знам 
да 
постојим 
 
 
АРКТИЧКA 
 
Шест месеци таме 
да те сањам 
 
Шест месеци светлости 
да те гледам 
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АЗИЈСКA 
 
Требаш ми 
да те удишем 
као тибетански кисеоник 
између два хица на Блиском 
Истоку  
и две медитације на Далеком  
као вода пречишћавајуће 
монсунске кише  
требаш ми 
међу децом што се играју оружјем  
и оних што се играју мантрама  
и ништа друго не знају 
ван бојног поља 
и храма 
као хунско копље 
као гнев Шива  
што ће уништити мој 
јер клин се клином избија 
а потом 
да ме научиш  
да видим бескрај 
у зрну песка 
требаш ми 
 
 
АМЕРИКАНСКА 
 
Из беспилотне летилице  
да ти бацам бомбе на срце 
затим да дођем 
у посматрачку мисију 
да ти опипам пулс 
гласове бунтовника 
у твојим плановима да утишам  
нафту из вена да ти исисам 
ратно жариште у души да ти 
направим  
и опет као миротворца да ме 
пожелиш  
живот да ти упропашћавам 
ти за мене сан да чуваш  
обећана земља сам за тебе  
требам ти 

ЈАПАНСКА 
 
Требаш ми 
као сатори 
ненадана светлост у тами  
као сепуку 
стапање утробе са васионом   
требаш ми 
као сунце 
да те прва видим 
када други спавају 
као змај који излази из црвеног  

Кимона 
зрно пиринча у гладној години 
зен у лудилу 
и у вековима без страсти 
као земљотрес 
требаш ми 
 
 
МАКЕДОНСКA 
 
Требаш ми 
као сунчани дани 
што их дегустираш у чаши вина 
  
Охрид  365 цркава 
као рисна Галичица 
змија Големог  Града  
  
да ме разјединиш додиром  
и објединиш пољупцем 
  
као петовековно ропство 
требаш ми 
 
 
БАЛКАНСКА 
 
Требаш ми као мир 
требам ти као рат 
требаш ми као лудило 
требам ти као рацио 
требаш ми као адреналин 
требам ти као седатив 
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требаш ми као пушка 
која ће убити  
све рационализације страсти која  

оставља модрице 
све сређене мисли у педантним  

костимима   
све лажне речи са лептир- 

машнама  
све начине калкулација увезених  

из Европе   
да се преједеш да се препијеш 
од мене до пуцања 
никад да се не заситиш 
и вечно жедан да останеш 
да искрваре све линије из црног  

туша 
бели пудер и црвени кармин 
да се распадну све маске 
под којима скривам праве очи 
требаш ми као рафал 
који ће разнети  
тешке капуте душе 
 
против свих ледених крајева света 
као ватрена стихија 
требаш ми 
 
 
РИМСКA 
 
Много коначне крви 
у темељима 
претпостављене бесконачности 

од камена 
сви рибњаци 
су пуни вина 
сва јела на великим гозбама 
су отровна 
свет је гладијаторска арена 
чим се родиш 
баце те међу звери 
 
али чежња је луђа  
од свих римских царева 
и сви путеви 
воде 
до тебе 
 
 
КОТОРСКA 
(Госпа од Шкрпјела) 
 
Изгради храм мира 
на једрима немира   
врати веру 
у некрштене воде 
да те погледам у очи  
без нишана 
потопи моје ратне бродове 
изгради преко њих острво 
на острву Госпа од Шкрпјела 
утопљене битке 
да претворимо у светилиште 
ја твој залив  
ти моје море да будеш 
требаш ми 

 
 СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА (1984, Битољ, Македонија) песник, истраживач, 
есејиста и преводилац. Магистар филолошких наука и докторанд на Филолошком факултету 
„Блаже Конески“ – Скопље. Бави се истраживањем односа између књижевности и дискурса 
моћи, репрезентацијама политичког насиља у књижевности, односима моћ–знање–истина у 
оквирима прозе, као и интермедијалним релацијма између романа и филма. Објавила више од 
30 књижевних студија, есеја, критика и осврта у периодици у земљи и иностранству и добитница 
је неколико домаћих награда. Учествовала на Струшким вечерима поезије (2008, 2010, 2012, 
2013), Поетској ноћи у Велестову (2013), фестивалу алтернативне уметности Фрик (2010), 
Светском поетском скупу (2011) и Песницима за промену (2012, 2013). На Струшкој вечери 
поезије 2012. године добија новоустановљену награду Енхалон, за најбољу песму младог 
македонског аутора - „Писмо дванаесто“  из књиге поезије Писма (2012) у издању ПНВ 
Публикација. Њена поезија је заступљена у неколико антологија савремене македонске поезије 
и превођена на енглески, српски, хрватски, босански, чешки, словачки и албански јазик.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПУТОПИС



 

 

 
 

Вељко Михајловић, Хиландар, графика
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НА ПЉУЦКОМЕТ ОД 
СЕВЕРНОГ ПОЛА 

 

Виктор Лазић 
 
 

На пљуцкомет од северног пола постоје пре-
дели тешко приступачни људском телу који наш дух 
привлаче великом снагом. Мора да је управо о томе 
размишљао Баренц, познати холандски морепловац, 
истраживач и картограф, када се, на својој одисеји за 
откривање северног пролаза од Европе до Пацифика, 
изненада нашао окружен шиљатим врховима 
снежних планина далеко у океану. По томе им је дао 
назив, Шпицберген. Данас је овај архипелаг, удаљен 
око 900 километара северно од најсеверније тачке 
европског континента у Норвешкој, познатији по 
нордијском називу Свалбард, што би се могло пре-
вести као „ледене обале”.  
 Налази се између Норвешке и Северног пола, 
тако далеко да се често не налази на мапама. Северније одавде је једино 
земљин пол. Дошао сам авионом у сред ноћи, а у по бела, поларна дана. 
Главни град, Лонгјир, добио је назив по Американцу који је ту отворио руд-
ник. Некада је ово била земља рудара. Данас је необична мешавина рудара, 
научника и туриста. На аеродрому је мајка убеђивала дете да морају да крену 
кући на спавање. Дете је одговарало показујући кроз прозор: „Али, мама, тек 
је јутро! Већ је двадесет дана како нисам видео мрак.” Изрека да после ноћи 
долази јутро, али и обрнуто, овде има другачије значење.  
 Најсеверније људске постојбине на планети и мене су чудовишном 
снагом привукле. У њима ипак има много више белих медведа, китова, 
моржева и фока него људи. У неколико насеобина процењује се да живи до 
2.000 људи док се број јединки белих медведа, фока и осталих сисара креће 
у десетинама хиљада. Обрео сам се међу сиво-белим врховима планина у 
сред лета, када је температура била тек нешто изнад нуле са јаким ветром 
који је заледио све мисли у жилама. Док сам главу увлачио дубље у капут 
повлачећи шубару што је могуће више преко лица, говорили су ми како је, 
захваљујући Голфској струји, време овде необично топло. Почетак јула, а 
овде је чак нула степени Целзијуса, па можда чак казаљка оде и који степен 
у плус! Голфска струја која ове пределе тако великодушно загрева, овде се 
толико нахвата хладноће да их напушта као хладна, а не топла струја…  
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 Дан је овде постојан. Свануло је пре неколико месеци и од тада мрака 
нема. Тек пред зиму спустиће се дуга поларна ноћ са северном светлошћу 
која на овим географским ширинама нарочито вешто изводи плесове на 
небу. Тек на Арктику могуће је искусити дан и ноћ у целости. Зими се без 
вештачког осветљења не види ни прст пред очима.  
 Преко интернета сам нашао човека који је био вољан да ми уступи 
собу за спавање како не бих плаћао хотел. Питао сам пролазника да ми по-
могне да пронађем број куће у малом месту од свега неколико улица. Рудар 
по занимању, управо је дао отказ и био је припит. Показао ми је погрешну 
улицу и погрешну кућу. Доброћудне нарави, али лоше среће, враћа се у јужну 
Шведску, где је рођен. Тамо неће имати стално дан или стално ноћ. Воли 
када је Сунце одлучно, па или сија или не сија. Кад види и светлост и таму у 
једном дану, то га начисто збуни. Не може да верује да може да се живи од 
туризма, а Норвешка настоји да рударе замени туристичким радницима. За 
њега је то сулудо и понижавајуће. Ретко који рад може се упоредити са ру-
дарским. Диви се руској упорности и настојањима да отворе још рудника, па 
макар ниједан не доносио профит. Ипак, мере заштите природе на 
Свалбарду све руднике подједнако погађају. Забрањено им је да вагоне руде 
возе по крхкој арктичкој природи. Рудници се полако, али сигурно гасе, а 
уместо њих долази армија научника и туриста.  
 
Ничија земља  
 
 Свалбард је дуго био ничија земља. Свако ко је желео, могао је да дође 
и ради што год жели. Први који су ова острва населили били су руски 
Помори, народ коме је море било име, а зима презиме. Сам ће Бог знати како 
су наслутили постојање малог архипелага и како су успели да се ту населе. 
Ловили су китове и медведе, градили склоништа и – играли шах! У то време 
најстроже забрањен царским декретом и означен као грех од стране цркве. 
Људске грешке видљивије су на леду. Арктичке ширине зраче слободом. У 
руској рударској насеобини изграђеној за време комуниста, Баренцбургу, у 
музеју посвећеном 
Поморима налази се и један 
шах, ручно направљен од 
дрвета.  
 Пре много векова 
Помори су населили чак и 
северне делове архипелага. 
Знакове свог присуства по-
сејали су тамо где ни дан-
данас нема људи. Како су 
дошли, тако су изненада и 
напустили овај предео. По-
ново га је открио Холан-
ђанин, Баренц, у потрази за 
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северним пролазом ка Пацифику. Своје тело оставио је у леду Земље Франца 
Јосифа, а новим мапама света подарио је Шпицбершка острва. Његова 
посада их је тако назвала због безброј шиљатих врхова планина која су, 
изненађени, угледали кроз маглу.  
 Претходно су открили Медвеђе острво, где се европски човек први пут 
срео са белим медведом. У новије доба многи су били заинтересовани за ову 
стратегијски битну тачку. Највише Руси, Американци и Норвежани. Ве-
ћином су овде отварали руднике, јер земља под ледом и снегом крије велика 
богатства. Али, због тешке зиме и великих удаљености, ретко је који рудник 
био профитабилан. Тек 1920. године потписан је међународни уговор који 
цео архипелаг ставља под суверенитет Норвешке, са великим АЛИ: да сви 
који су до тада успоставили нека права ту по било ком основу, њих задрже и 
да ће та територија заувек бити приступачна за истраживања или за рудна 

ископавања свих. До сада је 
тај уговор потписало 
четрдесетак земаља, међу 
којима чак и Албанија, мада 
нисам срео ниједног 
Албанца међу 36 различи-
тих нација које овде живе. 
Ова територија није у окви-
ру Шенгенског споразума 
тако да је свима дозвољен 
неограничени останак без 
визе. Упознао сам Индијце, 
Кинезе, Иранце. Кажу, било 
је и Срба. Смештај је тешко 
наћи, јер су целокупна на-
сеља саградиле рударске 
компаније за своје раднике. 
До недавно су ови градови 

били затворене зоне и нико сем запослених није ту имао приступа.  
 Поред егзотичне природе, ледених гребенова и белих медведа, тури-
сте привлачи и то што је Свалбард бесцаринска зона. Цене су ипак исте или 
веће него на континенту због трошкова превоза. Једино је алкохол знатно 
јефтинији. Зато постоје ограничења колико литара је дозвољено сваком чо-
веку да купи. Тиме се врши контрола извоза, а уједно се и алкохолизам држи 
у границама нормале. Мој пријатељ из Норвешке код кога сам бесплатно 
ноћио у Тромзу замолио ме је да му са Свалбарда као сувенир донесем – пет 
литара пива!  
 Велики бродови често крстаре до ове егзотичне дестинације са гоми-
лом богатих, најчешће средовечних Европљана. Тако се, дан по мом доласку, 
догодило да се искрцају два брода са четири хиљаде туриста у градић који 
има двоструко мање становника! Домаћин ме је саветовао да тог дана одем 
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из града, јер изгледа страшно када четири хиљаде туриста покуша да се угура 
у пет малих продавница.  
 
Међу белим медведима  
 
 Главни становници, бели медведи, највећи копнени месоједи на све-
ту, нису баш увек одушевљени превеликом људском активношћу у њиховом 
царству. Углавном заинтересовано посматрају или се излежавају на обалама. 
Били су на ивици истребљења, али је још од седамдесетих година строго 
забрањен лов на њих. Ове животиње су величанствене. Грандиозног изгледа, 
изузетно су умиљате, а превише снажне, некад тешке и до једне тоне са 
оштрим канџама и јаким мишићима. Бољи су пливачи од Милорада Чавића 
и трче брже од Оливере Јевтић. Бистроумност им се огледа у очима и 
покретима, а када се усправе, висине су и преко три метра. Одрасли у свету 
непрекне борбе за живот, агресивност им није страна, па ако им се не до-
паднете, нећете ни приметити када из белог царства прелетите у небеско. 
Због тога је, када се излази из града, неопходно са собом носити пушку. На 
то су ми многи скренули пажњу. Мој пријатељ ми је понудио своје оружје на 
позајмицу. Међутим, кад би требало да пуцам на белог медведа, он би пао на 
лед од смеха, а ја бих пао од пуцња пушке. Зато је неко стално морао да иде 
са мном у обиласке дивних предела. Медведи су посебно опасни током лета, 
јер зими пецају на леду. Лети се лед повлачи северније и они често остају 
гладни и нервозни. Када су сити, мирни су и дружељубиви. Младунчад је 
посебно знатижељна, па често промаља главу у колибе.  
 Као најјачи предатори не боје се ничега, а понајмање људи. Људско 
месо им није омиљено, па ипак, напади су се догађали. Пре десетак година 
на неколико стотина метара од главног града једну девојку је шчепао меца и 
више нису видели ни њу ни њега. Овде не долази много туриста, а власти се 
плаше да би због тога могло да их буде још мање. Мере опреза су зато увек 
на високом нивоу.  
 Бели медведи су изузетно интелигента бића. Свесни су да су бели и да 
им је нос црн! Када се прикрадају у лову, сакривајући се од плена, белом 
шапом прекривају црн нос, како би се у потпуности стопили са снегом и ле-
дом.  
 
Милкшејк екстрема  
 
 Историја Свалбарда је милкшејк екстрема. У екстремној клими суда-
рили су се екстремни комунизам и капитализам. Чини ми се као да су се и 
један и други овде – смрзли. На само неколико десетина километара уда-
љености налазе се руске комунистичке насеобине и америчко капи-
талистичко царство. С једне стране су ружни блокови зграда лишени сваког 
укуса, одржавања или луксуза. Деца се играју међу прљавим димњацима и 
угљем. То је резултат гвоздене воље Лењина и Стаљина да досегну што даље 
и своју идеологију вину, ако не у небо, онда барем до Северног пола. Са друге 
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стране су амерички рудници у којима су радници експлоатисани изван 
граница здравог разума. Главни град Лонгјир и дан-данас је подељен на два 
дела: за управу и за раднике, са великом зградом Дома културе који је био 
„неутрална територија” за састанке. Најпознатији амерички управник 
рудника држао је увек оружје на свом радном столу да случајно неки радник 
не заборави ко је газда. Радници су компанији за коју копају руду морали да 
плаћају стан и храну. Да би се што више новца вратило у џеп капиталисте, 
утврђена је и квота алкохола коју су радници били у обавези да купе од своје 
плате. У једној побуни, управник је укинуо радницима оброке! Грубе 
радничке руке су га разоружале и, неразумног, избациле напоље на минус 25 
степени. После сат времена на поларном ветру и најтврђе срце је омекшало. 
 
У посети најсевернијој статуи Лењина  
 
 Подно брда које је као руком извајано у облику пирамиде саграђен је 
руски рударски рај. По томе је добио назив – Пирамида. Данас стоји као 
споменик покушају да се опстане упркос лошој политици, лошој организа-
цији и лошој клими.  
 Саграђен је огроман рударски град. Ту су булевари, општина, болни-
ца, обданиште и школе, најсевернији споменик Лењину, специјални лифт за 
рударе, спортски центар. Овде су слати само они изабрани, најбољи. Било је 
престижно стићи овако далеко у каријери, а даље, барем на север, не може 
се. Рудник, наравно, никад није био исплатив, делимично и због незгодно 
изабраног места – лука је скоро током целе године залеђена, па је транспорт 
угља додатно скуп. Посетио сам ово место првог јула и цео град и море око 
њега били су још оковани у тврди лед. 
 Несрећа је ухватила ово место у своје канџе. Када су се жене и деца 
већине рудара враћали са годишњег одмора 1998. године, хладни ветрови 
Свалбарда у комбинацији са усијаном главом пилота сурвале су авион у 
провалију, а њихове животе у небеске висине. Две године после те трагедије 
одлучено је да рудник и цело насеље препуно аветиња буде затворено, а 
кључеви прогутани дубоко у стомак бирократског организма Руске Федера-
ције...  
 Остављен је кратак рок да се становници иселе. Већи део објеката и 
ствари у њима остао је нетакнут. Вечере на столу, хиљаде непрочитаних 
књига у библиотеци (а који је само био напор све то донети овде!), Лењин 
чији поглед усамљено гледа ка леденој пучини... Касније је запослено још 
двоје Руса, чувара, да Лењину праве друштво у „граду духова” како га сви 
зову. Насеље оковано зимом и тугом као да чека нека лепша времена. Друга 
руска насеобина, Баренцбург, у нешто је бољем стању. Још увек има људи, а 
и Лењин делује расположеније. Када се прилази са мора личи на град ужаса 
из лоших хорор филмова. Прекривен је црнилом угља, са огромним дим-
њаком који у непрекидно белило избацује густ дим боје самртничких венаца. 
Ипак, људи су овде задовољни. Већина радника је из Украјине. Плате су 
добре. Има неке чари у арктичким водама које привлаче људе. Вуче их да ту 
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остану. Поред рудника се налази фабрика текстила за жене радника. Ту је и 
мала црква и општина, ако случајно неко од пет стотина становника пожели 
да се венча или разведе. Школа и обданиште су огромни, направљени за 
златне осамдесете када је овде било и четири пута више радника. Сада у 
великој четвроспратници учи петнаесторо деце. Скоро свако од њих има на 
располагању по две учионице и игралиште између рударских багера. Ту је и 
теретана и базен са топлом морском водом, као и стаклена башта за узгајање 
поврћа. У собама здања која нису одржавана откад су саграђена, при чему су 
нека и напуштена, населиле су се морске птице. Идиличним звуком 
улепшавају звуке пијука ударника.  
 Упознао сам црнкињу изузетног стаса коју је Арктик привукао из ду-
бина афричке џунгле. Успела је да научи руски и упише арктичке студије у 
Санкт Петербургу. Тек трећи дан је ту, а већ је запослена као кустос музеја, 
пошто једина зна енглески. Путовање историјом Арктика прошарано 
Африком, са фотографијом Лењина на зиду, релативизује појам времена и 
простора. Рударски снови мешају се са истраживачком станицом стотинак 
метара даље.  
 Цело насеље веома срећно битише на позитивној нули: копају таман 
онолико угља колико да себе загреју и да могу да се прехране. Зашто то чине? 
Ко ће га знати. Свако има своје разлоге. Овде их углавном доводи љубав 
према новцу која се ускоро претвара у необјашњиву љубав према Арктику 
која људе нагони да остану. Љубав која има своје чудне рачунице и која је и 
мене довела овамо да се усред лета смрзавам у зимској одећи.  
 
Поларни предели дошли са екватора  
 
 На острвима има само педесет километара путева. Аутомобили се не 
закључавају. Ако их неко и украде, може са њима само до склоништа белих 
медведа. Већим делом године моторне санке су основно превозно средство. 
 Не воле само људи путовања, воле и континенти, а посебно острва. 
Тако се Свалбард давно налазио у линији екватора! Био је прекривен шумама 
и рекама. Управо зато је сад тако богат рудом. 
 Путовао је, неки научници тврде, до Менхетна, па назад ка Европи и 
на далеки север. Данас је једина трава на овом острву она коју су донели Руси 
у Пирамиди за дечије игралиште. Дрвеће, иначе, на Свалбарду постоји 
једино у Баренцбургу, насликано на зиду једне зграде у центру града. Испред 
се налазе два сунцокрета од метала. Окренута ка земљи, и она су упала, 
закржљала и зарђала.  
 Два супротна света, исток и запад и још много тога, стапају се у по-
ларним зорама у једно. Ледено пространство зближава душе. Редовно се 
одржавају спортска такмичења између Норвежана и Руса. Како ми је један 
Рус рекао, некада победи руски тим. Некада изгуби норвешки.  
 Земља Свалбарда је залеђена и до пет стотина метара у дубину! Оно 
што те није убило, даје ти живот, основно је правило Арктика. Тај слој ледене 
земље, пермафрост, спречава да током кратког лета отопљен снег нестане у 
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дубинама жедне земље. 
Уместо тога, на површин-
ском слоју који се мало 
одледи, стварају се услови 
за неочекивано бујан живот 
ниског дрвећа и цветова. 
Међутим, прављење букета 
је најстроже забрањено и за 
рођендан другарици букет 
цвећа сам – нацртао.  
 Овде је направљена 
ботаничка башта за случај 
светске катаклизме. 
Семење стотина хиљада 
врста биљака се чува у посебним условима. Довољно семења да изнова 
зазелени планету, ако је људи или нешто друго, униште. Путовање 
архипелагом сам наставио бродом. Дошли смо до линије леда а онда 
полагано почели да се пробијамо. Под бродом је пуцао лед. Небом је 
одзвањао тај крик. Са глечера је дувао ветар, пробијао се до свих дубина тела 
и настављао пут неба. Птице су ловиле у води. Ако се земљи некада нешто 
догоди, било би правично да ови удаљени крајеви остану поштеђени.  
 Мештана у правом смислу на овим острвима нема. Сви су мештани и 
сви су у пролазу. Као што се магнетни полови крећу земљом, као што поларна 
светлост трчи по небу, тако људи овуда пролазе. Деца се ту рађају, постоје чак 
и институције за венчања и разводе. Али нико на Свалбарду не проводи цео 
живот. Боравак овде даје животно искуство, осећај бескраја и испуњености, 
а затим – као и сви велики предели и велики људи – тера вас даље. После 
свега пет дана осећао сам се као мештанин. Упознао све улице и многа брда, 
видео беле медведе и моржеве. Осетио дух и ледени дах. А онда је дошло 
време за полазак. Узео сам торбе пуне пива, махнуо Свалбарду и обећао да ћу 
се поново вратити.  
 Пловио сам арктичким водама у ледену недогледну пучину. Надлетао 
сам невероватне пределе, у ниском лету прешао Медвеђе острво. Поздравио 
сам белог медведа са три прста, али спојена. Настављам даље, ка истоку. Није 
било лако стићи довде. Арктик, ма како хладан и у сред лета, носи посебна 
значења. 
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БОЖЈА ВОЉА – ЧОВЕКОВА 
ВОЉА 

 
 

Владета Јеротић 
 
 

Може да је загонетка слободне 
човекове воље најважнија загонетка 
постављена човековом уму и срцу да је 
решава. Проблем слободне воље је исто-
времено један од суштинских проблема 
философије, религије, али и психологије и 
психопатологије, социологије и полити-
кологије, једном речи, антропологије. Да 
ли човек мисли, осећа и дела слободно, 
нужно (неизбезно), или и принудно? 
Мишљења религиозних људи, философа, 
психолога, а и тзв. обичних људи међу ко-
јима се увек могу наћи скривени, али не и 
манифестовани таленти – толико су различита и противречна да и после 
вишегодишњих проучавања овог проблема остајемо у недоумици, сумњи и 
незнању. Као да стално остајемо у несагласју (психолози говоре о амбива-
ленцији – двострука привлачност, обе вредности важеће), у немогућности да 
следимо Христове и Павлове речи: „Нека ваша реч буде да или не!“ Никакво 
чудо због ове наше несигурности, она је последица човековог несавршенства, 
али и човекове назавршености (поједини хришћански философи пишу да је 
„свет створен у стању незавршености“ – Сергеј Бугаков). 

Пошто највећи део људи у свету није у могућности да послуша Хри-
стове речи о „да и не“ – чак и када кажу само да или само не, не мора да значи 
да су Христови следбеници, већ горди самозваници који погрешно 
изговарају „да или не“ – не треба одустајати од размишљања и покушаја 
решавања ове егзистецијалне загонетке, до трајне и и истините тврдње: Чо-
век је дат и задат! Парадоксних истина у свету, у човеку, није мали број, па се 
не морамо резигнирано жалостити када чујемо још један парадокс: Човек је 
дат и задат, што значи да је човек неслободан и слободан! 

Наравно да смо неслободни када смо рођени од родитеља које нисмо 
бирали, на исти начин неслободни због народа и његове религије (традиције 
и историје); са овим датостима (датост: „оно што објективно постоји“) 
дођемо на свет, да би ове датости све боље и тачније упознавали – из разлога 
што тек тада можда можемо да им (датостима) кажемо да или не. Зар то није 
онда задатост које нема без датости? Неслободни смо, дакле, да би 
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постали слободни. Да ли ћемо и постати слободни? Ко ово одлујује: Бог, 
случај или човекова слободна воља са којом се човек – али само у зачетку – 
рађа? 

У свакодневном животу, кроз дугу историју човека, налазимо нај-
чешће три решења проблема: 

1. Све боље упознавањем себе, човек у себи отрива клицу слободне 
воље и његове одлуке да живи тражећи и налазећи смисао живота; његов је 
одговор да животу. 

2. Иван Карамазов (у роману Достојевског „Браћа Карамазови“), а и 
његови многобројни следбеници и претходници, истински потресени 
несрећама, патњама, боловима и умирањем – „враћају улазницу у живот 
добијену од Бога“ (попут Ивана Карамазова). 

3. Трећа група људи у свету, сигурно најбројнија, не поставља егзи-
стенцијална питања о животу и смрти ни Богу, ни себи, нити другим људима. 
Живе „од данас до сутра“ – добро или рђаво – као млаки теисти („побожни“, 
у негативном смислу) као атеисти или агностици, и чешће, једноставно 
равнодушни према „проклетим питањима“ (Достојевски).  

Шта се може стварно замерити овој трећој бројној скупини људи у 
целом свету? Уколико не чине противзаконита дела због којих бивају каж-
њени и удаљени из друштва, могло би се поставити питање откуд им 
равнодушност према питањима „живота и смрти“. Да ли су били нечим (не-
ким) дубоко увређени у животу, да ли су такви рођени? Шта је са њиховом 
„слободном вољом“? Да ли је таква њихова воља одлучила да стану млаки, 
пасивни, „вољно“ препуштени „судбини“, у коју многи међу њима верују.14 

 
* 
 

Слобода, нужност (као неизбежност, неминовност), принуда? 
Изгледа ми да је човек, у току свога дужег живота, прошао кроз све три мо-
гуће поменуте животне фазе. Час има илузију да сам одлучује о неким 
важним питањима (неки „изабраници“ збиља слободно одлучују о његовом 
животу: Бог, „судбина“, случај, други људи, а час је принуђен да тако поступа; 
обично је тада очајан (па и бесан) јер је прунуђен. 

Божја воља – човекова воља? За религиозне хришћане, Бог је дао 
човеку слободну вољу да њоме сам одлучи којим ће путем водити живот.15 

Неки угледни хришћански теолози, а и светитељи, смело су гово-
рили: Бог је дао човеку апсолутну слободу – што би подразумевало да се Бог 

                                                        
14 Постоји прича да када је давно, после I светског рата, академик Милисав Лутовац обилазио 
муслиманска села у Црној Гори и питао угледне домаћине о пореклу и вери, сви су одговорили 
исто: Порекло нам је српско, а муслиманска вера: „Писано је“. 
15 Шпански кардинал – у раније помињаном роману Достојевског – подсмева се Христу јер Он 
прецењује људске могућности и жеље, а руски религиозни философ Константих Леонтјев (1831–
1891), предвиђајући савез социјализма са руским самодржављем каже да ће Велики инквизитор 
дозволити себи да исплази језик Фјодору Михајловичу Достојевском (што се и догодило). 
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„не меша“ у човекове одлуке, било какве оне биле (укључујући и упро-
пашћавање човека планете Земље). Овакво мишљење (о апсолутној слободи) 
поткрепљује се Божјом објавом Себе преко Мојсија (трајне заповести – десет 
на Таблици закона), а онда нарочито, послањем Исуса Христа и вечних 
порука преко Јеванђеља и Посланица. 

„Бог је врло запослен човек“ пева дубоко религиозна црнкиња Ма-
халија Џексон (уз пратњу само клавира, а она пева negro spiritualis). Слично 
говоре и неки хришћански научници: Бог непрекидно ствара нове светове 
(милијарде галаксија!), а при томе избегавају да кажу да ли се под речима 
„запослени Бог“ и даље Он брине (јер воли!) о Земљи и људима (философски 
правац деизам скреће данас пажњу на себе). 

Занимљиво да и француски философ у 20. веку, Жан Пол Сартр, као 
изразити атеиста, пише да је човек апсолутно слободно биће, тражећи од 
човека „активно ангажовање“ (обавезност, дужност у борби за слободу 
човека и друштва). У оба одлучна исказа о слободи човека (апсолутној сло-
боди), као међу хришћанима, тако и међу атеистима Сартровог кова – од 
таквих људи који свесрдно примају овакво уверење, очекује се и тражи свесна 
одговорност за своје поступке.   

Допуштам себи личну слабост и одговорност када кажем да нисам 
присталица мишљења и вере (?) у апсолутну слободу човека, било да таква 
уверења долазе од теиста или атеиста. Понављам помињану поставку да је 
човек и слободно и неслободно биће (јер је човек „дат и задат“). Када 
хришћани, у току две хиљаде година трајања хришћанства понављају безброј 
пута молитву „Оче наш“, у којој се каже: „Нека буде воља Твоја“, овакво 
механичко (извештачено) понављање лишено је дубине мишљења и свести; 
у основи, најчешће, човек поступа по својој „слободној вољи“, много чешће 
неслободној и погрешној. Да бисмо стварно поступали по Божјој вољи, 
важно је најпре дуго упознавати Божју вољу да би једном, наша воља заиста 
постала и Божја воља. Нажалост, ово је дуг процес „индивидуације и/или 
обожења“, када се човек, радосно и слободно препушта Божјој вољи, која је 
коначно постала његова сопствена слободна воља. У противном, човек 
уображава да поступа слободно, али увек је, и у тим случајевима одговоран 
за своје мисли и поступке, јер му је Бог усадио (већ рођењем?) слободну вољу 
коју човек треба да развија у току целог живота.  

 
Закључак 

 
Човек је природно амбивалентно (двоструко, двојако) биће које 

најчешће није у могућности да послуша Христов савет о „да и не“, јер стално 
говори и да и не, или можда. 

Човек је и слободно и неслободно биће јер је „дат и задат“. Слобода 
се осваја читавог живота мучним трудом и вером; у сваком случају, био човек 
теиста или атеиста, он је одговоран за све оно што мисли и ради, отуд је 
неизбежна „борба непрестана“ (Његош). 
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ТЕКСТОВИ ЗРЕЛЕ ЕСЕЈИСТИКЕ  
Запис о једном сусрету  

с књигом Ранка Павловића 
 
 

Недељко Богдановић 
 

 
Ранка Павловића још нисам упоз-

нао, али сусрели смо се, и лично, и  преко 
словних записа. 
 Најпре ми је налетео – кад ме ду-
го мучила уврнута судбина друга Си-
зифа, с којом сам хтео да се мало поиг-
рам, као са неким ко ми је близак, да 
потражим разлоге његовога привидног 
неуспеха, а Ранко у Политици објавио 
песму о могућем заокрету на милени-
јумском путу једнога мита без границе. 
Произашла је прича, и ја сам је понудио 
Ранку, као првом читаоцу, да је прочита, кад смо се први и једини пут срели 
у Дољевцу на Кочићевим данима. Помогао је да се прича објави, у Бијељини. 
 После тога прочитао сам све његово што ми је до руку дошло, а мало 
је дошло. Врло мало, просто – на срамоту, да човек сам себе не може назвати 
ни познаником, ни познаваоцем.  
 Поздрављали смо се у ретким дописима преко савремених канала 
електронске комуникације и све као да сам нешто ишчекивао. Нешто ми је у 
вези са овим човеком недостајало. Не знам зашто је и како он постао моја 
потреба. Могло би се и другачије рећи – кад бих нешто његово прочитао, 
бивао сам мирнији, или намиренији. 
 Стигла ми је књига његових огледа У дубинама језика (Арт принт, 
Бања Лука, 2017), као нешто очекивано. 
 И одмах сам препознао Ранка, не оног који јесте, већ оног кога сам 
замишљао:  
 ˗ лако кретање кроз духовну историју српску, успостава трајних веза 
са чињеницама које узбуђују и које су биле ту, наочиглед свакоме, али као да 
их нико пре Ранка није видео; 
 ˗ леп пример како информативност поуздано функционише и у тексту 
есеја; 
 ˗ још лепша писменост, тако ретка у нашим есемесовским данима; 
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 ˗ преузета тема обрађује се с мером и довољно, једнако поуздано и 
једнако ново. Неке појаве о којима пише старе су читав век и не смета им да 
се друже с јучерашњим, или данашњим актуелностима; 
 ˗ аутор се показује као стваралац који зна, и уме да оно што зна пре-
твори у активну материју, у делујући исказ и израз. 
 Као есејиста, Ранко Павловић показује ми се попут лица високе ком-
петенције с којом се једнако одговорно обраћа највишим врховима српске 
литературе, који су се или сами наметнули, или их је срећно одабрао (Кочић, 
Андрић, Ћопић) као делима о којима може проговорити, упркос томе што је 
о њима, о сваком од њих, већ створена богата литература свакојаке нарави, у 
више жанрова. У оно што се о њима зна,  стигло је и оно што је Ранко 
Павловић имао да дода. А додао је једно фино ново ткање од постојећих 
елемената и чињеница да оствари смислове који су били пригушени и који 
су чекали искреног прегаоца да их пробуди. (Чуо сам од своје мајке да се 
врховно умеће у ткању, везу, плетењу повезује са добротом оног ко то ради; 
баксузу се не дâ да ужива и да му се други диве.) А ево, текстови ових есеја 
подижу ми у доживљају нешто као дивљење. Можда то долази од доброте 
аутора, од његове питомости и човекољубивости (као да су ум и срце једно, 
па срце бира оно што ће ум образложити, а ум суди и  награђује.) Тако ме се 
ови текстови доимају. Све ми се намеће утисак да се он овим великанима 
нешто одужује, као да оно што су му оставили у наслеђе претвара у нову 
супстанцу и нуди читаоцу на доживљај. Као да пише о својима. Као да им је 
раван, као да су се малочас растали. Као да га посматрају, из прикрајка. Али 
та озбиљност с којом претреса наслаге у делу великана попут наведених, 
показује се и у третирању мање познатих дела, и дела стваралаца који још 
стварају. Ранкови текстови дођу ми некако као гарант да је оно што износи  у 
јавност, управо оно што вреди. Као: ако ми верујеш за оно што рекох о 
Кочићу, или Ћопићу, веруј и оно што рекох о Кременовићу, Шиндићу, 
Бјелошевићу, Анушићу и другима, који су измамили есеје смештене у ову 
књигу, која – како ми се једног дана учинило да се зове Из дубина језика. Не 
бих рекао да је то моја грешка, већ да се само изместила нека позиција. Аутор 
износи оно што види ,,у дубинама језика“, али ја који читам, читам оно што 
ми он доноси ,,из дубина језика“. Свако има своју позицију, свој задатак и 
своју срећу. Моја је што сам осетио како ме ови текстови освајају. А није то 
тако често, или ја више не умем да читам, или оно што читам тешко леже на 
слојеве мога бића који још могу да осећају. 

Аутор је имао стваралачку потребу да, поред писаца које споменусмо, 
целовитије обради део стваралаштва Ранка Рисојевића и песникиње Јованке 
Стојчиновић Николић, да одговори на изазове Анђелка Анушића, Слободана 
Јанковића и Војислава Вујановића, али и да се посматрајући широко дело 
Добрице Ћосића Време смрти заустави на месту које ово велико дело чини 
још већим. ,,То је мотив јабуке. Библијског симбола искушења, рајске воћке, 
најупечатљивијег знака здравља и једрине, народне милоште у српском 
духовном бићу и словенској души“ (стр. 54). Чини се да у овим есејима  Ранко 
Павловић успева да види прави значај и право место елементима књижевних 
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дела које су други заобишли, или им нису били дорасли, да их издвоји, 
опише и смести у књижевну историју и културу. 
 Како рећи да је књига У дубинама језика Ранка Павловића лепа, а да 
то не изгледа отрцано, просто или упрошћено? Једино тако: рећи да је лепа, 
по одабиру тема, по начину како су уочени кристали текста осветљени (кад 
је кроз њих пропуштена) мудрост доброг писца, по језику, понајвише, којим 
се све уочено, промишљено и домишљеног исказује, по композицији делова 
у целину, и целина у јединство издања, по љубави која се поклања туђем делу 
и умећу, и с којом се све предаје читаоцу, по скромности, једноставноси, 
питомости и тешко достижној врлини да се велико види у појединости и да 
се тананошћу језика искаже велико у мислима. 
 Просто, не знам где је Ранко погрешио: што није писао само песме?!, 
само приповетке, само романе, радио-драме; што већ није остао стваралац за 
децу и младе, кад је могао, па да ужива кад види како други, млади и 
најмлађи, уживају у дечјем позоришу и у радио-играма...; што није писао 
само студије, што није писао само есеје... што... Касно му је за нове почетке... 
А, опет, да није песник, да ли би умео да разуме друге песнике; да ли би умео 
да буде бистар и нежан, светао и понесен, да га није носила дечја душа 
знатижељна; да није песма, његова би есејистичка реченица и даље остала 
прича... Ја их не могу раздвајати. Ранко је једно цело језичко дело и умеће, 
ту негде између Кочића и Ћопића. Тако се мени наметнуо, и ја га због тога не 
кривим. Напротив, читам га све трудећи се да будем што ближи написаноме. 
 Није Ранко ни први ни једини који износи да је писац у делу, а дело 
му је у језику, али ово што пише у есејима о Кочићу, Андрићу и Ћопићу није 
само потврда назначеног става. Овде је подједнако успешно излагање о је-
зику колико и језик сам у делима ових писаца. Кочић и Ћопић одавно чекају 
своје истраживаче. Нису то ни Ранкови есеји, али Ранкови есеји су сам 
резултат таквог истраживања које се преко доживљаја спустило до дубине 
језика и отуда проговорило. Одавно једна књига није имала тако тачан назив 
као што је ова – У дубинама језика. 
 
 



 

135 

МОДЕРНО И ХЕРМЕТИЧНО 
ПЕВАЊЕ ПО ФОРМИ, ЈЕЗИКУ И 

ПОСТУПКУ  
(О песништву Драгомира Костића) 

 
 

Александар Б. Лаковић 
 
 
Песнички опус Драгомира Костића 

(р. 1954), који чине шест,  разуђено  пред-
стављених, песничких књига: Спуштање 
према мору (1984), Ираклијева лађа (1990), 
Свет неуротичне звери (1997), Хам (1998), 
Посртање (2003), Туђа земља (2006) и јед-
на књига изабраних песама Пут у Микену 
(2016) у избору Жарка Миленковића, није 
довољно привукао пажњу српске књижевне 
критике, иако су му четири од шест књига 
поезије објављене у престоном граду, и то 
код престижних издавача (Рад, Просвета, Драганић, Народна књига).  

Морам да нагласим како је још један додатан разлог таквом статусу 
његовог песништва – то је песникова скромност, нарочито ненаметљивост, 
што је генерално, одлика готово свих српских песника друге половине два-
десетог века, и која је утицала на недовољно читање стваралаштва појединих 
писаца из тог периода (данас већ то није тако). Као да је, на нашим 
просторима, колико до јуче, било неморално да се песник залаже за своју 
поезију. Да је представља и препоручује. Не дај боже да је рекламира. То 
пасивно чекање и таква песничка срамежљивост, готово до стидљивости, 
нису били у функцији читаности песништва. Бројни српски песници при-
државали су се тадашњег књижевног мњења, које је захтевало песникову 
скромност, због чега је Жарко Миленковић, изборник у књизи Пут у Ми-
кену, навео парафразирану и општеприхваћену препоруку Васка Попе: 
„Довољно је само да се зна да је он  (мисли се на писца – додајем) створио ту 
поезију и ништа друго. Све је друго неважно. Важна је песма.”  

Да, само песма и јесте битна, признајем. Само песма и остаје. И 
надживи песника. Одувек је тако било. И увек ће тако бити. Али, важно је и 
песму прочитати. Треба је приближити и читаоцима и тумачима. Учинити је 
доступном и траженом. У супротном, зна се...  

Али, није ли песма, у исти мах, и песник. Не одређује ли песма и самог 
песника. И за живота. Посебно после смрти. 
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Међутим, поводом читања Костићеве поезије, треба подсетити како је 
Гастон Башлар промишљао да је читање књижевног текста, заправо, чин 
емпатије са творчевом имагинацијом или емоцијом, а проучавалац је исто-
времено и продуктивни читалац, јер је кадар да шири и множи смисао. Исто 
становиште проналазимо и у промишљању Милана Богдановића који 
егзалтацију тумача сматра креативним чином16. 

Штавише, бројни су књижевни теоретичари просуђивали да колики 
је број читалаца једне песме, толики је и број могућности поменуте песме, 
асоцијативно подсећајући да није могуће двапут ући у исту реку, да није мо-
гуће реализовати две идентичне или подједнаке естетске конкретизације 
истог дела17.  

 
 Заједничкости певања. Након накнадног ишчитавања свих шест 
прозваних песничких књига Драгомира Костића уочава се извесна дослед-
ност у његовом песништву. Наиме, упркос томе што се његови 
вишеслојевити стихови прихватљиво, и не превише удаљено, али контро-
лисано, мењају и варирају од једне до друге књиге, и то по неколико основа 
(што је и очекивано и потребно), ипак, постоји заједничка нит певања, као и 
сводни стожерни атрибути, чинећи, на тај начин, Костићево песништво 
целовитим и аутентичним. Као што су и његове песме сублимисане, сведене, 
доречене и целовите, пре свега.  

Костићеве песме су и планиране и контролисане, са осећајем за меру. 
Али и садржајем задате и задане поетике, због чега се имамо право зами-
слити ко кога пева и натпевава – песник своје стихове или тема пева кроз 
песника. 

Зато се, на самом почетку уобличавања утисака и ставова о Костиће-
вом песништву, намеће следеће питање – које су то кључне спојнице његовог 
песништва у тим помињаним слојевима и основама између којих и међу 
којима песничка реч траје и емитује своју замишљену значењску супстанцу 
или енергију или светлост, како су тврдили још антички цензори, јер, од тога 
колико је снажан (читај – уочљив) и колико дуго траје тај емисиони ехо 
стихова, намењен читаоцима, по правилу, зависи и комплетан доживљај 
наведеног песништва. И његова права и основна вредност.  

Данас, књижевна критика претпоставља да иманентна особина 
књижевног текста јесте способност за реинтерпретацију, за поновна струк-
турирања, која могу бити независна и од замисли аутора18. Ту моћ дела за 
преображавањем, тачније отвореност књижевног остварења (Мерло Понти и 
Умберто Еко) модерни тумачи књижевности називају ентропијом и од њене 
дужине трајања зависи и вредност наведеног дела. 

                                                        16 Милан Богдановић, Писци и критичари, у књизи: Милан Богдановић, Стари и нови: изабране 
критике, други том, Просвета, Београд, 1961, стр. 373. 
17 Роман Ингарден, О сазнавању књижевно уметничког дела, СКЗ, Београд, 1971, стр. 298. 
18 Ана Стишовић Миловановић, Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, 
Друштво Рашка школа, Београд, 2014, стр. 9. 
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Помињани (једини) избор Костићеве поезије управо је посведочио да 
и стихови објављени пре више од три деценије, као и стихови јавно 
публиковани пре десетак година, и они штампани између ових временских 
међаша, још поседују ону стваралачку значењску енергију и несебично је, и 
даље, одашиљу читаоцима и тумачима.  

Зато и треба константе и сиже Костићевог песништва представити 
кроз импресије и коментаре о његовим песничким књигама понаособ. 

 
 Временска укрштања. У већини песама Драгомира Костића 
издваја се равноправно бивство  макар два временска сегмента. Песниковог 
(и нашег) и оног времена (једног или више њих), које је давно, прадавно било 
и прошло („Нечега што се збива / Или што се већ збило”), па до оног из 
блиске нам прошлости. Мада, треба узети у обзир Тургењевљеву препоруку 
да време не пролази, јер је вечно, а да смо само ми пролазни и привремени 
житељи тог и таквог бескраја.  

Временске и просторне одреднице које песник Костић, у својим књи-
гама, спаја, умрежава, пресликава у лик на огледалу и упоређује са нашим 
данас и овде, потичу из, заиста, завидне дубине. Упознајемо се са песнико-
вим доживљајем сведока библијских записа, паганског и фолклорног, 
античког доба, византијског и словенског златног средњег века, па до нашег 
двадесетог века, из којег је песник Костић селектирао историјске личности, 
књижевнике, философе, као своје узоре, духовнике, контролнике, саговор-
нике, али и неистомишљенике. И са њима, на тренутак, водио дијалог. 
Појединцима се можда и исповедао. 

Дакле, у питању је суживот два блиска или удаљена периода кроз 
призму драме појединца и колектива, упркос томе што је песник Костић 
склон осећању чуђења, зачудности („О ако се икад повратим из зачуђености” 
– песма Звери зиме), несигурности („Окрећем се Ономе свему / Што те је 
довело / Одвело” – песма It is all ower between us), запитаности и удвојености 
(„Чије је ово дело Не знам / Јер није од оних што су га подигли / Иако 
донекле јесте” – песма Parece extraordinario), па и оксиморонског и 
ироничног призвука („Са Агамемновог града још само / Пружа се овакав 
Обзор // Чист // Зелен У даљини горостасно плав / Светлости пун” – песма 
На бунару: Србија), када је у питању песников пријем тог преузетог вре-
менског сегмента.   

Управо у том временском суживоту, у састављању два времена и два 
света, од стране песника јесте његов стваралачки улазак у суштину егзи-
стенцијалних категорија живота и света19. Песник Костић је своје песничке и 
истраживачке сензоре поставио дубоко у прошлост да би времепловски 
јасније и прецизније видео нас и наше окружење. И да би продубио доживљај 
самих нас под утицајем значења које нам бесцен прошлости доноси и 

                                                        19 Зоран Павловић, Пренос феномена предметног у феномен живог, у књизи, Зоран Павловић, 
Српска књижевност на Косову и Метохији, свеска 2, Књижевно друштво Косова и Метохије – 
Косовска Митровица, Дом културе Грачаница, 2013, стр. 37. 
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намеће. Али, и да, због песниковог активног односа према представницима 
старијег времена, препозна оно што је привидно сакривено од нас. Да уочи 
оно што не можемо и не умемо видети, нити назрети. Ни сами себе, понекад 
(„Доспели смо у невероватан положај… Себе не препознајемо” – песма 
Господ умире с нама). Што нам се не приказује. И да све то оствари у песми 
и стиху, и да песма буде медијум (пре)познавања невидљиве медитативне 
супстанце, а тако битне. А што је иначе, присутан и легитиман песнички 
поступак у српској савременој поезији.  

Песник Драгомир Костић је у прожимању два времена и простора 
настојао „да поистовети њихове супстанцијалне истине, да покаже умет-
ничкој истини вечност егзистенцијалне истине у свету. Дијахронијским 
спуштањем у давно време и адицијским враћањем из тог времена са преузе-
тим смисловима из његовог створеног система, песник је вешто и са мером 
стварао структурни систем појединачне песме са смисловима, који, као да 
остају исти20“, иако су доследност и доктрина вредносног система угрожени, 
данас и овде. Да ли само данас и овде.  

Песнички првенац Драгомира Костића Спуштање према мору 
представио је модерног и херметичног песника и по форми и по поступку и 
по језику. Али је, на плану садржаја, увео и феномен неизвесности, неко-
начности, запитаности и зачудности као један од стожера његовог 
песништва, који ће се наставити и у следећим књигама. Што се тиче поми-
њаног двојства када је реч о времену и простору, односно песниковог 
увођења другог времена (може и личног „спуштања” према другом простору 
и времену) уочава се песникова окренутост уметности. Песник у својим 
песмама путује ка свету Вилијама Блејка, Џенис Џоплин, Емили Дикинсон, 
Беле Ахмадулине, ка Дубровнику, Лондону, Кану, Ђенови, ка митолошким 
патинама кроз биљни и животињски свет (песма Сова), ка искуству соп-
ствених и колективних иницијација (Море дубровачко. Хименес Сулвеј). 
Они, као симболи интегрисали су се у слојеве Костићевог првенца. У виду 
рама циклуса песама, или у облику песничког подтекста, успостављајући 
интертекстуалност песама, као засебну вредност. У овом часу, као оправдане 
асоцијације на његово песништво, потребно је призвати Кајзерово учење 
који је своје интерпретативно начело тумачења књижевног дела заснивао на 
објашњењу да структуру књижевног умећа треба доживети као поредак 
између слојева садржаја, форме, језика и композиције21, док је Ингарден 
подсећао да је сваки слој или значењски сегмент у делу истовремено и 
репрезент целине22. Оба су ова промишљања утемељена појашњења и пред-
стављања Костићевог песништва. 

Осим тога, у стиховима Драгомира Костића препознају се когнитивна 
открића као могућност стваралачког преображавања23, уз игрива и мисаона 
                                                        
20 Зоран Павловић, Исто, стр. 37. 
21 Волфганг Кајзер, Језичко уметничко дело, СКЗ, Београд, 1973. 
22 Преузето из књиге, Ана Стишовић Миловановић, Инструментални концептуализам у 
проучавању књижевности, Рашка школа, Београд, 2014, стр. 75. 
23 Николај Берђајев, Ја и свет објеката, Кршћанска стварност, Загреб, 1984, стр. 34. 
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интелектуална24 продирања, што му у овом, не тако учесталом примеру, 
завређује атрибут правог представника интелектуелне поезије, која је све 
више разуђена на нашим просторима, данас.  

Међутим, оно што је битно за прву Костићеву књигу стихова јесте 
његов стваралачки поступак, који и посредно илуструје наслов књиге. Наи-
ме, песничка се вредност не постиже пуким преузимањем прошлости, већ 
„спуштањем” лирског субјекта у прошлост. Из ослушкивања прошлости и 
њених протагониста. Из таквог дијалога ликова или преузимања монолога и 
цитата из прошлости и њихово довођење у котекст са личностима нашег 
времена потиче Костићева поезија. Не само из обратног поступка, којег 
песници често прихвате, нажалост. 

Дакле, песник Костић, као, на пример, његови претходници Јован 
Христић и Миодраг Павловић, није се задовољавао симболичним значењем 
појмова, личности и топонима, које уводи у своје песништво, иако је у једној 
од каснијих књига написао стих: „Симболи су оно што нас још држи”. За 
песника није довољно значење које емитују симболи и историјске личности 
(сами по себи), и помоћу којих може, критички, да (до)објасни нашу ситуи-
раност, већ са њима ступа у разговор доносећи им белеге свог и нашег 
сопства, свог времена и окружења, из којих поентира гномским и утишаним 
стиховима или репликама. Додуше и не занемарује оно што нам историјске 
личности, легенде, мудраци и уметници говоре, углавном прекорно, самом 
њиховом појавом и прозивањем. 

Насловом саме књиге Ираклијева лађа, те насловима њених циклуса 
(Пут у Микену, Вече посвећено Пастернаку, Писмо холандским уметни-
цима и Византија, успон), као и актерима његове песничке књиге (Лорка, 
Тракл, Казимир Маљевич, Рахмањин, Сизиф) приближава се простор и 
време у којима се одвија и којим координатама плови Костићева Ираклијева 
лађа. У њој је посебно наведен појам празнине („Овде да заноћиш / Где Као 
у теби / Ничег нема” – песма Туја. Дрво живота), привида („Сад је друкчије 
Пролазим брзо / И кад не идем нигде / Журим Ако ли се и деси да некуд / 
Заостанем” – песма Руске бајке) и обесебљења и удаљавања од свог ипостаса 
(„Али речи Обигравање / Одрицање Од себе Туђење / Одвајање Подвајање // 
Као да жртва може / Измакнути // Заправо је све окренуто / Ка нестајању” – 
песма Жеља).  

У песми-набрајалици Сера, душа пролазника песник Костић издваја 
контраст који нас прати и обележава све скупа; који нас опомиње на рела-
тивност свега и свачега, нарочито кроз времепловско путовање; којег нисмо 
ни свесни увек; који нас оформљује и омеђава у исти мах; који се дија-
лектички оживотворује и који представља кључне речи нашег постојања и 
певања Драгомира Костића:  

 
„Смрт и ускрснуће. Светлост и тама.  
Добро и зло. Болест и здравље. Лек 

                                                        
24 Лав Виготски, Мишљење и говор, Нолит, Београд, 1977, стр. 25. 
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и отров. Мудрост и слепа кост.  
Лукавство и неваљалство. 
Доњи свет. Оживљујући дух.  
Праисконски океан. Киша, ветар,  
грмљавина и муња. Бескрајно време.  
Бели бог. Демон таме. Животна  
обнова. Хаос. Бездана. Душа  
проклетника. Вечност. Добротворка.  
Сотона. Авет. Чувар блага. Творац  
света.” 
 

Пандемонијум зла. И у књигама Спуштање према мору и Ира-
клијева лађа уочавали су се сликовити представници и симболи зла, додуше 
непренаглашено, али су, ипак, били присутни, о чему сведоче и наслови 
песама: Сова, Звери твоје, Звери зими, Вране. Међутим, учесталост и 
доминација амбијента зла, односно пандемонијума зла (како и сам песник у 
једном трену употребљава исту синтагму) присутан је и у следећим 
Костићевим песничким књигама Свет неуротичпне звери и Хам („Хам је 
руска реч и значи простак, покварењак и грубијан” – Д. Костић) објављене 
1997. и 1998. године, годину-две пре „црног петка” српског национа. Као 
додатна потврда оваквом ставу о умножавању и приближавању демона зла 
може се употребити апокалиптички почетак песме На песку морскоме:  

 
„И вране прекрише небо И на поље 
Вуци попадоше И нађох се међу њима 
И не мицаху се Звери ове звери моје 
Мишљах ли Онај сам којем се не прилази 
 
И био сам  
 
Кружећи У бесном трку  
Пре но што и седми печат би отворен 
 
Затруби на позив Узе штап 
Потера” 

 
а чији је мото преузет из тринаесте главе Откровења Јовановог („И 

стадох на пијеску морском; / и видјех звијер гдје излази из мора”).  
У књизи Свет неуротичне звери, иначе исписаној дужим, згуснутим, 

пренапрегнутим, бржим наративним и сликовито-игривим стиховима, 
песник Костић, заточен и затечен у лику и тескоби угроженог појединца („И 
опет и опет: Око / Нишан” – песма Тутарак), представља нам сликовиту и 
значењску демонизацију свог станишта („коначиште мрака”, „мрклина љу-
дишта”) и апокалиптичку визију свог урбаног жилишта („... Проклетство ... 
Гамо свакаквих подеротина Брложино / Леглу смрада Заувек изгубљена 
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светлости / Прљино бељајна Аловита” – песма Град), пре свега, речима ко-
јима се тај исти демонски свет обликује, пошто песнички свет и не постоји 
док не прогледа кроз језик и у језику. Наиме, пренос порука за песничке 
текстове је суштинска функција језика који и из севова свакодневице или 
кроз „пукотине и процепе” стварног и песничког света проговара метафо-
рама и алузијама.  

Очито да и песник Костић користи извесне симболе зла преузете из 
прастаре словенске религије сачуване у сећањима наших блиских предака,  
као из појмова из наше епске поезије, што се очитује из очекиваног ослов-
љавања запамћеним појмовима као што су Ала, Аждаја, Чума, Здухач, Гуја, 
Пустопоље, Чрт, Чудовило, Вукодлак, Вране, Вранићи, Беут, Аспидина 
деца, Сукобник, Сотоњак, Бесови, Мртваја, Искобник...  

Иако је увођење митских бића и библијских мотива значајно убрза-
вало трансфер порука тескобе, страха и слутњи, јер поменуте ликове није 
било неопходно додатно објашњавати (довољно је било само их прозвати), 
ипак, како је већ поменуто раније, песник Костић није се само на тај зна-
чењски ефекат ослонио, пре свега, због своје потребе да свему о чему пева да 
свој ауторски, аутентичан, ретко и неочекиван печат. Наиме, песник је 
посезао за преображавањем ликова из окружења, претпостављам, до њихове 
демонске конотације. Настојао је да формира аутентична и бића и језик света 
зла и мрака (доњег света), које је морао, вешто и са мером, дочарати читаоцу 
извесним и већином именичним одредницама изведеним из глагола, 
углавном. На пример, читамо имена која својим именом истовремено нуде и 
карактерно својство: Помамило, Огњило, Прождирало, Грдило, Грабило, 
Букало, Тамнило, Претварало, Клепетало, Сапетник, Огњосан (сви су 
преузети из књиге Хам). У овом именовању демонског света уочавамо 
аналогију са демонским светом песника Новице Тадића, који је, као и 
Костић, демонска бића ословљавао именима из своје (и наше) свакодневице 
користећи њихова препозната и уочљива демонска својства, док је Гојко Ђого 
углавном посегао за именима из свог света фантастике из детињства. И за 
сва три песника је особено то што је њихов демонски свет представљен, 
углавном, у средњем роду.  

Уочавамо и неколико Костићевих изведеница (Оклевало, Дремало, 
Сумњало, Исмевало) које могу обележавати специје и горњег и доњег света, 
док Разговорник, Отходник и други њима слични не могу по својој значењ-
ској представи бити атрибут демонских силника, већ припадају ликовима из 
песниковог окружења или из његове фикције у тескоби и страху. 

У представи и доживљају Костићевог демонског света, односно његов 
крешендо, песник употребљава еуфонична и игрива понављања. Звуком 
бајалички-ритуално потенцира својства која та демонска бића поседују 
(„Чарати Чантрало / У чам // Чамити : Посвудан / Поурван“ – песма 
Страшило; „Црн црн чађав... Црници кад су били / Одрекоше се // Не оста 
ничег у зделици / Не оста ни зделице” – песма Орашка; „Злопитан Злоучен 
Црн” – песма Пармакосиа; „Чаврљало Цвркутало” – песма Чаврљуга; 
„Кострежу коснути: Костуров” – песма Сан свете Богородице; „Изгуљен: 
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Изгрудан: Изгруден” – песма Сотоњак; „Злопамтиш се Злоједиш / Злоум-
ниче сури” – песма Тракало, „Враниште густо // Виде: Невидна / Невидом / 
Невидовно // Назрева Зјапљив” – песма Нике. Псалам 69). У дослуху са на-
веденим примерима јесте и сликовита и алитерично интонирана песма звука 
Тамнило, која цела гласи, али и потенцира семантичке одреднице демонских 
бића, како их је песник замислио и/или доживео: „Тамнило се / Таманило // 
Грчило се Скупљало / Смањивало // Снуждевало / Снуждено // Како нико 
оста”). 

У песми необичног наслова – Фртуна, из књиге Хам, бележимо 
алитерично-полипоптонске језичке бравуре. Прву, у почетном дистиху: 
„Ветрило вихарно / Ветри се”, другу, средишну са умножавањем сугласника 
с: „Не бој се мене / То сам ја Одавно минуо // У недостатку је твом то / Скрај: 
Скочањен / Склисак: Снисходиш се / Слатинасто: Слапћеш / Скорушав 
Слабушав / Около њојзи”, и у завршним стиховима читамо доминацију 
гласова п и р: „Призрак Призорљиви / Прикрајак: Приклоњен / Прикован: 
Скопчан / Прштиш”. 

У овим песмама богатим тауталошким стилским фигурама, управо 
игриви и еуфонични облици су, пре свега, у функцији семантичких слојева, 
а не обратно, или у виду декора или језикотворачког експеримента. Напро-
тив.  

Иако су амбијент песниковог окружења, трансфер ликова из завичаја 
у демонска створења, као и сопствени преображај у датим условима, нужно 
дочарани као недовољно илуминирани и јасни, чак и фантазмагоријски 
оживљени (што одговара спознаји демонског света), могуће је не препознати 
све те промене и не ословити их правим именом, на први поглед.  

Песник, у тескоби, у ограниченом животном ареалу, окружен нара-
стајућом мржњом, предвиђа и готово да види оно што му прети, оно што и 
сам очекује, већ. Зато тај свет поприма обележја фантазмагорије и фанта-
стике на терену наше епске фантастике и паганског веровања, пребогатог 
разним облицима надљудских бића, демона и божанстава. Песник је успео 
да сачува сликовитост демонског света који је преузео и преобразио у свој 
песнички демонски свет. Упркос свему, аутентичан и значењски сликовит 
доњи свет, који излази из свог мрака и тишине прети свима који му се нађу 
на путу.  

Иако су песнички и стварни свет временски припадници истог пери-
ода. (тачније, догађања из једног времена), извори песниковог света су у 
дубокој прошлости. У сачуваном свету фантастике. Осим тога, у књигама 
Драгомира Костића њихова условна временска удвојеност доминира. Удво-
јеност реалног и наслућеног света и временских им сопота. Удвојеност 
супротности које, упркос свим разликама (временским, пре свега) све више 
се приближавају. Додирују, готово. Песник ту застрашујућу и назрену бли-
скост, иако опречну, досликава апокалиптичком представом ноћи („заспем 
пострадањем” – песма Пармакосија), те од јутра, немоћан и сам, захтева и 
моли обраћајући се непознатој надљудској сили („Испусти ме мало из вида / 
Допусти да се на тренутак Изгубим” – иста песма). Значи, страх од сутра 
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потпуно испуњава песниково биће. И његово данас. И његов живот. И његова 
надања пред тим наднаравним „чудима и чудовилима” као што су и његови 
преци то исто искрено и исповедно чинили („А можда даш одушка / Извагаш 
Утврдиш шта је шта / Разбистриш од кукоља Испрано // Изгнаш што год” – 
песма Тракало). Из чега следи оправдан закључак да ове две књиге сведоче 
да је песник, већ, живео своје сутра. Своју неизвесност од сутра. Од помаме и 
бестијалности сутрашњег јутра, нарочито ноћи, које је и песник (и не само 
он) могао видети и на прескок снохватити. А што је, иначе, најављено у једној 
од завршних песама (Византија. Успон) књиге Ираклијева лађа, додуше, у 
другим условима:  

 
„Приповедаше се дуго. О ономе  
Што треба да Ступи  
 
Што наилази  
Над стрехом Виси 
 
Последњи дани Града  
Митрин храм 
 
Пропаст Ако се често призива 
Једнога дана ипак Мора да се  
Појави” 

 
Сходно контакту и умрежавању реалног и предвиђаног-

фантазмагоријског, очекиваног страха и оног што се не може наслутити, 
може се издвојити и дилема пред читаоцима и тумачима који поједине, од 
овако написаних Костићевих песама из ове две књиге стихова, доживљава 
као осавремењене и модернизоване бајалице и обреде чарања (Крик: псалам 
22), па и клетве (песма Преко света окончава се стихом „У клети клетој Клет 
уперен”, затим песма Мави), док се једна од њих, изненађујуће, завршава са 
„Радуј се” (Прљина), како се обично завршавају црквено-службене песме, 
углавном оне које некога или нешто славе.  

 
 Губитак губитака. Следеће две Костићеве песничке књиге Поср-
тање (2003) и Туђа земља (2006) учворене су у дубину косовског тла, у мук 
и жртву, у страх и залуд („Косово: Тама / Тама (ти) Мучнина // Из које се не 
излази” – песма Домовино, домовино), што сведоче и године њиховог 
објављивања, као и транспарентна очекивана значења из самих наслова.  

Наслућени амбијент помињаних књига посвећених времену апока-
липсе и постапокалипсе песниковог и националног завичаја може се 
илустративно представити Костићевим сведеним, сублимисаним, убедљи-
вим и самосвојним стиховима. Неки од њих су оправдано заслужили атрибут 
антологијских стихова и песама. 
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На пример, у почетном циклусу Ров, зачетна песма Ров: Брод, књиге 
Посртање окончава се антологијским дистихом:  

 
„Ноћ је једино када се бојимо 
Када живимо” 

 
који је недвосмислен у доживљају живота угрожених појединаца. 

Али, и оставља диљем отворену валенцу са читаоцима да је у свом доживљају 
наставе, досмисле, накнадно употпуне, нарочито својим сличним или 
опречним искуством и асоцијацијама, које, заиста немају крај. И које су по-
челе давно пре песниковог рођења и пре рођења песникових предака које 
памти, али и преживеле у разним варијантама и одорама, пре свега, зависно 
од сензибилитета читалачке публике.  

И у сликовито-медитативној песми Задушнице. Византија читамо 
суморни „злослут” који се „шири” изнад нашег и песниковог завичаја (и чи-
тавог национа, подсећам):  

 
„Гробова је све више (Празних) 
Самоћа на њима све гушћа 
 
(Празнина) 
 
Добија завршни облик 
Коначности 
 
Цркве постају црквишта 
Села се измећу у селишта 
Промећу градови у градишта 
Гробови селе на гробишта” 

 
Затим, следи набрајање косовско-метохијских села, односно њихових 

гробаља на којима ће живи посетити мртве. Ова песма успоставља дијалог са 
песмом Мапа Косова („Читам мапу Косова / Читам мртву библију”).  

Дакле, поручује нам песник Костић, живот на Косову, одувек је био 
страх. Стрепња. Неизвесност. Немоћ. Искуство изневерености. И песник га 
управо таквог сведочи на свој оригиналан и уверљив начин.  

Живот на Косову, пише песник, живот је на непостојаној граници. 
Живот на мртвој стражи.  

Живот „Чежње Нечујне / Патње Незнане / Самоће Непознате” (песма 
Забрањен град. Кавафијева ујдурма).  

Живот хаоса и апсурда: „Испуштен из Вида / Апсурд се увећавао // До 
апсурда” (песма Кортасар: Лето апсурда).  

Живот неразумне опреке коју песник вешто и убедљиво остихотвору-
је, као на пример, у песми Софра: „Постиђени Згражени / Сви у чуду // 
Уопште Не чудимо се”.  
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Живот на Косову је „Речник нестајања Бескрајног одумирања Изу-
мирања / Бревијар живог поклецања” (песма Мапа Косова). 

У контексту са оваквим промишљањима су и Костићеви стихови: „Из 
заборава нас отрже / Убиство неког од нас // Смрт подсећа да живимо” 
(песма Зима), као и медитативна реченица: „Гробље спава / Ал не спава село 
// Узето на нишан” (Месечина). 

„Ров” је симбол и метафора блиске прошлости. Белег нашег опстанка. 
Суштина нашег бића. Али, истовремено, песник га конкретизује и 
оживотворује у свом тренутку и погледу, у којем је заточен, лишава га свих 
заблуда и илузија, и чини га јасним и истинитим. Видљивим онаквим какав 
јесте, а не онаквим каквим бисмо ми хтели да је он или каквим смо га за-
мишљали или како би неко испред, иза или изнад нас то желео. У таквим 
суровим и бестијалним условима преживљавања нема преваре. Нема при-
вида и лажи. Све је извесно. Онако како се приказује: „У рову је ноћ Ноћ / А 
дан Дан” (Петао: Зора). 

Немоћ, осећање изневерености, губитка живота и нарушавања жи-
лишта читамо у трећој минијатури циклуса-поеме Пландовање, Грачаница:  

 
„Населише се пусти  
 
Гавранови 
Прекрише поље25 
 
До Голеш Планине 
 
Не устави их 
Свети Меркурије 
 
Мач твој 
Рђом заруде” 

 
Зато у песми Задушнице. Византија издвајамо ироничну представу 

безнађа („Па ако нас је више / У прошлости // Зар је необично / Што тамо 
// Селимо се”) и осећања страха од коначног губитка завичаја, а то значи и 
губитак сопства, који се не збива само нама: „Нема више наде / Него тамо где 
је има најмање // Добро што вас нема у времену / У коме се мук тишине / До 
краја света издиже” (песма Костићи из Метохије). Као и у шестој целини-
питању циклуса-поеме Пландовање, Грачаница, у којој варирају 
изједначавања по усуду између Јерусалима и Косова: „Кога то у себи Про-
гледа”. Што није само наше питање и наш усуд. И није од данас, очито. 

И завршни стих нетом прозиване песме Костићи из Метохије: 
„Испод хоризонта очекивања” не само да је укрштеница непознате судбине 

                                                        25 Поље је, иначе, песников (и наш) завичајни симбол, не само као географски топоним, већ и 
као битна одредница личног и колективног идентитета. 
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четрнаест чланова поменуте породице, већ и асоцира на „хоризонт очеки-
вања” Ханса Роберта Јауса из књиге Естетика рецепције (Нолит, Београд, 
1978), који говори о оквирима могућег разумевања, не само књижевности. 
Осим тога, Костићев закључни медитативан стих, изречен је неочекиваним, 
односно непесничким појмовима (што песник Драгомир Костић не-често, 
радо и вешто чини), али потпуно оправданим, адекватним и по звуку и по 
смислу примереним. Уз то и аутентичним дискурсом.  

И наслов књиге Туђа земља (замишљам колико је песнику Костићу 
било тешко да прихвати овај наслов као констатацију стања у његовом за-
вичају) је довољно илустративан и парадигматичан за усуд и удес песниковог 
родног поднебља. До ове књиге, песник Костић је често користио другу 
синтагму „ничија земља”, која је, у међувремену, промењена и завредела и 
заживела као атрибут изгубљености. Прелазни период између ове две 
синтагме, односно амбијента препознајемо у закључку у песми Поље: Замак: 
„Туђи се Губи се / Пред очима”, који траје и данас. А који ће и даље трајати 
вековима, учи нас историја. О промени значења од свог до „ничијег” и до 
„туђег”, односно до коначног губитка и завичаја и сопства говори песма 
симболичног наслова Распад: 

 
„Апсурдан је тај процес 
Преобраћања својег у Туђе 
 
Данас  
 
Кад смо део прошлости  
 
Као да смо део прошлости 
Која се у прошлости није зауставила 
Која ће се с нама тек зауставити 
 
С нашим нестанком 
 
Распад Византије  
С нама зар да  
 
Доврши се (Потпун) 
(Потпуно) 
 
Тек” 

 
Поменута књига Туђа земља представља песникова преиспитивања 

да ли је Косово изгубљено („Косово које је изгубљено / Још није изгубљено 
// Косово које нису изгубили // Да га изгубе / Њима је допало // Погубе / 
(Погубе се) / Погубо (Погубно)” – песма Алхемичари), зашто је и како то 
учињено, као и ко су све кривци за тај и такав дебакл једног национа, не 
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аболирајући баш никога. Игриво-алитеричном дедукцијом песник нас под-
сећа на ту апсурдну ситуираност („Косово без Косоваца / Косовци без Косова 
/ Косово без Косова” – песма Косово), али и на тренутни евидентни одступ од 
борбе за Косовом („Косово је постало реч-стид / Реч-губавац / Реч од које се 
зазире / Од које се бежи / Где се никад није бежало” – песма Не тако давно). 

 
 Доследни белези певања. Као особене карактеристике Костићевог 
емотивно-медитативног певања из дубине бића, назначене још у самом 
наслову овог текста, помињане су, прозиване, па и сагледаване и појашња-
ване у досадашњим импресијама о појединачним књигама, али, 
апострофирана је, имам право да напишем сада и овде, и њихова аутентич-
ност, вештина и посебност, и да одвојено, једна по једна, заслужују још једну 
анализу, као и скретање пажње на њихов очекиван завидан песнички 
резултат. 

Својом првом књигом песник Драгомир Костић најавио је модерног и 
херметичног песника, а у наредним песничким књигама посведочио је како 
је то белег и знак препознавања његове песничке доследности кроз наше 
време. Иако су догађаји губљења песниковог и националног завичаја, својом 
трагиком, неразумном мржњом, предугим болом и празнином, населили 
његов песнички подтекст и текст, песник није изневерио свој песнички стил. 
Еруптивне емоције и трагични усуди, иако темељ и мотив Костићевог 
песништва, нису нарушиле његов песнички дискурс. Штавише, још су више 
продубиле време и доживљај песничког садржаја, што је и Бодлер заговарао 
(мислим на присуство емоција у песми). Ни патетика, која је нужна и 
потребна у мањим количинама, као што је пример у Костићевим песмама 
(нарочито у књизи Туђа Земља), нису постале оптерећење певању, већ су 
изнедриле неочекиване асоцијације. И наставиле песму, зависно од искуства 
и сензибилитета сваког од читаоца понаособ. 

Управо нетом представљени песнички поступак Драгомира Костића 
јесте иницијална, не само импресија, него самосвојан медијум читања и ра-
зумевања, усложњавања и надградње песникових намера, потреба и ћутања. 
Из досадашњег запажања о садржају песништва Драгомира Костића 
наметнуо се закључак о доследном постојању два времена, два света, живота 
и света унутар сваке од шест песничких књига. Поред песникове 
темпоралности заточене у садашњем тренутку, читамо и доживљавамо 
бројне медитације, мудрости, историјске догађаје и библијске записе, као и 
неочекивана промишљања писаца и философа, различитих временских и 
мисаоних припадности. Дакле, дистанца између два времена и два света, 
стално варира у лику семантичких поређења које свако време носи са собом. 
Посебан су и значајан допринос дали симболи са свим оним што 
подразумевају. Оваква палета ликова, појава и речи јесте песнички подтекст 
који води дијалог са песником, достижући и вредност метатекстуалности. 
Као парадигматичан пример јесу циклуси Пландовање. Граачаница и 
Велича душа моја Господа, у књизи Посртање. У првом побројаном 
циклусу-поеми песник корелира усуде Косова и Јерусалима, али и користи 
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као песнички подтекст и паганску митологију и православна тумачења и 
легенде. Други циклус чине десет песама26 чији је као поднаслов тачно 
наведен број Давидовог псалма на који се песма односи и позива. На пример: 
Дође вода до гуше (Псалам 69), На водама вавилонским (Псалам 137), 
Зашто кријеш лице своје (Псалам 44)… Оваквим поступком, уз додатни 
(раније представљен) песников дијалог са прошлошћу и представницима 
прошлости, песник укршта, уланчава, досмишљава, продубљује, 
преусмерава, преноси, вишеслоји и преображава појаве, догађаје, предмете 
и личности нашег и песниковог времена и живота, пре свега. Као и оне који 
припадају другом времену и свету. Стиче се утисак поводом читања и 
истраживања прозваних песама-псалмова, и обратно, да „сачувано-узето 
егзистентно библијско језгро представљене библијске стварности из 
појединачног псалма као да је пренето у представљену стварност 
појединачне песме, као да се давна истина света понавља иста у 
појединачним песмама”27. Опесмотворење се одиграло у спајању различитих 
времена или личности, увек са заједничким садржајним слојем или нивоом, 
као и у одавању и преузимању значењских честица које одржавају и 
контролисано разбуктавају песничку ватру, чак и онда када није време за 
песму и ватру.  

Аутентичност и иновативност песничког гласа Драгомира Костића 
огледа се и у његовом језикотворству. Наиме, из већ цитираних стихова се 
уочава песниково испитивање могућности језика, као што је, на пример, у 
бројним именичним изведеницама из глагола, чешће, и из придева, ређе. Ту 
су и друге сложенице, значењски оправдане и осмишљене. Уочавамо и вешту 
употребу дијалекатских облика, обично у виду питања, и у завршним 
сегментима песама. 

Затим, песникова употреба, раније помињаних, различитих познатих 
песничких образаца, обично преузетих из епске књижевности, у виду 
бајалица, чарања, па и у лику прастарих клетви, још је један облик песни-
ковог самоиспитивања и истраживања могућности песништва, песама, 
стихова, па и речи, и песничких и непесничких. У тим ритуално-обредним 
стиховима, уочавају се и акустичне одреднице, које усклађене и упримерене 
са семантичким потребама и принудама песме, чине унутартекстовну везу, 
односно међупреплетај слојева унутар саме песме.  

Оваквим се поступком значење једне речи мења у контакту са другим 
речима, чему је посебну пажњу посвећивао и Бранко Миљковић, који се 
залагао да реч, независно од подразумеваног значења који уноси у песму, 
добија друго и/или допунско значење зависно од свог распореда у реченици, 
или, како је Љубомир Недић волео рећи, од „сложаја речи”.  

Овакву завидну ситуираност и ефективност речи у неочекиваним 
правцима смеровима и правцима семантике препознајемо у свим песничким 
књигама Драгомира Костића, што је, имам право рећи, постало и особен знак 

                                                        26 Проф. Зоран Павловић их ословљава песмом-псалмом, односно псалмом-песмом. 
27 Зоран Павловић, Исто, стр 39. 
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препознавања његовог целокупног песништва и његовог самосвојног 
песничког дискурса.  

Већина Костићевих песама зна шта жели и може рећи, и, нарочито, 
шта осећа. А његов модеран песнички дискурс, као и његов неочекиван 
економичан израз, у истом маху, творе песму као песникову (о)поруку, али и 
песму као сведочанство песника28, због чега се стиче утисак, да песму 
истовремено осветљава све оно што проструји песниковим мозгом тог часа, 
и све оно што бљесне из његових горких успомена и искуства, и све оно ме-
тафорично из изазваних асоцијација, и сви они болови који у песниковом 
бићу изазивају бојазан, ћутњу и празнину, и све оно зачудно из скоковитих 
снохватица, и страх из наших појединачних и заједничких живих рана. 
Дакле, читамо не само оно што потиче из планираног, замишљаног и раци-
оналног, него и оно из архетипских и ирационалних дубина, па и сфера 
подсвесног и полузаборављеног, које је Рембо у својим илуминацијама 
ословио као поезију диспаратних слика29, што је каснија књижевна критика 
радо прихватила.  

Сведени и преломљени Костићеви стихови као да се састоје из ређања 
речи и слика, које, на прво читање, нису семантички и асоцијативно 
умрежени. Чак наликују и оксиморонској и несрочивој спојивости. Али, тек 
са њиховом имплементацијом у контекст живота, света и песничког оства-
рења, на терену емотивног, животног, непосредног и асоцијативног, и у 
окриљу песниковог „морања” да преслика оно што ћути и болује, одједном 
постају објашњиви и докучиви. Чак и оне синтагме и представе које су, на 
први поглед, изгледале као удаљене, непроничне и неумреживе. То је посе-
бна вредност песника Драгомира Костића, којој је, пре свега, погодовала 
његова везаност за удес завичаја, којем је непосредно сведочио30.  

Као и Мајаковски, Витман, Тин и Матош, пре њега, и песник Костић 
чешће раби логопнеју, настојећи да очекивана значења својих речи досми-
сли, па и преосмисли, односно да им се пружи и та могућност измењивости 
основног значења које речи саме по себи поседују.  

И на крају, а у контексту са примећеним и побројаним особеностима 
Костићевог дискурса, потребно је проговорити о њему, мада су читаоци овог 
текста, а нарочито читачи Костићевог певања, већ делимично упознати кроз 
преузете цитате живе Костићеве реченице.  

Наиме, очигледна је песникова сведеност, економичност, преламања 
ионако кратког стиха речима које почињу великим словом, затим наглашена 
сликовитост и медитативност, уз језикотворачке искораке, што све чини 
модеран песнички исказ. Речи у стиховима, не само да су настасијевићки 

                                                        28 Влатко Павлетић, Како разумјети поезију, Школска књига, Загреб, стр. 215. 
29 Исто, стр. 215.  
30 Сунчица Денић тврди да је песник Драгомир Костић окренут традицији и да ламентира над 
сваким тешким даном и човеком на Косову и Метохији после великог погрома, што, додајем, 
формира импресију да Костић своје стихове исписује тако што у њих уграђује делове свог 
живота, својих болова и својих црних слутњи. Као да одлама делове свог сопства и њима 
подупире стихове, ионако доврхуњене страхом од губитака свог и колективног идентитета. 
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гиљотиране, већ се и уочава да поједине речи намерно недостају, да стих 
ретко и загрцне због тога, или је кафкијански апсурдан, као и песников свет 
и окружење, али је све то у функцији накнадне разумљивости и проницања у 
значење речи и слика31, како и треба читати стихове и живот Драгомира 
Костића, јер између њих нема значајне разлике и дистанце.  

 

                                                        31 Ратко Делетић је истицао да Костићева основна тежња јесте јединствена тајна супротности, 
магије, свјетлости и таме, добра и зла, живота и смрти, смисла и бесмисла, али је издвојио слику 
као најбитнију у Костићевим пјесмама. Њено поетско писмо доноси мирис косовско-
метохијског поља, језика. То стање ријечи преведено у стих – алхемија је језика. 
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ПЕСНИК ЗЕМЉИНОГ НЕБА – 
ВЈАЧЕСЛАВ КУПРИЈАНОВ 

 
 

Душан Стојковић 
 

 
 Руска поезија разликује се од оста-
лих по томе што се ретко, и тешко, риме 
ослобађа. Као да постоји уверење како пра-
ве, и поготову велике, поезије, ако 
римована није, и нема. Наравно, то није 
тачно. И међу руским песницима, има оних, 
и све их је више, који су спремни риме да се 
одрекну. Један од њих, и један од 
најистакнутијих међу њима, јесте – никакве 
сумње нема – управо песник о којем 
пишемо. Он је стари познаник српске чи-
талачке публике. Био је драг гост на 
многобројним књижевним сусретима које 
смо уприличили. Преводила га је читава скупина преводилаца: Момчило 
Ђерковић, Петар Вујичић, Александар Петров, Данијел Марчетић, Весна 
Узелац, Златана Петровић, Жарко Миленић, Оливера Шијачки, Јадранка 
Јовановић, Владимир Јагличић, Ненад Грујичић, Предраг Бјелошевић, 
Јадранка Дубак, Вера Хорват, Весна Васић Вујчић, Никола Вујчић... Појавиле 
су се четири књига његових преведених песама (ниједан савремен страни 
модерни песник не може му, када је о томе реч, готово бити конкурент): Час 
пјевања (превод Јадранка Дубак), Удружење књижевника Црне Горе, Тито-
град, 1987; Извештај о анђелу (превод Весна Васић Вујчић и Никола 
Вујчић), КОВ, Вршац, 1988; Земљино небо (превод Никола Вујчић), Бранково 
коло, Сремски Карловци, 2006. и Ода времену (превод Вера Хорват), 
Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, Смедерево, 
2009. Налази се у свим антологијама модерне руске поезије. И на нашем је-
зику. 
 Вјачеслав Купријанов (1939) је написао поприличан број песама и у 
везаном стиху. То није био уступак руској традицији, али је био доказ како и 
то зна да ради, али неће, јер има своју поетику. Она тражи да се песничкој 
материји приступи другачије. То што углавном одбацује риму није никакав 
показатељ како се он сваке звучности клони. Оно што звучност његовим 
песмама прибавља многобројне су анафоре, епифоре, кумулације, асонанце, 
алитерације... Он бежи од звучности коју песмама, уз окивање / трпање у 
лирски кавез, рима нуди. Звучност његових песама залог је особене слободе 
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која ове краси. У руској поезији постоји сасвим јасна подела на песнике 
којима су емоције, и оне којима је мисао у првом плану. Такву поделу, сасвим 
извесно, Купријанов не признаје: његове рефлексивне песме нису убегле 
осећањима које мисли обгрљују, једнако као што ни његове „животне“, 
емоцијама натопљене, песме нису на мисли заборавиле. Уз то – а руска 
поезија је и по оваквом песништву итекако позната – Вјачеслав Купријанов 
се хумора не клони. Сасвим извесно, он спада у најхуморније модерне 
песнике читаве светске лирике и готово да нема ствари коју он хуморним 
наочарима није сагледао. Хуморна мисао својеврсна је мисао којој је место у 
свакој великој лирици. Када је Никола Милошевић процењивао шта је то 
што може одлучујуће деловати када процењујемо ко је од двојице великих 
романсијера у предности над оним другим, и естетички вреднији од њега, 
предложио је да погледамо ко је од њих вештији у оживљавању женских 
ликова (способнији да покрене властиту аниму) и ко више хумора има. Тако 
је Црњански надгорњао Иву Андрића. Песник који нема ни зрно хумора у 
себи песник је којем очито нешто недостаје. Купријанов такав није. Ево 
читаве серије, најчешће разнородних, примера који би требало да покажу 
како хумор пулсира у самом срцу његових лирских остварења32: сат паде 
херојском смрћу („Незапослени часовничари изишли су...“); убице времена 
по џепу ударише / џепне сатове (Исто); стаљин пева о стаљину мудром / 
стаљин то је лењин данас / лењин то је стаљин јуче („Клип о партији“); Не 
нећу пасти па нисам човек („Медвед игра“). У наведеним примерима очит 
је политички набој. Купријанов је увек горко певао о прошлости која је Русе 
довела до горке садашњости у којој они могу горко да проговоре о ономе што 
се са њима збило. Једнако и о горкости која боји време у којем се јествује. 
Хумор који влада песмама Купријанова углавном је црни хумор: статуа 
командира ђержинског / гуши пионире црвеним марамама („Клип о 
партији“). Најбољу црнохуморну песму руског аутора видимо у оној која није 
насловљена, почиње са вољена, а коју цитирамо исцела: 
 
 вољена 
 не плаши се 
 не, нисам се обесио 
 то се мој мантил 
 закачио за грану 
 на којој смо седели 
 
 вољена 
 не узрујавај се 
 нису ми одрубили главу 
 то је мој шешир 
 гони за тобом 

                                                        
32 Сви стихови који су наведени у нашем прилогу дати су у преводу Вере Хорват и 
налазе се у споменутој књизи Купријанових песама – Ода времену. 
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 јесењи ветар 
 
 љубљена 
 не заустављај се 
 нећу се утопити 
 просто шта сам могао 
 без мантила и шешира –  
 једино с моста 
 па у воду 
  
 Не смемо „прескочити“ ни „Хипопоему“ (у песништву Купријанова 
находи се читав – не ретко хуморно осликан – зоолошки врт) која је далеки 
ехо чувене „поетичке“ песме Теофила Готјеа, али и песме Томаса Стерна 
Елиота посвећене овој животињи. Црни хумор Купријановљевих песама је на 
корак од надреалних песничких слика које би могле да се упореде са онима 
које су биле доминантне у надреалистичкој лирици: језера / одстајала на 
корењу палих звезда („Од једног њеног пољупца...“); из лепог мајаковског 
појављује се / изгужвани пастернак („Поетски клип 2“); излази лепи 
мајаковски / мајаковски пева гласом / цевовода свира / на сопственој 
кичми / ако сте ви људи ко су онда вране / људи и вране изводе стриптиз 
(„Видео-клип по Петру Великом“); Сећање на потоп океанима је / завртело 
главу („Таласи два океана“). Читава серија песама руског песника цитатно се 
наслања на стихове Владимира Мајаковског и, посебно, на, такође чувену, 
његову жуту футуристичку блузу. Но, и ту ће бити готово бурлескних 
„метаморфоза“. Мајаковски, који је о себи певао као о младом лепотану – 
двадесетдвогодишњаку, преметнуће се у стодвадесетдвогодишњака, Блок ће 
се обрести у жутој јакни Мајаковског, Мајаковски и Батков ће, обојица без 
панталона, спалити библиотеку Александра Блока... Хуморни су и 
неологизми телесужањ и телевидети.33 Хуморно је и анафорно у „Оди 
времена“. Ускликује се, између осталог, и сну разума и после-пожудном 
одмору фауна, стиху Џона Дона За ким звона звоне и Хемингвејевог романа 
који га је за свој наслов позајмио. У „Оди времена“ је и стих с двоструким о-
кликом: О, по челу! О, у чело!, а она се окончава са: О, пет до...!  
 Рефлексија Купријановљеве песме максимално је амбивалентна, не 
ретко на оксиморону заснована. Када он, у песми „Узлет руске душе“, о руској 
души пева, песма отпочиње питањем Је ли ти лако на слободи, / О, руска 
душо?, који издалека „мирише“ на чувене закључне стихове песме „Поезију 
                                                        
33 Кратка песма „Мој језик“ овако гласи (наводимо је исцела): 
 Мој језик који је преживео 
 Вавилонску кулу 
 и све куле 
 од слоноваче 
 сад немо лежи 
 под притиском 
 телевизијског торња 
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ће сви писати“ Бранка Миљковића: хоће ли слобода умети да пева / као што 
су сужњи певали о њој. У њој су и следећи стихови: Ако су душе оваплоћење 
плача, / како си дубока и прозрачна! / Ако су душе отеловљење смеха, / 
онда си најскрханија међу душама, / о, душо руска у лету! 
 У ненасловљеној песми која почиње са „Идем...“ кретање песника 
прати сунце, а онда, у строфичном триптиху, иде – опетовано, помало про-
ширено одредницама, следеће набрајање налик на јонесковски апсурд: 
ветар, дрвеће, птица певачица, женик, невеста, дим, пас, пролазник плејаде, 
физичар с љубичицом, једриличар, шевар. Када песник иде, сунце око њега 
кружи. Када седне, сунце отежа, а када он легне у траву, под земљу одлази 
сунце и повлачи целокупну три пута набројану „пратњу“.  
 Ево и искошене љубавне песме „Време за љубав“. Она овако отпочиње: 
 
 Ко воли, тај зна 
 Да љубави недостаје 
 Онима који воле. 
 
 Али онима који не воле, 
 Љубави је довољно, 
 Јер од оних који воле 
 Љубави претиче свима 
 Који не воле, 
 
а завршава: 
 
 После времена, 
 Кад се нема кога волети 
 Долази време 
 Кад никог никад нигде. 
 
 Време тада 
 Више не долази.  
 
 Када знамо колико је, и изузетно успешно, песма Вјачеслава Купри-
јанова преведено на српски језик, сасвим нам је јасно како је овај руски 
песник у нашој средини – никакве сумње нема – постао и наш песник и може 
се већ испитивати на које је наше модерне песнике, и какав, утицај остварио. 
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РОМАН ЧУДЕСНЕ ПОЕТИКЕ 
Драган Великић: „Случај Бремен“,  

поновљено издање Лагуна, Београд, 2017. 
 
 

Мирослав Радовановић 
 
 

 Драган Великић, попут писаца историјске 
авангарде унутар романа образалаже властиту пое-
тику. Његов текст је сажет, али представља поетички 
концепт теоријске расправе о техници „Случаја 
Бремен“ и правдању поступака којим се служио: 
„Залудан је покушај испричати причу о Ивану 
Базарову поступком који би се разликовао од начина 
на који је наш јунак живео. Наравно, питање је 
зашто бисмо уопште и чинили, али искривљења су 
неизбежна, јер свако приповедање подразумева 
селекцију, одабир карактеристичних тачака у којима 
ће се акумулирати важни догађаји једног живота, 
спровођење узрочно-последичног низа по законима 
сигурног коридора романа. Испричати причу о једном животу значи 
пресложити материјал поступком који се разликује од поступака по којем се 
живело. У случају Ивана Базарова, пресложити материјал још увек не значи 
добити причу, јер његова присутност у властитом животу изражава се 
његовом одсутношћу. Збир одсутности чинио је једину присутност и зато 
једину причу. Тако је то у Ивановом животу било још од одласка на 
Постдамски трг.“ 
 Његова теоријска анализа темељи се на јасној представи о томе какве 
ефекте може постићи ако успостави и оствари наративни покушај с пуном 
рационалном контролом практичног оживотворења. Великић успоставља 
теоријску расправу која умногоме кореспондира са структуралистичким 
теоријама које су оствариле целовит и заокружен теоријски систем у коме су 
нашла места и његова размишљања о стварању самосталне, фиктивне 
стварности језичком креацијом на основу података објективне реалности. 
Писац твори уметничко књижевно дело које је аутономна реалност са уделом 
објективне реалности и личног пишчевог искуства. Једна реалност 
транспонује се у другу посредством надграђених елемената, прича се зачиње 
у садашњости да би се проширивала ретроспективним присећањима и 
ширила у разним правцима. Великић гради тзв. поступак „кинеске кутије“ 
уграђен у оквир строго контролисане замисли која је темељни принцип 
приповедања још из Шехерезадиних времена, према коме је једна прича 
склопљена из низа других које су садржане једна у другој, и приповедати, 
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заправо, значи извлачити кутије једну за другом. „Случај Бремен“ је само 
наизглед привидна разбијеност, скоковитост и свесна испреплетеност 
разних радњи и њихових нивоа које се темеље на промишљеној, осмишљеној 
и контролисаној конструкцији. 
 У „Случају Бремен“ приповедач је окренут очитавању и дешифровању 
света и његовој симболичкој и непосредној реконструкцији. Овај лирско-
фрагментарни роман, са јаком основном потком, изражава особено 
становиште ојачано искуствима модерне поетике. Писца превасходно инте-
ресује неуобичајени аспект уобичајених ствари, она вечно отворена могу-
ћност да се досегну и представе, не само необичнија, него и мање досежна 
значења и вредности појмовног и појавног света. До својих необичних и 
чудесних визија Великић стиже активирањем имагинирања, интелектуално-
стваралачким подухватима и операцијама које су заправо измењени положај 
факата фиксиран и условљен свесним и контролисаним протоком приче. Из 
протока приче, из слоја своје нарације, Великић изводи надграђене 
метафизичке акценте који бацају нова обасјавања, избегавају и изостављају 
очекивано, и дефинитивно разарају логичко-конвенционално. Низ 
настојања да реална факта и личности заузму простор који им припада 
свесно прерастају у сплетове сложених и уметнички „стварнијих“ веза но што 
су елементарно видљиве. Те везе зраче на метафизичком и симболичком 
нивоу: „Ми не видимо оно што је пред нама, већ оно што је у нама. У сваком, 
баш сваком трену, помера се читава једна сценографија која постоји мимо 
нас. Обухватити погледом, мислима, што већи део тог безмерја значи 
ослободити се ужаса смрти. Увек се погледом уписује један невидљиви слој 
нас самих.“ 
 Великићева нарација у роману „Случај Бремен“ поседује дозу испо-
ведног казивања привидно непрорачунатог и „спонтаног“. Интимизоване 
боје надграђене су склоповима индикативних и асоцијативних детаља, 
обликовни поступак течи приметној поетизацији, претапању факата у сим-
боле и метафоре. 
 Писац често редукује фабулу у свом лирском ходочашћу и тежи 
приметној поетизацији у свођењу појединих слика и ситуација на обрис, на 
остварење прозне минијатуре која је остварена симболичким значењем, 
претапањем у нешто друго и загонетније, у слику без фиксираног исхода која 
се разлива у више нијанси и могућности: „Веровао је да не постоје 
заборављени предмети, већ само одбегле ствари. Дедине музичке виљушке 
успостављале су пространства Русије, жута поља око Одесе, таласе Црног 
мора, писак локомотиве која вуче композицију вагона кроз градове којима 
ће проћи породица Базаров на свом дугом путовању. Неколико година кас-
није, Емилови трамваји повезали су тај распржени свет у једну целину.“ 
 Великић у роману „Случај Бремен“ често се ослобађа „рационалне 
задршке“ тежећи ритуалу ослобађања строгих рационалних принципа, да-
јући предност урањању у свет фрагмената у којима најистакнутије место 
заузима симбол као коначни смисао. Прибегавајући методи низова асоци-
јација писац обликује романсекни свет који сведочи о растворљивости и 
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свеприсутности симбола. Творачки дух се кондензује и самоостварује гушећи 
рационалну стварност и делотворност и тонући у етар у коме се дух креће без 
стега и отпора. Дух не одбацује чулни омотач већ га наглашава како би 
досегао просторе свог самоостварења. Сплетови асоцијација су нај-
израженије средство овог романа у коме симболи нарастају до неслућених 
граница откривајући снагу и свеприсутност чула и једну посебну метафи-
зичку синтезу. Асоцијације и симболи су заправо два израза исте чежње и 
тежње који су чврсто повезани низовима међуодноса: „Коначно је Иван Ба-
заров остварио једну од својих фантазија, Организацију за сузбијање туге. 
Његов поглед бележио је и оно чега нема. Иван је већ трошио остатке пете 
деценије, полако је стизао механичког зеца, под прстима је уместо топлог 
тела осећао само ледени додир метала. Време будуће, та неминовна позор-
ница на којој ће се једном Иван наћи, и где ће самим чином подизања завесе 
постати главни протагониста, не само што је стигло, већ се одједном нашло 
на територији варљивог јуче. Није ни приметио да се обећани дан преселио 
из сутра у јуче не прошавши кроз данас. Ипак, то није спречило Ивана да има 
сећање на тај одбегли дан. Као што је срамежљивост била заувек одбачена из 
његовог искуства. На крају пете деценије био је нова генерација себе самог. 
У разговорима са Нином сећао се једног Ивана Базарова који никада није 
постојао, који је тек требао да се роди, и који је сада био смештен у фиокама 
прошлих времена. Коначно је доспео у просторе замрзнутих тренутака 
времена, у просторе година његовог одрастања, јасно је чуо звук звона 
трамваја на Постдамском тргу, гласове људи који су се одазивали из дубине 
хотела „Терапија“ у Цриквеници, оживеле су заточенице кутије 
„нирнберских бисквита“.  
 Третман ликова у „Случају Бремен“ подлеже комбинаторици једне 
надахнуте игре. Судбине се уливају једна у другу, јунаци се нападно поисто-
већују са видном дозом сличне психолошке основе. Фиктивно се најчешће 
претвара у конкретно и препознатљиво. Оно што је највећа вредност рома-
неског подвига је вишезначност са набојем фантастичне ситуације. Модерни 
човек, односно јунаци модерног мита из кога израста „Случај Бремен“ 
одрекли су се под принудом сећања на „грчки ред“ – ведрог и промишљеног 
детињства човечанства и утонули у сложени и бескрајно разбијени свет 
противречности који карактеришу пукотине и потреси. Зато Великићев 
роман одбацује тоталитет и кохерентност због владајуће противречности: 
„Композиција мртвих природа са панонских пијаца, забрањене жене које 
напињу своја тела у купеима ноћних возова, уротничке групе у задимњеним 
кафанама, све се то комешало у тим непроветреним пределима где тако често 
стране света замењују места. И нигде као у тој мочвари нису печати тако 
тврди, а восак тако врео, нигде преци нису тако чедни, а заборав тако дуг, 
нигде фалсификат није тако чист, а мисао тако кротка.“ Јунак романа у свету 
пукотина постаје „проблематично биће“ које тежи бекству из себе. Иван 
тражи свој идентитет превазилазећи властито биће, пројектујући се у другу 
личност, у друге околности. Главни јунак је често, захваљујући 
поистовећењу, заправо једно метафизичко стање снажно преплављено 
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чулном импресијом: „Кретати се у другоме беше Иванова страст од 
детињства. Јер, како именовати све оне властитости у којима је освањивао у 
непознатим градовима, него као „живот у другима“? И колико је само 
времена Иван Базаров провео тумарајући Емиловим животима где су једине 
мапе биле Емилове приче? А те приче нису припадале само времену 
одрастања Ивана Базарова. Емил је и касније, долазећи после шетње 
Калемегданом на рецепцију „Бристола“, евоцирао епизоде из својих живота 
у Прагу, Будимпешти и Бечу.“  Иваново имагинирање суочено је са колизи-
јом ситуација и појмова, са свакојаким дигресијама и нарушавањем значења 
и нивоа. Имагинарни исечци непрестано се домишљају и прерађују. 
Захваљујући фантастици, Иван успева да имагинарним спојевима премрежи 
свет, да усмери фабулу и ситуације. У причи „Случај Бремен“ доминира 
симболика оностраног света, веза спољњег и унутрашњег, чин замисли 
којим доминира одломак, крхотина, ситни исечак: „Свет је сачињен од 
одломака, од крхотина, од кристала који су сами себи вечност. Кад живот 
прође, у једном часу, укажу се ти одломци, крхотине и кристали као 
грађевина коју смо деценијама настањивали, али чије контуре никада у 
потпуности нисмо успели да сагледамо.“ 
 Великић само привидно опонаша технику традиционалног романа 
панорамског приказивања ситуације који постепено прелази у опис уну-
трашњих стања личности и појединости – детаља. Његови јунаци јасно 
перципирају предмете реалнога света дајући им изразиту моћ и значење, 
истичући њихову снагу у односу на заплет и радњу: „Иван никада није био 
заокупљен догађајима, заплетом и радњом, већ неким детаљем приповедач 
успоставља декор приче. Ту декоратерски радови, та структура сводова под 
којима се прича одвија, привлачили су Иванову пажњу“. Предмети – детаљи 
код Великића се међусобно повезују у круг непроменљивих особина и 
величина које надживљују тренутне условности њиховог положаја и творе 
распоне ванвременског. Премештање се увек одвија из хронолошког тока у 
вечност суштина, реални облици претачу се у домен имагинарних значења. 
Приметно је у „Случају Бремен“ бесконачно и слободно асоцијативно пове-
зивање најразличитијих слојева Иванове свести. Сусрећемо симболичку 
аналогију као облик довођења у  међусобну везу чулних утисака са светом 
идеја. Писац олфактивне и тактилне утиске преображава у широке и ком-
плексне визионарске концепте, врши спиритуализацију објекта његовим 
постепеним померањем из поља видне појавности у сферу асоцијативних 
евокација. Релативизујући појмове стварности и илузије, укрштајући пер-
цептивни и визионарски план, писац је романескну поетику ставио у службу 
уметничког и филозофског концепта у којем је евидентан продор свести 
главног јунака  и дубљи смисао бивања. Иван Базаров је творац симболичке 
структуре имагинације која чулне утиске и сензације транспонује у тежњу ка 
прекорачавању границе присутног и непосредног, рушећи баналност 
обичног, свакодневног и Иван трага за непролазним превазилазећи људско: 
„У фотографије и разгледнице инсталирао је читаве филмове, уграђивао 
приче које се бесконачно гранају, архивирао особе ухваћене у тим немим 
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призорима, градио историју која се није догодила. Али, и оно што се могло 
догодити јесте историја, и ту апокрифну историју Иван је желео да проучи, 
да једном напише књиге о ратовима, револуцијама и атентатима којих није 
било.“ 
 Мирис изазива и подстиче евокативни синопсис снова и носталгич-
них успомена, он је одскочна даска са које се из реалног отискује у сновидно, 
импулс евокативног елана у коме се чулне сензације преображавају у 
сновидне представе, позиве за сањарење. Визуелно и евокативно поље 
преплићу се у ритму преклапања и сањалачке игре, успомене јунака везане 
за одређене ликове и предмете разбуктавају се сударима идеја, сензација и 
осећања. Оаза сна напаја се визијом успомена. Богатство евокативних слојева 
резултат је довођења у међусобни однос различитих подручја свести, 
односно повезивања чулних представа са сновиђењима. Мирис и арома 
отварају хоризонте неслућених размера снова и фиктивног света заноса, 
тактилне сензације омогућују пројекцију утисака у сферу визионарских 
слика. 
 Великић у „Случају Бремен“ осветљава темеље мисли и указује на 
упитаност пред непрозирношћу бића. Његови јунаци су разапети између 
варљиве представе о трајању која намеће хронолошки ход времена и праве, 
истинске повести загонетних простора бића заробљеног афективним садр-
жајима, сећањима, носталгичним сновима. Реалне догађаје замењује 
носталгична чежња, збиља се претвара у успомене натопљене болом. За Ве-
ликићевог јунака све се збива у грчевитом хватању неухвативих облика – 
реални доживљаји замењени су носталгичном чежњом, збиља је претворена 
у успомене. Разбијеност Ивановог бића у времену и немогућност дослуха са 
светом и околином представља трајни садржај његове свести. Сви његови 
контакти на плану еротског представљају  привид, свако је затворен у 
непробојне кругове самоће и личне тајне. Скривени снови су једина изве-
сност која објашњава трајање у континуитету успомена. Иван никада не 
успева да измири опреке свог света. Утисци и присећања непрекидно се до-
тичу у Ивановој свести, а он луцидност изналази из фонда неухвативих 
доживљаја прошлости и успомена. Његова оптика је померена из света 
чулних утисака према просторима имагинације и сећања. Великићев јунак 
стално је у спрези неостварене збиље и потребе за тражењем изгубљеног у 
наслагама времена. Његов живот реконструисан је као унутрашња драма 
неспојивости привида и суштине, чина и сневаног. Бежећи из света чулних 
утисака у сферу имагинације, Базаров остварује напор да сачува зграду 
успомена, да попут Шехерзадиних прича одгађа смрт дајући себи варљиву 
наду да још увек, макар у њему, постоје нити које га везују за стварност: „У 
тој ампули времена, ишчекујући непознате жене, пулсирала је фантазија о 
мисији која никада у Ивановој свести није имала прецизан циљ, него је 
представљала само шифру бесконачног  одгађања. Свакодневни живот свео 
се на хватање знакова, тумачење коинциденција, успостављања једне 
замршене структуре која се више бавила формама него резултатима. Ко-
рекција прошлости постала је залог будућности.“ 
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 Базаров накнадном реконструкцијом доводи у везу чулне и имаги-
нарне представе и читав систем његових имагинарних слика накнадно 
дозваних и сложених пружа могућност продора у неку суштинску одређеност 
његове визије света. Слике су за Ивана Базарова симболизација најдубљег 
фонда његовог искуства – у својој имагинарној динамици слике се повезују 
и сударају оцртавајући замишљени пејзаж, али јасно задржавајући основни 
тон афективно-мисаоних преокупација: „Ништа. Баш ништа никада и нигде 
није сачувано. И то сазнање годинама је у Ивану производило бол, све док 
није схватио да је немогућност да се било шта сачува у оргиналној верзији у 
ствари једино ткање историје, ткање које се може реконструисати, опипати и 
омирисати тек када се одбаце амбиције записничара. А то нашем јунаку 
успева. Читав његов живот биће само ослушкивање, преписивање обмањиве 
површи свакодневице свим чулима, загледање љуштура изговорених речи у 
удубинама стења које измичу свакој археологији, или се сагледавају можда 
још само у некој археологији археологије.“ 
 Имагинарна операција одвија се у Ивановој свести. Време не ди-
фернцира догађаје у њиховом трајању, оно као доживљајно искуство није 
услов свесног односа према свету него његова последица. Оно почиње Ива-
новим луцидним понирањем у мрак прошлости и сумњом у реални поредак 
ствари. У том поновљеном обасјању и реконструкцији Базаров трага за суш-
тинама, за оним изузетним тренуцима који блистају неугасивим сјајем 
чистих суштина које надмашују време и његову ограниченост: „Бесмртност, 
дакле, постоји. Важно је само открити властито присуство у сегментима по-
нављања. Сваки човек није свет за себе, него постоји расут у поглављима 
књига које дописује, распоређен у времену и простору по законима божан-
ског Реда вожње. Како пронаћи књиге којима припадамо? То је једини 
смисао живота. Сва трагедија почива на илузији да смо сами себи једна 
књига. као да је одлазак коначан. Бесмислица! Са овог света се не одлази. 
Добри дух понављања осигурао је сваком живом створу вечно станиште.“ 
 Иван напором воље и свести интегрише гласове прошлости у са-
дашњи тренутак, односно прекорачује границе епоха. Дајући отпор 
ништавилу, Базаров избегава меланхоличне ламентације и указује на мо-
гућност новог поимања која је симболична, али делотворна. Избором 
властитог пута, морлним самоодређењем, затварајући се у просторе неи-
змерне самоће и својих успомена, главни јунак ослобађа се времена и његове 
условности, он твори стварност вишу и чистију од конкретних ствари. 
Иванова меморија васкрсава односе и ствари које добијају одраз више 
реалности и зраче неуништивошћу. У јунаковом духу израстају предмети 
нових облика који попут зграде успомена зраче у изворној снази и чистоти. 
Сећање Базарова ствара илузију о трајању ликова и предмета њиховим на-
кандним интегрисањем у круг доживљајног искуства који кореспондира са 
вечношћу: „Грађевински материјал је неуништив, рушевине су темељи но-
вих здања, животи не ишчезавају чином смрти, хрбат нечијег сећања 
преноси се међу странице књиге, остаје на дотрајалој ручки кофера, у 
витражу кухињског ормана.“  
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 Захваљујући Ивановом носталгичном потонућу у прошлост које је 
опсесивна тема „Случаја Бремен“, ствари и ликови добијају облик и душу тек 
у процесу сећања. То зрачење започиње у Ивановом сећању добијајући облик 
трајности и неуништивости. Накнадним конструисањем света и његовим 
зрачењем из домена сећања ствари се испољавају у промењеном и 
дограђеном облику успостављајући нови, аутентичнији контакт са чулима и 
свешћу. Базаров открива праву реалност накнадним и реконструсаним у 
равни сећања и чула. Ликови и ствари истргнути из дубина заборава губе 
оштрост и опорост изворног лика, али остварени у сећању легитимишу се као 
неутралне и дограђене чињенице које без пристрасности успостављају 
обновљене облике нових животних односа. Базаров, градећи временску 
дистанцу, омогућава себи да новом луцидношћу сагледа облике и ликове: 
„Прве Иванове сексуалне фантазије биле су везане за особе које више нису 
постојале. Проналазио их је у картонским кутијама и по албумима фото-
графија. Погледом је пробијао драперију хаљина, уживао у мирису младих 
тела, спуштао дланове на предмете које су и те жене додиривале, непогре-
шиво препознавао њихове навике. Апсолутним слухом успостављао је 
гласове, смех, шумове које су производила тела у љубавном заносу.“ 
 Метаморфоза прошлог и неоствареног и нова измењена 
реконструкција су израз Ивановог свесног отпора неминовности збиље. У 
паничном страху од извесности и коначности, од младалачке 
неделотворности и неостварености, Иван упловљава у круг накнадног 
субјективног сазнања и радости које му враћају веру и наду у субјективну 
логику накнадног формулисања дозване остварености. Иван трага за 
неуништивом супстанцом коју не разара време, ни људска неделотворност. 
Иванов свесни напор је у хватању ишчезлих сенки које надживљују тренутак 
свог физичког постојања. Он проширује границе времена борећи се против 
смрти и нестајања. Сведочанства његових чула и свест о трајању проналази 
и оживљава тајне везе између ствари виђених у њиховом реалном обличју и 
рекреираној пројекцији накнадног отелотворења: „Мостови којима прелази 
преко провалија заборава воде га све дубље, у затоне давно изговорених 
речи. Тако умањен, свет је и даље непрегледан, као светлећа кугла. Могао би 
ту куглу ставити у џеп, носити је у постави мантила, излагати је на наткасни 
првом јутарњем погледу, док се немир ноћи претаче у облике добро познтих 
предмета. Заштићен од млинова спољњег света, троши се један бесконачни 
дан у заветрини собе, под оштрим оком филигранисте, коме не измиче ни 
једна једина честица скупоценог праха. И тада, помирен са пулсом који му у 
слуху откуцава невидљиви часовник, Иван Базаров умножен у десетине, 
стотине двојника чује жамор шетача...“ 
 Из мрака успомена и недефинисаних стања сећањем и накнадном 
реконструкцијом, Иван се ослобађа временских неспоразума и условности 
свакидашњице. Ликови и ствари губе своју материјалност и ограничење, 
проширују круг значења и опиру се ходу времена и његовим законитостима. 
Тако глани јунак надвладава страх од ишчезнућа и забринутост пред 
незивесношћу: „Последњег погледа, заправо, и нема, он је само поновљени 
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поглед из колекције расутог терета са којим се окончава последња представа 
једног кинематографа“. У накнадном оживљавању, у узалудном покушају да 
ликовима и предметима обезбеди изгубљено време, Иван открива да се у 
садашњости и реалноме не налазе суштине. Његове суштине су у накнадно 
реконструисаном, у комбинацији стварно–могуће, садашње–прошло као 
след фрагмената недељиве целине, као истинско трајање и неспутани развој 
унутарњег света у коме почива његово истинско биће. 
 Путујући просторима сновиђења, Иван успева да сачува нетакнуту 
слику света коју је време давно изменило. У том свом наново сазданом про-
стору главни јунак ослобођен је болног сазнања о променама, његове 
призване и саздане фантазије имају спасоносни карактер – уводе га у пред-
ворје бесмртности. Човек више није играчка времена и подложан смрти. 
Продубљена визија света има ослободитељски карактер који одгађа и одаг-
нава смрт. Човекова драма у времену претворена је у неки виши смисао 
унутарње творбе и плетења који твори кулу од слонове кости. Фиксирајући 
снове у металну кутију од кекса главни јунак зида унутрашњи врт неуниш-
тивог фонда успомена, ванвременски простор који се не осипа: „Ни трага 
ужасу нестајања, само тишина која кочи сваки покрет, да би се у оном ко-
начном часу свет зауставио за тренутак, тек толико колико је потребно да се 
пређе на другу страну.“     
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БОЈЕ У ОКУ, СВЕСТИ И ЈЕЗИКУ 
Мирјана Илић: Боје у оку, свести и језику; Nais print, 2016. 

 
 

Недељко Богдановић 
 
 

Под овим насловом Мирјана Илић публиковала је своју докторску 
дисертацију. 
 У првом делу књиге информише се о постојању неких лингвистичких 
теорија које се могу користити у обради лексичког значења појмова за боје. 
То су оне теорије које могу описати физичке, физиолошке и психолошке 
аспекте боја и лексику која служи за језички израз наведенх аспеката. 
 Други део садржи емпиријску анализу ,,семантичког потенцијала 
назива за боје“. Анализом су обухваћене боје: бела, црна, сива, плава, црвена, 
зелена, жута. Великим бројем примера из савременог језика, уз додатну 
скцерпцију из дела више српских писаца XX века (15 дела), утврђује се 
семантичка вредност наведених боја у српском језику, кроз речничка и 
психолошка значења. То значи да се вредност назива за боје, са великим 
бројем нијанси, може преносити на литерарни план, где остварује естетску 
функцију. 
 Студија се, дакле, бави откривањем и описом значења речи за боје у 
српском језику, при чему се поред речничких значења, у постојећим лекси-
кографским делима савремене науке, до дефиниције длати прегледом упо-
требе многих примера где се дотична боја узима према стању у природи и 
артефактима, а затом се региструју и анализирају случајеви употребе речи за 
боје које се са пренесеним значењем употребљавају у уметничкој литератури, 
на колективно-традицијском плану. 
 Остављајући стручњацима да се баве научним значајем ове моно-
графије, желимо истаћи неке културолошке моменте ове занимљиве и ко-
рисне књиге. 
 Перципирање боје и могућност именовања утиска у српском језику 
говори о великој способности људи да уочавају свет око себе и прецизно га 
описују (дефинишу). Како ништа на свету не настаје без некога узрока, нити 
пролази без последица, свест о вредности боје и назива за боје има врло 
широку цивилизацијску улогу: промена у боји на реалијама живе и неживе 
природе сведочи о процесима који се остварују на самој материји. У односу 
на неки просек утиска са колоритног плана може се закључивати о болести 
и здрављу људи; о стадијуму у расту и зрењу воћних плодова; о карактеру 
облака и удаљености планина; о дубини вода; о присуству пожељних и 
непожељних материја у течностима којима се човек храни и поји... Бојом се 
у различитим цивилизацијама означавају есктремна психичка стања (радост 
и жалост, срећа и несрећа). Језик знакова у боји омогућава саобраћај на 
међународном плану. На боји се граде симболи идеолошке оријентације и 
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утврђује знак за националне организације (држава). Најзад, сва је природа у 
боји, а то није без утицаја на човеков живот, његову психу и активизам, не 
само духовни, но и телесни. 
 Овакво место боје у човеку и око човека имплицира развој језичких 
могућности да се постојеће уочи и дефинише, и путем језичког знака пренесе 
саговорнику. 
 Због тога верујемо у значај студија назива за боје, а једна таква је и ова 
др Мирјане Илић. Рекло би се да је регистровање боје могућност сваке 
нормаалне особе људског друштва, са здравим видом, а ипак је немогуће 
сваку боју и сваку њену нијансу прецизно именовати. Због тога се прибегава 
паралелама са стањима у природи која су позната саговорницима (жут као 
лимун , ћут као восак, жут као зрела дуња; боје вишњиног цвета, боје 
зреле вишње, боје труле вишње; бела као боја слоноваче,  боје прљавог 
снега, прљавоснежно, итд.). Са овом књигом, и оно што је урађено – у оквиру 
и концепцији докторске дисертације (семантичка структура), и оно што 
предстоји (морфолошка страна лексике боја: отвореноплав, затво-
реноплав, плавкас, плавичаст... у народним говорима: плавко, плавомодро, 
плавожуто  и сл.,  јасније се види сложеност система ознака за боје, те поред 
богаћења наших сазнања овакве студије указују и на културолошке слојеве 
које тек треба истражити. Блиско нам је гледање да се на појединим 
подручјима језичке и националне територије могу формирати посебни 
системи за ознаку представа о бојама (наводимо могућности да народ, у се-
лима, јер нам је тај живот познатији, разликује суцрњес, од беличес; плавко, 
од плавкасто; црвено и румено, рујно и розикаво, али вране косе и чарне 
очи бораве само у песми, кестењасте боје нема, нема љубичасте, али има 
виолетне, са значењем плав је модар, па отуда кад кожа поплави јављају се 
модретине, сињетине, чак и сињци и сл.). Културни саживот некада се 
огледа и кроз језичку интерференцију, па није искључено да неки крајеви 
имају назове за боје који им стижу од суседних народа, или из најближих 
културних центара. Занимљиво је у овом случају да називи за основне боје 
остају стари, словенски или старији, а да се нови називи формирају (преносе 
или прихватају) преко новије комуникације (наранџасто тешко да је ра-
зумљиво људима који нису видели наранџу, а ни ,,дошао у лицу као лимун“ 
не може баш да се разуме као боја тена – можда му се лице смањило или 
обликовало попут лимуна?!...). Као и у другим културним токовима и боје 
нам долазе са других праваца – браон, беж, бордо... Новији наноси познају 
се и по томе што немају облике за родове, какви постоје код старијег слоја 
(зелен, зелена, зелено...). Дакле, верујемо да на систем ознака за боје утичу и 
психолошке навике и традиција, и да је све то вредно интеркултуралних и 
интернаучних истраживања. Такође верујемо да ће поред истражене лексике 
из савременог, књижевнохг језика, лексика дијалеката потврдити стечена 
сазнања, али још шире показати сву могућност лексике боја за опис света и 
човековог учешћа у свету. 
 Ауторка је објавила више краћих радова посвећених различитим 
аспектима човекове језичке компетенције која боју искоришћава за своју 
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комуникативну функцију. Они радови пре књиге могли би се схватити као 
припрема за књигу, док би се радови које добијамо после одбране дисер-
тације могли схватити као даља разрада питања започетих и решаваних 
током методолошке процедуре доктората. У том смислу са занимањем 
очекујемо и најављене резултате проучавања система деривације којим нас-
тају речи за изражавања градуелности у бојама (слабије – јаче, отвореније – 
затвореније итд. – да се послужимо једним очигледним примером из искус-

→тва са терена истоносрбијанских говора: бело  белужњаво →, црно  су-
црњесто, зеленко, плавкаво, розњикаво, црвенкас, црвеникаво, бледомодро 
: тавномодро итд., са описом колоритних вредности које налазимо у 
народном говору). 

Студија Мирјане Илић Боје у оку,свести и језику, поред других 
одлика,  употпуњава и оријентацију ка искоришћењу различитих метода у 
модерној науци о српском језику. Она је свеобухватни увид у лексику боја, 
као једног врло занимљивог дела фонда српске лексике, до кога се дошло 
преко документарности, а пошло од најстаријих појмова за боје (словенског 
порекла), да би се стигло до компетентне студије о важном културном 
сегменту савременог српског језика. 

Књига Мирјане Илић отвара поглед са још једне стране. Наиме, 
наставнички колектив србистике на Филозофском факултету у Нишу, избо-
ром тема за дисертације и ,,дистрибуцијом“ личног интересовања поједи-
наца, стигао је у фазу да има стручњаке за већи број језичких дисциплина (у 
дијахронији за старословенски језик, историју језика, историју књижевног 
језика, дијалектологију; у синхрионији за фонологију и акцентологију, 
морфологију, синтаксу, општу лингвистику...). Подсећања ради, ауторка 
Мирјана Илић за свој магистарски рад имала је расправу о лексикографским 
поступцима у дијалекатским речницима призренско-тимочких говора, што 
је за чињеницу да са овог подручја има највише дијалекатских речника, и да 
су неки тек у изради, било од актуелног значаја. Све је то праћено и 
одговарајућим студијама и издањима. Оно што приметно изостаје јесте 
промоција научног рада и примена резултата истраживања. Знамо бројне 
наслове са којима нје упозната ни најужа културна средина у којој су настали. 
Нови видови комункације (интернет) требало би да у томе помогну. Ипак, и 
ти системи хране се човековом интервенцијом, а то већ припада култури 
савремене комуникације (проучити, сазнати, описати и проследити 
нараштајима на даљу употребу). У нас се често застане или још на одбрани 
дисертације као завршног задатка у школовању, или на објављивању као 
испуњењу неопходног услова за напредовање у служби. А у ствари (верујемо) 
да управо одатле треба да отпочне живот идеја и смислова дотакнутих 
сваким истраживањем, па и уобласти језичких наука. Надамо се да ће тако 
бити и у случају др Мирјане Илић. 
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КАЛАЈИСАЊЕ ЈЕЗИКА И 
СУДАНИЈА 

ПЕТАР КОЧИЋ, НАШ САВРЕМЕНИК, 
УЗ 140-ГОДИШЊИЦУ РОЂЕЊА 

 
 

Ранко Павловић 
 
  

 Петар Кочић је данас, као да је пре-
корачио цијели један вијек, пуних  сто 
четрдесет година послије рођења (29. јуна 
1877) и сто једну годину послије смрти (27. 
августа 1916), актуелнији можда него што је 
био у напону свог књижевног стваралаштва и 
сагоријевања у тежњи да, колико је могуће, 
више доприноси ослобођењу свог народа из 
окова мрске аустроугарске власти. Овај 
национални романтичар, бунтовник, народ-
ни трибун, покретач, издавач и уредник 
новина и часописа и, изнад свега, писац 
змијањских мотива, кроз два вида свог 
ангажовања – усмјерена на очување српског 
језика и извргавање руглу обеспрвљене 
правде не би ли се и на тај начин некако ли-
јечила – на која ћемо овдје обратити пажњу, 
показује да између његовог и нашег времена, као и тадашњих и садашњих 
европских и свјетских „кројача“, судбина малих народа и малих држава, у 
тим областима нема или је сасвим мала разлика. 

 
1. 
 

 Бењамин Калај почетком двадесетог вијека није успио да у Босни и 
Херцеговини створи један језик и једну нацију (босански и босанску), али су 
почетком овог, двадесет првог, покушали и покушавају „алхемичари“ На-
ционалне и универзитетске библиотеке БиХ, и не само они, да „окалајишу“ 
оно што њему није пошло за руком, сврставајући српске и хрватске писце у 
босанске, наводећи у каталогизацији да су писали босанским језиком. То што 
су тамо сврставали савремене писце, који могу да се бране и кажу гдје 
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припадају, можда и није толико страшно колико беспримјерно „побошња-
вање“ Кочића, фра Грге Мартића, Андрића, Ћопића, Селимовића и многих 
других класика књижевности наших простора, занемарујући чак и теста-
ментарне писане поруке неких од њих. Слиједећи Кочићев примјер, а 
страхујући да се опет иде ка стварању једне нације и једног језика у Босни и 
Херцеговини, многи су ватрено устали против оваквог облика побошњавања 
језика. 

 Кочићево залагање за чистоту народног језика и данас нам служи за 
примјер како се треба борити за једно од најбитнијих обиљежја националног 
бића, самобитности и опстанка. Језик којим су говорили његови 
савременици, по Кочићу је „богомдани звучни и љупки, красни, најљепши 
међу словенским језицима, има своју јасноћу, а босанско-херцеговачки ди-
јалект, како је рекао, узет је за заједнички књижевни језик два братска 
народа, за књижевни језик српског и хрватског племена“. 

 Када данас читамо законске прописе које усвајају скупштине на 
подручјима на којима се говори српским језиком, па кад у тим зорли каба-
стим палиграпима, по језичким конструкцијама сличним онима који су 
важили у аустроугарском законодавству, нађемо подударности, морамо се 
присјетити Кочићеве борбе против оскрнављивања народног језика.  

 „Високи Саборе, сви народи цијене љепоту и чистоћу језика“, истицао 
је он у свом говору, насловљеном Језик у законским текстовима, на 
засједању Босанског сабора 14. и 19. новембра 1910. године. „И ми треба да 
цијенимо и чувамо ово драгоцјено народно благо у свој његовој љепоти и 
чистоћи. Против нашег језика већ се 32 године стално и непрекидно војује с 
једне стране, а сада је дошао час да тој страни одлучно подвикнемо: Узето 
нам је све, на свим линијама народног живота порабоћени смо, али не дамо 
вам нашег језика!“  

 У чланку За српски језик, објављеном у „Отаџбини I/1911. бр 37, Петар 
Кочић пише: „Ми смо добили у књигама, новинама, законима, наредбама, 
по школама и по судовима некакав језик који стоји у врло лабавој, често пута 
ни у каквој вези са живим народним говором. То је једна одурна српско-
хрватска наказа, тешка и усиљена, много пута потпуно неразумљива, без 
гипкости, еластичности и звучности, тих битних особина нашег крепког 
језика. То је језик као наш, а није наш. Наше су ријечи, али језик није наш. 
Из тог језика не провијава дух и не бије мирис нашег језика, то није језик 
који смо научили са мајчиних усана, то није богомдани језик народних 
умотворина, пјесама и проповједака, којима је тако богата наша отаџбина.“  

 Зар се исто то не би могло рећи за језик који данас сусрећемо у но-
винама, слушамо на радију и телевизији, читамо у многим публикацијама? 

 Шта би тек данас, више од вијека послије овог чланка, Кочић написао 
кад би чуо како, кад нешто треба да примијенимо, проведемо у дјело, 
упињемо се из петних жила да то имплементирамо, можда највише зато што 
то тако траже те силне међународне организације које углавном ситним 
новцем, много мањим него што га издвајају за своју администрацију 
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задужену за ту „имплементацију“, помажу неке наше активности или под-
стичу остваривање развојних планова. Сигурно би његово перо било још 
жешће када би, знајући како се данас тешко долази до посла, видио силну 
армију незапослених школованих људи како аплицирају (јер у конкурсу 
пише да то треба да ураде) за радно мјесто, умјесто да лијепо, како се то 
одувијек радило, поднесу молбу, јер није срамота молити за посао.  

 Покушајмо замислити гомионичког и бечког ђака који се с великим 
жаром борио за чистоту српског језика, у његово вријеме презасићеног тур-
цизмима, германизмима и мађаризмима, усред гомиле данашњих младих 
људи, с мобилним телефонима и таблетима у рукама, који су, мада у великим 
групама, често врло усамљени, изложени оштрим стрелицама англицизама 
као жаокама роја ражешћених осица. Да ли би знао шта то они шерују, четују, 
лајкују, фарвордују, ресетују, риплејкују и – да више не набрајамо? Без 
преводиоца би се тешко снашао, чак и када би, како данас волимо да кажемо, 
био информатички писмен. А његова нека нова, ововремена Мргуда, када 
опере рубине и изиђе из вира, па дохвати мобилни телефон, да ли би 
искључиво малим словима и без знакова интерпункције написала и свом 
драгану послала СМС поруку у којој га увјерава да би му и крви своје дала ако 
би је заискао? И шта би она лајковала? 

 За тог „врлетног“ и „ћошкастог“ приповједача који је осјећао душу 
свог народа и обичне, мале људе изводио на велику књижевну сцену, али и 
био „приближно онако чулан како је своју планинску младеж приказивао у 
врсти прозних песама“, Исидора Секулић је написала: „Кад би могао језик 
једног човека постати књижевни језик, ја бих гласала за Кочићев језик – која 
снага, који стил, који звук, која магика!“  

 Самим насловом свог огледа Земља, људи и језик код Петра Кочића, 
Иво Андрић је желио да нагласи да су тло из кога су изникли јунаци 
Кочићевих прича, они сами својим комплетним бићем и језик којим говоре 
у нераскидивом јединству, неодвојиви једни од других. „За Петра Кочића је 
језик“, писао је наш Нобеловац, „потпуно једно са људима и земљом, свет и 
неповредљив као и они. Понекад човеку изгледа као да је и само Кочићево 
дело, цело целцато, лежало негде у дубинама тога језика, а он га је ископао 
као кип, и изнео на светлост дана и пред поглед света.“ 

 Јован Скерлић је наглашавао да се Кочић „одликује чистотом, теч-
ношћу и неусиљеношћу свога језика и да пише језиком Његоша и Љубише, 
свежим, неисцрпним горштачким језиком, пуним снаге, полета и сликови-
тости“, а Јован Дучић, у књизи Моји сапутници, пише да су „Кочићеве књиге 
најпатриотскија литература у нашој писмености. То су књиге писане крвљу 
и отровом“.  

 У четвртом броју часописа Путеви за 1987. годину, поводом објав-
љивања превода Јаблана на италијански, енглески и француски језик (идуће 
године биће објављени и преводи на шпански и арапски), наш истакнути 
преводилац, пјесник, прозни писац и есејиста Коља Мићевић је, између 
осталог, написао: 
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 „О Кочићевом језику доста је писано, од Исидоре и Андрића и све 
наовамо, али увек у основној намери: да се укаже на Кочићеву чврсту пове-
заност с језиком роднога тла и, природно, на коначну лепоту и учинак тог 
језика пропуштеног кроз перо великог народног сина. Мало је учињено на 
томе да се покаже Кочићев поступак и да се нађе она суштинска граница која 
тог писца сврстава у ред наших највећих приповедача. Требало би објаснити 
ту готово тајанствену „меру“ у причању, јер бисмо тако добили неке од 
битних елемената који његову уметност уздижу далеко изнад тла његовог 
завичаја и потке његовог родног језика...“ 

 Томе бисмо додали да када читамо Кочићево дјело, нарочито његове 
пјесме у прози, приповијетке и драмске дионице, када ослушкујемо говор 
његових јунака, стичемо утисак да је он срце, руку и перо у њој дао своме 
народу, да он својим горштачким језиком, истовремено громогласним као 
змијањске мећаве и меким као ранопрољећна трава на висоравни блиској 
благом миловању сунца, исписује треперење своје душе и исказује своје 
патње, пркос и љубав што готово невидљива и тешко уочљива пламти за-
томљена у дубинама људског бића. Описи пејзажа, усуда и судбина, 
причалица, намћорастих чудака, страдалника и бунтовника, оних који за 
љубав гину и својом жртвом подижу јој неразрушиве споменике, осликани 
су мастилом исцијеђеним из узавреле крви Змијањаца и њиховог трибуна. 
Ријечју, народни језик је Кочићев, Кочићев језик је народни. 

 Па како онда таквог језичког мага, који је исписао блиставе странице 
које сигурно никада неће изблиједјети, не узети и данас за крунског свједока 
у одлучној борби за очување језика наших предака на коме су исписана дјела 
непролазне вриједности?! Тим прије што нас он учи да морамо усправно 
корачати у борби за очување националне културе и националног идентита. 

 
2. 
 

 А правде што се тиче на овим нашим просторима, можда је данас 
више обесправљена и доведена до карикатуралног облика него у Кочићево 
вријеме. Не чини ли нам се да су сви ововремени (бјело)свјетски трибунали, 
какав је Хашки суд, као и цјелокупно данашње судство у Босни и Херцего-
вини, на примјер, настали тако што су закони о њима или њихови статути 
преписани из Кочићеве Суданије и из његовог Јазавца пред судом? Овај ау-
тентични приповједач као да је наслутио да ће послије Аустроугарске 
монархије за мање од једног вијека доћи нешто што ћемо називати Међу-
народном заједницом, а нећемо знати објаснити шта то значи и да ће нам та 
магловита Међународна заједница (коју можемо звати и Новим Свјетским 
Поретком) кројити „зорли кабасте палиграпе“. А ти „палиграпи“, кројени по 
мјери оних који би да буду врховне свјетске судије и који би другима кројили 
демократију и судбине по само њима разумљивим аршинима, тамничне 
окове би стављали свима који би да слободно мисле и да слиједе моралне 
вриједности наслијеђене од јуначких, слободарских предака. 
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 Да се којим случајем Давид Штрбац данас појави пред судијама у Ден 
Хагу, скупљеним са разних страна свијета, имао би он шта да каже тој 
„вузлади вузластој“, која, често мимо свих правних норми какве се примје-
њују у цивилизованим друштвима и развијеним правним државама, одока 
реже деценије робије оптуженицима, да би други за њима поништавали 
такве пресуде, а ни једни ни други не доказују кривицу или невиност. При 
томе им је, изгледа, једини циљ да само један народ пред историјом оптуже 
за све оно што се поткрај прошлог вијека дешавало у крвавом „ни Давидвом, 
ни царском, ни спаʼијском“ караказуну. Како онда да се човјек не запита нису 
ли то исте оне судије које су судиле „јолпазу Давидовом“, а прије тога се 
усавршиле у Кочићевој Суданији, одрезујући правицу оптуженику Ћики 
право Ћири Ћирилу Трубајићу званом Куљић (Кул-јић, зависно од тога ко 
изговара то додато му презиме)? И није ли Кочић, бар кад је у питању 
судовање ван здравог разума, данас модернији него што је био у своје доба? 

 Занемаримо ли све оне одоре и перике, преводиоце и електронску 
судницу, па све оне експерте који често и не знају о чему износе „стручно“ 
мишљење које је здраворазумским промишљањем лако побити, хашка суд-
ница ће по много чему бити слична оној у озлоглашеној бањалучкој „Црној 
кући“, у којој се одвија „славна суданија“, гдје, у одличној Кочићевој режији, 
апсеници туже, апсеници бране, апсеници свједоче, апсеници суде. Покаткад 
нам се, док гледамо телевизијске снимке из Ден Хага, учини да се у том 
трибуналу, у коме су на окупу наводно све сами свјетски правни експерти, у 
режији тужилаштва које је и под присилом узимало исказе свједока и 
оптужених, одвија већа лакрдија него на тобожњем судовању Ћирилу 
Трубајићу гдје улогу „државног“ у име „државног објесништва“ има 
Глигорије Злојутро, у улогу судије врло добро се унио Игњатија Вребац, а оно 
„младо момче Кнежопољче“ често увјерљивије дјелује од адвоката који у 
Схевенингену настоје да се држе англосаксонског права. 

 „Послије девет мјесеци мучног истражног затвора ступа горе по за-
кону речени оптуженик на ово уредовно мјесто да оживи пригушену правду 
и истину“, каже на једном мјесту у Суданији Ћикин бранилац, а тих девет 
мјесеци тамновања без оптужнице неупоредиво је блаже обесправљивање 
правде него када десет до петнаест пута дуже у хашком затвору притвореник 
чека да се против њега подигне оптужница да би му се послије дуготрајног 
суђења рекло да није крив и да може ићи кући као сасвим слободан човјек.  

 Па онда, када намрштени судија Злојутро каже да ће избацити ван 
„свако оно лице и дапаче сваку ону особу која буде сметала царску расправу“, 
не подсјећа ли то на оне силне хашке пресуде за непоштовање суда које нису 
ништа друго доказивале него немоћ судија да утврде кривицу? Свједок 
Мујага Аџић из Горњег шехера, који је од Трубајића откупио кожу украденог 
јагњета, мало чега се сјећа и слабо види, па не може поуздано тврдити да ли 
је баш тај Ћико прави Ћиро Трубајић звани Куљић, донио њему јагњећу 
кожу, и по тој непоузданости много личи свим оним хашким заштићеним 
свједоцима који су измијењеним гласом говорили да су нешто можда чули 
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али нису видјели, баш као онај Трећи свједок Мака Диздара „који ништа није 
видио и чуо“. 

 „Већ се сада на њима види да неће много питати нити ће се одвише 
уплетати у расправу.“ Тако Кочић описује два суца вотанта у тој „царској су-
данији“, а нама се чини као да је описао стране судије у Уставном суду Босне 
и Херцеговине. Једина разлика између њих је у томе што ови посљедњи 
унапријед знају у чију корист, а на чију штету ће донијети пресуду, као да се 
држе изјаве једног вотанта из Суданије која одражава суштину и данашњег 
судовања: „Па ми смо суци, ми моремо како оћемо!“ Пресједници из народа 
у Кочићевој сатиричној приповијеци Омеша Мустић и Кнежопољац Лука 
Прамасунац сушта су слика данашњег обесправљеног правосуђа у Босни и 
Херцеговини, јер њих се ништа не пита, ту су да пресуде како им се каже, баш 
као и стране судије у Уставном суду БиХ који не познају језик и менталитет 
народа коме припадају тужитељи и оптужени, још мање обичајно право које 
у правним системима држава са развијеним судством има значајну улогу. 

 О аналогији језика којим се Петар Кочић служио у сатирама Јазавац 
пред судом и Суданија, с циљем да и на тај начин жестоко карикира аустро-
угарско правосуђе, и оног који се, на примјер, данас користи у Хашком 
трибуналу, могле би се написати странице и странице, а овдје ћемо само на-
вести примјер такозваног „бхс језика“ којим се служе преводиоци који често 
од суђења, што покаткад зна бити и озбиљно, прави „суданије“ сличне Ко-
чићевим, па доводи и до неспоразума штетних по оптуженике. Као да је и ту 
Бењамин Калај уплео своје прсте и хтио да створи неки нови језик, као што 
је желио да створи босански, који би био једини у Босни и Херцеговини. 

 „Калајисање“ језика и обесправљене правде народ једнако осјећа сада 
као што је осјећао и у Кочићево вријеме, јер је и данас, као што је био прије 
једног вијека, уз свог омиљеног писца и трибуна. Зато ћемо ово кратко 
разматрање закључити стиховима које је испјевао народ, а Петар Кочић их 
забиљежио у цртици Тавновање, објављеној у Политици бр. 1415, године 
1907: 

    „У тешке га вргоше окове 
    И бацише на дно у тавницу 
    Да тавнује до судњега дана 

    Брез осуде и судије сваке...“ 
 

 Описујући индиректно аустроугарску обесправљеност коју је осјећао 
и на сопственој кожи, призивајући притом и народног пјесника „у помоћ“, 
Кочић цртицу Тавновање завршава овом реченицом: 

 „Тако су ме планинци моји сваког уторка походили, пјевали и туго-
вали за мном, а ја сам савјесно и беспријекорно робовао...“ 

 По борби Петра Кочића за чистоту језика и за правду, као и по много 
чему другом, чини нам се да је он наш савременик, писац, праведник и родо-
љуб с којим удишемо исти ваздух, носимо исто бреме и осјећамо исту љубав 
за отаџбину. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗЛОГ



 

 

 
 

Вељко Михајловић, Хиландар, графика
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ОДЛУКА ЖИРИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ 

 ТИМОЧКА ЛИРА 
коју додељују 

Радио-телевизија Србије – Радио Београд 2, Београд и 
Фестивал културе младих Србије, Књажевац 

 
Жири за доделу Награде Тимочка лира за 2017. годину, који је радио у 

саставу: Обрен Ристић, председник, Радоман Кањевац, члан и Милош Петко-
вић, члан, са задовољством констатује да су на овогодишњи конкурс пристигли 
радови 68 учесника, песника до 30 година старости из читаве Србије и других 
земаља.  
 Након свестраног упознавања са пристиглим рукописима селектор 
Соња Миловановић је сачинила ужи избор од 16 младих песника који се ква-
лификују за учешће на 56. ФКМС у Књажевцу, 10. јула 2017. године. Жири 
констатује да од 16 одабраних песника на књижевној вечери 56. ФКМС учес-
твује 13 песника и то: 
 
1. Данило Бракочевић из Београда, са песмом „Реп“ 
2. Shimon Tsubota из Београда, са песмом „Водич за реку“ 
3. Александрина Бошњак из Београда, са песмом „Нарцис“ 
4. Стеван Милошевић из Врања, са песмом „Изгубљен део“ 
5. Бобан Куч из Крагујевца, са песмом „ На Ви“ 
6. Изабел Чеперковић Диаз из Београда, са песмом „Ода модерној поезији“ 
7. Душан Николић из Суботице, са песмом „Сврати ми у сан“ 
8. Жељка Алексић из Књажевца, са песмом „Она не зна шта је биоскоп“ 
9. Ивана Добрић из Београда, са песмом „Ка сунцу“ 
10. Анђела Шишић из Књажевца, са песмом „Искидано време“ 
11. Алекса Матић из Београда, са песмом „Злочин“ 
12. Милош Петровић из Доњег Милановца, са песмом „Ноћас сам убио писца“ 
13. Борис Вуловић из Београда, са песмом „Сећање“          

 
 Након њиховог јавног представљања пред фестивалском публиком, 
жири је једногласно донео 
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О Д Л У К У 
 

 Награда Тимочка лира 56-ог ФКМС 2017. године, додељује се младом песнику  
 

ШИМОНУ ЦУБОТИ (SHIMON TSUBOTA) из Београда, аутору песме  
„Водич за реку“. 

 
 Другу награду добила је песникиња ИЗАБЕЛА ЧЕПЕРКОВИЋ ДИАЗ из 
Београда, за песму „Ода модерној поезији“. 
 Трећу награду добили су песници: ЖЕЉКА АЛЕКСИЋ из Књажевца, за 
песму „Она не зна шта је биоскоп“ и МИЛОШ ПЕТРОВИЋ из Доњег Мила-
новца, за песму „Ноћас сам убио писца“. 

 Жири није имао нимало лак задатак, напротив, сви песници који су вечерас 
казивали своју поезију прошли су строгу селекцију и као најбољи стигли су на 
овогодишњи ФКМС у Књажевцу. Опште је мишљење, ове и претходних година да 
су сви они Победници. Победник је Поезија, она коју смо чули, а и Поезија уопште. 
Као што смо свих фестивалских година више од пола века са песмом и слоганом 
„Младост култру слави“ клицали, тако и вечерас младост Поезију слави! Између 
победника и свих осталих песника само је нијанса одлучила. 

 Од свих песама које смо вечерас чули, песма „Водич за реку“ аутора 
Шимона Цуботе, издваја се као лирска целина по својој аутентичној поетској 
слојевитости, зрелости поетског исказа у опису, који у форми слободног стиха 
на модеран начин хајдегеровски речима именује ствари и одређује њихово 
бивство и у исти мах одише својом свежином и лепотом нижући онеобичене 
песничке слике. 

 За ову поетику и самога песника, који вештом руком мајстора лије своје 
песничко звоно, може се рећи да се прикључују корпусу оне понајбоље младе 
српске песничке генерације и својим присуством чак доприносе њеном 
богатству.  

 Пред овим песником , који је схватио да поезија ствара своја дела у 
области језика и језик јесте њена основна материја, блистава је уметничка 
будућност. 
 Код осталих песника, Изабеле Чеперковић Диаз, Жељке Алексић и 
Милоша Петровића, може се, уз смисленост и садржајност њихових поетика, 
такође констатовати зрео и модеран песнички исказ у слободној поетској 
форми са благом ироничном поруком, што их је такође издвојило из целе групе 
младих и квалитетних песника. 

 Награда је, поред Повеље која ће се лауреату вечерас лично уручити, и 
штампање књиге у издању Радио Београда 2 и Фестивала културе младих 
Србије Књажевац, у едицији Тимочка лира, која ће на следећем, 57-ом ФКМС 
у Књажевцу бити промовисана. 

 
У Књажевцу, 10. јула 2017. године  
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ИЗАБРАНИ И НАГРАЂЕНИ 
ПЕСНИЦИ 

 
 

 
 

Шимон Цубота 
 
ВОДИЧ ЗА РЕКУ 
 
носачи камења су јутрос сањали  

реку 
поред које расту баобаби и кише 
 
издалека се може видети један  

предео 
расечен у самом додиру 
пристрасних ветрова 
и пустињских ружа 
у коме расту новембри 
који често личе на 
спора умирања светова мака 
или на смеђе очи у свитање 
(не можете промашити тај видик) 
и он се једино може видети 
у оним ноћима 
кад ветар наслути остве својих  

размицања 
и кад из мрака почну падати  
делови несазреле беле маховине 
коју неки називају месечином 
и кад схватите да не треба ићи за  

реком 
већ да треба пратити те мокре шаке 
које вас дозивају за собом 
и нестају 
у том чудном дрвореду висина и  

киша 
до једног од многих баобаба 
у чију су кору уклесани 
нечитки описи заборава 
 

затим треба у реку бацити један  
камен 

ради једне легенде 
ради слепе нежности  

камења 
да би се вода спасила од обала 
а онда 
дуго нетремице посматрати 
концентричне кругове тежине 
и патетике падова 
њихова ширења и вечна  

повлачења 
до свих углова света 
док заувек не нестану 
и не оставе дубоку бору у камену 
 
зачкиљити очима довољно јако  
да би се разумело зашто овдашња  

племена 
 
 
Изабел Чеперковић Диас 
 
ОДА МОДЕРНОЈ ПОЕЗИЈИ 
 
Сви ви што кажете 
да је писање песама лако 
јер вам се чини да сте могли и  

сами да их напишете, 
вратите време уназад,  
створите их пре песника,  
изјавите без скрупула 
да су ваше „штуре“, „неримоване“,  

„сирове“ мисли 
уметничко дело  
– вероваћу вам.  
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Жељка Алексић 
 
ОНА НЕ ЗНА ШТА ЈЕ 
БИОСКОП 
 
Њене ципеле су црвене 
И корачају тихо  
Кроз ноћ 
 
Пролази месец 
И облак 
Завлачи јој се 
Између бутина 
Док спава 
 
Она вуче 
Београдске 
 
Улице 
 
За нос 
 
 
Милош Петровић 
 
НОЋАС САМ УБИО ПИСЦА 
 
Мислио сам да си мртав, и био сам  

срећан,  
Ушушкан у мртво море и немарно  

поспан,  
Али Хипносу је Танатос брат и  

саиграч вечан, 
Па ваљда зато долазиш иако ниси  

позван; 
 
Не желим твоје треће око, ни твоје  

шесто чуло,  
Пусти ме да плутам и лутам у  

ништавилу; 
Нећеш наћи Еутерпу, њено тело је  

већ труло,  
Зато пусти ме ка светлу, пусти ка  

бљештавилу; 
 
Уморан сам личних светиња,  

поклича и ратова,  

Папир више није штит, оловка  
више није копље, 

Постао сам сит твојих пећинских  
макова,  

Умрећу, без тога летети слободно  
попут дропље; 

 
Можда јесмо једно, можда јеси ја у  

бити,  
Можда у теби неправедно тражим  

јединог кривца,  
Можда мислиш да претерујем кад  

те желим убити,  
Али нећеш ме спречити, јер ја 
ноћас убијам писца.  
 
 
Данило Бракичевић  
 
РЕП 
 
Видео сам како човек 
продаје каиш 
са својих панталона 
прошла ме је језа 
кроз кичму 
све до репне кости 
 
Да сам имао реп 
подвио бих га 
и плакао 
да сам имао каиш 
направио бих нову рупу 
нек души буде тесно 
само да не исклизне 
 
Стајао сам у прашини 
са сунцем иза леђа 
питао 
ко је продао каиш 
са нашег космоса 
па се сад саплићемо 
о сопствене гаће 
и упиремо прстом у круг 
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у круг 
у круг 
 
док не стане свет 
док не видим  
да ти на длан стане сребра 
колико и мени 
 
 
Стеван Милошевић 
 
ПОЕТА 
 
Свака ће суза пре но што кане 
и лицем лупи о судбу света,  
у један будни поглед да стане 
из којег лире слива поета.  
 
Постаће сведок минулих боли 
у души из које живот куља,  
вечити сонет који се воли  
и који срце сећањем жуља.  
 
Са тоном сете многе ће рећи  
дирнути струне заспалих нада,  
алʼ никакав бол неће да спречи  
труд поете да изнова страда.  
 
У грлима гладних такав ће стих  
постати парче насушног хлеба,  
ох, муком ће својом свако од њих 
затрести буно капије неба.  
 
Раме уз раме са својим родом 
делиће бреме бунтовног роба,  
а после њега под овим сводом  
кружиће лира његовог гроба.  
 
Ни тада неће згаснути пламен 
нежних стихова датих у трену, 
многи ће чути мермерни камен 
како и даље дозива жену.  
  
 

Бобан Куч 
 
НА ВИ 
 
Ви гђо Сањалице, имате ли  

тренутак за моје писмо? 
Уколико постоји мало времена у  
Вашим очима испод тог шешира,  

Усредсредите мисли. 
 
Морате ме разумети, никада се  
дуже од пар минута видели нисмо 
а опет Вас осећам, јако блиском  

Вас осећам. 
И чини ми се; 
Са Вама ноћ би заличила на дан,  

сан и несан би постали Јин и 
Јанг... 

Но, да сад не филозофирам о  
комплементарним силама кʼо да о 

њима нешто знам. 
 
Прећи ћу на ствар; 
Ви личите на мир! 
 
Не, не мислим на све те скупе  

речи међу људима. 
Већ су потрошене или површне да  

би вас описале.  
Слабите линије отпора свим  

одбрамбеним механизмима.  
 
У мени се ствара комора која леди  

срце и чува га за нека Ваша 
виђења, 

У глави се документују хартије и  
хартије слова да Вас памте, да  

дефинишу стиђења. 
У фотографијама Вашим, тврдим,  

нема финијег хтења. 
 
Ви јесте појам мира! 
 
Стих је прозрачан и тешко видљив 
Зато се и ствара ниоткуда,  
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да буде препричан и гласом  
опиљив. 

Ви сте лира.  
 
 
Душан Николић 
 
СВРАТИ МИ У САН 
 
Улична светла одавно горе 
Од ветра се љуљашка лагано  

клати 
Тебе ћу чекати до ране зоре 
Само ми ноћас у сан сврати.  
 
Ушуњај своја стопала мала 
Нежно пољуби уснама врелим 
Када би лутко ти само знала 
Колико те жарко љубити желим. 
 
Само молим те тиха буди 
На уво ми шапући слатке ствари 
Појам о времену с тобом се губи 
Сунце ми јутром срећу квари 
 
И добро знам опет ћеш доћи 
Када на смену дође дан 
За тебе чувам најлепше ноћи  
Само ми ноћас сврати у сан. 
 
 
Ивана Добрић 
 
КА СУНЦУ 
 
У граду,  
Лево од мене, игралиште. 
Десно од мене, канцеларије.  
Ту сам, између светова,  
На степеницама.  
 
Знај да је свет укаљан.  
Да је блато свугде исто 
Када је бљузгавица велика 
И руке умазане 

Тада очи нека (о)дају сјај. 
 
Знај да велика дела нису  

неопходна 
Да некад треба задржати дах 
Када је лоше расположење 
И влада безумље 
Тада замени осигурач и кради од  

струје. 
 
Знај да је живот представа  
Да сваки има крај 
Када је позорница пуста 
И диже се завеса 
Тада изађи и играј се. 
 
Знај да је смрт варка 
Да је погубно не сачувати ведрину 
Када је лоше време 
И одува се пепео  
Тада сећањем нека ти се поспу  

срећни дани. 
 
Знај да с штапом моћ хода 
Да јој је ослонац у страху 
Када патуљак предводи штафету 
И даје став опијеној маси 
Тада не гледај ка циљу, већ нек ти  

глава нишани висину.  
 
Знај да је слобода лажљива 
Да после борбе мач извлаче  

моћнији 
Када је толике главе однела 
И мач бацила руљи на ново  

дељење 
Тада не остављај трагове већ само  

замахни крилима 
 
Знај да је правда у бегу 
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Анђела Шишић 
 
ИСКИДАНО ВРЕМЕ 
 
Стали су зидови 
Стали су тренуци 
Стало је време 
 
Мрежа покрива очи, 
Још једном, као кроз сан 
У тмини сабласне ноћи 
Позови и нека траје 
Вечно нек траје, светлост и дан 

 
Одричем се и падам 
Туга, туга и сивило 
И срце ако је небу скривило 
Онда нек пукне 
 
Сузне очи трепере 
Поцепана на комадиће је соба 
Али суза не зна да спере, 
Страх и патњу, и свака молба 
 

 

Алекса Матић 
 
ЗЛОЧИН 
 
Ево од јутрос плачу улице и крваре булевари 
Нека туга се надвила над родним крајем 
Догодио се, како чујем, злочин 
Убила се једна млада девојка 
Убила се нежно, како се већ то данас ради 
Без крви, без суза, без којег слова пред пут 
Убила се, како је касније причала, из самилости 
Каже, хумано убиство није грех 
То је добро дело! 
Пуцала је хладокрвно и надасве прецизно 
Једним метком убила је и прошлост и будућност 
Једино је садашњост претекла без огреботине 
Надлежни органи су у обраћању јавности навели 
Да нема места паници 
Све ће се у најкраћем року привести крају 
Сахрана ће се обавити одмах након утврђивања 
Узрока смрти 
Убијена је, како се наводи у извештају, 
Себи наудила интензивним ћутањем 
Она је осам месеци ћутала без секунде прекида 
Стручњаци су утврдили да је кобна рана ипак задата 
Заборављањем 
Покојница је дуги низ година патила од акутне заборавности  
Која ју је коштала живота 
Сахрана је прошла у најбољем реду 
Било је пуно света 
Једино је она изостала 
Јер је заборавила да је умрла,  
А није могла никоме рећи 
Да је на тај важан догађај подсети 
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Јер је од оноликог ћутања заборавила говорити 
Те је тако јадна пропустила сопствени погреб... 
Сада она вероватно спава, а ових дана ће на море 
У октобру на факултет, па на посао... 
И дуго ће живети у том свету, здрава и весела 
Док ће тако заборавна и нема 
Заувек мртвовати и свеће јој се неће палити,  
Нити име спомињати 
Јер је тако хтела 
Девојка која се нежно убила! 
 
Борис Вуловић 
 
СЕЋАЊЕ 
 
Синоћ је мој закаснели сат 
Синоћ је давно напуштен спрат 
Синоћ је оронула кућица и пуж 
Синоћ недовршено руменило и руж 
Синоћ је сад или неки трен пре 
Синоћ је ништа и увек је све 
Синоћ су степенице гвожђе и мрак 
Синоћ је тихо загрцнут парк 
Синоћ је хладни чоколадни крем 
Синоћ је пролазник изгубљен, нем  
Синоћ је узвик „Волим те, знај!“ 
Синић је горки жалфијин чај 
Синоћ је на ветру усамљен жбун 
Синоћ је јутарњи гавранов кљун 

Синоћ је затвор прљав и сив 
Синоћ је поглед протеран, крив 
Синоћ је пољубац нежан и бос 
Синоћ је хладни фебруарски нос 
Синоћ је свилен стрељачки строј 
Синоћ је твој матични број  
Синоћ је туга и опроштај лак 
Синој је срушен улични знак 
Синоћ је брош под праменом црн 
Синоћ под кожом сакривен трн 
Синић је раскош и отима дах 
Синоћ је просјак у исти мах 
Синич је дијалог немогућ, глув 
Синоћ је сусрет искидан, сув 
Синоћ ми узмеш, синоћ ми даш  
Синоћ је спомен што драг ми је баш 
Синоћ ти узмем, синоћ ти дам 
Синоћ!, са тобом остаћу сам... 

 
 
Александрина Бошњак 
 
НАРЦИС 
 
Ово је Шума до које стижемо времепловом, 
Драга мама. 
Боја крви нам је сребронитратна.  
И Унија мислилаца и теоретичара поседује ту боју.  
Али у епруветама.  
Они никад неће стићи тамо где је језеро 
Које никада неће променити име.  
И узалуд лију огледало на ободу Шуме 
На путу за Јужну Фасаду града не постоје Нимфе 
Оне више не раде ту.  
А Шума је већа него што се може замислити.  
Не волим тај глас опомене. 
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Мада их нико никада није видео 
Оне шаљу највеће муке по мене.  
Страх од ноћи креће се цик-цак  
Путници ме гледају из трамваја 
И одлазе на спавање 
Не слутећи да је и понедељак пијачни дан.  
Напредовање је захватило животињски свет.  
А ти си толико Нова.  
Да на теби не мора ништа да се дотерује.  
Све је исувише своје.  
Ту сам да помогнем 
Али 
Воћка је свој плод преобразила у осмех.  
И ништа више није важно и није тако лоше.  
Појављујем се са Крунским Печатом у руци 
Мада је ветар и он дува са мора 
А ја не смем да помислим на твоје очи,  
Црне и питоме,  
Које ме испраћају увек кад кренем да мислим  
О томе.  
Као две кока-колице.  
Одузмите Нарцису огледало.  
Пад у Бескрај биће прашина.  
Он је без порекла и моћи. 
Мада је мит.  
И то моћнији од свих.  
Понуда важи  
Јер само би луд побегао од очију тих.  
Он чак има и визију Великог Краља 
Који третира своје чедо као безвременог младића.  
Нека ми опрости Оно из чега све настаје.  
Али ти си Мајка свих природних бића.  
 
П.С. 
У непоредној билизини Митолошког Језера 
Постављено је огледало са епитафом: 
„Ненамерно вређам 
Никада никог нисам повредио. 
Вређам само песму,  
Пођи са мном отворена је капија града.  
Изнад највише куће је мрак. 
Бескрајно дуго сам те познавао 
А упознао сам те у врелини петка 
Некада давно када је Сунце било савршена коцка“.  
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ЗАДРУГАРСТВО  
У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И СЕЛА У 20. ВЕКУ34 
 

Милан Милосављевић 
 
 

Шездесетих година 19. века у овом делу 
Србије започео је процес преласка од натуралне у 
робну производњу, који је довео до структурне ди-
ференцијације становништва на селу. Из слоја 
сељака земљорадника, издваја се слој занатлија и 
трговаца.  

Са развојем робноновчаних односа настају 
деобе и распад патријархалних породица-задруга. 
Деобе су довеле до уситњавања пољопривредних 
парцела и смањења пољопривредних површина по 
једном пољопривредном домаћинству. 

У развоју сеоских насеља ове промене имале 
су позитивне, али и негативне последице. Крајем 19. 
века у пољопривреди је повећана производња 
житарица и сточарских производа за сопствене 
потребе и за тржиште. У селима се убрзано развијало занатство и трговина. 
Међутим, деобом породица-задруга дошло је до уститњавања поседа, 
смањења обрадивих површина по домаћинству и повећању броја 
сиромашних пољопривредних домаћинстава на селу.  

Кајем 19. века економски положај сељака са малим пољопривред-
ним поседима био је веома неповољан и тежак. Пољопривредне производе 
од земљорадника откупљивали су трговци и трговачки надкупци по ниским 
нетржишним ценама. Да би организовали производњу сељаци су често били 
принуђени да користе позајмице – кредите под неповољним условима – 
зеленашким каматама. Сиромашни сељаци са малим поседима који су чи-
нили две трећине укупног сеоског становништва били су неорганизовани и 
препуштени сами себи, без помоћи државе. 

 
*** 

 
По завршетку Српско-турског рата 1876–1878. године, у циљу убр-

зања обнове села и развоја пољопривреде, држава Краљевина Србија је 
покренула питање удруживања сељака – пољопривредних произвођача, 
оснивањем земљорадниких задруга. Тако је прва земљорадничка задруга у 
                                                        
34 Милан Милосављевић „Историјска садашњост и будућност књажевачких села“ (књига у 
рукопису која ће се ускоро појавити у издању Истока) 
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Србији основана 29. марта 1894. године у моравском селу Вранову код Сме-
дерева.  

На територији садашње општине Књажевац прва задруга је осно-
вана 1898. у Бучју са 44 задругара, а потом 1890. у Жлну, Вртовцу, Балта 
Бериловцу, са по 25 задругара, у Белом Потоку исте године, са 59 задругара. 
Године 1900. основане су задруге: у Доњој Каменици са 93, Јаловик Извору 
са 53, Кални са 35, Шестом Габру са 33, Штитарцу са 39 и Штрпцу са 77 
задругара.  

Године 1905. основане су задруге у Књажевцу, Васиљу и Штипини. 
Винарска задруга у Књажевцу основана је 1927. године са 120 задругара, 
Житарска задруга 1931. године, Млекарска задруга 1932. године.35 

 
*** 

 
После Првог светског рата у новој држави Краљевини Срба, Хрвата 

и Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославије), земљорадници су 
масовно прихватали оснивање задруга.  

Према подацима из статистике Моравске бановине, тридесетих го-
дина 20. века, од укупног броја задруга у Југославији (2.549), у Моравској 
бановини било је 766 или 30%. Од тога у Тимочкој Крајини 210, а на тери-
торији садашње општине Књажевац 66 задруга.36 

Земљорадници – пољопривредни произвођачи су у задругама ви-
дели могућност решавања многих животних питања из области унапређења 
пољопривреде и села. Између два светска рата задруге су биле модел развоја, 
напретка и опстанка сеоских насеља. Оне су биле значајан самоуправни 
облик организовања сељака – пољопривредних произвођача. 

Средства за рад задруга обезбеђивали су сами задругари путем уде-
ла. Задругари су се такође обавезивали на јемство, за обавезе које би задруга 
створила изнад износа свих уплаћених удела. По правилу, задругари су 
прихватили такозвано ограничено јемство, које је могло, зависно од 
договора, да износи до десетоструког износа удела. Поред удела, задругари 
су се обавезивали да све своје тржишне вишкове пољопривредних производа 
продају преко задруге, као и да се робом широке потрошње и другим 
потребама снабдевају преко задруге.  

Оснивачким правилима утврђивана су и права чланова задруге. 
Задругари су управљали задругом преко скупштине, управног одбора и 
надзорног одбора.  

Задругари су по правилу пословали са задругама на принципу 
отвореног рачуна. Аконтација за испоручене пољопривредне производе је 
исплаћивана одмах, а коначна исплата када се роба прода, обрачунавају 
трошкови и изврши наплата робе од купаца.  

Задруге су својим члановима обезбеђивале повољне кредите за на-
бавку теглеће стоке, куповину кола, оруђа и алата, садног материјала, 
средстава за подизање дугогодишњих засада, винограда и воћњака.  

                                                        
35 Извор: Милан Милосављевић, „Привреда општине Књажевац, први део (1900–1945)“, стр. 119. 
36 Извор: Божин Јовановић, Привреда Тимочке Крајине: 1940–1990, стр.30. 
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Материјалну корист задругари су остваривали не само на основу 
удела, већ и по оствареном обиму пословања са задругом. На крају сваке 
пословне године, по завршном рачуну, задругарима је одобраван део добити 
(ристорно), који је по жељи задругара наплаћиван, приписиван за повећање 
удела, или код задруге стављан на штедњу.  

Задругари су показивали велико интересовање за рад и успех 
задруга. Зато су у правним органима задруге бирали поштене и угледне људе 
– домаћине.  

 
Задруге у Тимочкој Крајини 1932. године37 

 

Ред. 
бр. Срезови Општине Земљорадничке 

задруге 
Кредит.
земљ. 
задруге

Остале 
задруге Свега 

1. Бољвачки 21 13 14 1 28 
2. Брзопаланачки 11 1 6 / 7 
3. Заглавски 36 19 15 1 35 
4. Зајечарски 28 19 16 2 37 
5. Кључки 17 6 10 1 17 
6. Крајински 19 8 7 1 17 
7. Неготински 25 19 11 1 31 
8. Поречки 11 / / / / 
9. Тимочки 15 15 7 / 22 
10. Сокобањски 19 9 / / 17 
Укупно: 
Срез Заглавски, Тимочки и подручје 
Калне (данашња општина Књажевац)

109 94 7 212 

 
Данашње подручје општине Књажевац је на основу броја становни-

ка тридесетих година 20. века заузимало прво место по основу задружног 
удруживања и организовања у Тимочкој Крајини.  

Поред земљорадничих задруга уочи Другог светског рата на подру-
чју данашње општине Књажевац постојали су скоро сви облици задружног 
организовања којих је било и у Србији. А то су: кредитне задруге, специја-
лизоване прерађивачке задруге, међу којима и Виноградарско-винарска 
задруга у Књажевцу основана 1927. године, затим Житарска задруга у Кња-
жевцу основана 1931. године. Житарска задруга је имала циљ да задругарима 
обезбеди повољне услове за откуп житарица и да код промета житарица 
створи конкуренцију приватним трговцима. 

Многи земљорадници посредством задруга између два светска рата 
изградили су нове засаде винограда и воћњака. У опремању пољопривреде 
преко задруге набављали су гвоздене плугове, дрљаче, запрежна кола са 
гвозденим осовинама, приплодну и радну стоку и др.  

У циљу бржег развоја сточарске производње земљорадничке задруге 
су посредовале у отварању сеоске млекаре. Двадесетих година отворене су 
млекаре у Белом Потоку, Јелашници, Црном Врху.  

Земљорадничке задруге су имале важну улогу у развоју пољопри-
вреде и села у првој половини 20. века. У том периоду значајно је повећана 

                                                        
37 Извор: 1. Алманах Краљевине Југославије (Загреб: Главно уредништво Алманаха Краљевине 
Југославије 1932); 2. Општина Књажевац. 
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пољопривредна производња за сопствене потребе и за тржиште, што је 
допринело извесном побољшању услова живота и рада на селу. 

 
*** 

 
После Другог светског рата нова држава Федеративна Народна Ре-

публика Југославија је иницирала развој земљорадничких задруга с циљем 
да задруге буду носиоци обнове и развоја пољопривредне и сеоских насеља.  

Почетком педесетих година на подручју општине Књажевац извр-
шена је реорганизација задруга тако што су набавно-продајне сеоске задруге 
пререгистроване у земљорадничке задруге. Године 1953. земљорадничке 
задруге имају 13 млекара, 8 млинова, пар трактора, пропусне станице и 
неколико економија.  

У интересу боље организације педесетих година је извршено прво 
укрупљавање задруга. Године 1954. на подручју општине постојало је 40 
земљорадничких задруга, али су оне и даље биле мале, економски и 
кадровски недовољно развијене и оспособљене да у новим условима 
успешно привређују и раде.  

У Тимочком срезу (територија садашње општине Књажевац), 1954. 
године постојало је 40 земљорадничких задруга:  

 
 ̠земљорадничка задруга Трговиште, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠ земљорадничко-виноградарска задруга Књажевац, пошта и железничка ста-

ница Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Алдинац, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Бели Поток, пошта Бели Поток, железничка станица 

Палилула; 
 ̠земљорадничка задруга Бучје, пошта Бучје, железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Балта Бериловац, пошта Кална, железничка станица 

Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Валевац, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Витковац, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Вина, пошта Вина, железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Васиљ, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Горња Каменица, пошта и железничка станица Кња-

жевац; 
 ̠земљорадничка задруга Горње Зуниче, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Доње Зуниче, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠ земљорадничка задруга Доња Каменица, пошта и железничка станица Кња-

жевац; 
 ̠земљорадничка задруга Дебелица, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Дреновац, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Жлне, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Жуковац, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Јаковац, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Јелашница, пошта и железничка станица Минићево; 
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 ̠ земљорадничка задруга Јаловик Извор, пошта Кална, железничка станица 
Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Кална, пошта Кална, железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Иново, пошта Кална, железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Кожељ, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Мучибаба, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Мањинац, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Минићево, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Ново Корито, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Орешац, пошта и железничка станица Подвис; 
 ̠земљорадничка задруга Понор, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Равна, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Ргоште, пошта и железничка станица Подвис; 
 ̠земљорадничка задруга Радичевац, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Слатина, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Скробница, пошта Бели Поток, железничка станица 

Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Трновац, пошта и железничка станица Минићево; 
 ̠земљорадничка задруга Црни Врх, пошта Кална, железничка станица Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Штрбац, пошта и железничка станица Књажевац; 
 ̠ земљорадничка задруга Шести Габар, пошта Кална, железничка станица 

Књажевац; 
 ̠земљорадничка задруга Папратна, пошта и железничка станица Књажевац.38 

 
Почетком шездесетих година на подручју данашње општине Кња-

жевац извршено је друго укрупњавање земљорадничих задруга, од 40 на 12 
задруга: „Напредак“ Књажевац, „Слога“ Минићево, „Миџор“ Кална, „Полет“ 
Доња Каменица, „Виноградар“ Васиљ, „Горица“ Валевац, „Липовица“ Вина, 
„Церје“ Бели Поток, „Тупижница“ Бучје, „Заглавак“ Жуковац, „Пољопри-
вредник“ Потркање и Пољопривредна задруга Жлне. 

Захваљујући укрупњавању, земљорадничке задруге постале су еко-
номски снажније и кадровски способније у спровођењу програма развоја 
пољопривреде и сеоских насеља на подручју општине Књажевац. 

Код укрупњавања задруга водило се рачуна да се задруге не удаље од 
задругара – пољопривредних произвођача и села, па су зато у свим селима 
постојале продавнице индустријске робе, магацини за откуп 
пољопривредних производа и магацини репроматеријала, стучне службе... 

У периоду обнове земље земљорадничке задруге су учествовале у 
финансирању изградње задружних домова и електрификацији сеоских на-
сеља. У том периоду на подручју општине Књажевац изграђено је 60 
задружних домова и електрифицирано 85 сеоских насеља.  

 
  

                                                        
38 Извор: „Алманах шездесетогодишњице задругарства Србије 1894–1954“, Београд, Задруга, 1954. 
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Земљорадничке задруге седамдесетих година 20. века39 
 

Назив и седиште задруге Насеља
Земљорадничка задруга

„Церје“ Бели Поток
Бели Поток
Божиновац

Скробница
Сврљишка Топла 

Земљорадничка задруга 
„Виноградар“ Васиљ

Васиљ
Глоговац

Балановац 

Земљорадничка задруга 
„Липовица“ Вина 

Вина
Булиновац 
Зоруновац

Шуман Топла 
Слатина 
Бањски Орешац 

Земљорадничка задруга 
„Напредак“ Књажевац 

Књажевац
Грезна 
Саставак 
Црвење 
Каличина

Штипина
Горње Зуниче 
Берчиновац 
Локва 
Трговиште 

Земљорадничка задруга Жлне 

Жлне
Мучибаба 
Крента 
Понор

Ргоште
Подвис 
Орешац 
Миљковац 

Земљорадничка задруга 
„Миџор“ Кална 

Кална
Габровница 
Алдина Река 
Јања 
Вртовац 
Ћуштица 
Стањинац

Црни Врх
Равно Бучје 
Балта Бериловац 
Татрашница 
Шести Габар 
Јаловик Извор 
Репушница 

Земљорадничка задруга 
„Слога“ Минићево 

Минићево
Витковац 
Петруша 
Ошљане 
Ново Корито 
Јелашница 
Радичевац

Јаковац
Трновац 
Дреновац 
Кожељ 
Дебелица 
Мањинац 
Шарбановац 

Земљорадничка задруга
„Тупижница“ Бучје

Бучје
Влашко Поље

Зубетинац

Земљорадничка задруга
„Горица“ Валевац 

Валевац
Доња 
Соколовица 
Лепена

Дречиновац 
Стогазовац 

Земљорадничка задруга
„Пољопривредник“ Потркање

Потркање
Равна

Доње Зуниче 

Земљорадничка задруга
„Заглавак“ Жуковац 

Жуковац
Кандалица 
Штитарац 
Видовац 
Градиште 
Старо Корито

Горња 
Соколовица 
Причевац 
Дејановац 
Дрвник 
Алдинац

Земљорадничка задруга
„Полет“ Доња Каменица

Горња Каменица
Штррбац

Папратна

 
У циљу остваривања Друштвеног плана развоја привреде општине 

Књажевац (1971–1981), 1975. године 11 земљорадничких задруга се инте-
грише у Пољопривредни комбинат „Џервин“ Књажевац. Задруге у саставу 
„Џервина“ послују као основне организације удруженог рада копераната. 
                                                        
39 Извор: „Милан Милосављевић, „Привреда општине Књажевац 20. века, други део 1945–2000“, 
стр. 136. 
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Удруживањем задруга, ПП Комбинат „Џервин“ прераста у пољо-
привредно-индустријски комбинат и постаје носилац развоја укупне 
пољопривредне производње и развоја прехрамбене индустрије на подручју 
општине Књажевац.  

Ван ППК „Џервин“ је остала и радила Пољопривредна задруга 
Жлне, настала 1960. године издвајањем дела територије од Пољопривредне 
задруге „Напредак“ Књажевац, уз истовремено спајање са задругама у 
Кренти и Мучибаби, а 1972. године  припојена јој је и задруга „Подвис“. 
Задруга Жлне се интегрисала у „Стокопромет“, Скопље 1975. године и кон-
ституисала као ООУР Пољопривредна производња „Жлне“. Циљ ове 
интеграције био је изградња Извозне кланице, што је и остварено. Извозна 
кланица у Књажевцу изграђена је 1982. године заједничким средствима 
ООУР Жлне и „Стокопромета“ Скопље.  

Удруживањем земљорадниче задруге постале су економски и 
кадровски способније и снажније у свом пословању. Свака основна органи-
зација коопераната (задруга) имала је организовану пољопривредну службу. 
Преко 65 пољопривредних стручњака,  инжењера и пољопривредних 
техничара покривало је производњу на 49.338 ха обрадивих површина, од 
чега 7.043 ха у друштвеној својини и 37.021 ха у својини индивидуалних 
пољопривредних произвођача на подручју општине Књажевац.  

Крајем 1982. године у оквиру основних организација коопераната 
(задруга) формиране су основне јединице по врстама производње: за ратар-
ство, повртарство, виноградарство, воћарство и сточарство. 

Пољопривредно прехрамбени комбинат „Џервин“ је седамдесетих и 
осамдесетих година 20. века био међу највећим пољопривредним комби-
натима у Србији и Југославији, препознатљив по својој организацији, по 
моделу функционалне комасације, по широком програму производње и 
квалитету производа за домаће тржиште и за извоз. 

У својој историји књажевачка села најбржи привредни и друштвени 
развој имала су у осмој и деветој деценији 20. века. У том периоду 
остваривани су највећи приноси у производњи житарица, живе стоке и сто-
чарских производа, у производњи воћа и поврћа. Сви радови у 
пољопривредној производњи обављани су пољопривредном механизацијом. 

Земљорадничке задруге (Основне организације коопераната), биле 
су носиоци организоване производње на друштвеним и приватним пољо-
привредним поседима на целој територији општине Књажевац. Готово све 
тржишне вишкове откупљивале су задруге. 

Задруге су учествовале готово у свим сеоским акцијама на изграњи 
објеката инфраструктуре: сеоских водовода, путева у изградњи и опремању 
просторија за сеоске амбулате, читаонице (библиотеке) и друго... 

Индустријализација је омогућила бржи развој пољопривреде и села. 
У новоизграђеним фабрикама у Књажевцу и околини запослење су нашли 
многи млади љуги, који су у то време због механизације пољопривреде 
представљали вишак радне снаге на селу. Осамдесетих година скоро из сваке 
куће на селу био је запослен најмање један члан породице. Већина 
запослених одржавала је везе са селом. 

У другој половини 20. века у селима су постојале многе институције: 
школе, задруге, читаонице; у већим селима: здравствене амбуланте, поште, 
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затим месне заједнице, месне канцеларије, продавнице, кафане, културно-
уметничка друштва, спортске организације... Највећи лични и друштвени 
стандард сеоско становништво имало је седамдесетих и осамдесетих године 
20. века. Сеоске земљорадничке задруге имале су главну одлучујућу улогу у 
развоју пољопривреде и села у 20. веку. 

 
*** 

 
Процес убрзаног распада и нестајања села у Србији почео је деведе-

стих година 20. века са распадом Југославије, санкцијама и блокадама и 
НАТО агресијом на Савезну Републику Југославију и наставио са такозваним 
демократским променама 2000. године, криминалном и непоштеном 
приватизацијом друштвене привреде. Радници који су деценијама градили 
и развијали своје фабрике да би у њима радили они и њихова деца, остали су 
без посла и нашли се на улици. Многи нису успели ни пензију да остваре. Са 
фабрикама нестале су и земљорадничке задруге које су биле главни носиоци 
развоја пољопривреде и села. 

На почетку 21. века нова власт у Србији није имала довољно слуха за 
село и сељаке са малим пољопривредним површинама у чијем је власништву 
80% поседа пољопривредних површина. Држава је дозволила да у првој 
деценији 21. века две трећине пољопривредних организација – задруга и 
комбината оду у стечај и буду затворене, иако за њихову санацију и обнову 
није требало издвојити велика финансијска средства. Села и сељаци 
заборављени, а цена висока. Сеоско становништво у Србији из године у го-
дину драстично се смањује. Једна четвртина села налази се у фази нестајања. 
Од 4709 насеља-села у Србији њих 1200 је у фази нестајања.40 

Не територији општине Књажевац у зони нестајања налазе се 50% 
села. Према попису 2011. године, 20 села имала су од 3 до 50 становника и 24 
села од 50 до 100 становника.  

Данас – 2017. год. према подацима општине Књажевац у 20 села 
живи укупно 178 становника, а 2011. године било их је 344 – мање 48%. У два 
села, Репушница и Папратна, нема становника, четири села имају од 1 до 3 
становника, 13 села од 3 до 20 становника и једно село има 30 становника.  

 
*** 

 
Последњих година Влада Републике Србије даје подстицајна сред-

ства за пољопривредну поризводњу. Међутим, село није да би само 
производило храну. Житељима села треба пристојан и достојан живот. Селу  
су потребне институције и организације које је некада имало: задруга, шко-
ла, продавница, здравствена амбуланта, пошта. Селу треба саобраћајна 
повезаност са градом, која житељима омогућава повољне услове за пласман 
пољопривредних производа, школовање деце, здравствену заштиту, кул-
турни развој и друге потребе.  

Влада Републике Србије је ове 2017. године, са закашњењем од скоро 
две деценије, схватила да напуштена села у Србији без задруга не могу бити 
                                                        
40 Извор: РЗС, 2017. 
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обновљена, па је донела одлуку о оснивању 500 нових задруга у селима у 
наредних пет година.  

У свету данас постоји 800 милиона задругара организованих у 
750.000 задруга. Око три милијарде људи послује преко задруга (Одбор за 
село САНУ 2017). 

После пола века пропадања села у Србији и у време када је задру-
гарство у свету доживљавало развој и експанзију, оно је у Србији нестајало и 
проглашавано као рецидив прошлости.  

Пример из Европске уније – Данска, земља двоструко мања од 
Србије и за трећину мање становника, има 190.000 запослених у пољопри-
вреди и прехрамбеној индустији, док је у нашој земљи два пута мање. Ова 
скандинавска земља је у 2016. години имала извоз у вредности од 20 мили-
јарди евра. Данска пољопривреда почива на добро организованим 
задругама. Данско задругарство засновано је на три основна правила. Прво 
је да кооператива функционише по принципу „један фармер – један глас“ без 
обзира на величину фарме, други да су задруге у заједничком власништву 
свих коопераната, који на крају године на годишњој скупштини одлучују 
како ће усмерити остварени профит и трећи да њихова кровна удружења 
гарантују откуп целокупне пољопривредне производње. Ова три принципа 
готово да се нису мењала од оснивања Задружног покрета Данске крајем 19. 
века. Скоро по истим, или тачније приближним правилима земљорадничке 
задруге у Србији су пословале од краја 19. века до деведестих година 20. века.  

 
*** 

 
 

Задружни дом у Јелашници, грађен између два рата (данашњи изглед) 
 
 
Прехрамбена идустрија у Књажевцу осамдесетих година 

20. века 
 

Развој прехрамбене индустрије у Књажевцу почео је са изградњом 
Винарског подрума у Књажевцу далеке 1929. године. 
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Подрум запремине 10 вагона изграђен је 1929. године Наредне го-
дине је дограђен за још 50 вагона, а 1931. године изграђена је бетонска 
цистерна запремине 100 вагона. Године 1931. Виноградарска задруга Кња-
жевац имала је 300 задругара. Поред виноградара, чланови задруге били су 
и многи трговци и занатлије.  

 
 

 
Године 1978. извршена је реконструкција, проширење и модерни-

зација смештајних капацитета Винарског подрума. Исте године изграђена је 
савремена хладњача капацитета 5.500 тона.  

Године 1979. изграђена је нова фабрика „Тимофлора“ на локацији 
„Језава“ поред индустријског колосека, капацитета 22.000 тоне готове робе 
асортимана: топла прерада воћа и поврћа, дехидрација воћа и поврћа, дорада 
и прерада шумских плодова и паковање чајева.  

Године 1982/83. изграђена је Фабрика специјалних сирева „Џерси“ у 
Књажевцу. Фабрика је почела редовну производњу 1984. године капацитета 
85.000 литара дневне производње млека.  

Године 1982/83. предузеће „Стокопромет“ из Скопља изградило је 
савремену извозну кланицу у Књажевцу.  

Капацитет кланице – у једној смени 120 јунади или 800–1000 јаг-
њади. Годишња производња кланице – свеже говеђе и овчије месо 2.200 
тона. Кланица је запошљавала 50 радника.  

 
*** 

 
По приносима и укупној производњи житарица, воћа, поврћа, мле-

ка, меса и прерадо пољопривредних производа, општина Књажевац је 
осамдесетих година 20. века била међу најразвијенијим подручјима у Соци-
јалистичкој Републици Србији. У периоду од 1970. до 1985. године у 
примарној пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији инве-
стирано је укупно 75 милиона немачких марака.  

У пољопривредној производњи, у приватном и друштвеном сектору 
и у прехрамбеној индрустрији радило је укупно 6.150 радника, од тога било 
је 4000 удружених пољопривредних произвођача са готово истим статусом 
као и радници у сталном радном односу. Годишњи извоз пољопривредних 
производа износио је 30 милиона немачких марака.  
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ВЕЉКО МИХАЈЛОВИЋ 
СЛИКАР 

 

 

 
 

 Вељко Михајловић, 1948, живи и ради у Београду. Излаже по  циклу-
сима и самостално; 202 самосталне изложбе, од тога 49 у Београду. 
 
1979. ВОЋКЕ ПОВРЋКЕ, графике;  
1982. ЛЕТИ БЕОГРАД, графике; 
1984. ХИЛАНДАР, графике; 
1985. ЉУБЉАНА, графике; 
1986. СВЕТА ГОРА, графике; 
1987. МОРЕ, графике; 
1989. СЕНТАНДРЕЈА, графике; 
1990. КРКА, цртежи; 
1991. СЕКИРА И ИКОНА, објекти; 
1993. СЕНОВИТА БИЋА СТУДЕНТСКОГ ПАРКА, графике; 
1994. УНА, цртежи / РЕАЛНОСТ МАГИЈЕ, уља; 
1994. ГЈОТАКУ НА САВИ, отисци речних риба; 
1995. ВЕЛИКА ЈЕ НЕБЕСКА СРБИЈА, цртежи; 
1996. БАНАТ, графике; 
1997. ФИОКЕ, објекти; 
1998. СЛИКА ПОСТАЊА, уља / РУПЕ, објекти / ХИЛАНДАРСКА БЕЛЕЖНИЦА, цртежи; 
1999. ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА, уља / СЛИКЕ ОТКРИВЕЊА, уља /  ГЈОТАКУ, мор-
ске рибе, ГЈОТАКУ У БЕОГРАДУ, отисци речних и морских риба; 
2000. ОПЕТ РУПЕ, објекти; 
2002. ДАЛЕКО ЈЕ САНА РИВЕР, уља / ПЕТРОВА ЦРКВА, графике; 
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2003. ХРИСТОВ ВЕНАЦ, цртежи / РАЧА УКРАЈ ДРИНЕ, графике;  
2005. КОТОР, графике;  
2006. ЖИЧА, графике / РУДНИК, уља / СТОТА, цртежи / СТОКХОЛМ ̓ 90, графике; 
2007. МАНАСИЈА, графике / СТАНИЦА БЕОГРАД, графике; 
2008. СЕОБЕ, графике; 
2009. БАТО-МУШ, цртежи / МОСТОВИ ПАРИЗА, цртежи; 
2009. КАЛЕМЕГДАН – ЗИМА, темпере; 
2010. АНЂЕЛИ ЖИЧКЕ ЕПАРХИЈЕ, графике; 
2011. КРУГОМ ДВОЈКЕ, графике; 
2012. СТУДЕНТСКИ ПАРК НОЋУ, уља / СТУДЕНТСКИ ПАР ДАЊУ, уља; 
2013. КОНСТАНТИН, графике / ВИВАЛДИ НА САВИ, графике; 
2014. СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ НА МОРУ, цртежи / СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ НА МОРУ, графике; 
2015.   СТАНАРИ, уља; 
2016. ПРОЗОРИ ДУШЕ, цртежи / САЗВЕЖЂА, цртежи; 
2017. КАРСТ, уља / КАТА НЕСИБА, илустрације / ЦИРИШКИ МОСТОВИ, графике / 
КОТОРСКЕ ПРИЧЕ, цртежи. 
 
 Неке од ових изложби приказане су у Младеновцу, Брусу, Земуну, Љубљани, 
Ваљеву, Новом Саду, Никозији, Книну, Будимпешти, Атини, Сремским Карловцима, 
Крагујевцу, Сенти, Лесковицу, Зајечару, Бору, Врбасу, Темишвару, Бијељини, Бања 
Луци, Перту, Пожаревцу, Неготину, Котору, Тивту, Херцег Новом, Будви, Невесињу, 
Српском Сарајеву, Торонту, Зрењанину, Панчеву, Сегедину, Краљеву, Чикагу, Бан-
ском, Старчеву, Приједору, Хаскову, Самокову, Бајиној Башти, Габрову, Прокупљу, 
Софији, Монци, Вршцу, Димитровграду, Пироту, Врању, Милану, Монтреалу, Милтону, 
Ужицу, Рашкој, Новом Пазару, Косовској Митровици, Станарима, Смедеревској 
Паланци, Матарушкој Бањи, Скопљу, Пријепољу, Деспотовцу, Братислави, Паризу, 
Сентандреји, Трнави, Цириху, Зубином Потоку, Трстенику, Мећавнику, Нитри, Чаје-
тини, Прибоју, Кошицама, Ванкуверу, Руми, Сремској Митровици, Врњачкој Бањи, 
Комарну, Александровцу, Старој Пазови, Лазаревцу, Горњем Милановцу, Књажевцу, 
Ивањици, Ариљу, Скадру, Рипљу, Јагодини, Петровцу, Кладову, Доњем Милановцу, 
Мајданпеку, Смедереву, Риму, Подгорици, Тузли, Брчком, Добоју, Теслићу, Обренов-
цу, Мадриду, Врабову, Сарагоси, Лозници... 
 
 
 
 
У овом броју, на корици и илустарције у књижном блоку, графике из серије 
Хиландар, сликара Вељка Михајловића. 

 



 

 

  
Вељко Михајловић, Хиландар, графика 



 

 

 
ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 

 
  
 
 
 

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