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ВЕЗ НА ВЕТРУ 
СЛОБОДАНА ЏУНИЋА  

Избор из прозе 
 
 

Слободан Џунић 
 

БАБИНЕ ДЕВЕТИНЕ 
 
Све године нису 

тако родне, наравно — 
после седам дебелих кра-
ва међу људе се стушти 
понека мршава. И у Рем-
ску наишла једна таква; 
„Неродна, па страшна, па 
гадна, па гладна”, гово-
рио свет. „Још коњи соп-
ствене репове да гризу и 
одојчад мртвим мајкама 
сисе, као што је било 
некада, и ми смо печени! 
Излечени од свег, наро-
чито од живота!” 

Да, голем и богати 
ремштански атар добро 
били опустошили суша, 
губари, голубачке муши-
це, поплава и крупавица, 
и, дабоме, Пенча и Пен-
ка: чувари пољског реда и 
закона. Стога многи чак 
помишљали на смрт: 
празни им амбари, бурад и каце, а што је још горе – трбуси! ,,Да тога није”, рекну, 
,,с осталим би се некако справили! Али, кад је овако, нема друге већ да се мре!” 

Но, чим пукло пролеће и све около озеленило и замирисало, па и камењари, 
Ремштани дигли руке од смрти. „Погледајте како је убаво време — ко је јуче умро, 
данас се покајао”, трпајући младо зеље, коприву и прва перца лука у изгладнеле 
торбаке, неки се и шалили. „Камење се ипак не једе нити се сало прави кад се гра-
бово лишће брсти! Но, све може бити добро ако се још мало каиш притегне и још 
за коју рупу сузи! Зато сад нико не треба да мре – само да се до жетве одржи!” 
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Нешто сасвим друго, међутим, десило се тада са Пенчом – говорио је из дана 
у дан: „Одрж га и придрж ти, ја више не могу! Да сам јуче умро, данас би се радовао 
– мени се мре!” 

На запрепашћење свих, предавао се, и то у време кад су никле наде да из 
невоље може да се исплива. ,,Ни на памет ми не пада да стежем каиш”, дода 
одлучно, ,,да га кварим и бушим нове рупе!” 

Мало је ком у Ремској ово ишло у главу; да се курјак коме нема премца тако 
лако са смрћу мири? Не, то је незамисливо, тек у то чудо добро мора да се завири. 

„То што он прича”, закључе људи разложно, „то су бабине деветине! Лага-
рије... Њему уопште не сме да се верује! Лаже све што каже!” 

У ствари, помислили најпре да се шали; да онако говори киван на судбину 
што му у међувремену Пенка није накотила пун амбар деце. „Секира се човек, па да 
себи одлакне!”  

Доиста, Пенчу већ избиле прве седине, а од наследника ни корова – опет се 
појавила опасност да се затре Ристина печалбарска семка. ,,Да бар Пенка хтеде да 
се опраси, или бар ождреби, кад већ неће да се отели”, многи се смејуљили предла-
жући за стару породичну бољку опробан лек: да и Пенча једном оде у печалбу. 
„Можда ће онда и он у ижи да затекне нешто, кад се врне? Неку расклаћену семку”... 

Пенча је о томе имао нешто другачије мишљење. Што се печалбе тиче, и пре 
тога је изјављивао често да му ни на ум не пада да из Ремске креће на далек и опасан 
пут као што беше онај што толико загорча живот оцу му, па и Ремској, и ко зна још 
коме испод Дивље планине, а сад је само наглашавао: 

„Бољи рудник од нашег атара мени не треба! Није за бацање један боговски 
колач”... 

Рекне кратко и јасно, неопозиво, што су сви примали с великим разумева-
њем – имали су на уму шта се с тим атаром и божјим колачем од Пенчине женидбе 
наовамо дешавало. Објасни и јаловост Пенкине материце: „Што ће ми деца памет-
нија него што сам ја? А тупавија? Хе, хе... Како да опстану међу разбојницима као 
што сте ви!. . . Полако, ипак, рекао сам већ: чуће се једног дана, видеће се”. . . 

Хтео, веле, да каже једноставно, као што је и говорио: „Један је Пенча, један 
има и да остане!” 

И то људи прихватали с разумевањем: огадила му деца док је сам био дете: 
онолике батине, гладовања, женидбе мотком, штројења, гурање под лед, и тако 
даље. „Која је животиња сем њега тако нешто могла да претрпи?” У том уверењу 
подржавала их и Пенка: „Све што је до мене и њега, чинили смо и чинимо са много 
добре воље – ни на њега ни на себе не могу да се пожалим, хи, хи... Часно изврша-
вамо и главну брачну дужност и споредне! А остало”... 

Према њој, то остало – остало је нејасно: ни нечија заслуга, ни божја кри-
вица. 

Пошто је овај узрочник Пенчине жудње за смрћу успешно отклоњен, Рем-
штани почели да га загледају још подозривије – чачкали га са свих страна да им 
каже шта га онда боли? Зашто животољубац превејани више живот не воли, зашто 
лисац препредени с њим неће више да се рве? 

,,Шта имаш против њега, ајде, реци? Мази те, бре, и глади откако си се пу-
као! Све ти чини”. .. Да га није спопала црна бољка, чума, јевтика, грозница, сараџа? 
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Присећали се како их својевремено Пенка плашила: „Ако нас двоје макар поми-
слимо да у туђе дирнемо, све невоље имају право да на нас кидишу!” Да ове невоље 
нису дошле по своје? 

„Па и време је! Ех, камо те среће”... 
Изгубљено одмахујући руком, Пенча одговори спремно: ,,У томе и јесте 

ствар што ме ништа не боли, што не знам где је у мени квар! Иначе, кад би узрок и 
име својој болести знао, било би лако: ударим јој ћутек – месо, ракију и вино, и она 
одперја уз лелек! ,,Али”, спусти глас обојен у црно, ево одскора ништа му се не једе 
и не пије, штавише, не жели ни да се побије с неким — једино му се мре! И, пошто 
је тако, шта вреди што се он и живот одвајкада онолико мазе и љубе? 

„Зашто онда да чекам? Боље што пре!” 
И овог што се тиче, није говорио неистину – многи се сетили једног изузет-

ног случаја; кад нека тешка бољка била спопала чичу, то јест њега, курјака Пенчу. 
Сви се тада забринули, наравно, нарочито жене. Па ће Луда Велика: „То је од ракије 
и меса!” Па Таранчуг Роса: „Није, већ од оне опалије, од вина и беса!” Онда ће и 
Наша Даринка: „Није ни од опалије, ни од оног, но од свакаква мрса!” 

Да би се брзо дигао из постеље, њих три (већ у то доба увелико уседелице и 
распуштенице, а не виле чесмарице, загоркиње и скобаљице), препоручиле му два 
лека: да до смрти обилази грешно, и мрсно никако да не ставља у уста. 

,,Не може ни отпозади”, казале му, веле, „снага само на уста улази”. 
Просто, само мртвом магарету оно да исправља; ни трње да не вади из жен-

ских пустиња, камоли виле да лови за тртичњаке, кажу, оно што је најслађе. 
Читава три дана живео тако, по туђем нахођењу, не како су захтевали тор-

бак, душа и тртица. Наопако, па јасно, срдио се највише на себе, због тога, после. 
„Као свака будала, коњ и сомина – проћердао сам толики живот! Испадоше дуги 
као столетна гладна година – ништа за та три дана нисам ни такао, камоли да сам 
устима и скобаљу примакао што им треба! Ни леба нисам јео!” 

Почео да скапава; свет почео да га жали, као у доба кад је био свети Угурсуз. 
„Страдалник, болник, испосник”, лупета. „А до јуче живео као бег, па здрав као 
дрен, као брег широк, нарочито у бревенецима и ручердама! Кад нешто шчепа— 
мани”... 

Ко зна шта би било с њим да га женица лисица није подсетила у ком грму 
лежи зец, на који начин да се исцели. „Оће, бре, оће да ја останем млада удовица!” 
Сместа се лупио у чело, причале су ремштанске шегобије, да га заболи, да се сасвим 
опамети: разуме се, пошто другачије није могао, свет на тај начин хоће да га умори! 
И то сад кад је помоћу златооке Пенке живот колико толико средио. 

,,У томе је, значи, ствар! Пропале жентураче оће да ме намаме да себе зада-
вим сопственим рукама? Да, тако рећи, издахнем у најстрашнијим мукама што се и 
њима нисам оженио? Е, неће га, вала, мајци, нико то од мене да дочека! Па да сам 
хтео да се бесим, ја би се одавно обесио! Без туђе помоћи!” 

Истог часа ударио по старом. „Месце и месиште, ракију, ракијицу и ракиј-
чину, винце, вино и винчину, где шта заломим! Па женштор! По ендецима, шуми, 
шталама, у трњу, конопљишту и врбацима, калајишем где стигнем!” „Све што нађе 
на ђубришту”, веле, ,,што нико други неће!” На опште згражање, дакле, бољци за-
дао такав ударац да од њега побегла главом без обзира – протрчала, кажу, сва 
околна села, плачући: 
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„Тако сам се ја у гостима код курјака провела! Зато га више и не волим! На-
шој брзој љубави дошао је још бржи крај!” 

Сетивши се тога, Ремштани доконали трезвено: „Пошто није ни прво, ни 
друго, мора да је треће! Не мора увек бити десето. Значи, опет оће да нас насанка 
псето!“ 

Изгледало је тако: лоша година и њега као жега лист усукала; и он утањио 
глас, опустио брчине, савио рогове и подвио репине, стисао зубе; ни скобаљем се 
више не размеће. С друге, пак, стране кад се погледа, с лица, нос у њега још се није 
издужио у кљун као у многих од њих; још му се уши не провиде; још му трбух није 
као да га нема нигде. Очигледно, на свом каишу још не буши рупе –  с времена на 
време чак се похвали како у његовој ижи брашна, капљице пусте и месишта има и 
више но за лек, у шта нико и иначе није сумњао. 

„И отео би и убио лопов, не само украо; да нема!” 
У томе је, дакле, ствар: у мршавој, гадној и гладној години, Пенча њима, 

мудрим и поносним Ремштанима, неку дебелу ујдурму спрема. „Е, неће га, вала, 
мајци ни он! Сад му неће упалити кец!” 

Појавили се тада знаци који су расипршили све њихове гнусне претпо-
ставке; који су све у Ремској уверили у скоро курјаково пресељење са земље на небо; 
у ништавило. Били су то заиста знаци који не варају: ,,Ни највећа варалица тако 
што не би могла да измисли а да се одмах не ода”, рекли многи. Елем, чим га човек 
или куче залају, уместо да, као доскора, потегне штап, тојагу или секирче, и – тап! 
по глави, међу рогове, веле, или по леђима и туру, он је сад, без трунке мржње и 
буне у гласу, зборио меко, скоро као јагње: 

„Ако, само лај! И уједи ме, биј, па ми се и на главу посери, ако ти је толики 
ћеф!“ 

То је био први сигуран знак, сам по себи довољан да се човек прекрсти: овде 
су ђаволови, не божји умешани прсти! Пробе ради, један га по чутури чвокне, други 
клепне и звекне, а трећи га и негде другде чукне и кљуцне. Ипак, нико даље не иде. 

„Где у сокаку да се распасујеш и растерећујеш”, објасни свет своје уздржа-
вање, ,,те да му на глави оно радиш, то је једно, а друго: никад се не зна шта курјак 
има под капом!” 

Том првом знаку, сутрадан се придружио други. Идући кроз село погледа 
упрта у земљу или даљину, Пенча насред друма застане, у дну сокака – као да види 
нешто што нико други на свету не види. „Пашу у рају, благослове пакла”, рекну 
људи: „страх да те ухвати само од његова погледа! Цакласт, па стакласт – сасвим 
изгубљен! Просто мирише на смрт! На тамјан, опело, босиљак”...  

„Ма, минуше ли оно покојне виле чесмарице, загоркиње и скобаљице, или 
је то старо женско гробље”, прошапуће, сам са собом разговара, но да га не чују сви, 
нарочито Луда Велика, Таранчуг Роса и Наша Даринка. Почне и да ее каје што у 
своје време није пустио оца да га испод леда удави – што родитеље ниједном у жи-
воту није послушао. „Сад ћу, чим се попнем горе!” 

Споменувши врле покојнике, Ристу и Дену, како је спреман да се тог часа с 
њима састане, одазове се сват-Тани и инвалиду Климентију. У међувремену 
помрли, и они га, ено, са неба позивају: један показује буклију, стисао је, пази да 
му, напрсла, не исцури и у његова, Пенчина уста одцури, а други – сакат игра на 
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двема штакама! „Тражи да му понесем цело туце”, рекне; „ваљда су му у некој небе-
ској крађи и ребра и руке, не само обе ноге трипут поломили! Оћу, дабоме, како да 
нећу!” 

Одазива им се орно; нешто обећа и Лудој Велики, Таранчуг Роси и Нашој 
Даринки: послаће им одозго једног младог, седобрадог ђувеглију. стогодишњег! 
„Да он бабе калајише! Од колена па навише ... 

Онда Пенку узме да жали. „Сирота она, моја женица! По смрти ми неће и-
мати никог да је бије и вређа... Ко ли ће, боже, мелем да јој ставља на ране ако је, 
ни криву ни дужну, премлате комшије што се на туђе наша преместила међа... Кога 
ли ће она после за ортака, те да главну брачну дужност и тад извршава како је са 
мном извршавала? Без грешке”... 

Полако и занесено, потом пође даље – смрт уздиже и велича. 
Уопште му није страшна, рекне, а тако и мора бити кад је одувек прави човек 

а не човек-стрина био. Никог трипут запалио, никог двапут убио... А ако је ипак ту 
и тамо неког по тикви тојагом или секиром клепнуо, другом шамар пљеснуо, ребра 
поломио и све му живо и мртво испсовао, петог преварио, а десетог још и насама-
рио, само је позајмљено вратио.  

„Све је на земљи плаћено! Рачуни подмирени, руке чисте – може се сло-
бодно горе!”  

 
(Слободан Џунић, Курјак, Београд, 1971, стр. 88–93) 

 
 Дабогдаде ... Прокле Игњата да се запече и да под себе не може да иде, да 
приштоше:  

 ''И да се стално умочује и усерује; црвје по њему да лазе као по убогом Ла-
зару, и од ране и муве што падају на ране и пљују и плоде црвје да га бране пород 
и род и његова ћерка Роксана, и од црвје, ране и муве да не могу да га одбране; на 
уста да му излази нечист, сва говна што их у животу поједе и на тртици црној 
душа; зевња ни мртвог да га не прими, него да га избаци горе, чим је додирне ње-
гова погана лешина, чамове даске између којих је закована; ни мртвог Евдокија 
да не може да га излечи, кад се од неке страшне болке разболи, камоли живог, и 
душа стално да му смрди и мирише на чамовину и на поган, пре но што му изајде 
на тртицу, те да му ни због тога нико не приђе, да му макар водицу донесе, 
уместо меда пчеле отров да му уносе у трнке, и восак од оног и од свих ројева да 
му је само за погребне свеће, а не и за славске и свадбене; огњиште да му се ископа 
и славска свећа да му угасне, и род да му се затре; одсад па докле сунце греје само 
да је божјак, ''млого гори од оног што га туј скоро, некња, пусти у ижу''; жив да 
се распадне и мртав никад да се не распадне, него да се и са њим мртвим дзвери 
свет; зевња да је тешка не само њему него и свима његовима, и да не могу да је 
газе него да им је као да је носе на глави; и све да им је тако до скончанија конца. 
Арам и катран!'' . 

(Слободан Џунић: Медовина; Просвета, Ниш 1979, стр. 19) 
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РАСПЕЋЕ 
 
Не зауставља више ветрове – 
као из ноћног мрака они исходе из њега, 
и кроз његово црно грање путују као преко пустиње, 
или очај преко човековог лица; 
око њега и у његовој расплинутој сенци, 
не застају свадбе, литије и љубавници, 
ни путници и пастири са стадима оваца и коза: 
одавно није славолук под којим поворке момака и девојака 
плету цветне венце љубави 
 
Каткад само, у доба свлака, змија мине кроз трње близу,  
скине кошуљицу и отрову продужи ход; 
од његове усамљености и несреће неналик на иједну другу,  
птице беже ко од авети која расипа таму и јед:  
на свом путу ка гнезду и птићима у њему,  
или у далеки крај, 
изнемогла или рањена, тек понека слети на неку његову грану,  
кад мора, од умора; 
тад јој је то дрво једино прибежиште и нада – 
оно и та птица постају два сродна бића која из сличног горког искуства 
говоре истим језиком, не схватајући једно друго,  
оно мртвом тишином, 
она тишином или крицима бола и беспомоћности 
 
Ништа оно не осећа, чак ни ударац секире који следи; 
из тела распета на ветровима, ка небесима, светлости и даљинама 
само пружа голе гране као црне мртве руке – 
у његовом шупљем деблу, згорелом на огњу живота, под кором,  
тамо где је некад срце куцало водоскоцима и слаповима љубави,  
сада се гнезде стршљени и осе: 
зујећи љуто, њему певају опело а осана сопственом животу 
 
Црно изнутра, црно и ровашено споља,  
на видику и у сопственој пустоши и осамљености,  
из које ове осе и стршљени излећу попут црног цвећа зла,  
ништа не каже, јер у свом несмислу зна да нема коме,  
ни шта, 
јер је све речено, у прошлости и за будућност, 
ни да је можда поцрнело кад је сазнало истину о свету, 
да је истина о свету и коначна истина о њему: 
да су га не јаки ветрови, моћне секире и муње и громови, 
већ гмизави црви разровали и спалили му славолуке, 
под којима је, с ружама у дану, љубав путовала у непролазност 
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Можда се збиља једног давног јутра пробудило,  
као човек који је дуго сневао лажни сан,  
погледало око себе жедно, и као сунђером упило велики свет,  
као што би урадио многи човек, да га појми,  
и у том часу поимања постало као уклето, 
жив распети с оцтом на жедним уснама, са сољу у ранама и трновим венцем, 
који негде около кружи, невидљив – 
као да је стигло из неке подземне песме, 
реке смрти по којој оно и човек пливају од рођења; 
опијено сопственом пустоши и самоћом, 
без очију и суза можда још гледа очима исплаканим, 
баш као човек, 
како земља из ребара точи плодну и освежавајућу крв,  
за дане пупљења и обиља, 
и птице како мимо и понад њега пролазе и одлазе,  
у јатима или појединачно, 
на Југ, Север, Исток, Запад и било коју другу страну и нестрану,  
ка небесима и даљинама које нису и никад неће бити његове,  
тамо где оно није, и не може бити, сем можда овако,  
са опором сенком и црним скелетом у нечијем сећању и видокругу,  
угашено 
 
Можда би некад и побегло од себе и своје пустошне усамљености и немоћи, 

да може некуд из земље у коју га је судбина семком укоренила; да остане ту и 
иструли делећи с њом добро и зло, па и кад добра нестане а зло постане толико 
кобно и заразно да уђе и у ваздух и птице 

 
Али зашто га човек буди из његовог живог мртвила,  
кад му је можда овако најбоље, напокон, као и њему? 
Кад можда себе и свет оно осећа и на неки други начин, ван људског, 
из неке непојмљиве димензије? 
Можда оно ни сада није усамљено, далеко од своје шуме,  
ко што бива и с човеком, често, 
да је са својим светом и у њему баш најусамљенији,  
кад му његов звездани хук, тишину и мрморење,  
не прекида бучна свакодневна врева и исповест и монолог,  
свој или туђи, у мноштву? 
Можда баш сада у себи и својој последњој тишини,  
пред ударац секире који еледи, 
из оне непојмљиве димензије и сопственом слепом вољом,  
дозива неке мртве и живе, минуле звезде, праскозорја, гнезда и птице, 
песме, ветрове и муње,  
као и он, 
да му макар измишљеном путањом и као привид приђе одбегли свет, 
поворка судбина без краја, с крајем можда и црњим но што је његов 
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Или се то из утробе некад силног дрвета, 
што последњим листом умире у пролеће, 
одазивајући се глади и пустоши човека, 
старог свог творца и јединог, крајњег потомка, 
муклим једом и страсном мрачном жудњом да опет буде устоличен у светлости,  
као из морске пене и хаоса јавља и злурадо смеши  
мудри, развлашћени бог? 
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ВЕТАР 
 
Долази издалека и хита још даље, у неки последњи смирај, буру и исходиште 

који не знају ни за прво ни за последње; 
брз, лаконог и луд, као младо лане, и тих, смирен и мудар, као древни 

старци, час се прегони с облацима под небом, а час је доле, међу влатима, 
у врблогу трава ваљушка се с њима; 
нема амбиса који овај обесни ждребац не може да прескочи 
 
Оштар као најбриткији мач, благ и сув, горак и слан, леден и жежен, љут 

попут змије шарке, мирисан, и тежак као хиљадугодишње бреме, као смртни ков-
чег загушљив, пун спарне влаге, богатих плодова и јужине, 

благородан као млеко материно,  
лепи одрпанац, скитница; 
завирује тамо где је ретко ком дано, канџија и шиба, лепотицама мрси косе, 

плавило небеско и сунце отвара пупољку, благословену ђурђевску кишицу носи у 
пазусима, на раменима и под крилима, 

нештедимице је расипа по брду, долу и пољу, свуда 
 
Развигори васколике шуме божје по свету, и покрове за увек живу земљу 

саздаје од лишћа ватрених боја у јесен, и законе мења безакоњем, као у игри; 
из корена чупа еукалиптусе, храстове и баобабе, стабла с корењем старијим 

од сваког памћења, и, дишући из орахове љуске и неке џиновске шкољке, попут 
највећег мангупа прашину сваком баца у очи, 

разбацује тамо-амо кровове и људе, мења облике невидљив, и у виду црне 
пијавице, протегнуте од неба до земље, или у било ком другом виду, стеже свет до 
прскања: носи црну жетву огња, смрти и разарања 

 
Велике реке и мора избацује из корита, снажне лађе и бродове разбија о 

слане хриди и сурвава их на дно морско, у мрачне мреже лови сунце и месец, и у 
мишју рупу сатерује лавове, медведе и љуте рисове, 

војске камила нагони да падају ничице у облаке прашине жуте и смртоносне 
увијене као у неки погребни плашт; 

као најстрашнији бог, док удариш дланом о длан, од плодних равница саз-
даје пржине и суморне пустиње да вавјеки вјеков онде џикљају пелен и драч 

 
Помера брегове и планине, премешта прерије и саване, у стенама ваја ли-

кове, иконе свете, неразумљиве шаре и распећа разблудна; 
цичи, грми, певуши, звижди, пева, лаје, уједа, успављује, буди, кези оштре 

зубе као бесан пас, скичи, зановета, умиљава се крај ногу твојих и мојих бешумно и 
љупко, као верно куче, 

свије се у утробу праматере и отуд завија као гладан, крвожедан вук, 
риче попут лава, гризе земљу и камен, и опет и опет само шуми у гранама и 

лишћу, благо 
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Њише звезде и небо питомо и у сјају, љуби се с љубичицама и другим цвећем 
и биљем, крила даје птичјим крилима, гљиве позива на гозбу по ливадама мокрим 
у пролеће и у јесен и у шуме, пчеле и птице са семењем у кљуну шаље с једног краја 
света на други, па тамо где није било ничег после букти све живо, 

као да је кроз свет прошла нека чудесна рука миропомазана 
 
Непрекидно долази издалека, из орахове љуске и неке џиновске шкољке, 

увек у себи ниоткуда не долази и никуд не одлази, 
само хита до ко зна којег дана далеко, у неки последњи смирај, буру и исхо-

диште који не знају ни за прво ни за последње —. 
 

(Слободан Џунић, Слапови, Београд, 1972, стр. 15–19) 
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ВЕТРОВИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ 
 
IX 
 
Уместо на смрт осуђена на живот, да животом испашта свој грех, зачумена 

Маруша и из Селачког дола запути се тамо куда је очи воде и ноге носе: где је нико 
не зна и никад није чуо ни за њу ни за оно што јој се десило: да даје хлеб гладнима, 
воду жеднима и руку слепима, и да чини и оно што може и оно што не може и љу-
дима и нељудима – оно што јој Мирча Бачев беше рекао: е да би нашла изгубљену 
душу и колико-толико обелила и изнутра црн образ. 

(Опет) пењући се уз литицу, и са литице на литицу, и у сунце и облак, и спуш-
тајући се са сунца и облака у шумарак, и из шумарка у вододерину, и из вододерине 
у камењар, змијарник и долину, у часу кад се сунце са источне, византијске стране 
премести на западну и када дуге сенке по долини и бреговима наговестише 
ићиндију, прескочи Чумин поток и спусти се на зараван недалеко од Копривштич-
ког крста. 

„Помагај бог”, рече човеку за кога није знала да је у прошлости потрошио 
будућност: сав у дрпољима, погрбио се, сав се спекао, смањио се до макова зрна, 
тресе му се и тојашка у рукама, седи на ледини, не виде му се ни ноге ни седало, 
зарастао у црну брадурину као поп блеји у неколико мршавих оваца које по ледини 
штрпкају оскудну траву, и у исто време смеје се тако да му се од смеха разваљују 
вилице. 

„Бог ти помогал”, човек јој тојашком препречи пут. „Али оваквима ко што 
сам ја, тешко да помогне, и затој си ми џабе назвала бога. Ја сам Злурад!” 

„Злурад?” Маруша стаде испред тојашке као испред змијурине, каквог там-
ног, мртвог зида. „Зар има и такви?” 

„Има, има, и колко очеш и колко нечеш! Сви се ми радујемо кад некога 
стигне неко зло, и кад је оно поголемо ми се још више радујемо, па трчимо да га 
разгласимо, да се радујемо и кад видимо да некој због тој пати! Затој сам се и спекал 
до маково зрно.” 

„Па што се тегај не обрадујеш и кад је некоме добро? Можда би се распекал 
и порасал у бабачка. И ти и сви ко ти.” 

„Очу, али не могу! Тегај не би бил Злурад него Добрурад! Од зло живим, само 
се на зло радујем! Ако оно превлада у свет, можда чу и да пукнем од сме!” 

„И, не бојиш се да од зло изгубиш душу?” 
„Не бојим се – ја можда и немам душу...” 
„Е па, кад је тека, обрадуј се и мен – стигло ме големо зло: трчи по мен, иде 

и с мен и пред мен! Пушти ме да минем!” 
„Нек ти је срећан пут”, Злурад скочи и од радости поче да скаче устрапачке, 

да рипа као ђаво без рогова и репа. Опет седе и, као да њоме удари по небу и сунцу, 
тојашком јој показа пут. „Иди на туј страну, да те стигне још поголемо зло! И да га 
видиш, па ако си и ти злурада да се радујеш и смејеш до јутре! Да уживаш.” 

Одблеја Злурад. 
Уверена да је Злурад лаже, да би се после, што је узела погрешан правац и 

залутала, и њеном, још већем злу, радовао и смејао, Маруша прескочи нанова 
спуштену Злурадову тојашку као таман, мртав зид и змијурину и закорачи ка тој 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 18

страни, па се после неколико корачаји осврну и, видећи да онде ни Злурада ни ње-
гових оваца више нема, као да их је прогутала ледина, толико да је морала да 
протрља очи и да се упита да ли је Злурад малочас уопште постојао, и оно њој гово-
рио, и она њему оно говорила, противно свом телу, предаде се очима и ногама, као 
и дотле: да је одведу, и однесу, према нечему што јој је било знано, и што мора још 
боље да сазна, да га, ако је тако нешто могуће, једном не би знала, можда тек у гробу 
заборавила. 

Ишла је, ишла, ишла, и – угледа у трњу старога и ћелавога човека, без капе, 
палта и џемпера: лежи потрбушке, из устију му бије пена, учини јој се душу 
испушта. Окрену га на леђа и виде и да је слеп. Сагну се, клече на лево колено, кра-
јем шамије обриса му пену и пође да своја уста као утопљенику положи на његова, 
да би му душу зауставила. И осети да базди на ракију. 

„Не чини то”, човек је одгурну. „Ако баш нечеш да испустим душу, говеђа 
лајна, лек за пијанице, нацеди ми у уста.” 

„Где са да нађем говеђа лајна?” она се усправи, погледа лево-десно, чак до 
тамо где беше видела, или измислила, Злурада. „Нигде близо ни говедо ни раба-
џија.” 

„Чујем муву говњарку, голему зујалицу. Погледај на коју страну лети, и там 
где она падне је човечиј смрад, али су можда и говеђа лајна.” 

Маруша погледа у висине и угледа брзокрилу и златнозелену муву: зелено-
свиленим и златастим везом опшива сунце и небескоплаву ваздушну мараму – паде 
иза јасена. Отрча до јасена, и иза њега не нађе човечиј смрад него свеже говеђе 
лајно, испало ваљда испод репа говеда неког младог рабаџије, на њему ону муву: 
шета, ужива, али не као злурад човек већ као свака весела и замишљена мува: чим 
је угледа препусти јој лајно и врати се у висине да доопшије сунце и довезе мараму, 
и Маруша узе лајно у шаке, донесе га и исцеди га човеку у уста: од његова сока, као 
чудотворног, човек још више оживе: као да га је попрскала босиоком умоченим у 
освећену богојављенску водицу. 

Маруша обриса шаке од лајна у прашини и о траву, па о своје прње, извуче 
човека из трња, и он стаде на ноге. 

„Чујем топот”, рече јој као да је види, и као да и тај топот, неко големо зло 
које јури према њима, види! И она виде топот: као да су пали из облака и сунца, из 
Злурадова смеха радости, попут какве чуме, на њих лети нека луда стока, луда кола 
и још луђа, љута коњица, а човек виче: „Бегај!” 

„На ти рука”, она му пружи десну руку. „Сама не бегам, ако бегам, бегамо 
заједно. Да несу Каракачани? Чума?” 

„Несу ни Каракачани ни чума ни неки обесници: нешто невиђено, чудно...” 
Прихвати јој руку, она га преведе преко Козје потаке, и преко пута, и – луда 

стока, лука кола и још луђа, љута коњица не згази ни њу ни њега: осим оног од 
топота, без гласа, без шума, прелете малтене изнад њихових глава, а на коју страну 
одлете, пут Злурада, муве говњарке или на неку десету, Маруша не виде: када у 
облаку прашине ишчезе, њих двоје кренуше на страну коју показиваше слепац, а 
њему она рука. 

Успут јој рече да се зове Павол – исприча јој шта му се десило, и оно главно 
о себи, оно што су знали и други, и захвали јој се за оно што је она за њега учинила. 

„Да не беше теб...” 
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„А, ништа за тој”, рече му она, а не рече да у ствари она њему треба да је 
захвална јер јој је пружио прилику да да руку слепоме и да га преведе преко пута да 
га не згази стока, кола и коњица, и да тако почне да испуњава упуте Мирче Бачевог. 

„А ти, која си?” 
„Манка”, из шкрипца у коме се нађе, извуче се спасоносном лажи – рече му 

прво име које јој паде на ум, а то беше име једне кротке овчице која јој је корице 
хлеба узимала из руке и по знојном длану јој лизала сол, и коју су били изели влци. 
И, лаж по лаж, једна спасоноснија од друге, упаде у лаж до колена, па до рамена, па 
до гуше – умало се не расплака од муке што ће се, уместо да се удавила у виру у коме 
жабе мочају, удавити у лажи. Прећута ко је и шта јој се десило, и зашто и од чега 
бежи, и Селачки дол и Мирчу Бачевог и Злурада прећута: као да се одриче и роди-
теља, браћије и сестрица, и дома, рода и Брдишта, Паволу каза да је од рођења 
сироче коме су ту скоро, заједно са ижом, у пожару изгорели и они који су је усво-
јили и подигли, па пошла у свет, да би, радећи код добрих људи а не просећи, сама 
себи хлеб зарађивала. 

„Нес’м чул да је скоро негде бил пожар”, Павол окрену главу према њој, 
учини јој се: сумња у њену причу. „А ја, обично добро чујем.” 

„Е, тој је било далеко, па док стигне глас...” Тако њих двоје стигоше у Цвет-
ниче: она Павола води за руку, подигнута кажипрста, њему показује правац она 
рука: пролазећи кроз село, она широко отвори очи. 

„У, големо! па на иже има џамови... Па има и равниште!” 
„Големо – има две маале, Горњу и Долњу! Ја сам из Долњу. И равниште има. 

И џамови на иже.” 
„Паволе, где најде тај убави цвет?” зчудише се они који видеше Павола 

оробљеног и без штапа а за руку га води убав женски створ: као да се враћа из сле-
пачког пакла из кога га је извела, и за руку га и даље води, млада Богородица, која 
је, са агнецом господњим, божјим Џурџилом, била у једној од својих ретких посета 
паклу, да би видела како у њему живе и како се муче пакленици. „Вране косе, 
крупне црне очи, алтан чело, па гајтан веђе, једна мало горе, друга мало доле... Да 
ти га од онија свет неје пратила Суска!” 

„На буњиште, там где се такви цветови и наоде, неје ми га пратила Суска?” 
„На буњиште? Где је тој буњиште, да и ми там појдемо?...” 
„Па, идете и тражете га, кој ви брани...” Неки, кажу, одоше да онакве цветове 

траже на својим и туђим, ко зна чијим буњиштима, а да ли је неко такав или сличан 
цвет на неком буњишту и нашао, то ни дан дањи не сазна ни нека бабина деветина, 
репата прича. 

„Мрзим све што је женско, па и овакав цвет”, зацерека се као луд на брашно 
Димитраћи, мрдну му камен у глави. „Све што је женско треба да се закоље...” 

 
(стр. 56–61) 
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XXXVI 
 
Многи синови цветничански, наследници, браћа, унуци, баџенаци, шураци, 

мушке балг'зе, обешењаци и детишњаци, веле, међу којима је, бос, развучених но-
гавица, Димитраћи изгледао као магаре међу овцама, рекоше, коме само недостаје 
клопотар, и, дабоме, Серсем Лека, у новим свињским опанцима, сваки од њих напет 
као струна, запет као запета пушка, сигуран у своју победу, сабише се у гомилу 
испод храста на горњем крају пољане, није шала: 

посматра их Цветниче, Торлак, Шоплук, Стара планина, Балкан, цео свет, у 
Паволовој ижи, стврдла, са зебњом у срцу, Маруша се крсти и моли Бога да помогне 
да њен војно, Димитраћи, победи. И Пужа баксуз, то јест судија, даде знак, по једној 
бабиној деветини прдом из позадине, по другој репатој причи са репићем, како се 
и даје знак, подизањем руке, то јест прдом-звиждуком из уста. 

„Полази, стоко над стокама!” 
Трка поче, награда зна се, цео рудник у Чумином потоку, Рудокоп, Трнокоп, 

Главосек, Вратоломија, Главоломија, зевњине сисе, црно млеко, још мало па и 
Благо цара Радована, приде златан сноп у дубини лета, када до њега стигне летњи 
корак, циљ: да се пипне и пољуби од пипања и Целивања малтене већ углачана 
трећа топола оданде, па на лево круг и натраг до храста, у хладовину. 

„Напред, Димитраћи”, викнуше његови Долњомалци, Пера Коњ, Пеша Јаре, 
Тола Магаре, Гара Мокро Шише, Шебек и Куротрес, па и Цола, они који су волели 
да бар једном у сто година победи бољи. 

„Напред, Серсем Деко”, викнуше Мида и Горњомалци којима је и сам при-
падао, његови дужници и Суља Циганин, сви који су волели или се правили или су 
морали да воле да победи говно, то јест најгори, па и бољи, али који само не могу 
да поднесу победу таквих. 

Једино не узвикну ништа но се само опет тајанствено и, дабоме, ружичасто, 
осмехну господин Сервус Станоја Петаковић Рудар из Кикиревца. 

„Било да победи најбољи или најгори, мени је свеједно, зна се зашто.” 
Како је и ред, посебно у тркама као што је ова, Животна, тркачи запеше из 

петних жила да што пре превале раздаљину од једно пет стотина метара, колико је 
било од храста па до треће тополе, и натраг: као да јуришају на небо: у шубарама, 
шајачним дрејама и џемперима, лети, кажу, цела булумента попут чудне, црне, 
беле и шарене лопте од поснога људскога меса коју је време, не-време и безвреме 
бацило у свемир, у преподне сунчаног и врелог дана – кроз сваког огањ зевње бије, 
кажу, чак му и на задњици пуше, и боси са табанима као храстова кора и обувени у 
сцепоље, знојни, дахћу и пакћу исплажена језика, топоћу као коњићи који се тркају 
у част и славу лопова Теодора Тирона. 

И, мање-више све беше као и у ранијим тркама: у ногама саплитушке, у 
ребрима и слабинама бубоци, у грбини бритве, шиљци, ножеви: псујући ти мајку, 
један те вуче за рукав, псујући му и сестру, ти њега за ногавицу, овај само што ти не 
откине руку и не посере ти се на главу, псујући ти све на свету, чак и миша у рупи, 
онај ти кида ногу а не само ногавицу, уз то се потура да се преко њега претуриш и 
за вавек престанеш да трчиш – као и пре и после Христа, кад год су ти у срцу и 
мртви, њихове душе устале из камених крстова по гробишту, како ће ваљда бити и 
када нестану Сунце, Месец и звезде, Време, Невреме и Безвреме, рече после Павол, 
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које је, као Деветнаести век, још живо старо дрво све краћих ногу и, зато, и краће 
памети, често куцкао и дељао и када као обешен свети Илија, у лицу потавнели, 
нешто постарији Ћелави Исус на жици виси, не знајући шта ће са њима, шта све из 
њих и његова Мислилишта од нечега мрачног што се иза брда ваља може да 
испадне... 

Ипак, не беше све као у ранијим тркама него и како никада ни дотле ни по-
том није било. 

И Димитраћи се усика, кажу: у грудима му јече неки дубински слојеви, од 
камења које је јео, ваздуха који је дисао, воде коју је пио, злих духова и сила са ко-
јима се још од камена у глави борио: није заборавио, и те како може да трчи, не 
теже му камење и две-три Марушине мрве мркве у цревима, лак је као перце, као 
перушинка, не трчи него лети, као ветар, као птица, ждрал, орао, белоглави суп, 
сокол у неко давно тавно време настао од човека, он добио главу као неотесан и 
нечитљив камен белутак, црнутак, модрутак из које буље час рибље час обичне, 
тужне и несрећне или ведре и насмејане човечије очи: другима у груди и лице а 
једино њему у леђа дува повољан, источни, стари, прастари, плави византијски, 
старопланински, балкански ветар: 

као да је у њему, са њим, до њега, негде пред њим Манка, то јест Маруша, па 
мора што пре да је стигне, да би је на лицу места заклао... 

Брзо изби на чело, баца боса чифта, кажу, лете му распарандске ногавице, 
ни пет пара, чини се, не даје што они иза њега онако и са њим поступају а Серсем 
Лека, када се окрене да би видео колико је испредњачио, чичак који му је дотле ле-
пио за леђа, пљуска у лице и очи. И – 

„Стани, прсла ми жапка, развезали ми се опанци”: Серсем Лека се заустави, 
сагну се и поче да доводи у ред десни опанак и око глежња омотава врпцу којом му 
је опанак био везан за чарапу. 

„Стани”, викну и Суља Циганин, „ако не врже врцу оно говно може да се 
обеси, Серсем Лека да не победи.” 

„Стани”, викну и судија Пужа Баксуз, „сачекајте док се говно беси, да Серсем 
Лека победи.” 

Разуме се, сви тркачи послушаше судију, стадоше, чекају да Серсем Лека 
уреди опанак, стаде и Димитраћи: макар било и говно, неће на нечастан начин да 
избаци из трке главног противника који се, ено, заплео као пиле у кучине чим му 
је на новом опанку прсла жапка, хоће као сунце, као суза чисту победу, прса у прса, 
као и кад лови рибу: опет крену напред када виде да је, уредивши опанак, Серсем 
Лека устао и учинио покрет као да ће наставити трку. И овај је и настави: када Ди-
митраћи пипну и целива трећу тополу и, чак, у дубини лета угледа златан житни 
сноп, пешкеш за себе и Марушу, и иза њега, како, као златна житна влат, вири 
насмејана Маруша, кад се окрену, Серсем Лека стигао на циљ, полазиште од храста! 

„А, не може овако”, заграјаше они који су волели да бар једном у сто година 
победи најбољи. „ Неје пипнул и целивал тополу.” 

„Може”, рекоше Мида, Суља Циганин, Мидини дужници, сви који су волели 
да увек побеђује најгори. 

„Јесте ли ви судије или ја?” са висине судије рече Пужа Баксуз, да је гледао 
чакаресто и у исти мах видео и почетак и крај трке. „Е па... И може и мора! Његова 
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је срећа што му је прсла жапка: што баш увек мора да се пипне и целива трећа то-
пола. Даклем, он је победник!” 

„Поврни реч”, нападоше га Пера Коњ, Пеша Јаре, Тола Магаре, Гара Мокро 
Шише, Шебек и Куротрес. 

„Нећу! Како сам пресудил, тако има и да остане”: Пужа доказа да је баксуз: 
доведоше три пара волова, кажу, што су дотле онуда у близини пасли, и ни са шест 
волова не могаху да га покрену да поврати реч, у чему му помогнуше Мида и Суља 
Циганин: стадоше иза њега својим угледима, први лоповским, рекоше, други ци-
ганским и поклисарским. „Какав би то бил судија, јебеш га, који суди час овако час 
онако, а неје ни срески ни окружни суд! Ни судијска ко ни царска се не пориче.” 

Пужа Баксуз за победника прогласи говно, веле, то јест Серсем Леку, као 
првог отпозади, а Димитраћију, пошто га, рече, као самоскопац нема, за утеху ши-
рокогрудо понуди матрак, који овај, зацерекавши се као луд, још широкогрудије 
одби, рекавши му да га набије себи у тртицу или уста тако да има два. 

„Нећу више да трчим, а боље је било да нес'м ни трчал”, рече Димитраћи, 
оде у страну, у хладовину, испод друге тополе, леже и обе руке стави под главу, а 
Пужа Баксуз добаци онима који су се још срдили због онакве његове одлуке: „Ете, 
Димитраћи и неће да трчи, значи: сам себе избацује из трку.“ 

„Ура”, Серсем Лека обе руке подиже увис, ниче му, веле, и одмах порасте 
перје, реп му се издужи и још више подиже, потрча у село да се похвали, да га успут, 
као и сваког победника, кажу, загледају откуд му наједном и перје и реп, дижу га у 
небо, нуде му крушке, јабуке, мушмуле, питају га шта више воли да једе, ћутек или 
батине, како моча, сере, шта га боли или не боли, као прасе пусте га под одар да би 
се оно попело на одар и онде изело ћутек. 

„Ура”, викнуше они који дотле беху на његовој страни, Мида се, рекоше, 
напе као вашка што су рудник и све што иде уз њега постали његови, и више му но 
надокнадили златни сат. „Деца дижу на коња, она и с коња спуштају”, рече, у 
наступу големе радости (можда, рекоше, и што сунце њега највише, као мокром 
сврљишком чарапом, беше ударило у главу) златни житни сноп у дубину лета 
поклони врапцима – узе да кује у звезде све тркаче, па и Димитраћија, говорећи да 
се не зна који је од њих био бољи, све делија до делије, и да је, зато – пошто је за 
собом оставило толике делије – његово говно, то јест најљубљеније чедо, делија над 
делијама: победа чиста као суза, као сунце на небу, што, заједно са Богом, такође 
сведочи: приђе му и у знак честитања стеже му руку Рудар из Кикиревца, али свет 
не чу о чему су разговарали – да ли му овај казује где су кључеви од града, веле, то 
јест пита га да ли одмах намерава да ступи у својину, а онај одговара да сам настави 
да копа док у граду не прибави тапију а у град му се још не иде, не зна која је сада 
власт тамо, наша, ваша или њихова – настаде метеж! Додуше, не као у Турској ца-
ревини, рекоше после, када се свиленим гајтанима није омастила цела стотина 
султанових синова него нешто браће остало па се око престола крљају и даве, нити 
као у некој краљевини или кнежини у којој се такође око сличног престола воде 
династичке борбе, па да би му државче било макар колико тавче али да је његово 
парче, један вуче на ову, своју страну, други на другу, такође своју, а народ не зна 
на коју га и једни и други вуку за нос, или кад се у Цолиној или другој меани, хану 
до друма, потуку око питања ко he платити рачун, они који су пили или они који су 
само за то време препљуцкивали, или народ и то. 
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„А, не може, не сме да буде тако!” 
Побунише се тркачи, а са њима и њихови очеви, браћа, шураци, баџенаци, 

мушке балг'зе, сви који беху на њиховој страни: до малочас сваки од тркача, било 
да је за себе или за своје и живе и мртве душе у крстовима трчао, сигуран у своју 
победу и, према томе, да је газда над газдама, малтене и над Благом цара Радована, 
осети се опљачканим до голе коже. Ужаснути неправдом, заграјаше, потрчаше ка 
судији да на њему искале своје огорчење, бес, гнев, па и малочас, у трци исказане 
борачке особине: да га згроме, слисте га са лица земље: псују га, пљују, грабе га за 
груди, за шију: „Разбојниче, лопове, пљачкаше, Мидин дупелишче!” 

Али и Пужа Баксуз, веле, показа своје тркачке, па и бежећке особине: истрже 
им се из руку и побеже и, бежећи, издалека им показиваше лакат и изазиваше их 
да га са још већим жаром и гневом вијају: „Еве вам га, на!” 

 
(269–275) 

 
 
XLIII 
 
Догоди ce ново, много големије чудо: Ћелави Исус изађе из иконе и, малтене 

као што се Злурад био преобразио у Добрурада, преобрази се од главе до пета: у 
природној величини младога и лепога црнопурастог човека, тек помало налик на 
Мирчу Бачевог, коме је спало ћелавило као што би спало Паволу да се подмладио 
и да је прогледао, вране косе као што је и њена, са увојцима по челу, одевен у небе-
ско, византијско плаво од шуштаве свиле откинуте од небеског свода, са златном 
врпцом око паса, у апостолским сандалама – као да су му досадили рам иконе, зи-
дови црквице и да су од мермера, загробни мрак, тамјан и цвеће, клечења која је 
гледао, молитве, плач и риданија које је слушао, као да је већ две хиљаде година 
гладан и жељан широких простора, да му ноге додирују земљу и тону у траву и ма-
ховину, усне воде из кладенаца бистрих као очи, очи небеса у сјају, ливада, шума, 
река, камењара, винограда, вртова и башти у цвећу, убавих младих жена и девојака 
и деце, дружења са вршњацима и светом, држећи је за леву руку, тако да је волела 
да је вечно држи за руку, поведе Марушу стазом којом се она малочас била попела: 

као да их неко, сам Бог, онде бацио, брзо се нађоше на обали Височице: зе-
лена и плава, брза, хучна, валовита, разиграна, скоковита у скоковима преко 
камења и стења, плаховита и узбуркана, и, као нечија крв, мирна и утишана у ви-
ровима и између и испод врбака, ваљда да би се одморила пре но што опет силовито 
јурне и настави пут према смрти, ушћу у коме ће се изгубити име, ту и тамо пра-
ћакне се и из ње, блеснувши крљуштима, горе излети риба, једна из брзака Исусу 
улете право у шаку – он пусти Марушину руку, испече рибу на сунчеву огњу, мрву 
мрвку пружи Маруши, мрву мрвку стави у своја уста. 

„Није баш као са Генезаретског језера којом сам хранио свет пре но што ме 
распео, него је можда и боља...” 

Поједоше је седећи на обали на ћилиму од траве, онда он рече гледајући у 
воду: „Ајде да оперемо ноге.” 

„Ајде”, она једва дочека: он скиде сандале и загази у воду, жељан, чини се, 
не само да опере ноге но да му, преко ногу, и цело живо тело, после толико векова 
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опет осети живу воду, подсети га дана када га је кум Крститељ Јован крстио у реци 
Јордану, опра ноге, она скиде опанке и чарапе и, пазећи да јој не види колена ни 
мртвој, да не би умрла од стида ако јој их види, опра ноге и она, он навуче сандале, 
она чарапе и опанке. 

„Баш је лепо кад се после толико векова опет загази у живу воду и у њој оперу 
ноге”, рече он, „ко да сам се цела окупала”, рече она, „па, могли би и да се окупамо”, 
настави он, погледа у њу упитно, „па”, она слеже раменима, поцрвене, „не, нећемо 
да се купамо”, рече Исус, „онда би требало да се скинемо голи, па нас неко види и 
помисли свашта а црна невестуљћа Јорда разбобота и више него свашта, али зато 
можемо да се испљускамо по лицу”, „у, добре се сети”, и ово сместа прихвати Ма-
руша, „сва сам знојна.” 

Испљускаше се по лицима, врло задовољни обоје, пуних срдаца, готово 
срећни, што су се, он после толико векова, она после сто година, и испљускали по 
лицима, лица им као пешкиром обриса ветрић који као да само зато у то дотрча, и 
то са византијске, источне стране, на којој се, исто онако давно, ако не и давније, 
била појавила најсјајнија и најспомињанија, Витлејемска звезда: 

колико да их милује и брише им лица. 
Држећи опет Марушу за руку, али сада за десну, да би и десници а не само 

левици било лепо, да према десници не би био неправичан, Исус кораком који није 
ни летњи ни јесењи, зимски или пролетњи но божијег сина, кренуше оним крајем, 
обалом Височице, обронцима, преко ливада покошених и непокошених, рубовима 
столетних шума, кроз светлост и сенке што су их – дуже или краће, гушће или ређе, 
овакве или онакве – бацале шуме, ово или оно дрво, за собом остављало сунце 
спуштајући се све ниже и мало по мало напуштајући своју, сунчеву страну, да би, 
када њих двоје више не буде било, отпутовало на ону другу, иза сунчеве: када ће, 
ближећи се крају, дан све мање бити дан, као што је и живот, кажу, који се ближи 
крају, све мање живот, те да, зато, одсуство дано од смрти за живот ваља што боље 
искористити – да ли су о томе ћутећи разговарали или разговарали ћутећи, бог 
свети зна, нису знали ни сами, одмах су заборављали, и говор и ћутање носио им је 
ветрић, шум и хук Височице, упијали их светлост и сенке. Песма над песмама из 
које су и дошли, Јеванђеље, прастара књига над књигама, Нови, Стари завет, срца, 
тела, иже, домови, ћупенцета душа... 

Маруша се сети да се Добрурад сада радује, да јој је његова тојашка заиста 
показала прави пут... 

Уђоше у појату у којој је на голој земљи лежала од шуге и френге, сараџе, ко 
зна од чега, оболела средовечна жена: пре но што она то и затражи од њега, Исус 
јој положи длан деснице на чело и, у мах излечена и од сифилиса и од шуге и од ко 
зна чега, здрава као дрен, чак и не стигавши да му се захвали, жена скочи на ноге, 
зграби и преко рамена пребаци дрвену грабуљу и вилу и отрча међу косаче негде 
далеко: да грабуљом грабуља покошену ливаду и вилом у пластиће пласти сено и 
додаје их онима на пласту или стогу, да их у њих здену. 

Маруша пожеле да је шугава и сифилистичава и сама, па да замоли Исуса да 
и њу онако, полагањем длана на чело, брзо и лако излечи, макар од бумбара у 
глави, тако се наставља ова репата прича, бабина деветина, али, на своју жалост, 
није била ни шугава ни сифилистичава, но само болесна у глави без бумбара, у још 
ненађеној души: задовољи се тиме што изађоше из појате, што је Исус опет држи 
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за руку, и што ходају ка све лепшем: кад је Исус упита: „Шта си се наједном тако 
озбиљно замислила а до малочас си била незамишљена?” рече му: „Ништа! Нешто 
ми глупаво паде на памет, веч сам и заборајила кво.” 

У тишини, великој и безмерној, корачали су тако, још неко време, онда он 
стаде и, загледан истовремено у земљу пред собом, и у даљину, и у себе, као онај 
који нешто необично и ретко са живим занимањем слуша и прати, нешто што до-
лази и из земље ту и из далеких брегова, дубодолина, воде, неког кладенца, ливада 
онамо преко, из бескраја – наједном озарен изнутра, прстима опружене десне руке 
додирну Марушу по пасу, као пажљиви и понесени слушач који хоће да и онај до 
њега то исто чује и коме он на то тако свраћа пажњу. 

„Чујеш ли га?” 
„Не”, заустављена тако, рече му она, она ништа не чује, ништа није ни чула: 

само хук, тутањ Височице, не рече му: да има Паволову душу, да је Павол, можда 
би чула и корак неке травке, шуме која пуним зеленим плућима дише, предвечерја, 
како се примиче, ускоро почети да се спушта. 

„Зар не чујеш славуја?” 
„Славуја? Откуде са славуј?” Маруша се умало не зацерека као луда, као Ди-

митраћи: рече му: од Петровдана па надаље птице не поју, па ни славуји, зато што 
им је Бог, по причању једне Ореовчанке, Раде Стеванове, кад је са земље полазио 
да се на небо вознесе и оне затражиле од њега да и њих са собом поведе и вознесе 
на небо, јер га много воле и не могу без њега, обећао да ће се вратити на Петровдан 
да их води и да и њих на небо вознесе, па није дошао на Петровдан, и оне се ућутале, 
и отада па све до дана данашњега, све птице, па и славуји, поју до Петровдана а 
онда се ућуте. „Затој што ји Бог преварил, излагал ји, ко што се мала деца л'жу.” 

„Ха, ха, опет крив Бог”, опет се засмеја Исус, „баш га је та Ореовчанка прете-
рала. Није их он преварио: као што не доноси и не извршује ни оне дивљачке 
пресуде, тако он и не лаже, ако би лагао, не би ни био бог, он се само нашалио са 
птицама, зато што су птице заиста као мала деца, а са децом можеш и мораш само 
дечји и да разговараш и да поступаш ако хоћеш да те разумеју и слушају.” 

Објасни шта се у ствари десило: Бог није хтео да их води са собом и возноси 
на небо зато што их је на небу, у рају, већ имао на претек, да би га каткад од њих 
заболела глава, и да му лепо и умилно певају, чак и скалице, па ни ву зо, и да му 
цвркућу, ћуруличу, гракћу, кликћу, гачу, чавкају, кукумавче, креште, а најпре зато 
што, ако би их одвео и вознео на небо, и земљи и људима на њој било би тешко, 
глуво, пусто, празно, а он то ипак није хтео, јер и даље воли и земљу и људе, и кад 
су кварни: његово су дело. 

„Замисли како би без њих изгледало на земљи...“ 
Маруша замисли земљу без птица и њихове песме и уплаши се такве земље: 

учини јој се да то онда и не би била ова него сасвим друга нека, земља коју не може 
да замисли, као месец без месечине, сунце без сјаја, угашена, спепељосана звезда. 

„Било би стварно пусто, празно и глуво.” 
„Тако је: постала би највећа пустиња на свету и међу звездама. Зато Бог није 

дошао ни на тај ни на иједан од следећих Петровдана, а не што је хтео да их превари 
и излаже, или што га је мрзело и мрзи га да силази доле и после се опет на небо 
пење и возноси.” 

„А откуде све ти тој знајеш?” 
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„Па, као своме доброме сину, причао ми је мој још бољи отац небески кад ми 
је био деда а ја оволицки”, спусти руку до колена да би јој показао колико је био 
оволицки. 

„Благо си га теб, ти баш имаш доброга оца, а мој” – заусти да се пожали на 
Огњена, па се себну: у наступу нежности, коју је осетила да има за њу, можда би га 
Исус, иако малочас рече да никог ни он ни Бог не уништавају ни лично ни преко 
других, тога часа згромио, а она то заиста није хтела, да га згроми, чак ни грмља-
вину да чује: плакало би јој срце као Паволу на растанку од ње. „А как'в је и где је 
тија славуј што га ти чујеш а ја га не чујем?” 

„За обичне очи невидљив, за обичне уши нечујљив. А за оне друге пева сва-
кога часа и дана и у свако, чак и зимско ледено доба, и у исто време свуда је и на 
сваком месту, и у човечијем срцу, и у његову телу, ижи, дому, ћупенцету за душу. 
Понекад сам га и у икони чуо. То је Старопланински славуј... Осећам да га већ и ти 
чујеш, можда га и видиш.” 

И она се такође загледа онако, у земљу, даљину и себе, и, опруживши руку, 
прстима додирну Исуса по пасу, да га и он слуша пажљиво и не трепћући како га 
слуша она. 

„Чујем га и ја... И видим га далеко, позади Три Чуке, превој Свети Никола, 
где ли.” 

„Ето, видиш... И, како ти се чини, каква му је песма?” 
„Млого убава, најубава на свет, ко да су му ископане очи, убава та мани се”, 

рече му да то речима не може да се искаже: да се као грудва снега на сунцу топи од 
милине, да јој дође да умре. „Умирам од лепотињу.” 

„А, то не сме да се деси... Ти ниси рођена за смрт него за живот.” 
„Сваћи човек је рођен за смрт.” 
„Јесте, али кад одживи живот, а ти свој још ниси.” 
„Нес'м, истина је – осуђена сам на живот, на смртни, да тепам пауци, ко ти 

на вечни.” 
„Да, ти на смртни а ја на вечни. Али, да до вечнога стигнеш, треба да те 

распну, па да три дана, од петка поподне до недеље ујутру, лежиш у гробу, а ни то 
није нимало пријатно. Но, како смо обоје осуђени на живот, било смртни било 
бесмртни, хајде да живимо ово што од живота имамо сад.” „Ајде... Али – како?” 

 
(Слободан Џунић, Ветрови Старе планине, Просвета, Ниш, 1998, стр. 352–358) 

 
Избор из прозе Слободана Џунића, сачинио Драган Лилић
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КЊИЖЕВНО ДЕЛО  
СЛОБОДАНА ЏУНИЋА 

– СПОМЕНИК ГОВОРУ  
СТАРОПЛАНИНСКОГ КРАЈА 

 
 

Драган Лилић 
 
 

Слободан Џунић1 је у литературу увео на велика 
врата старопланински крај источне Србије,  иначе познат 
по старинама, богатој усменој књижевности, верова-
њима, обичајима, паганском и хришћанском схватању 
живота, иначе сиромашан и с условима за тешку муку 
одржавања голог живота, у сталном сукобу са силама 
природе, судбине и људског зла, и који је писца могао 
„обогатити“ свакојаким вредностима материје и духа, и 
пружити му основу за каснију развијену и разуђену има-
гинацију.2 Али и језик, који је и једна од главих 
                                                        
1 Слободан Џунић, оригиналан и плодан српски писац, рођен је у Темској код Пирота 1921. 
године. Основну школу завршио је у родном месту, гимназију у Пироту, а правни факултет у 
Београду. Живео је у Београду и радио као новинар. Умро је 13. новембра 1998. године, управо 
док је штампа његове последње (по многима и најбоља књига) била у току. 
 Џунић је објавио следеће књиге. Збирке приповедака: Зрна, Њива у Рудињу, Глади, 
Иза сунчеве стране, Под кишном звездом, Куси дол, Свитац у свемиру, Изабране приповетке 
и Анђелиште; поезију: Слапови; лирску прозу: Дивља ружа; романе: Виноград господњи, 
Пагани, Курјак, Меана поред друма, Медовина, Оброк, Василијана, Чаробни камен и Ветрови 
Старе планине. Његов књижевни рад текао је још од гимназијских дана објављивањем кратке 
приче Данка и прве збирке прича Зрна 1951. године па све до саме смрти 1998. године. 
 О последњим данима његовог живота, и последњем књижевном „ангажману“ оставио 
је топлу белешку Тихомир Нешић, уредник нишке Просвете, на крају романа Ветрови Стере 
планине. „У суботу, 24. октобра 1998. године у његовом стану у Улици 27. марта 54, последњи 
пут смо разговарали. Казао је да је успео да прочита једва половину текста, да је нашао неколико 
озбиљних грешака и, изнемогло се придржавајући за кревет, неколико пута поновио као да су 
то његове последње речи: 'Ја више не могу, ништа, завршио сам све што је било моје. Ја више 
не могу, ништа', поновио је и кад сам на растанку обећао да ће све бити учињено да књига што 
пре буде завршена, а да ми он обећа да ће је читати. 
 Обећања нису испуњена. Због специфичности језика којим  Слободан Џунић и у овој 
књизи говори, а и због грешака које је и он на измаку снаге нашао, било је неопходно да се 
коректура сложеног текста ради пажљиво и прецизно...  И, пошто је роман обиман, потрајало 
је ... 
 Ветрови Старе планине су закаснили, а њихов творац је пожурио.“ Т. Нешић, 
Последње речи (уз издање романа Ветрови Старе планине), Просвета, Ниш 1998. 
2 Овде спомињемо неколико биографских детаља. Џунићево родно село Темска, налази се на 
реци Темштици, која протиче непосредно поред куће Џунића, иначе познате фамилије, 
надалеко чувене као фамилије каменорезаца. Држали су и механу на путу Књажевац – Пирот, 
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особености његове прозе.Управо тај и такав језик с крајњег истока српској језичког 
простора, помишљамо, можда је био у неком виду и кочница у рецепцији његових 
књига: требало је знати многе особине и појединости тога језика с периферног дела 
српског језичког и етничког проостора, један дијалекат врло удаљен од просечног 
књижевног стандарда. То савременом читаоцу може бити помало и страно, пого-
тову ако сам нема неки однос према завичајном, народном, ако није лично 
обогаћен духовном историјом народа, или ако је свој читалачки дух васпитао на 
немуштом, редукованом, уопштеном, унифицираном, глобалистичком тексту тзв. 
модерне продукције.3 Истина, дела су му писана стандардним језиком, а локални 
говор има улогу извесне везе са социјалним (историјски и духовним) тлом, он је ту 
из стилистичких, уметничких разлога, да осенчи боју и време приче, али је повре-
мено и семантички кондензатор, када се и обично и стварају тешкоће рецепције. 
Да би се остварио дожвљај литерарног дела, неопходно је разумевање прочитаног. 
А оно је превише набијено смислом хиљаде употребљених речи, израза, фразеоло-
шких јединица које долазе из пишчевох завичаја, понете још из детињства. А то је,  
како каже сам писац  који се јавља у лику Црнотравца у роману Ветрови Старе 
планине, говор  који је посисао с мајчиним млеком и у који је веома заљубљен. И то 
с правом. Јер је тај дијалекатски говор изузетно богат разноврсним лексичком сло-
јевима, фразеологизмима, називима места, именима, специфичним обраћањима, 
опсценом лексиком, клетвама ... Он је слика и одраз менталитета и друштвене за-
једнице која нестаје пред суровом реалношћу заједно с њим. 
 Детињство проведено у завичају имало је, изгледа, пресудан утицај на 
каснији приповедачки опус, али не само опус, већ и начин приповедања, под којим 
се разуме употреба језичких средстава ради конституисања приповедне уметнине, 
али и разноврсних наративних поступака у обличавању књижевног текста и начина 

                                                        
у коју су свраћали путници и намерници, хајдуци и војници, и где је писац као дечак могао да 
се наслуша свакојаких прича о временима садашњим и прошлим, о опасностима које вребају 
на путу, али и из планине, густе, стрме, високе и још Старе, познате по хајдуцима од којих су 
остале само песме и приче и казивања о стварним догађајима. У близини села је стари манастир 
Темац, који је значајан по неким старинама које ће се баш ту сачувати, али и по својој служби у 
вековима османског ропства, по својим саборима у скривеним недрима Старе планине, и то 
међу старопланинцима који нису баш увек, и баш много, веровали у једног бога, кад су им 
богови доносили невоље сваке врсте. Код манастира су се скупљали свакојаки божјаци, кљасти 
и богаљи, чији лик, судбина и прича нису могли заобићи пажњу знатижељног и бистрог 
дечачића из Темске. А онда језик, особен, за причу, али не и за књигу, за вреву и орату, али не 
и за школску праксу. Све је то још у детињству „испунило“ духовне резервоаре писца који ће се 
убрзо прочути по „еруптивном казивању“ о темама које модерном читаоцу могу бити 
фантастичне, али које су тако реалне у његовом завичају. 
3 Џунић никада није био у „првим редовима естраде“. Напротив,  био је по страни  у односу на 
најважнија збивања у књижевном животу, што због особеног језика, што због посебног, уз то 
доследног, поступка реализовања својих  поетичких замисли. „У српској књижевности друге 
половине нашег века постоји један број значајних писаца  каже Марко Недић, добар 
познавалац наше савремене књижевности, па и књижевног дела Слободана Џунића – који су 
задуго остајали у некој врсти читалачке и медијске, па и критичке изолације, зато што су се као 
изворни и утохтони ствараоци опирали строгим класификацијама и погледима по поетичким, 
генерацијским или неким другим сличностима са осталим писцима свога књижевног простора 
.... Тек последњих година неки од ових писаца, који већ сада припадају старијој генерацији 
наших стваралаца, почињу да добијају заслужена признања критике за своје најновије књиге 
....“ М.Недић, Приповедање Слободана Џунића (поговор роману Ветрови Старе планине), 
Просвета, Ниш 1998. 
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градње слике света. А када је сам језик у питању као својеврсно градиво, то значи 
да је он био не само конституент информације, но је био преносник смисла, идеје, 
представе: он је више зрачио но што је значио. Управо је такав језик приповедања 
Слободана Џунића: „видљив“ на први поглед, најдоминантнији слој књижевне 
структуре, читаоцу зауставља пажњу онеобичајеношћу својом, са стилском улогом 
која се може само наслутити, осетити. Томе доприноси не само богат завичајни го-
вор, него и пишчев таленат, који је умео зналачки  да искористи, и употреби његове 
могућности, али који је имао способност и дар да тај језик разграђује и дограђује, 
да помера његову семантику и удешава његову функцију, да од потенцијалних 
импулса гради фикцију која се претвара у широку слику живота у коме су околно-
сти (слике и прилике, јунаци, доживљаји ...) једнако живе кад су ствар историје и 
кад су плод имагинације. Већ и овлашно  читање Џунићеве прозе показује да је 
снага његовог  језика више у комбинацијама, у спојевим двеју речи, у асоцијатив-
ним везама него у самом, иначе богатом и разноврсном инвентару лексема које су 
црпене с народног језичког врела и уграђиване у говор јунака, али и пишчевог при-
поведног текста. А тога ни сам писац није би свестан. Изгледа је и сам нерадо 
признавао шта дугује народном говору, завичајном предању или духовној тради-
цији завичаја. Као да је то из њега излазило несвесно (у бујицама), онако како је 
спонтано улазило у његово памћење, у његово духовно и језичко искуство.4 Али је, 
ипак, једном приликом, у свом наводу, експлицитно указао на значај свога завичеја 
(и имплицитно завичајног говора  као његовог израза) за своје стваралаштво. На-
име, на питање М. Јевтића: какав значај има завичај за његово стваралаштво, 
Џунић је одговорио: 
 „Свакако, и за мене завичај има велики значај. Тамо сам угледао прво ви-
дело дана, први пут се насмејао, заплако, запевао, добио прве батине. Не заборавља 
се небо отуд, сунце, река, клисура, гламе, голети, поље, шуме, виногради, кућерци, 
појате, воденице, бачије, змије, гладна стока, гладни пси. Ипак, пре свега се памте 
потиштени, сиромашни и обезнањени људи, пуни једи и горчине, који се упињу да 
превазиђу себе. То су ратари, пастири, каменоресци, поткивачи, џамбаси, матра-
пази, ситне и крупне крвопије, пијандуре, подсмешљивци, коцкари. Памте се жене-
мученице, девојке које увену чим се удаду, славе, свадбе, крштења, опела, ора, ко-
сидбе, жетве, бербе, сабори, провале облака, бујице. Памте се и прастари обреди и 
обичаји, црквице, гробишта, градишта, записи на раскршћима и крај путева  нешто 
древно, архаично, које чини да се осећа живот више од хиљаду година.“5 
 А тај се завичај, који је писац имао пред очима, најпотпуније могао описати 
матерњом мелодијом, властитим дијалекатским говором и оним елементима тога 
говора којим се најживотније дао осликати и одсликати драг и благ, иако суров и 
бистар, сељачки свет Старопланинаца и Миџораца. Стога је, како и стоји у   у 
наслову овога осврта, књижевно стваралаштво (или највећи његов део) Слободана 
Џунића  споменик говору старопланинског краја који нестаје заједно с патријар-
халном заједницом, њеним специфичним  животом и митским погледом на свет. 
                                                        
4 Располлажемо усменим казивањем професора Н. Богдановића из једног његовог сусрета са 
Слободаном Џунићем. Наиме, кад му је, поводом реферата о односу народног предања и његове 
прозе указано на нераскидиве односе ова два културна тока, писац је показао изненађење и до 
краја је остао упоран у уверењу да ту ништа није народно, односно „преписано из предања“, већ 
„да је све измислио“. 
5 М. Јевтић, Литература – човекова последња одбрана (Разговор са Слободаном Џунићем); 
Пиротски зборник, 23-24, Пирот 1998, 310–311. 
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ПРИЧЕ О СВЕТОМ САВИ 

 

Братислав Р. Милановић 
 
 
СВЕТИ САВА НА ВРАЧАРУ 
 
А када се сасвим ослободио 
и последњег труна земаљских твари 
извио се над Врачаром 
сада сасвим чист, 
сада само дух... 
 
И могао је опет да буде 
све што пожели: 
и рибар, и чамџија, и пекар, 
и ратар, и виноградар, 
и певач у хору, 
и птица на рајској ливади, 
и творац закона, надасве, 
што је био већ једном, 
по вишем налогу и по својој вољи.
 
А могао је да буде, што се и збило, 
и своме оцу – отац, 
и брату старијем – старији брат...  
 
И сад још живимо у кући 
са светлим зидовима од слова  
и кровом од раскриљене књиге,  
коју је он саздао. 
 
И сјакти над нама  
као божански фењер у тами 
влажно од бриге 
због наше несмајности и зла 
његово ужагрено око. 
 
 
 
 
 
 

САВИН ПАСТИРСКИ ШТАП У 
МИЛЕШЕВИ 
 
Жезло Светога Саве лежи 
у мраку сасиреном око Србије 
у тмици скамењеној у коморама 
њеног давно посусталог срца. 
 
Тај штап пастирски од злата из Никеје, 
узвитлао је и пустуњу и море 
на путу до свога будућега стада 
док је горски кристал из његове главе 
Светом Сави кроз шумовит  језик 
просецао невидљиве стазе. 
 
Тај штап исписан љубављу дијака, 
трипут сечен похлепом и мржњом, 
и једном однет у дубоку незнан, 
па опет враћен, тај Савин штап, 
болује сада све самљи... све самљи... 
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Али, чини ми се да још није час 
да га сломи тмица. Кад у поноћ  
одшкринем прозор на конаку  
милешевском, чујем како крцка угаљ 
у систолама и дијастолама Србије 
и онда кроз пукотине његове 
лине светлост из биљурне јабуке 
као свети зов стаду огрезлом у мрак.  
 
 
САВИНА РУКА 
 
Није он сагорео: 
још је ту та рука што је 
на јарећој кожи  писала законе, 
божије и земаљске, 
што је благосиљала, 
лечила, мирила, крунисала, 
што је зрачила мир 
над несмајнима и над зверовима. 
 
Није њега испио дим 
све док је ту та пест 
налик на грумен смонице 
за који је тражио место 
пред Богом – у језику,   
и на земној карти 
– међу народима. 
  
Није он ишчилео 
све док је ту та шака 
спремна да сине у тмуши, 
подигне три прста 
и без свога тела, 
крене сама 
да начини знак, још једном,  
преко глава оних 
што врте се у круг. 
 

ШТАМПАРИЈА У МИЛЕШЕВИ 
 
Док су пуштале миро у спољној припрати 
Милешеве мошти Светога Саве, 
чули су монаси шапат да у куполи, 
ни на небу ни на земљи, морају 
штампати књиге док свети над њима бдије. 
 
И изучише у Млецима часни оци 
свети занат оплемењивања белине 
и коњским стазама стигоше машине  
и у Божијем храму подигоше – Умни храм. 
 
Под пресама, на листинама, 
умножаваху се молитве и пој херувима 
и рашири се из невидљиве собе под 

 куполом, 
широм узапћене Србије, кришом од огња, 
сушти глас божанске промисли. 
 
Ал преста палеж и одоше Агарјани, 
и сад крв крви и со соли Савине тамничи 
у подрумима списе, тови њима 
сметлишта 
и творцима књига у уста трпа – крпе. 
 
Подигни своју шаку без тела, свети, 
нека засија у мраку и просветли нишче 
што твоје књиге, на твоме језику, 
стрављају под нож, у огањ и трулеж, 
сад – кад откуцава ниједно доба. 

 
.
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СЛОБОДА ЗА ЈЕЗИК 
 
 

Зоран Костић 
 
 
ЦРНОЗБОРЦИ 
 
Прејезичени, него икад немљи, 
назваше језик према црној земљи 
 
мјесто да они по њему се зову. 
Док нису глупост починили ову 
 
збораху српски, међутим, одлуче 
да данашњици прилагоде јуче – 
 
чак од ресице, језичког корјена, 
те је разлика двословна створена  
 
као потврда друге језичности 
а, с њом у складу, све што у прошлости 
 
бијаше српско – одименоваше 
углавном преко замјенице наше 
 
(као – наш народ, наш пут наше 
земље): 
истина пред том лажи онијемље 
 
толико да су језикокрадице 
лажући себе изгубили лице – 
 
по њему међу народима знани 
а у свом роду славом овјенчани 
 
као језика српског родно мјесто 
и као његов ловћенски пријесто. 
 
СЛОБОДА ЗА ЈЕЗИК 
 
Већ осмог радног дана, након звона, 
директор осу – да он или она 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

радити од сад неће у тој школи 
и, ето, он њу, чисто људски моли 
 
да написмено поднесе оставку 
(''изволте,папир...нагласите ставку 
 
како ви, као професор српскога, 
исто нећете бити и новога 
 
кога, у смислу стручном, такорећи 
проглашавате за непостојећи, 
 
штавише, млади црногорски језик, 
недавно, јавно, уз отворен презир,  
 
назвасте руглом квази-Црне Горе, 
стога, одлуку наведену горе  
 
подноси лично, притом својевољно  
Милица Бакрач, потпис, дан – довољно  
 
да министарство надлежно прихвати  
захтјев за отказ и да вам исплати  
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тих осам дана по слову закона. 
Тако...Хвала вам и, већ након звона, 
 
ви сте слободни, што значи, од сада, 
мјесто у школи – на Бироу рада.'') 
 
 
ЈЕЗИЧЕЊЕ 
 
Језик преклаше с народом језика, 
ујамише их а језик изђика 
 
(посмртни калем сврх јамског кратера)  
и на словесност џелате натјера: 
 
угркљанише језик недоклани - 
ословише се на њему немани  
 
и са схватањем значења говора 
схватише да се језик намах мора  
 
у свој, сопствени, преименовати, 
у народе се тако уписати 
 
да онда, такви, с прираслим језиком,  
не подсјећају више никад никог 
 
на себе прије предјезичког стања,  
на историју свог непостојања. 
 
 
ОДБРАНА ЈЕЗИКА  
 
Попут пауна и језик се брани: 
прљаво перо паун сам одстрани 
 
(ако не може кљуном с њега блато), 
но туђе перје – опште је познато, 
 
макар љепотом равног му не било – 
ни једна птица у реп или крило 
 
ни као украс чак не удијева! 
А човјек? Краде, штавише још пјева 
 

новословесом – на словесној шљаци, 
тој звучној згури кала што га збаци 
 
крило говора склоно да се чисти  
од неријечи и нејезичности. 
 
И зар је народ ко на таквој грађи 
стекне свој језик у духовној крађи?  
 
 
ТРЕБЈЕСА – НОВОРУСИЈА 
 
Љета хиљаду осамсто четвртог 
баци крвави историјски вртлог 
 
(тачније, бура ратова донесе) 
сто Требјешана на жало Одесе, 
 
одатле даље у Новорусију 
гдје, без предаха, наставе да бију 
 
исти бој против те исте напасти 
ради које ће Русије допасти 
 
и ради које, од тад два вијека 
потомке Срба-Требјешана чека 
 
зло с несмањеном жестином тирјана – 
од Бонапарте  
 
 
ХИДРА 
 
Овога пута из Бијеле куће, 
црња но икад, него икад љуће,  
 
опет надире хидра већ позната –  
Монголи, Турци (у више наврата), 
 
Њемци, Швеђани, Пољаци, Французи 
и Прибалтијци свима на услузи – 
 
чланци су хидре која, вјековима,  
отровне краке пружа ка Русима  
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озго, одоздо, изнутра и споља 
од Куликова до Курскога поља. 
 
На неподатно пространство Русије  
опет насрће зглавкар тираније  
 
(нова му само глава, као вазда, 
једну скинуту, зла натура гмазда  
 
кроз историју с три млађе обнавља),  
сад, многоглава и јача, злоставља 
 
из кијевског се дижући ужаса, 
сажиже живаљ крштеног Домбаса, 
 
одатле даље ка истоку штрца, 
Русији трује одједном сва срца –

Евро-словенско и Евро-азијско, 
бризга млазеве са жестином змијском 
 
пут срца Невског и пут Радоњешког, 
пут Пушкиновог и пут Достојевског, 
 
пут царског срца и пут Путинова: 
спасити себе од љутог отрова 
 
и вас род људски, моћи ће Русија 
тек ако, попут Светог Георгија, 
 
стокраку хидру у Бијелој кући – 
у срцу мржње успије затући.  
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ЖИВОТНИ МОТО 

 

Ненад Грујичић 
 
 
ЖИВОТНИ МОТО 
Велика сестина 
 
Одувек на свету владало је мњење 
да је лепи живот судилиште грдно 
мада никад нисам ту истину стврдно 
нити ме је к томе узносило бдење, 
целог века душа у негвама стење, 
и куд сам уопште на ту тему мрдно. 
 
Јер кад год би неко из мртваје мрдно 
да покаже да је баш његово бдење 
најбољи опијум за народно мњење, 
увек би се такав ко брабоњак стврдно, 
узалуд би било што натегнут стење, 
геније се многи преварио грдно. 
 
Ето ја на пример, шкембе једно грдно, 
хиљаду сам пута главом својом мрдно 
да докажем зашто човечанство стење 
и да само моје спасиће га бдење 
и да ми се препун стомак зато стврдно, 
као топ да груне – да га чује мњење. 
 
Или кад сам хтео да упознам мњење, 
да политичари опште с рајом грдно, 
увек би у грлу огризак се стврдно 
и са врха власти један миг би мрдно 
да се има хитно угасити бдење 
које без цензуре у слободи стење. 
 
Ил кад лажни песник у напону стење 
и када му строфе не разуме мњење, 
узалуд му пишти на сва звона бдење, 
јер таленат његов премален је грдно, 
у слободном стиху ни реч није мрдно, 
а сонет у рими ни у сну се стврдно. 
О женама тек бих један лапсус стврдно: 
свака сузе лије, непрестанце стење, 

за многу сам свемир из лежишта мрдно, 
али жена тражи да појачам мњење 
е да би се могла разгаћити грдно, 
јер над собом она не подноси бдење. 
 
Ако ово бдење нисам добро стврдно, 
није ништа грдно, нек и даље стење, 
и нек знаде мњење: нисам прстом мрдно! 
 
 
ПУСТИЊСКИ ТРИОЛЕТ  
 
Откада сам с тобом, душа ми крвари,  
дошла си пустињом, тугом непрегледном, 
препукле су грбе, камиљи самари, 
откада сам с тобом, душа ми крвари, 
не могу ти бити магаре огледно, 
све је одвећ знано, строшено и бедно, 
откада сам с тобом, душа ми крвари,  
дошла си пустињом, тугом непрегледном. 
 
Откуд си баш мени, несрећо, доспела,  
кроз звездана врата, с небескога руба,  
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у брују гласова црнога госпела, 
откуд си баш мени, несрећо, доспела, 
а да не видесмо ни трачак опела,  
већ фатаморгану из пустињског дуба, 
откуд си баш мени, несрећо, доспела,  
кроз звездана врата, с небескога руба.  
 
 
РОНДЕЛ ЗА МУЗУ 
 
Опет твоје звери у песми ме лове, 
опет редом брстиш зимзелене риме, 
од првога дана муке Исусове, 
с тобом само страшне осеке и плиме. 
 
Од првога дана претураш ми снове,. 
од почетка с тобом дволичје интиме, 
опет твоје звери у песми ме лове, 
опет редом  брстиш зимзелене риме. 
 
Црно-бели звуци у тутњави плове 
кроз сечене вене, у лави мигрене, 
с ветрова у море падају стијене, 
са олујом стижу ајкуле и кјове, 
опет твоје звери у песми ме лове. 
 
 
РОНДО LUCIDA INTERVALLA 
 
О, сетни  дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна, 
стих се отвара као млада зора, 
о, гласи звезда, о, небеса брујна,  
изниче сунце ко погача рујна, 
  
о, сетни дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна, 
пејсаж се буди, и изворска вода, 
суви листови попут тичјег чуна, 
изнад крошања млати јато рода, 
преко путељка граби јеж из жбуна, 
о, сетни  дани, цветови са свода, 
надахнућа сен сипа бледа луна. 
 
 
 

КАНЦОНА СА ШТАФЕЛАЈА 
 
Освану јутро пурпурног сјаја, 
зденац љубави моје. 
 
Кићени часи земаљског раја, 
саме се песме роје. 
 
Библијска дуга с реке се јавља, 
најлепша слика ума. 
 
Небесо светлост очима справља, 
расте кривуља друма. 
 
Иза живице чух виолину, 
призиве савршенства. 
 
Сита се душа бескрајем вину 
у знацима рождества. 
 
Добро ми дошла и птичја граја, 
опевам весели ток. 
 
Осмеси твоји са штафелаја, 
на длану рибизле сок. 
 
 
ЉУБАВНА ГЛОСА 
 
Све што ти написах, долази из Песме, 
а оно што ћутим, у теби се злати, 
неречено ништа остати нам не сме, 
оживео додир, неће ваљда стати. 
 
Казах ову тајну у мирису звезда, 
а ти се претвараш као да си кезме, 
мислиш ли да за њу нема више гнезда, 
све што ти написах, долази из Песме. 
 
Радуј се тренутку који глосу иште, 
то нирвана пева, живот се инати, 
луде гајде срца за близином пиште, 
а оно што ћутим, у теби се злати, 
 
Видиш ли – опевам опеване снове, 
падају наглавце, кроз римариј бесне, 
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рађају се славно и сазвежђа лове, 
неречено ништа остати нам не сме. 
 
Гледаш ме ко вила, судње, нетремице, 
ено се и смешак са грохотом јати, 
расту нове речи, пишем ђипимице,  
оживео додир, неће ваљда стати. 
 
 
НИРВАНА 
Мото у сонету 
 
 
Чекам те, драга, уснула је трава, 
месец се шуња кроз жбуње облака,  
невидљиви зрикац из мрака се јавља, 
кроз суво лишће шуш твојих корака. 
 
Преда ме бану светлост са почела, 
очи јој крила душе при рођењу, 
гледам те, ниси уистину цела, 
допола само – као при буђењу. 
 
Светлуцаш нема, нестварна и бôна,  
дижем се мален, тебе више нема, 
ту где си била бриди сива зона, 
 
јавља се и гаси успомена стара. 
Утом нас нешто као виша трема 
заносом трена у песму претвара. 
 
 
БРАТСКА РУКА 
Сонет с акростихом  
 
Буразеру, ево из остатка света 
радујем се пићу, а за твоју душу,  
ал одавно, кажеш, свико си на тмушу, 

није теби више до винскога лета. 
 
И није ти жао –  ни рај ти не смета, 
пàли живот и ту хвата те за гушу, 
ено мру и звезде, црне рупе пушу, 
твоја васиона песмом је уклета. 
 
Рањени видици поезију лове, 
оката те муза по џигери штепа, 
враг је шалу одно – игла попут кјове,  
 
и сунце се грчи, и сенка ти шепа.   
Ћилими ракета над Балканом плове, 
у песмама братским љубав смрћу тепа. 
 
 
ПРОЛЕЋНА ТЕРЦИНА 
 
 
Већ теку дани, твоја писма стижу, 
април је нову распаково шалу,  
лепа се јутра из сивила дижу, 
 
ево и зима на пролетњем валу 
растапа светлост у природном следу 
и цвет у косу ставља ти ко шналу. 
 
Ја ти се јављам по судбинском реду, 
има у томе лепотиње старе: 
пчелињег лета са цвета ка меду. 
 
А Орфеј нови из далеке бајке  
пева док тице круже литицама, 
ето, тако ће ове слике рајске   
 
завек да светле твојим зеницама.    
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БОЛЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ 

 

Гордана Боранијашевић 

 
АПРИЛСКО ПИСМО 
 
 
Млоге ћу Вам песме, мој Лојко... 
Руске, и, ко зна какве... 
Са запетама, Црњансковим... 
 
О томе да нам се руке нису такле 
Да се ко опарена уклонила нога 
Горковог сокола 
Ко да сам ја ко и све жене... 
 
Да ћутим о бескрајону? 
Да умрем овог пролећа 
ко Твој Николић?!6 
Још једном да одглумим 
руску лепотицу? 
 
Да стигнем на послетку 
Пресањану Ану 
Кад Вронског нема 
И нема 
 
Кад дивну узалудност носите 
ко одликовање, 
мој књишки драгане... 
 
 
И ОВА, ЗА ЗОБАРА ЛОЈКА 
 
Тек кошуља 
Ко знак 
Симбол 
Ко крвни ковитлац 
Ко жарни пољубац 
 
Неописиво је сво знаковје... 
 
Челични оклоп 
Ил додир Црњанскове 
                                                        
6 Вито Николић, песник 

црне свиле 
Хаљинка оштричке виле 
 
Тек – у њој су се усвилиле 
наше свиле 
Помешале руске крвце 
У џепу стиснуло 
срце уз срце, 
дивље... 
У рукав укриле 
наше истости 
Ноћу се искриле 
наше саности 
 
Манжета – менгела 
око два зглоба 
Да се драго другоме 
Не прода 
Ко цигански коњиц 
Поменутог Лојка... 
 
Но украде! 
Док још свиле иве! 
Док су ноћце јоште младе! 
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ЈОШ ЈЕДНА О КОШУЉИ 
 
Кошуља с Ваших рамена 
Младог Бога: 
Ваша крила... 
Златоткана 
прошивима Ваших рана. 
 
Какви лирски детаљи! 
Ушао си у мој дом, 
слетео на узглавље 
– платном... 
Мирисима оковратника... 
 
Замишљате ли 
какви су се оркани подигли 
у мени од тих 
лирских слика?!! 
 
Ма, све је Лирика! 
 
 
БЕЗ ЉУБАВИ 
 
 
Заљубљена, залуђена 
Из црнила млогих 
млоговеких 
– разбуђена, 
 
Хитам ево крока лака 
као срна 
Да момчету  
будем вила,  
 
Књишка драга, 
Бар сањана девојана... 
 
А пролеће мучи, ломи 
Влагама ме тешким лови 
Снагом боли... 
 
Момче ћути... 
Ни жуборе ни ове срокове 
Неће ни да слути... 
 
Неће да му будем с(вила). 
 
 

ОДГОВОР НА ТВОЈЕ ЋУТАЊЕ 
 
Проћи ће и овај смртни занос 
Истопиће се ко снежни нанос 
 
Остаће песме 
И плућне флеке 
Болеће пролеће 
 
Крик и овај 
Онемеће. 
 
(Из рукописа  Залути моји. Смртопути) 
 
 
ЛАНОВОМ ДАНИЛУ, 
У ТАМИЛУ 

 
Данас, о Покладама дражевачким, 
Сви лицемери ће славити Данилушку 
Утркујући се у почастима лажним... 
Јеремчићи нови – уз буку заглушну. 
 
Само ћемо Лан и ја 
писати писмено онострано: 
песму рушну. 
 
Хвала Вам, Данило, 
Што сте свратили у мој сан 
– јасан ко Ваше име: дан. 
 
Бог је промислио да нас и 
у вечности спаја Лан 
Ко што вас спаја раца цетињска: 
мајчин и очев свети праг. 
 
Скрилите, Данилушка, та 
Ваш је фебран... 
Писмена Ланова и моја 
снòва свилите... 
 
С букетом белих звезда 
гледим (Боже, зар се то смешим?) 
Ваш чарногорски принчевски 
длан... 
 
На рођендан Д. Киша 22. фебруара 2015. 
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СВЕ ДУБЉЕ 

 

Владимир Јагличић 
 
 
ШАНАЦ 
 
Ко закопаног у све дубљем шанцу 
приђу – да пљуну, не да ме прославе. 
Никако да се изборим за шансу 
да ме бар, каткад, на миру оставе. 
 
Брижим, јер нису свршени послови, 
а сваки сусрет јаз увећа, знатно. 
Већ нико не зна ни да ме ослови 
а да не сикне нешто непријатно. 
 
Каква утеха, без свести јуначке 
трпети, мрак док ослепљује поглед, 
што смекша земља од силне пљувачке 
и може да се копа унедоглед? 
 
На најжешћој сам црнчио припеци, 
киснуо, самцит, на библијској киши, 
ал чему, (реци шта ћеш рећи деци!), 
кад сам све дубље, а они све виши? 
 
Не морате ми тако бити склони, 
сав шанац глиб је пред залудним бојем: 
није ли доста што га, од искони, 
натапам крвљу својом, својим знојем? 
 
 
СМРТ У МУЗЕЈСКОЈ  
БИБЛИОТЕЦИ 
 
Да, почело је безмало па славно, 
а сад то благо нико не користи. 
Овај су музеј основали, давно, 
још у сумерско доба, комунисти. 
 
Библиотека пуна до тавана, 
накрцане су све тесне полице: 
имена дична, знана и незнана, 
сву мудрост људског рода ви пописте! 
 

Генијално је ваше самозванство, 
(то што за руком не полази мени): 
сад растајњење свих тајни зна чланство - 
полуписмени, чак и неписмени! 
 
Али зидови и полице чврсте 
заклатише се – ко од земљотреса: 
повез ми тврди изудара прсте, 
затим са главе већ прашину стресам. 
 
Напокон, (траже да их неко чита!), 
падају озго зрелошћу дрењина -  
сабрана дела Јошке Броза Тита, 
Ј. В.  Стаљина и В. И. Лењина! 
 
И попадаше, и терет ме скрца, 
и не знам како да се вратим кући: 
ево под тешким гомилама грцам, 
и жив се нећу, очито, извући. 
  
Избегао сам толико ломова, 
бомбардовање, снајпер, минско поље! 
Ал убиће ме тежина томова 
идејом дивном о свету најбољем! 
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БЕЗВАЗДУШНИ ПРОСТОР 
 

Радовану Шаренцу (1952–2014) 
 
Горопадан – да себе уруши, јако успешно. 
Други то равнодушно гледаху – то није утешно – 
ал не стигоше бољем циљу, како су веровали: 
тек нису са њим смели недохватној обали 
које се он, ево, дочепа, у трен, не баш планиран. 
Наш свет је неосетљив: гази улице, миран 
пред злима и добрима које му живот носи – 
а смрт, откос по откос, неуморно га коси, 
и мораш да се сложиш да тачно зна где удара: 
његова смрт је нечуј после ланчаног судара 
на магистрали стана, препуног књига – моћних! – 
али не и да спрече зверства свих сила ноћних. 
 
А могла га је снаћи на неком месту другом, 
сржније небивственом, са великом заслугом 
ништења себе да се нараштај нов принови. 
Само су сни његови чистокрвни синови. 
Нерођеност је њина – залога (да л новог?), јутра: 
неће ван, из утробе, већ: да греју изнутра, 
бројени срећно међу уметничке поготке, 
много чешће несрећно – новом чашицом вотке. 
Градски је скандал – тајни, изнутра рођен урлик: 
„Колико вас: на јавном месту скривених курви! 
И сви ви јуришате на мене, у куту слепом, 
јер сам привид ругобе на нечем дубље лепом. 
И свака пружа канџе да ме свег раскомада  
у безваздуху исте васионе тог града“. 
Мање се брани. Више – власт не зна то да спречи – 
не дозвољава ником доћи до празних речи. 
 
Уосталом, о безваздушном простору почех писање. 
Није он безваздушан колико штетан за дисање. 
Сналазити се поста – не толико по живот 
опасно, колико по такву сналажљивост. 
Полемика је говор – једини! достојан говора, 
а опирање сили – пут до (презрених) ловора. 
Нетрпељивост: грех ли је изгорети с ватрама? 
Нетрпељива истино, истином њиме сматрана! 
Што мртав је не значи и да је „на ти“ с миром: 
већ са немиром речи испламсалих папиром. 
 
И спазиш ли га – с друштвом истим је, вид не вара: 
шверцера, наркомана, таксиста и коцкара, 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 45

пијанаца, сводника, сладострасника тајних, 
распикућа и оних, свих, које ноћ унајми 
да јој остану слуге до кошмарног буђења – 
заветног часа страшног и мрског им суђења, 
суђења самом себи: шта чиниш том детету 
које у теби усну – шта радиш на овом свету? 
И уочиш ли како лелуја и кривуда 
загледан у тло, или кроз тебе – ко зна куда, 
(пред ноћ, кад се на асфалт и провинцијско блато 
спушта вечерње магле непрозирни сфумато) – 
схватићеш, све се губи – безваздуху се преда. 
Нестају – он, град, земља... И тај који их гледа. 
 
 
ПРЕДЕО 
 
Кад несхватљива туга срце прожме, 
бол кад из мозга силази у пете, 
кад не знаш даље живети ли може 
у теби давно сахрањено дете, 
 
време је да се питаш чему дани, 
шта је до овог исхода довело, 
кад тавори се у таквој обмани 
што прикри да су сва дела – злодело. 
 
Држи те само предео где уђе 
изгубљен, сем за линије и боје – 
доказ почела, не нашег, већ туђег, 
и стваралаштва које није твоје. 
 
Јер шта си овде чинио, за друге? 
Где је та земља што бићу угађа? 
Географијо оковане туге 
из које нова туга тек се рађа! 
 
Дакле и то је извесно обиље 
кад те за свога – а ти, завреде ли? – 
примају ови, уз ћутљиво биље, 

 
И постојаће то што други виде: 
над тобом земља, не само облаци. 
Између, неко – тај лебди, не иде – 
пределом, истим, незнани кораци. 
 
 
ТАЈНА 
  
Не знам, и не знаш, не схвата ни дебло, 
само се грана, корен свој осећа, 
рашта је крдо на цичи прозебло, 
шта греје биље снегом до пролећа. 
  
Не зна кртица слепа куда рије, 
ни жаба влагом парења занета, 
ни ко оцрта круг им од раније 
не знају сунце, ни ова планета. 
  
Само улицом, низ пешачке зоне, 
као радаром да су навођени, 
пешаци, јатно, у нигдину роне, 
проникли тајну за шта су рођени. 

незнаном руком саздани предели.
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ПОСЛЕДЊИ ПИР 
 
 

Радошин Зајић 
 
 
ПОСЛЕДЊИ ПИР 
 
1. 
Удара добошар пред расап  

пред смрт  
на градском тргу  
низ улицу  
низ сеоски друм  
на ливади  
у кланцу 

расут звук ослобађа  
све што је на узици 

на ланцу  
све заробљено у затегнутој 

у живој кожи  
све што ће да нас прокуне 

да нас обезбожи 
 
2. 
позива добошар  
/ последњи пут у овом веку?/ 
позива на пир у туђу кућу 

у туђу шталу  
у двориште  
у салаш  
у амбар  
у њиву  
у виноград  
у шљивар  
у јабучар  
у купусару  
у бачвару 
у празан кокошињац  
из светог брлога  

последњи пут у овом веку  
позива у сопствени свињац 
 

3. 
хита на пир свака уш 

свака гњида  
кљасто и сакато  
безубо и слепо  
воденглаво и кракато 
вучја чељуст  
гладно и зубато 

хита господар и његова свита  
псина  
џелат  
неизбежна луда 

 
4.  
журе ловци и хајкачи  

уз до неба вику  
уз сулуду песму  
и уз дреку на сав глас 

журе ловци и хајкачи 
како им се прохте  
у чопору  
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ил' за себе свако  
ил' један по један  
у неред-реду 

уз таламбасе пуцају у недужно небо 
у стомак  
у леђа  
у главе  

пуцају једни у друге 
као да своју смрт славе 

 
5. 
на сунцу  
на месечини 
на јари 
на мразу 
љескају пијуци и будаци 

мотке и мотике 
српови и косе 
ашови и лопате 
жаге шумске 
ножеви тупи  

обли 
тестерасти 
домаћински и касапски  

 
док муче мудри  
док се веселе будаласти  

љеска бодљикава жица  
да омеђи Нови простор  
да вежу биљку  
у кавез да се смести птица 
 
6. 
ако ништа у својој 
ако ништа у туђој кући не нађу 
полазе голих руку 

наоружани бесом 
отровани 
у безнађу  

долазе путем 
лаким ил тромим ходом 
планинском стазом 
немирном водом 
по киши 
по сунцу  
низ равницу 

уз литицу 
из саме земље 

у зубима носећи уснулог ровца  
наишлу кртицу 

 
7. 
на пиру 
последњем у овом веку  
чека их све што им дође под руку  

чутура туђа  
туђа чаша  

буклија  
флаша 

чека вино црно  
и вино бело  

танко  
пресечено  

цело 
чека ракија – неког метак чека  

неког букагија. 
 
8. 
уз помоћ добошара 

маљица 
коже 
слепила 
и лудила 
и беса 
и немоћи – којој се све може  

стиже позив на пир 
(последњи у овом веку?)  
то зову скривени шинтер-мајстори  
који одавно  
дрво на којем стојимо  
за све векове мајстори секу  
последњи пут у овом веку! 
  
У ЧАСТ СМРТИ 
 
1. 
Одувек су овим брегом 

овим пољем 
овом дољом 
овом водом 
овим калом 
даноноћно  
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лудовале свадбе псеће  
и чопори побеснели 

крвав-десни 
искеженог зуба 
гладни меса и лешина 
жедни лимфе 
жедни гноја и мешина 

 
тумарају зли чопори 

полуслепи (ал' слободни)  
представници с ума сишав соја 

 
2. 
свака псина на сто носи  
оно што се нашло – људске кости 

хрскавицу белу  
свежањ црева  
џигерицу топлу 

руком осветничком извађено око 
девојачку сису  
отсечено ухо  

ко што никад досад нису  
нуде псине несебично  
као да су на пазару – леву ногу 

десну руку  
голи мишић  
и тетиву пресечену 

у чељусти псине стежу ребро ишчупано 
откинуту главу  
здробљен пршљен  
поломљено бедро  
шаку што нож 
држи 

 
3. 
у част смрти  

на трпезу  
ове псине 

скромни прилог постављају нашу слику! 
што походи ово поље 
ову дољу ову воду 

и лудило коме кумовасмо  
на весеље чопор-паса  
што прођосмо овим калом  
 

само смрти — име давно 
и злу причу остављамо 
(неком другом да се сети) 
и лудила 
и урлика  

злокрв псина без памети! 
 
  
КАКО НА ПУТ 
 
1. 
Како на бестраг-пут 

са срушеном кућом  
са црквом у оку  
са шумом која догорева  
са мисирком у честару  
са кудељом у потоку  
с празним небом  
и гавраном отежалих крила  

како с братом помереног ума  
и са сунцем које не изгрева  

како на пут бестраг  
и са причом: 

беше једном једна кућа  
беше једном један праг. 

 
2. 
како на бестраг-пут  

без наде да ћу ја 
да ће ико мој  
да ће да се врати  
да удахне прамен магле 

мирис свеће 
како да угледа сенку на источном зиду  

да ослушне молитву вечерњу  
да задрхти на јутрењу 
под парчетом неба  

где ме облак  
где ме гавран  
где ме препознаје  

где ме вода  
ваздух 
лист и трава  

сами трују  
где ме очи моје  

где ме ме безуспешно  
где ме – где ме ишчекују 
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3. 
како у безнад бездан  

у ненаум  
у попрек поглед  
на врлет  
у јару  
у лед 

и како на ледини  
на ветру запалити свећу  

како једном тамо где ћу 
и где морам  

како с лажном мишљу: хоћу! 
 
кад знам да не могу  
и кад знам да нећу! 
  
ВЕЧЕ ПРЕД СЕОБУ / ОДЛАЗАК 
 
1. 
Лако бих из овог кошмара  

из овог пакла  
овако ружан  

од зала саткан  
левку препуштен  
овако рањен – недоклан. 

 
2. 
без туге бих лако 

оставио видик 
траг дуге  

у завеси кишној окаснелу птицу  
над овим пољем 

 
лако бих да је стварно – да је лако  

да није блата у ком газим  
да није слова што ме прати  
да није стрмине  

што ће на почетак да ме врати. 
 
3. 
лако бих жену  

мал и децу  

све у завежљај: 
простирке  
ормаре  
слике  
алатке  
пра-приче  

 
лако бих све на други крај света 

на почетак злокоб-приче  
кроз прозор ил на врата  
да није страха:  
и тамо и овде свака реч има лице 
овог истог пакла 

 
 
БЕСТРАГИЈА 
 
1. 
Слушао сам тужбалице 

мајки вриску  
слушао сам где читају  
ко да знају 
где су мртви 

изгубљени 
одстрељени 
заробљени што ће (ето!) 

како кажу кол’ко сутра бити кући 
бити с нама  

к’о да није било ништа  
к’о да не би пуцања 
ни ратишта 
 
2. 
а ни слово не говоре  
дебелгузи где се крију  

где пацови  
где кртице 

што већ пола века рију  
ову земљу – Бестрагију! 
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УГЛАВНОМ ВЕДРО 
 
 

Марија Кнежевић 
 
 
ТАКВА ОНА 
  
Створила себе. Никад 
Није тражила дозволу: 
Она је закон целог 
Дела ауторско право.  
 
Попила јутарњу кафу. Послушала птице. 
Залила биљку. Мазила мачку. 
После јој било досадно. 
Тешком муком 
Признала себи да не зна шта ће. 
 
Створила нас. Залуд питамо се како 
Успева 
Зачеће с празном чашом. 
Легло чежње ниоткуда. 
Муке смо јој задали. Покајала се сто пута! 
Времешни још чујемо Да те бог сачува! 
 
Воли свој пород. Често 
Каже то врло уверљиво. 
И када скренемо с пута 
И када она нагло нестане 
Заметнут у утроби расте 
Страх од напуштености. 
  
Негује нас док је жива 
Водимо рачуна о њој. 
Предаје вештину споне  
Као кључ 
Трика нераскидивости.  
 
Омађијала лепотом кружнице 
Природном израслином окова 
Зрелога доба што наступиће 
Ако преболимо детињство. 
 

По њој судећи  
Судбина мора оплодити 
Празнину лењошћу срка 
Јутарње кафе с песмом 
Птица. Мњаукнути.  
 
Понекад помислим да си настала 
Како би могла да недостајеш 
Мајко.  
 
Дешава се да те нема 
Док ти милујем лице 
Измичеш додиру. 
 
Несносно прецизна у процени 
Часа слабости потомака 
Градиш се малаксала. 
 
Личним примером пружаш 
Неузвратну  
Љубав одгајања привида.  
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НАСТУП 
 
Лоше је време. Нико не мари за то што бол 
Непрочитан у костима куцка нешто за себе. 
Изостало објашњење стуб кичме преузима 
Теретом без имена.  
 
Званично нема рата. Дуго то траје.  
Немушто. Ко је утекао наставља 
Дивљином још даље док не умине 
Гунђање искусне ватре.  
 
Град је пустио зашиљене канџе да расту увис. 
Недобачена стари самотна вест.  
У продуженим нашим ћутњама зима има 
Више улога на позорници мразне стазе. 
 
Доба с туђим нагласком 
На пустолини 
Огласи певање пре мишљења 
Самообманом.  
 
Одбеглог крепи сан док звезде ћућоре. 
Слух се засити чаркама птица за час. 
Ноћу је довољан вучји јамб 
Лунарне жеље да постане пас. 
 
Али овде где буком без метра 
Хара глад остао си да звецкаш 
Чинијама како би разгалио 
Владара скрханог салом.  
 
Пази шта причаш! Глухо је замка! 
Наступ празнине лако завара. 
Јаке речи преслабе нити опстанка 
Кида искреност неизговорена. 
 
Прећутиш ли угодио си намисли ране. 
Раздражио декоратере наших дана. 
Истина би да докрајчи непоћудне 
Поданике и вођу жигосаног стада. 
 
А ти од тога баш ништа немаш 
Осим слабе утехе поезије. 
Лоше друштво је неизвесност 
Када јој време никако није.

Усамљен си. Прихвати. Одабери 
Усуд што намеће га нова тачка. 
Тунел загреби језиком запеченим 
Испод крвавих градских шака. 
 
Касно је за комад о избављењу. 
Време да разумеш своје време. 
Одбаци мит о долазећем 
Ако се надаш било чему. 
 
 
ВОЖЊА 
 
Упражњава младић место старини 
У кутији општег превоза од лима. 
Удобност седишта годи мислима 
Које се од себе чисте у олупини 
 
Где градско дете учи о животу. 
Искуство и сумњиве гесте упија 
Памтећи успут дато у књигама 
Што заборав-лопов прати у стопу 
 
Спретно смота знање читано 
Уступивши место занимању 
Стасалом у потоњем добу. 
Крај смене овлаш опере возило. 
Сутрадан млада жена устаје да би села 
Доскора девојка мајка у овој сцени 
Коју беба доји блаженством стрепњи 
И мења у вожњи што тек је отпочела. 
 
Девојка на парк бољи поглед има 
Прати нове луковице лала одложене 
Док радници милују рупе раширене 
Шапћући присно крепким коренима 
 
 
БОЛНИЦА ПРОМАЈА 
 
Дуги ходници остареле градске болнице. 
Зидови се у себи клате кашљуцају 
Инсталације главни котао задрема 
Израбљени уздишу сентименти. 
Али стара гарда држи до васпитања. 
Не да што не треба да се види нипошто 
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Мука лична неће парадирати болницом 
Града. Срами се. Уклања дотрајало. 
 
Јата голубова постројених дуж прозорâ! 
Саксије негом кућном одржаване биљке.  
Завесе читава долина прозирних клобука! 
О како би градска деца ту уживала! 
У вожњи бицикла ролера 
Трку и скоку без препрека прелету 
На скејтборду као у неометаном 
Ћаскању са другарима о стварима 

 забрањеним 
Када би родитељи могли да их оставе  

на миру 
На сигурном. 
У болници. 
 
У њој као и на сваком прометном  

јавном месту 
Разни су који брину одбијају да мисле  

кукају зуре. 
Неко би увек да спасава животе.  

Други што даље 
Од несреће и воња њене пратње да утекне.  
Подразумева се и овај простор освештава 
Лака рука лопова прерушена у једнину. 
 
Штета! Заиста штета што је ово болница! 
Штета због глатких и широких ходника 
Заражених гужвом пренесеном с улице 
Колицима креветима на точкиће штакама 
У спокоју ослонца на раме ближњег.  
Срамота што је оволики народ у невољи 
Запосео дечје игралиште и дахће ропће  
Испарава грца гасове испушта уринира 
Ван контроле у себе ношу или катетер.  
 
Болница је на брду и усред шуме која се 
За разлику од броја пацијената смањује. 
Сестре читавог дана пуштају промају. 
У хладним данима нарочито 
Да макар нешто удахну кад морају 
Да чисте туђа говна за бедну плату! 
 
С промајом увлачи се равноправност 
Међу зидине Установе. Сви једнако 

Огорчени бесни или малочас унесрећени. 
Помирено прекобројни. Оплакују се 
Одвише бивши. Нико не подлеже случају 
Лепе речи изненада упућене живљењу. 
Промаја педантно мете мисли у заметку. 
 
Да ли је сенилан или премудар онај  

старчић који се смешка? 
И ни на шта се не жали! Чак је и  

болничка храна добра вели 
Одавно сит сопствене приче. 
Немојте да се свађате децо моја! 
Колико сутра нећете се ни сећати  

тог „страшног проблема“. 
Живот свакодневно излива нове 
Туге и радости у ове наше главе као  

у саксију 
С рупом на дну. 
Подигните поглед! Небо је прелепо! 
Све ове звезде гледају нас! 
 
Проповеда. Пружа руку моли за цигарету. 
По дугим ходницима болесни и здрави 
Крећу се брзином пословних возова. 
Беле униформе су једра понесена промајом. 
Повремено закрешти углавном млада  

сестра 
Да ли сте Ви нормални?! Каква цигарета?! 
Па ово је болница  човече! 
 
Голубови медитирају на ПВЦ прозорима 
Поносно истичу статус староседелаца.   
Када један прхне се вине јато! 
Они одувек знају где и зашто. 
Слобода покрета не пати 
Од празног лета. 
 
 
УГЛАВНОМ ВЕДРО 
 
Врли наш свет 
Лако паде 
На лед реченице 
О лудом времену. 
 
Снег у пустињи. Троглаво теле. 
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Самит на врху укидања климе. 
Емпатија сметена друштвеним  

мрежама. 
Тријумф катастрофичарског маниризма. 
 
Добра вест уплатили смо унапред 
Пут на Марс предухитрили инфлацију 
Кресање кућних касица пумпањем 
Виталних органа ин пропорцијама. 
 
Виткост! Лепота! Изглед!  
Тројству се клањају имућни. 
Катарза ишчезла у галаксији. 
Верник у својству архаизма. 
 
Кажу да културе нема 
Ни за лек попут доброте. 
Истоветне опаске творе 
Акустику неверице. 
 
Поручују да сукоб успешно 
Опушта и богати. Част ми је 
Бити суманута. Изазов волети 

У датој атмосфери. 
 
Ех шта би рекао Овидије за овој Понто? 
Бесплатан егзил у глави. На дах ронити 
До миле воље долином суза брисаном 
Аранжманима на површини. 
 
Можеш цео дан да посматраш један лист! 
Два! Колико ти душа иште. Када  

лишће стане 
Да трули слепи путник буди галије екранске 
Заштићен будући неисплатив.  
 
Слобода пршти! У себи. Права. 
За сваког. Чула ражалована. 
Можеш да мрсиш нити уметничке 
Без бојазни да ће те запазити. 
 
Напокон све је хаику! 
Дочекасмо. 
Један трен и вечност скупа. 
Мудри и одавно бивши. 
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БЕЛЕГ 
 
 

Живорад Недељковић 
 
 
КЛУПКО 
 
Често сам ишао у мале градове, с муком се 
Искрадајући, да бих у тескоби тамошњих 
Библиотека говорио своју поезију, таложену   
У бездушном времену трпљења. Застајао сам  
Испред споменика и давних здања, поредио  
Негдашњу са новом, инвазивним бедом. 
Памтио украсе на фасадама у панонским 
Варошима, и у паланкама уденутим између 
Врхова, јачао у омами сунцокретових поља, 
Пео се на врхове овијене небеском чипком. 
Стизао на епска, скупо опевана стратишта  
Улицама митских хероја и народних бригада. 
По повратку био на пријемима код начелника 
И партијских комесара, испијао ретка вина, 
Видевши намах и царске палате и центурионе  
И мозаике на којима гроздови надмоћно зру.  
Уз раскош музејских поставки, само су ме још 
 
Песме једре домицилне младежи опомињале 
Да нисам увек у истом граду; оне, таложене 
У најдубљем сјају бића, у оскудном времену. 
Да би као невидљива чипка обавијале врхове 
На којима, избегле из мемле музеја, пландују 
Сени богови и бележе бујну непроменљивост. 
 
Архаичан је божански говор. Загонетан, траје,  
Упркос песницима намерним да га протумаче 
И упросте, умилни док чекају милост комесара;  
Заузеће врхове јавних здања; чим илузионисти  
На власти схвате нескривену срж песништва  
И употребну моћ наивних алузија, исцеђених 
У времену очајном да очајније не може бити. 
 
Говорио сам поезију: личну историју и њену  
Архаичну тишину. Бодрио младе душе, увек  
Бивајући кончић без клупка, провучен кроз  
Коштане игле које унутра граде шару и боду. 
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БЕЛЕГ 
 
Стабла у даљини личе на костуре, нађене  
У масовној гробници кад се покајао један 
Од егзекутора, желећи опрост, искупљење,  
Пре него што га сатре демонски вечни мрак. 
  
Не препознајем стабла. И речити костури  
Немо чекају зналце: лекаре и патологе 
Да докуче чије су лобање, сломљене кости  
И карлица, сљубиће доњу и горњу вилицу. 
Свака ће кошчица добити име и презиме, 
Остаје да ближњи, васкрсли након година  
Очајања, учине најважније: врате их земљи. 
Над хумкама ће потом лелујати пламен. 
 
Познао бих дрвеће, да сам ближе околним 
Шумарцима и међама у натопљеном пољу. 
Ускоро, гране ће отежати, трепераве обрисе 
Подариће им лишће, нагон жила за обновом 
Сљубиће се са вечном светлошћу; међутим, 
Стабла ће остати у својој гробници, у истом  
Ваздуху са душама масакрираних, са овом  
 
Што очас остави ме збуњеног, оде кроз сјај 
Да крзне трагове, споји неспојиво, онда се 
Разборита врати да разврстаном дам име. 
Љути се и тужи ако у телу не дигнем белег. 
 
Вазда понесена својом слабашном природом  
И пољем у коме увећавам облике и присвајам 
Трулеж, увек се врати под ребра, у сигурност. 
 
 
КУТИЈА ШИБИЦА 
 
Жудно сам читао у детињству извештаје 
Са кошаркашких утакмица одиграних 
У загребачкој дворани на Тушканцу. 
Увек је истицано у њима на последњој  
Страни новина колико је било гледалаца  
У култној хали, неподесној кутији шибица. 
 
Нејасно ми беше сликовито поређење хале 
Са кутијом, после сам разумео да је мала, 
Тесна, идеална за подршку вољеном тиму. 
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Памтио сам имена играча: Плећаш, Бочкај, 
Кавеџија, Авбершек, навијао за Локомотиву,  
Усхићен кошарком и распоредом сугласника. 
 
Још касније, схватао сам да и градовима 
И државама пристаје наречено поређење,  
Не због броја житеља, него због осећања  
Тескобе на улицама, у управним зградама, 
У разговору са пријатељем или рођаком. 
  
Лепе су вароши букнуле, села изгорела, због 
Тескобе, и одбојности према иној вери, због 
Рата изазваног у здањима тајних служби, пред 
Публиком која тражи крв и касапљење тела,  
Рођеног у истом невином језику, у кутијици. 
 
Разумевах, трајно заражен мирисом гарежи 
И смакнућима пред камером, да је и ово тихо, 
Нецепљно тело кутија шибица, да је у њему 
Ледна тескоба, без простора за лаку игру, 
За скок под обручем наднесеним над главом. 
 
Препуна згаслих палидрваца за која не знам 
Ко их је све палио трењем о стврднути ум,  
Моја кутија, жељна давне ватре, чека празнину, 
Премештај на бољу локацију, оданију публику, 
Семафор на коме је исписан коначан резултат. 
 
Упркос повременим хтењима, никада нисам 
Напуштао своју податну геометрију, веран 
Несталним облепљеним зидовима; стасавао  
У њеној прошлости која ће ме присвојити  
Тек кад прођем кроз ватрени обруч, невешт. 
 
 
ЊИХ ДВЕ 
 
На крају радног дана, журећи кроз сјај 
И расквашени снег, отапајући приручним  
Средствима непрозиран лед над главом, 
Нађох се иза њих две, насмејане, безмало 
Раскалашне у припијеној одећи, изабраној  
Да велича једра тела, призива пусте жеље. 
 
Успорио сам, опијен значењима спуштеним 
У радосне речи, призван игром у којој беше 
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Сав свет, а лепотице мимо њега. Наизглед  
Неспремне за усхите на збуњеном плочнику, 
Безбрижне пред тумачењем трајања у леду.  
Привидно одељене у изнесеној путености. 
 
Корачао сам полако: као да следим давни 
Траг поезије у пустоши, ступајући у крхке  
Отиске; све више жељан предаха да бих  
Увећао опомене и знакове у најезди речи. 
 
Девојке нису журиле, хранећи своју поезију, 
Моћне да њоме оживе посматраче, укроте град. 
Свикао на суморност размена и угаженог неба. 
 
Вољне да је сплету с мојом поезијом која зна 
Шта би са слободом у одећи комотној, само 
Зазире од прохтева тескобног овог тела. 
 
Радознала, откривала је и друге светове, ишла 
За охолим привидима. Била увек заклоњена  
Утврдом душе, а намах препозната, нага  
У величању усхићења и жељених преображаја.  
 
Скончала би међу зидинама да лепота вазда 
Не збацује голу моћ са престола који чека.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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ХЕРМЕЛИНСКА КУЋА 
 
 

Ивана Миланков 
 
 
БУДИ ДОБРА 
 
У свађи сам 
са годишњим добима, 
нарочито оним хладним. 
Онда се постидим 
и кажем себи: 
„Буди добра  
и реци  
да је то само киша 
и изађи из собе  
и себе 
и нежно отвори кишобран.” 
Онда будем добра 
и излазим из свега 
из чега се изаћи може. 
Отварам кишобран, 
већ за пет минута 
непотребан, 
јер киша се 
претворила у снег, 
а ја сам и даље добра. 
Ох, како ме жуља  
та доброта. 
Пожелим да будем  
још мало зла, 
још мало живахна, 
са косом 
распусном и дивљом 
 
Али снег ме је предухитрио. 
Ево га, 
пада, 
а ја сам без речи, 
оних паклених, 
познатих у свађама. 
Ево га снег, 
пада 
кроз моје мисли, 
преко мојих речи 
белих и високих. 
 

 
ЏОНИ ВОКЕР 
 
Једна чаша Џонија, 
у дрвеној кућици, 
крај камина. 
Сама сам. 
Ти си у албуму. 
Дивно ти пристаје Венеција 
док храниш голубове. 
Једна веома успешна фотографија! 
А и ти си савршен 
као и увек. 
Не памтим да си икада имао кијавицу, 
ону пролећну 
од које плачеш 
и гушиш се 
у цвећу, цвећу, цвећу. 
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ХЕРМЕЛИНСКА КУЋА 
(док слушам Бахове фуге) 
                       
 
Знам, 
живиш у кући од хермелина 
и чембала 
на крају свих градова. 
 
Нећу ти долазити зими, 
јер нећу знати где су врата, 
где прозори, 
где се кућа, где се звони, 
где муње да одлазим, 
где громове да окачим. 
 
Знам, 
доћи ћу ти у пролеће 
тиркиз када постане плован 
на крају свих градова. 
Тада могу и без куцања 
јер све се већ у Сунцу 
обавило. 
 
 
КАДА ПОСТАНЕМО ОПРЕЗНИ 
 
Било је то једно успешно вече. 
И ја сам била добра, 
лепо васпитана. 
Ни реч нисам изустила, 
ни климала ни не климала главом, 
дражесна, 
нема, 
угушена, 
плутајућа 
међ људима 
са којима сам некада 
отварала Месец 
и секла га у кришке. 
Да, добра сам била, 
ни реч проговорила 
међ људима 
са којима сам некада 
живела у куцама ветрова 
из којих смо гледали возове 

не како пролазе 
већ како сањају. 
 
Добра сам била, 
премда 
мало кафе пролила 
по столу, 
бас да се не угушим 
сасвим. 
Срећом, сто беше пластичан 
а крпа добра. 
И све је даље било добро 
међ људима које сам некада волела  
као звезде и рибе и срне и шуме у пролеће, 
међ људима са којима сам сада 
опрезна. 
 
Напољу већ и није тако добро 
као међ људима: 
громови, облаци, киша, 
а ја нисам опрезна, 
а лепо је. 
 
 
ТАЈНА СТРАНА КРАЉА 
 
Не јуриш ти за сваком коском. 
Ако већ и птице мораш да ловиш, 
онда сваку трећу. 
Од осталих птичара одрођен си  

некако,  
иако телесно потпуно у својој раси. 
Њух је твоја разлика. 
Светове друге и саставе другачије 

њушиш. 
Птице 
уместо да ловиш 
пушташ их да лете 
и у лету уживаш. 
Зато облаке јуриш и ловиш 
и бродове слутиш. 
 
Наравно, 
краљевски си ти пас. 
И више од тога. 
Ти си тајна страна краља 
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који и сам је виши од владара 
због те тајне 
на бродовима. 
Видим је и ја 
превучену преко птица и облака 
 
 
ВАРВАРИ 
 
Пролеће је. 
Ево га пред вратима,  
куца. 
Не отварам. 
Зиму чувам. 
Тражим још понеки ветар, 
заосталу кишу, 
изговор било који  
пре уласка  
у светлост. 
Тешко је одједном 
бити тако јасан и стваран  
од косе па све до ножног прста. 
Тешко је под свемирским бродом. 
Велика је мука са пролећем. 
Време је цветања 
а она, моја душа  

хтела би још светове таме, дубоке магле 
и тамо неког ко тоне у сутонима модрим. 
А кад ветрови се повуку 
и одјезде кише 
смишља моја мала, 
драгоцена ствар 
још по неки изговор   
и варвара се сети 
па каже: «Не још! Не у ту светлост!  

Ни корак један 
док варвари не дођу са границе злата.» 
 
И ето, моја душа и ја 
на ивици света стојимо 
и варваре чекамо 
дивље облике и дрске боје 
да нам донесу,  
а после ћемо 
на коњима њиховим 
кроз седам мора  
и осам небеса. 
У светлости 
коначно. 
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ДЕО СПОЗНАЈЕ 

 

Ненад Трајковић 
 
 
КОРАЧАЊЕ КОРЧОМ  
 
нисам ли ти рекао да све пролази  
размишљање о томе како време бледи  
помаже да се већ сада боље осетиш  
само не стишћи усне толико  
требаће у неком другом времену  
показати сву сладуњавост заборава  
 
само дим остаје међу нама  
можда је о томе размишљао Јоргос Сеферис  
давне '37. године док је корачао степеништем  

Корче 
а ипак видиш он је заборавио да заборави 
то и није тако битно теби  
колико је слика о Антигониним грудима  
ноћас слична твојим  
и зато не бојим се за тебе  
 
све пролази  
и људи у Бранковој  
и конобари  
и небо  
и твој осмех  
пролази  
улицом понеки пас  
понеки човек опкружи Партизанском  
и врати се назад  
то искушење из њега вреба  
иако сада већ твоја деца ми машу  
 
нисам ли ти рекао онда  
да ипак све пролази  
 
 
ЗАШТО НОЋАС ГОВОРИШ  
 
о чему причаш ноћас  
да те нису сустигле речи  

ми бисмо сада само ћутали  
и тако постали подмлађени за нови дан  
 
зашто ми говориш о онима који су  

отишли  
као и Шимборска и ја се не сећам  

њиховог лика  
али за разлику од ње која их моли за  

опрост  
знам да је добро јер само лоше људе  

бацамо у заборав  
 
зашто ми ноћас говориш о мраку  
помери драперије и угледај једначину  
колико је црнила потребно човеку да  

би заспао  
о не нећу писати  
али када ме већ извлачиш за језик  
изгубљена генерација писаца  
Хемингвеј, Езра Паунд, Елиот...  
да су овде и још живи  
не би се никада нашли по нашем дану  
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зашто само не заћутиш  
и заспиш над небом Венеције  
а ја ћу се већ снаћи у нетакнутом Хувсгулу  
 
 
НЕРАЗУМЉИВА ДЕЦЕНИЈА  
 
слика 18-огодишњакиње  
безобзирно подигнута до плафона  
није личила на њу  
тих десет година које су стајале  

између ње  
покушао сам обрисати крпом за прашину  
оно што није успело  
пропело се изнад нас и рекло ми  
– никада нисам видео лепши лик  
тог дана поздравио сам се  
са 28-огодишњакињом  
и отишао у куповину  
фотоапарата 
 
 
РАЗГОВОР СА  
САШОМ РАДОЈЧИЋЕМ  
 
све што је речено остало је у Бизантину  
има неких тачака на нашој страни  
које нисмо свесни  
понекад је добро када се питамо  
а питања изостану  
па ипак то срамежљиво померање  

времена  
што притиска у ноћи  
док те гутају очи густе шуме  
није ли слика коју не желимо да видимо 

„то је други свет 
у који по дозволи провиримо“ 

 
та ограниченост потиче од нас  
питам се ко је први исковао кључ  
да би огледала сакрио  
и с времена на време сетио се њих  
они што траже властиту сенку  
гледају бледило светлости  
и тако упознају земљу  
 

једном сам ти рекао  
и не знам зашто је то битно уопште 
и не знам да ли се сећаш тога  
али можеш проћи семафором на 
црвено  
и да не будеш кажњен  

то је закон вероватноће  
најбоље је вежбати коцкицом  
али заборавити на зависност  

то је ипак закон луцидности  
и због тога треба сва лукавства одбацити  
она су супротност божанском  
и јесу блискија људском  
зато сада тумарамо прогнани ми  

избеглице из раја  
и растемо из ситних речи  
ка напуштеним пољима библиотека  
 
све оно што сам започео оставио сам  

на пола  
крај увек има фикцију смрти  
зато моја књига нема крај  
зато она нема ни издавача  
 
ехо у позадини  
тихо крчење у звучнику  
веза се прекида  
неко ипак увек слуша песнике  
 
(хтео сам ти рећи још  
Зидови су одлична књига  
Carmina Galli добро би дошла Миљковићу  
да заиста и постоји) 
 
 
ДЕО СПОЗНАЈЕ  
 
нико од нас  
није планирао своју будућност  
да не би увредио Бога  
онај који је видео сутрашњи дан  
претходно је дуго спавао  
негде сам на пола да разумем  
оно што се догађа  
то заседање ума пред капијом  
има већи значај за мој осмех  
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све знане особе које су отишле  
и пробиле капију  
однеле су део мене  
никада нисам знао да ли да молим  

за њихов или  
сопствени повратак  

 
треба разумети да и у најуређенијем  

друштву  
људски ум није одмакао са свог почетка  
оног часа када си се свађао са Богом  
био си љут на себе  
и недовољно искрен да то признаш  
 
 
РАЗГОВОР СА  
ЗОРАНОМ М. МАНДИЋЕМ 
 
док слушаш ноћну птицу 
свако другачије дише  
онда када превидимо како су неки 
на истим трачницама са нама 
наша неутемељена нада у људе 
руши се и изнова гради 
све оне писце које цитирамо у  

обичним разговорима 
делују такви какви јесу 
јер из њиховог живота узимамо  
само оно што нам се допада 
а ти и ја не бисмо волели да живимо  

њихов живот 
 
пенкало није поклон мајке 

то је завет 
за мирне обиласке ноћу 
светлост лика 
избегнути загрљај 
за којим још увек 
попут малог детета плачеш 
оне знају непогрешиво 
ко ће од нас постати писац 
а ко троши своје време узалуд 

 

све жене које су прошле кроз наш  
живот 

однеле су макар једну песму са собом 
мало њих је остало у свакој 
планирајући да оживимо у  

наследном моделу 
и већ утетовиране тачке само спојимо  
 
има нечег у једноставном планирању 

на крају увек завршимо 
међу зидовима – уоквирени 
да... уоквирени 

 
ти знаш 
оно што је прошло 
налик је ветру којег са језика отпуштамо 
да носи сасушену траву и горчину  

заборава 
онима којима смо највише веровали 
 
тако  
дан бледи 
птица узима у око 
све пада ка небу 
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У СЕНЦИ ДИВЉЕ ТРЕШЊЕ 

 

Радојица Перишић 
 
 
ПРАЉЕ 
 
 
Стешњена, сужена река, 
Суводолна, полуводна, стиснута, 
Дрвеном ђупријом притиснута, 
У покушају бега задржана 
Стопама жена праља. 
 
У малом присушеном заливу, 
Остатку речнога корита, 
Њишу се бедра две жене; 
Једак смех се ломи о стене 
А рубље по таласу ваља. 
 
Неутишан шапат, ћућур, 
Са шаптањем воде смешан, 
Преноси исповеди трајне, 
Прељубне радосне тајне – 
Све што се само реци каже. 
 
Збуњена, застиђена вода, 
Љубавним исповестима узбуђена, 
Пузи уз ноге, гмизи, 
Пљусне изнад колена, па клизи – 
Тек тад ухвати таласе снажне. 
 
 
РИМСКИМ ТОПОНИМОМ 
 
Каштелом, римским топонимом, 
Заосталим иза задњег латинског  

цара, 
Хода лола, занесењак – 
Гази кораком старовременог дара, 
А пред њим песма прави пртину: 
         Моје село светиљке украсе, 
         Кад наиђем оне се погасе! 
 

И као кад рало избразда земљу, 
Он својим басом шпарта ноћ; 
Једна по једна лампа се тули, 
Да скрије лажни мир, 
Да капци дрвени одбију моћ 
Љубавне песме са мирисом шљивке. 
 
И остаде само један прозор да мами, 
И пламен петролејке да трепће са  

звездама; 
Уз мирис креча са забељеног дувара, 
Цијук буковине тарнуте машицама,  
И утихлу песму,  
Њих двоје сами, са сламом помешани,  
Чекају петлове. 
 
 
У СЕНЦИ ДИВЉЕ ТРЕШЊЕ 
 
Лежимо под сенком  
Грана дивље трешње, 
Склоњени од месечине 
Прве јулске мене. 
Намештамо зелену постељу 
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У ритму цврка скакавца; 
Ноктима правимо ране 
На тлу и телу. 
У устима нам горкокисели укус  
Недозреле трешње гркаље, 
Помешан са горчином  
Суседних усана – 
Истим разлогом загорчаних. 
То нас не омета у намери  
Да спремимо гнездо разгранато 
Уз помоћ ноћних птица,  
Које нам гранчице доносе. 
Замрачени их скрштамо 
У јами под нама насталој, 
С биолошком намером  
Да положимо очекивање, 
За очекујуће потомке. 
 
 
ГОЛУБАН И ЛЕПОТИЦА 
          По узору на велику другарицу 
 
Безобразно јутарње сунце 
Загрнуло свилу са обнаженог тела. 
Расцвала трешња покрива стид, 
Бехар је расула око прсног дела – 
Остао је бестидни младеж на видику. 
 
Голубан, враголан, чука на стакло, 
Са симса кроз подерану завесу вири. 
Упитан је – ко је на тканини  
направио штету 

И одакле се мирис љубави шири? 
Одговор пролази кроз напукли  

прозор. 
Жуљевита рука њеног драгана, 
Очврсла од година миловања и рада, 
Сигурним покретима клизи дуж  

струка – 
Не жури, застаје код бедреног склада, 
Па одскочи прозору, пут голубана. 
 
 
НОЋ НА ПОДИНИ  
 
На подини развршеног сена 
Два ознојена тела удишу почетак  

ноћи; 
Броје грашке зноја и убоде сламки,  
Додире цвећа просушеног, ливадског,  
Пољупце листова лековитог биља. 
 
На подини развршеног сена 
Покривач непрозирни је ноћ; 
Од звезда двојну љубав крије,  
Сливену у  загрљај, у једно – 
Радозналог месеца под облак гура. 
 
Подина развршеног сена  
Јутро је дочекала уврљана, 
Снагом љубави угажена и 
Осуђена да слуша гунђање домаћина – 
Поруку ноћним штеточинама. 
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ПИСАЦ ИЗ КУРШУМЛИЈЕ 
 

одломак из дуже прозе 
 
 

Иван Ивановић 
 
 

ПИСМО МРТВОМ ПРИЈАТЕЉУ 
 
Мислила сам, Шејо, да из твог Самокова 
долазе људи посебног кова, 
навикли у Куршумлији на свакакве куршуме, 
припремљени на животне ломове и ршуме. 
 
Почео си да живиш свој поетски сан: 
за руку те повео „Томас Ман“. 
Али после првог књижевног пупољка 
све рана до ране и до бољке бољка. 
 
Можда би ти живот текао без хајки, 
да си био писац похвала и бајки, 
али ти си, поштен и чист као дете, 
писао скице за разне портрете. 
 
Како ти се живот учинио горак, 
предузео си мере за последњи корак, 
и то трагичан, Шејо, откуд та мисао ледна, 
живот је у два филма, а смрт је само једна. 
 
Немој, Шејо, да те тамо нешто плаши, 
с тобом су Миљковић, Ћопић и други наши; 
без обзира што овде недостајеш свима, 
међу својима си, ти припадаш и њима. 
 

Јелка Славковић 
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СЕЋАЊЕ НА СПАСОЈА ШЕЈИЋА 
 
 Има једна песма кантаутора Радета Вучковића, пореклом Куршумличанина, 
Ја сам дете Куршумлије. Песма је својевремено била популарна, непрекидно се 
вртела на телевизији. Да ли је Спасоје Шејић био дете Куршумлије?  
 Ја сам у Куршумлију дошао за професора Српског језика у Гимназији 1965. 
године. (Моја супруга je добила Економску школу.) Куршумлијска Гиманзија (кас-
није је добила име „Радош Јовановић Сеља“, по партизану из тог краја, који је после 
рата био локални руководилац, а после републички. Погинуо је у саобраћајном у-
десу на аутопуту, својом кривицом. Мислим да је проглашен народним херојем) је 
још била у оснивању, те године је изашла прва генерација из школе, само једно 
одељење. Следећа генерација, трећи разред, је имала два одељења, ја сам добио да 
водим ту генерацију. Предавао сам Српски језик (у ствари књижевност) у оба оде-
љења, а добио сам и разредно старешинство у трећем два. У том одељењу је један 
од ученика био Спасоје Шејић. На прозивци, запамтио сам га као кржљавог дечака, 
доста повученог. Није био баш из куршумлијске чаршије (која је веома држала до 
себе), као Раде Вучковић, него из села Самокова. Село (и брдо) су изнад Куршу-
млије, на пет километара. Брдо Самоково је у историји чувено по великој битки 
1878. године, између Срба и Турака. Био је то рат за ослобођење старе Србије, кад 
се Србија проширила за четири округа, један је био топлички. На Самокову се уко-
пао приштински Хафис-паша, који је сматран једним од најбољих турских 
војсковођа. Српске трупе, којима су командовали генерали Хорватовић и Лешја-
нин, узалуд су чинили пет јуриша, неприступачно Самоково нису могли да узму. 
На тај начин су пропустили да уђу на Косово (у Стару Србију) и нападну Приштину. 
(Слободан Јовановић критикује ову тактику.) Ово сам испричао зато што је Спасоје 
Шејић потписивао своје прве радове са Самоковски. 
 Шејића сам запазио после првог писменог задатка. Не могу да се сетим 
тачно теме, била је свакако слободна, чим је млади Шејић могао да напише неку 
врсту приповетке. Не кажем да сам у њему препознао будућег писца, али узео сам 
да радим са њим. Одабрао сам још неколико ученика, образовао литерарни кру-
жок. Настојао сам да их упознам са савременом литературом, упућивао сам их на 
ванпрограмске писце. Са њима сам радио после наставе, била је то слободна школа. 
Понекад смо шетали поред Топлице,  крај манастира. (Стеван Немања, тада велики 
жупан, кренуо је из Куршумлије у стварање српске државе. Тад се његов стони град 
звао Беле Цркве, по лименим крововима којима су били покривени манастири.) 
Између 1168. и 1172. године Немања је ту подигао два манастира: Свете Богородице, 
на ушћу Косанице у Топлицу и Светог Николе, на ушћу Бањске у Топлицу.  Први 
манастир је био женски, у њему се замонашила Немањина жена Ана и добила име 
Анастазија. (Данас у рушевинама). Други је постао 1219. године седиште Топличке 
епархије, коју је основао Растко Немањић – Свети Сава, и био то све до 1690. године, 
када је последњи топлички епископ побегао у Угарску у великој сеоби Срба, коју је 
предводио патријарх Арсеније Чарнојевић. (Овај манастир је очуван, у време које 
лоцирам био је у јадном стању, данас је реновиран, не знам да ли је у функцијији?) 
Ово сам испричао да бих показао да се овде дешавала српска историја и да Спасоје 
Шејић из Самокова није баш самокован. 
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 Међутим, ова моја перипатетичка школа ускоро је дошла под удар локал-
них власти. Остали професори, којима на памет није падало да раде ван наставе, 
почели су да ме цинкаре у Комитет да радим нешто сумњиво. Партија је интерве-
нисала, директор Гимназије је затражио да напишем писмену изјаву, што сам 
учинио.  
 Но није се на томе завршило. Баш у то време је на Социјалистичком савезу 
одржана трибина о урбанистичком изгледу Куршумлије. Ја сам говорио о Немањи-
ним црквама и тражио да се заштите од даљег пропадања. Посебно сам истакао 
манастир Светог Николе, који је нажалост постао нека врста јавног клозета кур-
шумлијске омладине, која ту води љубав. Како су комунисти после рата испред 
манастира саградили костурницу и тиме историјски објекат наружили, затражио 
сам да се костурница измести. Мислим да сам већ тиме отворио свој случај у Кур-
шумлији. На седници Комитета секретар куршумлијских комуниста (мислим да му 
је име било Живорад Цвејић?) оштро ме је напао да покушавам да рехабилитујем 
четништво. (Односило се на моје четничко порекло.) 
 Ипак, тад сам се некако извукао. У ствари, помогао ми је Радомир Бале Ми-
лојковић, локлани песник и наставник у Основној школи. Иначе, тај Бале је био 
изванредан човек, велики заљубљеник у књижевност. У нишкој Гимназији био је у 
истом одељењу са Бранком Миљковићем, стално је о томе причао. Он је још у 
основној школи уочио таленат за писање Спасоја Шејића и веома се обрадовао кад 
је чуо да сам ја прихватио његовог ученика. У Куршумлији је при Народној библи-
отеци постојало Књижевно друштво Милутин Ускоковић и Бале је био његов 
председник. Међутим, друштво нити је имало чланове, нити се састајало. Бале је 
основао то друштво из пијетета према Милутину Ускоковићу, писцу који се утопио 
у Топлици приликом слома српске војске и државе 1915. године. Са Балетом сам се 
договорио да моју слободну, перипатетичку школу утопимо у регуларно Друш-
тво Милутин Ускоковић. Тако сам избегао одмазду локалних власти и ђаке 
легализовао у регистровано Друштво. 
 Друштво се састајало једном недељно у просторијама Народне библиотеке у 
Куршумлији, која је била, као и манастири, у јадном стању. У почетку нас нико није 
ометао, на састанцима су чланови читали своје радове. Сећам се да је једном при-
ликом Спасоје Шејић прочитао приповетку, и то је, вероватно, био први његов 
књижевни рад. Чланови су приповетку похвалили а ја сам указао на несумњив књи-
жевни дар ученика трећег разреда гимназије. 
 Наредне школске године је Друштво знатно ојачало. У рад Друштва се укљу-
чио други професор српског језика, Панајот  Велинов, који је дошао из 
Куршумлијске Бање, где је био директор Основне школе. У Економску школу је за 
професора Руског језика дошао из Прокупља Радомир Глигоријевић Глиша. Чика 
Глиша (тако су га сви ословљавали, и млађи и старији од њега!) био је пре рата поп, 
а по завршетку рата се распопио и пришао комунистима. Ови су га поставили за 
управника Народног позоришта, које је врло успешно радило у Прокупљу. Тад су у 
Позоришту играли Чкаља (!), Драгутин и Дара Тодић, Даница и Милан Свилар... 
све касније истакнути глумци знатних позоришта. Играли су и гимназијалци Ду-
шан Јанићијевић и Урош Гловацки, који ће касније завршити академију и играти 
готово у свим југословенским филмовима. Под управом Чика Глише на сцени про-
купачког Народног позоришта игране су чак три драме директора прокупачке 
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Гимназије Буде Илића, за кога се каже да је био легендарни директор. Кад сам ка-
сније био у прилици да уређујем један књижевни часопис (Српски југ), 1994. 
године, објавио сам у њему све три Будине драме. Могу да кажем да Будине драме 
уопште нису слабе, једино их је време мало превазишло, али мало кога писца време 
не превазиђе! Кад је укинуто прокупачко Народно позориште (1963. године?) Чика 
Глиша је прешао у школу за наставника Руског језика. Међутим, кад је за директора 
школе дошао са Више педагошке школе Воја Красић, Глиша се са њим посвађао и 
дошао у Куршумлију. 
 Но највеће појачање Друштва био је адвокат Василије Петковић. Он је био 
адвокат у Прокупљу у време кад сам ја био ђак прокупачке Гимназије. Ја сам га 
запамтио по једној полемици са Будом Илићем! Наиме, Васа Петковић је у Топлич-
ким новинама негативно приказао једну Будину драму. Следила је Будина оштра 
реплика у којој је професор оптужио адвоката за некомпетентност и неписменост! 
Васа је одговорио да је он био у књижевном животу Београду у време кад је Буда 
продавао зјала (баш тако је написао!) у Крушевцу. О чему се радило. Кад су бео-
градски надреалисти мучки у чопору напали и претукли песника из Топлице 
Радета Драинца, Васа је као адвокат бранио песника пред судом и пред београдском 
чаршијом. Потписивао се Василије Драксин и стварно био у српској књижевности.  
 По завршетку Првог светског рата, Србија се одужила свом писцу Милутину 
Ускоковићу на тај начин што му је подигла споменик у парку у Куршумлији. Сваке 
године, на дан Милутинове смрти, 28. октобра, Бале Милојковић је окупљао друш-
тво и полагао венац на споменик. Други венац је бацан у Топлицу код централе, где 
је писац скочио 1915. у   те године набујалу реку.  
 Године 1966. још једном је обележена годишњица смрти Милутина Ускоко-
вића. Пред спомеником писцу, ја сам, као професор Гимназије, говорио о 
Ускоковићу, а Бале је читао своје песме. Код централе, говор је одржао ученик 
четвртог разреда гимназије Спасоје Шејић.  
 Иначе, Књижевно друштво Милутин Ускоковић је јако добро радило. То је 
време либерализма у Србији, отварају се нове теме. Комунисти дозвољавају неке 
слободе, чинило се да је могућ социјализам са људским ликом. На Друштву рас-
прављамо о свему и свачему, нема табу тема. Доводимо на састанак 
либералистичког председника Општине Новака Ловића, покрећемо културно пи-
тање Куршумлије. Паланка се буди! Готово сви ђаци који су прошли кроз Друштво 
студирали су хуманистичке науке. Међутим, рад Друштва будно прати Партија, 
тачније њена песница - Удба. Ја сам већ тад означен од партијских конзервативаца 
као професор који квари омладину. (У време либерализма то није могло да прође, 
кад је либерализам оборен (1972), платио сам двоструко.) 
 Нови курс довео је до буђења интелектуалне Топлице, где спада Куршу-
млија. У Прокупљу три тада наставника (касније завршавају факултете), Благоје 
Глозић, Воја Красић и Драган Борисављевић покрећу књижевни часопис ТОК, Мај-
ске сусрете песника и издавачку делатност. На Друштву одлучујемо да подржимо 
ову иницијативу, мене и Балета Милојковића Друштво делегира у Прокупље, Бале 
улази у Савет Драинчевих сусрета песника а ја у Редакцију ТОК-а. (О овоме сам 
опширно писао у новели „Новинар из Прокупља“, овде да направим само скицу.) 
Већ на самом почетку рада у прокупачком Књижевном друштву Раде Драинац до-
лази до раскола. Пошто сам се ја критички поставио према прокупачкој тежњи да 
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три наставника господаре Топлицом, ови покрећу иницијативу да ме склоне са 
свога пута, односно да ме искључе из Редакције ТОК-а. Долазе у Куршумлију да 
убеде Ускоковића да ја нисам за Драинца. На састанак Друштва дошлао читаво ру-
ководство Куршумлије да подржи прокупачку иницијативу. Иван Ивановић не 
може да заступа Куршумлију, он није наш! Но на Друштву ова иницијатива није 
прошла. Чланови Ускоковића, а пре свега моји ђаци, здушно су ме бранили од по-
литичких напада. Ми смо професора Ивановића делегирали, он је наш 
представник у Књижевној Топлици. Најгласнији мој адвокат је био ученик четвр-
тог разреда гимназије Спасоје Шејић.. 
 Ствар се завршила тако да ме је из ТОК-а искључило председништво Соци-
јалистичког савеза Куршумлије. Уместо мене је делегиран мој колега Панајот 
Велинов. Проблем је био у томе што човек није писао и није могао да допринесе 
развоју књижевног живота у Топлици. Годину дана касније је ова одлука анулирана 
и ја сам враћен у ТОК. Али, већ тад је створена етикета Иванов ђак. Годинама ће 
неке младе људе у Куршумлији пратити ова етикета. Моји ђаци нису имали пролаз 
у јавном животу Куршумлије. Сматрани су неподобним елементима! Било је до-
вољно за неког да се каже Иванов ђак па да му сва врата буду затворена.  
 Ускоро је следио још један комунистички ударац, Библиотека нам је ускра-
тила гостопримство. О томе нису обавестили чак ни Балета, који је био у 
потпуности њихов човек. Једноставно, кад смо дошли на састанак Ускоковића за-
текли смо закључана врата. Председник Ускоковића, Бале Милојковић, био је 
очајан, али није имао муда да се супротстави Партији. Био је то крај Књижевног 
друштва Милутин Ускоковић 
  Најбољи Иванов ђак дошао је до матуре у куршумлијској Гимназији. Сад не 
могу никако да се сетим коју је тему Спасоје Шејић одбранио на матурском раду? 
Све ми се по глави мота да је радио Домановића, али нисам сигуран. Знам да је 
више од половине ђака радило рад из Српског језика односно књижевности. Спа-
сојев писмени задатак је био најбољи и награђен је књигом „Чаробни брег“ од 
Томаса Мана. (Отуд наслов његовог првог романа „Док не стигне Томас Ман“.) 
 По завршетку гимназије, Спасоје је уписао групу за Српски језик и књижев-
ност на Филозофском факултету у Приштини. То је било за њега најбоље решење, 
јер Куршумлија је близу, а мислим и да је добио универзитетску стипендију. Тад 
смо се највише дружили. Спасоје је често долазио у Самоково, редовно је код мене 
навраћао. Увелико је писао, показивао ми је своје ране радове. Сећам се да сам се ја 
критички односио према његовом натурализму. Конзервативни професор није 
могао да свари радикалног студента! (Једна прича је имала за тему сексуални однос 
жене и пса! Толики натуралиста није био ни оснивач натурализма Емил Зола!) 
 Иначе, Спасоје је у Приштини одлично започео студије. Шеф катедре за 
Српски језик Вук Филиповић препознао је у свом бруцошу најбољег студента. 
Наслутио је и писца. Колико се сећам, Вук је објављивао Шејићеве приче у универ-
зитетском зборнику. Више од тога, професор и студент су постали интимни 
пријатељи. Постали су кафански другови, а то се у Приштини у оно време јако це-
нило. Вук Филиповић је био председник Косовске академије (не знам да ли је то 
било одељење САНУ?), био је на челу Срба који су се залагали за суживот са Албан-
цима. Чуо сам да је јако много пио, вероватно је Спасоје почео да пије уз њега. Рано 
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је умро, није дочекао радикалну групу Срба за конфронтацију са Албанцима. Што 
се мене тиче, његова књига о Бори Станковићу најбоља је те врсте.  
 Тако је дошла бунтовна 1968. година. За мене је та година била значајна из 
два разлога: прво, што сам се идејно и политички апсолутно определио за студент-
ску побуну и друго, што сам дефинитивно одлучио да постанем писац. Самим тим 
моје невоље у Куршумлији и Топлици су повећане. Можда би ме Завичај некако и 
трпео као професора, као писца није хтео да чује. Иван Ивановић у писању тражи 
алиби да нас критикује! Све више сам постајао непријатељ комунизма, бар тако су 
ме комунисти етикетирали. Исту етикету су добили и моји ђаци у Куршумлији, 
Иванови ђаци. Спасоје Шејић пре свих. 
 Студентска побуна у Београду, Загребу, Љубљани... је протутњала, Приш-
тина се није узбудила. Узалуд су Спасоје Шејић и српски студенти прижељкивали 
68, албански студенти су ћутали. А онда су у новембру запалили своју бакљу.  
 Ствар је била у томе што су се албански студенти побунили из национали-
стичких разлога. Иако су се заклањали из марксизма-лењинизма, њихов главни 
циљ је био да Косово добије статус републике. То српски комунисти нису хтели да 
дозволе. Приштинске демонстрациије су биле рушилачке, инцидентне, бруталне. 
На централном тргу у Приштини студенти су носили транспаренте КОСОВО 
РЕПУБЛИКА и ДОЛЕ БЕОГРАД! На великом митнгу говорници су истакли захтев 
да Косово постане седма југословенска република.  
 И онда је на том главном митингу узео реч један студент српске национал-
ности! Спасоје Шејић! Албански студенти су очекивали да им се он придружи, зато 
су му дали реч. Шта је све рекао Шејић у Приштини? 
 Не могу се упоредити Београдске демонстрације са Приштинским. Студенти 
у Београду су се заложили за братство, једнакост, правичност – за социјализам. Сту-
денти у Приштини се залажу за сепаратизам, национализам, албанску 
мајоризацију у Покрајини – за разбијање Југославије! Београдске манифестације 
су социјалистичке, приштинске – фашистичке! Није могао тежу реч да изговори 
Шејић у Приштини! Још за говорницом су му одузели реч, а онда – покушали да га 
линчују.  
 Будући да је Спасоје становао у Студентском дому, претила му је смртна 
опасност. Албански националисти су његова врата обојили црвеном бојом, што је 
значило осуду на смрт. Морао је под хитно да побегне из Приштине и да се више 
никад не врати у њу. Тако је упропастио све оно што је био постигао на катедри за 
Српски језик. Вук Филиповић је остао без свог најбољег студента и будућег аси-
стента. 
 Прогнан из Приштине, Шејић је пребегао у Београд. На београдском Фило-
лошком факултету је наставио студије, колико знам без стипендије и средстава за 
живот. Илегалисао је у Студентском граду, помагао га је старији брат. Иначе, после 
јуна Београдски универзитет је престао да буде Црвени универзитет Карла Мар-
кса. Тито је преварио студенте, обећао им нови социјализам. Они су одиграли 
козарачко коло испред Правног факултета, водио га је будући антикомуниста Вук 
Драшковић. Међутим, два факултета, Филозофски и Филолошки, се нису дала 
обманути шареним Титовим обећањем, него су наставила штрајк. Тако је Спасоје 
Шејић из једног штрајка дошао у други, настављајући протест. 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 72

 У Београду, Шејић није могао да буде звезда као у Приштини. Београдски 
студенти су имали своје бунтовнике, своје револуционаре. Влада Револуција! Дош-
љак из Приштине је ту могао да буде само аутсајдер. 
 Преласком у Београд, Спасоје је ретко долазио у Куршумлију, па смо се све 
ређе виђали. Мислим да је понешто објављивао у омладинској штампи. Нажалост, 
у Београду су карте биле подељене, за Спасоја није било адута. На факултету је мо-
рао да почне од почетка, а у прози је трио Видосав Стевановић, Милисав Савић, 
Мирослав Јосић Вишњић... попунио сав простор. Они су били млада српска проза, 
за друге није било места. Ипак, Спасоје је прошао на конкурсу Књижевне омладине, 
а мислим и на конкурсу Комуниста. 
 Запамтио сам моје прво читање рукописа „Црвеног краља“ публици у стану 
Саше Чернова у Малој Плани. Било је то 1. маја 1969. године. Ја сам током пролећа 
руком исписао тај роман (писао сам руком), још га нисам био прекуцао. (Наслов 
нисам имао, Црвени краљ ће доћи годину дана касније.) Толико сам се око руко-
писа ломио, било ми је стало да чујем шта мисле други. Код Саше смо се скупили: 
мој колега из Куршумлије Милош Цвејић (студент Светске књижевности, радио је 
у гимназији као апсолвент), Саша, наставник руског језика у Малој Плани и аутор 
збирке песама „Тихо“ (објављене у библиотеци Драинац у Прокупљу, где и мој 
„Икаров лет“), Спасоје, студент књижевности у Београду, и ја. Испоставиће се да је 
то био репрезентативни узорак будућих читалаца „Црвеног краља“. За Цвејића то 
није литература! Исувише је профано, банално, безобразно. Литература мора да 
буде узвишена! Фудбал не може да буде тема књижевног дела. (Цвејић је потицао 
из чувене комунистичке породице која је у то време владала Куршумлијом. Иако се 
трудио да игра студентског бунтовника, није могао далеко од својих.) Кроз њега је 
проговорила држава, њене педагошке институције, комунистичка партија. Рус 
(Саша) се колебао. Исувише провокативно,  узнемириће јавно мњење, изазваће 
буру. Боље је да се са тим не појављујем, угрозиће ми егзистенцију. Ионако лоше 
стојим код комуниста, пружићу им материјал за гоњење. Али није био против такве 
литературе, читао је Буковског! Спасоје је био одушевљен. Браво! Нова проза, нова 
литература! Тектонски поремећај у Малој Плани! За литературу треба 
имати муда! Доста је било ларпурлатизма! Кроз њега је проговорила студентска 
побуна. Ова подела у поимању „Црвеног краља“ остаће до данас. 
 Отприлике 1970. године Спасоје Шејић је дипломирао. Дошао је у Самоково, 
био је без прихода. Иако се у Куршумлији на мене већ водила хајка, успео сам да 
убедим колеге да у две школе створимо место за тек дипломираног професора. Тако 
је Спасоје добио своје прво запослење, пола у Гимназији, пола у Економској школи 
у Куршумлији. Некако се прешло преко тога да је он Иванов ђак. 
 Наредне, 1971. године, у очекивању партијског обрачуна између конзерва-
тиваца и либерала, моје радно место у Куршумлији се дрмало. Куршумлија се 
определила за конзервативце. Партија се добрано умешала у рад школе. Написан 
је реферат о штетном деловању групе Иван Ивановић – Спасоје Шејић, овај доку-
мент је усвојио Комитет и затражио од Гимназије да преиспита мој рад. Да би 
неутралисао тај рад, Комитет је примио у Партију десетак ђака са задатком да суз-
бију деловање Иванове групе. Иако још нисам био објавио „Црвеног краља“, 
Партија и Удба  су стезале омчу око мог врата. Кад се 1972. године роман појавио, 
све је било спремно за моје вешање. Оно се одиграло у Окружном суду у Панчеву, у 
Гимназији Радош Јовановић Сеља у Куршумлији и у Окружном суду у Прокупљу.  



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 73

 Ту је Спасоја послужио инстинкт. Предухитрио је свој одстрел на тај начин 
пошто је дао отказ на рад у школи и побегао из Куршумлије у Београд, наводно да 
настави студије на магистратури. Ја тај инстинкт нисам имао. Остао сам у Куршу-
млији да сачекам егзекуцију. 
 
 

ЗАКАСНЕЛИ НЕКРОЛОГ О СПАСОЈУ ШЕЈИЋУ 
 
 Предраг Чудић је написао некролог о песнику Миодрагу Станисављевићу и 
изговорио га на трибини у Српском књижевном друштву 2009. године. Објавио га 
је у књизи „Вејачи овејане суштине“ 2011. године. Полазим од овог некролога зато 
што смо сви ми, вејачи, Чудић, Станисављевић, Илија Мољковић, Растко Закић, 
Спасоје Шејић, Маринко Арсић Ивков... као и писац ових редова, судбински пове-
зани: везује нас прогон од стране државе и последице које смо због тога трпели.  
Хтели не хтели, сви смо ми једна породица прогнаних писаца. Углавном смо пред-
стављали издавачку герилу чији су симбол била Независна издања Слободана 
Машића.  
 Чудић је кренуо од Станисављевићевих стихова из 68. године: Невероватно 
је колико си непотребан, / И како за то нико не мари, / И како се кад неко оде / 
Мало мења у целој ствари. Да би закључио да смо сви ми били непотребни: „То 
осећање сувишног човека формира се у време шездесетосмашке побуне, полета 
радничког самоуправљања, уверења студената у неопходност генералне поправке 
дотрајале државне машине.“  „Тада, у то време, које сад називају и Периклово доба, 
још само слепцима није било јасно: за кам влече Јожин влек“.  
 Да ли се Станисављевићеви стихови, који се односе на све нас, могу приме-
нити и на Спасоја Шејића? Шејићу су се десиле обе ствари из Станисављевићеве 
песме: и био је непотребан, и отишао је. Боже, шта ли чека нас који тек одлазимо а 
нисмо још увек свесни да смо били непотребни, сувишни писци у српској књижев-
ности? 
 Написао сам ову новелу да бих указао на неправду коју је нова српска исто-
рија, које у комунистичкој Југославији, које у транзицијској Србији, учинила 
понајбољој својој деци. Спасоје Шејић је, бесумње, био тринаесто прасе коме 
мајка крмача није дала своју сису. Џојсовским језиком, наша мајка Србија је још 
увек крмача која једе бољи део свог окота. 
 При том сам био свестан да рехабилитација Спасоја Шејића ... и свих нас...  
зависи од воље новог и будућег српског друштва да се одрекне своје комунистичке 
прошлости и превреднује њено наслеђе. Да праву вредност српске књижевности 
види у писцима бунтовницима а не у улизицама и удворицама власти. Да сатиру 
стави изнад родољубља. Да критику претпостави апологији. Речју, да реинкар-
нира Радоја Домановића и у његовим настављачима тражи нову српску књижевну 
мисао.  
 Са жаљењем морам да кажем да ово време не ради за Спасоја Шејића и да 
ово време није његово време. Време које Шејић није дочекао, а које ја резигнирано 
преживљавам, доба је пропасти српске историје и не слути на превредновање срп-
ске комунистичке прошлости.  
 Дакле, они који су се под Титом уздигли данас су носиоци новог система. 
Они које је Тито прогласио државним писцима данас су национални пензионери. 
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Они које је Тито награђивао данас су српски класици. Супротно од тога, они који су 
под Титом осуђени, још увек су неподобни писци. Они које је Титов режим прого-
нио уопште нису рехабилитовани. Дисиденти су се изборили за слободу за 
конвертите. Жао ми је, али морам да констатујем да не видим место за Спасоја Ше-
јића у новој српској књижевној мисли. Једном осуђен писац – критичар, 
сатиричар... система –  - остаје заувек осуђен. Волео бих да није тако, али слутим. 
– А слутити још једино знам! – Дис. 
 Горе од овог, ја не видим ниједан реални показатељ да време може да ради 
за Спасоја Шејића. Напротив, уверен сам да Спасоје Шејић ни у српској будућности 
(бар оној коју ја могу да доживим) неће бити проглашен за важног писца, односно 
за националног великана. То значи да неће бити слављен у Завичају; да неће о њему 
у Топлици да се организују симпозијуми; да неће бити предаван на Нишком или 
неком другом универзитету; да га професори неће давати студентима за семинар-
ске или дипломске радове. Речју, да ће остати ван националних институција као 
„ником потребан“. Исто тако, Шејић неће бити превођен на стране језике, јер 
држава неће стајати иза тога; његове књиге неће бити драматизоване за позорнице; 
по његовим романима неће бити снимани филмови или ТВ серије. Бојим се да ће 
Спасоје Шејић – као и сви ми критички настројени писци – остати само као симбол 
побуне у времену комунистичке и друге репресије и да ће у књижевном смислу бити 
гурнут у неку фус-ноту, у студији о националним величинама чија је парадигма 
Добрица Ћосић. Можда ће тај текст написати Милован Данојлић? 
 Ствар је у томе што реални показатељи дају за право овој мојој песимистич-
кој слутњи. Већ сам написао како се моје досадашње залагање за Шејића завршило 
неуспехом. Слично је прошао и филм о писцу из Куршумлије, који је снимио његов 
син Растко. То је документарни ТВ филм, „Девојке из седамдесетих“, у две епизоде 
по 45 минута, уз учешће многих шездесетосмаша, међу којима су били Маринко 
Арсић Ивков и Иван Ивановић. Филм је приказан на Трећем програму телевизије, 
али као да није. Није имао никаквог одјека, није рехабилитовао покојног Спасоја 
Шејића. Пропао је, као и читава 68.   
 Иако сам свестан да се мој глас у новој Србији не важи, гласам за Спасоја 
Шејића. И за све писце које сам побројао. Кад сам одлучио да напишем ову новелу 
био сам свестан опасности да могу да дам предност емоцијама над знањем, што ни-
како не би било добро за Спасоја Шејића. Себи сведочим да сам се трудио да 
говорим sine ira et studio (без мржње и наклоности), односно, језиком наше на-
родне епике, ни по бабу ни по стричевима. Никако нисам хтео да као професор 
уздигнем свог ђака на пиједестал који му као писцу не припада. Читаоцу сведочим 
да сам написао оно што мислим, односно да сам уверен да ниједна ваљана историја 
српске књижевности, или бар сатиричке књижевности, не може да се напише без 
присуства Спасоја Шејића у њој. 
 

Београд, 2013. 
 



75 

ПОГЛЕД СА ТЕНЕНСКЕ ТВРЂЕ  
У ДУБИНЕ ЗАБОРАВА 

 

Одломак из романа Ћутања из горе 
 
 

Мирко Демић 
 
 

Са овог брда, дивског жртвеника, 
Свој вапај, Боже, дижем к теби врући. 

Aнте Тресић-Павичић  
 

У Књизи пише и то: 
да се само са врха ове стијене, коју народ 

зове Спас, може видјети крајина како се сужава и 
смањује, отичући низ вододерине и усјеке. Исто-
времено, она се само са тог мјеста види, док се 
надима и пулсира, сва уздрхтала од напора не би 
ли се наднијела над врхове околних планина, гдје 
видик пуца све до модрог Адријатика а вртогла-
вица трајно одузима присебност.  

Погледа ли неко из подножја на ову сти-
јену, видјеће тененску тврђу како се сиви, попут сокола слетјелог да отпочине од 
дуга лета, али увијек спремног да прхне у висину и настави са летом.  Стоји, тако, 
тврђа поносито, а одсутно. Не дотиче је људски мравињак и његова хука у подножју. 
Само стоји, непомично, одолијева вјековима и вјетровима, кишама и жеженом 
сунцу, али и магловитим успоменама и непоузадном сјећању; дакле, свему оном 
што у недостатку бољег имена називамо зубом времена.    

А на врху највишег бедема угнијездила се ниједном људском оку невидљива 
душа. Душа – Петрова. Нити се види нити се чује, али нема тога ко би безрезервно 
одрицао њено присуство, посумњао у њену моћ, искључио погубан утицај. Та душа 
обилази мјеста која је некоћ походила заједно са тијелом, тако да се овом, столном 
и родном граду, враћа често, пречесто, безуспјешно покушавајући да се сјети и пре-
позна покоји детаљ крајолика, преостали предмет, пукотину на зидинама тврђе. 
Безуспјешно се присјећа тијела које је силом напустила, несигурна да би га препо-
занала када би неким чудом набасала на њега. Лутање је једино што има. Све друго 
јој недостаје.  

Не умије да гледа без очију, а све види кроз слутњу: бивше и будуће, крупно 
и најситније, своје и туђе. Што јој се год учини својим и познатим, оно се, неким 
чудом, покаже као страно и ново. Даљина и мутнеж из ког долази чине је видови-
том, а хаос у којем се обрела подарује је свезнањем. Њен астрални облик је у 
обрнутој сразмјери са одсуством тјелесности. Располаже другачијим осјетима него 
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тијело. Оно што тијело уз велике напоре наслућује, душа то подразумијева и пред-
ставља нешто од чега креће ка спознаји. Једном ослобођена душа из тјелесног 
оклопа почиње да се расплињује у свим просторним и временским димензијама, 
истовремено постаје и ту и тамо, свеприсутна и непостојећа, апсолутно знање и 
апсолутна несувислост.  

Оног којег зовемо Петром красила је храброст, али не дуговјека владавина 
и побједничка славља. Чувен је по срчаности и славољубљу, али не и по разборито-
сти и мудрости. У сјећању његових потомака углавном се помиње његово умирање, 
а прећуткује умијеће владања и вјештина ратовања. Његово свакодневно људско 
живљење остало је непознато, пошто је оно, ваљда, недостојно памћења и поми-
њања. Име му је од заборава спасило његово одбијање да буде дио већине која се 
приклања јачој сили и паметнијој рачуници. О његовој души нема помена ни у ста-
рим листинама ни у народној предаји. Тек понешто у муцањима усплахирених 
пјесника. 

Људско сјећање је од такве грађе да сваког ко дође послије великог краља, 
вољеног и слављеног (а можда и убијеног) од народа – а са Петром и његовим прет-
ходником је управо такав случај – мора бити мањи и незнатнији него што доиста 
јесте. По тој логици, насљедници бивају, у најмању руку недостојни, а неријетко – 
узурпатори и издајници, као што су увијек грешни они који надживе умрлога. 
Ипак, у свој несрећи и незнатности за живота, Петра је обасула и загробна срећа, 
уколико таква срећа постоји. Наиме, испоставило се да је био посљедњи народни 
краљ. Та околност га је спасила, јер се почеци и крајеви лакше памте од оног унутра, 
што рубови омеђују.  

Дође вријеме, ма колико да се дуго чекало на њега, у којем потомци почињу 
да славе посљедњег краља, више и упорније од он првог, или оног ратнички нај-
успјешнијег. Дође вријеме кад се његов пораз почне претакати и прекивати у 
јуначки гест и славну побједу, а његова смрт тумачити као свјестан избор одласка у 
небо спрам пристајања на оскудни и кратки овоземаљски боравак. По старом 
добром обичају, посљедњи краљеви се оплакују, дословно и фигуративно, у пје-
смама и предању, с вјером да ће из суза потећи ријека живота и окрепе, а са њом и 
објашњење свих тренутних неправди и недаћа. Готово да нема туге у том оплаки-
вању. Само усхићење туђом трагедијом, туђом жртвом којом се потомство горди, а 
која га мало или нимало не обавезује.  

Славе га и оплакују управо они који никад не би дали живот на начин на 
који га је он положио. Снагу за своје будуће побједе прикупљају у његовом поразу, 
свој успјех граде на лешини његовог дебакла, од његове апокалиптичне триње 
граде угаони камен своје будуће грађевине. Он је поражен за све, стичући тако кре-
дит који се враћа у облику побједа будућих. Упркос томе што је било и оних који су 
га сматрали недостојним узурпатором упражњеног краљевог трона, самопрогла-
шеним носиоцем круне славних претходника, приписујући му, још, и плебејско 
поријекло. Таквих је, дабоме, мање. Срећом, током вијековне почивке, у својим ду-
шевним ретортама потомци су његове мане претакали у врлине, недостаке у 
предности, недостојност крви у чудотворност славне а затајне лешине.    

Краљ јесте њихов, али им се непрестано измиче, нагиње ка туђем. У очима 
странаца чак изазива симпатије и самилост. Можда се баш због тога отима вијеко-
вима, отима се свему и свима, животу једнако као и смрти, памћењу као и забораву, 
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краткоћи живљења упоредо са пространством непознатог гроба у којем лежи. На-
водно, само му је име неспорно, док све друго може и не мора да буде. У његовом 
случају непоузданост и неухватљивост је једино поуздање. И то га спасава од забо-
рава. Његово се име обмата дилемама везаним за презиме, мјесто битке, а тиме и 
погибије. Прикрива се локација гроба, нема сагласности ни око тога да ли је херој 
или је оруђе у рукама туђина. Дакле, поуздано је само непоуздање. Име Петар је 
пловак који стоји изнад површине сјећања и одржава крхкост људског постојања. 
Не зна му се ни почетак ни крај. Само му смрт свијетли у мраку вијекова, као давно 
угашена звијезда. Само смрт живи, као у свој утроби Горе Петрове!  

Остао је само штури податак да је столовао, овдје, у граду Тенену, на чијој 
највишој кули још увијек дрежди његова душа, безуспјешно призивајући давно 
прошло вријеме у којој је, заједно са тијелом, покушавала да успостави краљевину, 
стијешњена између два љута непријатеља, собом их спајајући и раздвајајући, као 
што закрпа спаја и раздваја двије богато украшене тканине. Душа покушава да у 
сјећање врати дане када су са малом војском кренули на непријатељску војску, на 
чију је страну већ пребјегао њему смрдљиви цвијет ондашњег племства, који га је, 
како то обично бива, и лишио главе са рамена и изручио немилости противника. А 
све то не би ли повратила сјећање на тијело, које безуспјешно тражи и којој јој је 
све милије и драже како не успијева да га нађе. 

Отуда диљем шареног свијета највише има оних што распјевавају поразе и 
величају несреће, што губитак препредају у корист, а безнадежност претачу, као 
вино, у мијехове надежде. То је императив сваке народне и националне алхемије. 
Одавно људска смрт не представља невеселу и неумитну чињеницу, већ полазни 
аргумент за доказивање или оповргавање раније задате тезе, ма колико она била 
утемељена и разумна.  

Душа тог краља и данас лута наоколо, а најрадије по остацима тененске 
тврђе, тражећи своје изгубљено краљевство, али и обезглављено тијело које лежи 
дубоко у срцу неке далеке, шумовите горе, чекајући, можда, да му се одбјегла душа 
врати. Или, поред краљевства и поданика, краљева душа тражи вилу загоркињу, 
чији јој је цјелов помогао да лакше напусти посјечено тијело? Извјесно је да жив 
човјек не слути колико његова самоћа није ни принијети самоћи лутајуће душе. 

Уколико пјесма не лаже. Кад већ није било свештеника ни ожалошћеног на-
рода да умање бол, несрећу и губитак – пјесници му осташе једино поуздање! 
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Милан Ђорђевић 
 
 

АЛИБИ  
 
(кобајаги прича) 
 

Шта рећи? Можда само то да је ово по-
мало спора и можда досадна прича о жени по 
имену Ана. А ту, наравно, има и историјског 
труња које књижевни критичари и слични про-
фесионални читаоци књига баш много не воле. 
Ма, не изражава то оно суштинско, сам живот, 
кажу они. Онај који прича ову причу није сигуран 
да баш све зна о њој, то јест о жени која се зове 
Ана, па није поуздано ни то да је све истинито и 
тачно у овој причи. Приповедач није Бог а није 
сигуран да је то о чему прича баш стварност и оно стварно и голим прстима руке 
опипљиво. Али, ето, молићу лепо, уважени читаоци, он прича ову причу и не жели 
да ћути. Дакле, Ана је рођена у време владавине комунизма у земљи Југославији, 
земљи из које је настала и ова наша данашња земља Србија, некда давно самостама 
краљевина а данас република. Аним отац је био високи официр Југословенске на-
родне армије. Иначе школован као пилот, био је официр контраобавештајне 
службе војске. По тадашњем обичају Ана је живела у више места државе Југосла-
вије. Од Словеније до Босне и Херцеговине и Хрватске. У Загребу је студирала 
филозофски факултет. Била је лепа црнокоса великих сиса и браон очију. И имала 
је доста успеха код мушкараца. Као студенткиња приближила се левичарским фи-
лозофима и социолозима који су са марксистичких позиција критиковали тадашњу 
власт и моћнике на власти. А окупљали су се на Корчуланској школи где су дочеки-
вали и светски познате марксистичке тероретичаре и филозофе. После завршеног 
факултета породица је Ани помогла да нађе посао у Београду јер у Загребу то 
изгледа није било могуће због њеног српског порекла и очевог посла. И отад је ра-
дила за државу. Становала је у хотелу. А онда је једна пријатељица упознала са 
Милошем, будућим мужем. То се десило на једној књижевној вечери. Челави, пла-
вооки, малко погрбљени и високи мршавко Милош ту је долазио јер је живео од 
ликовног опремања књига а и свиђала му се једна уредница тог програма па је до-
шао да је види и да јој се мало удвара и можда код ње покуша чак нешто више од 
удварања, тачније, левичарски речено да пређе са речи на дела. Иначе, као сли-
кару, слике и графике му се нису много продавале. И тако, упознао је овде Ану и 
они су се од упознавања заволели, била је то такозвана љубав на први поглед, и, 
како се то старински каже, водили су прво љубав у хотелској соби, то јест вулгарније 
речено јебали су се односно коитирали су у класичној пози, што значи он горе а она 
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дола, али и у пози згуза, да прецизније и стручније кажем, кад је она клечала а ње-
гов пенис у ерекцији улазио је у њену влажну вагину од назад. И тако, после неког 
времена постали су муж и жена а онда им се родила прва ћерка. Иначе, Ана је ра-
дила у државној установи мада није била члан комунистичке партије који се тада 
звао Савез комуниста. 

Тада другарица а данашњим речником речено госпођица Ана је била жена 
чија су уста била пуна левичарских речи и фраза и најближе су јој биле левичарске 
теорије и веровања у разне утопије и левичарске снове који су, нажалост, били 
поприлично далеко од често тегобне и нимало лепе стварности. Она је често гово-
рила о правима, поготово о оним женским правима али увек је више била у теорији 
и тако од непосредне, помало припросто и здраворазумски речено, опипљиве 
стварности ипак удаљена. Чак је и начин њеног постојања био својеврстан алиби. 
Она је најчешће живела са тим беживотним теоријама. Иначе, студирала је фило-
зофију и социологију па је чак је урадила и магистериј из једне од ових научних 
дисциплина. 

Питам се сада, да ли се код ње радило о лењости? Доста тога јој је у младости 
било пружено, а у оно време кад је земљом Југославијом владао Јосип Броз позна-
тији као Тито. Уосталом, шта је лењост? Један теоретичар каже: „Модерна техника 
је омогућила лењост у таквим границама да она није искључиво право неколико 
привилегованих класа, него је право које је равномерно распоређено на цело друш-
тво.” А сећамо се да је на улазу у нацистичке концентрационе логоре где су 
уништавани људи писало: РАД ОСЛОБАЂА. Док је на једном улазу у совјетски, ста-
љинистички то јест комунистички концентрациони, пардон, казнено-поправни, 
логор било написано: „Рад је дело части, дело славе, дело одважности и јунаштва.” 

Значи, ипак је лепше ленчарење, ленствовање него аргатовање у логорима 
или у државама које су то постале. А марксизам је обећавао слободу и рад за такоз-
ване радне људе па су марксисти често силом оружја и силом тајне и друге полиције 
наметали ове своје ставове већини људи у друштвима, водећи их у бескласну идилу 
и рај. Отуд и она прича о насиљу, стрељањима и убијањима и, разуме се, о логорима 
у двадесетом веку. Али, молићу лепо, да се овде не бавим страшним причама и те-
оријама и оним што савременици називају не бап лепом туђицом – хорором. Дакле, 
стварност у којој је и Ана живела претворила се у беспоговорно слушање шефова и 
оних виших на друштвеној и државној хијерархији.   

И, авај, драги читаоци, овде одједном и напрасно прекидам причу. Баш сам 
доста безобразан. Ма, нисам историчар да дајем опште оцене о вредности разних 
епоха и тадашњих владара и политичара, а и просечног сам дара и знања па немам 
шта ту да причам већ више есејистички гомилам речи. И на крају, после овог неса-
вршеног причања шта да кажем? Шта је истина? Објективна истина? Лична, 
друштвена, филозофска, историјска? Или такозвана гола истина? Ха, ваљда и она 
нудистичка? Завитлавам се? Или је реч о приповедачкој и естетској истини? Зато 
што сви причамо приче од тренутка кад мало одрастемо и научимо да говоримо, а 
за нама је већ некаква прошлост, па тако до смрти кад приче понестају. Приче са 
кобајаги срећним или пак несрећним крајем. Да, неке приче су довршене и заокру-
гљене а неке то нису већ су само низ рогобатних фрагмената. Као, хтели бисмо да 
испричамо нешто што је поучно, човечно или нешто дубоко о животу. Да, нешто 
што ће можда учинити да побољшамо своје животе. Но, то су само речи које можда 
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утичу или пак не утичу на оно што радимо. И да се на крају правим помало паметан, 
па, ево, што би рекли књижевни критичари, ово полуесејистичко писање, које вас 
је сигурно угњавило и малко вас можда одвукло од ваших обавеза, драги читаоци, 
ипак завршавам. 
 
 

ЈЕДИНО 
 

Не тако давно објављени превод романа В. Г. Зебалда АУСТЕРЛИЦ Славко 
је узео у библиотеци која се налази у новој, пре пар година подигнутој  згради а 
недалеко од његове већ оронуле куће чији су прозори били окренути према зеле-
нилу и шумама Топчидера, Кошутњака, згради Ковнице новца и Топчидерском 
гробљу. Књига је ипак имала донекле изгужване и запрљане меке корице. Иначе, 
Славко воли да чита књиге и то ради још од детињства, од дана кад је боље научио 
да чита. Али он има и велику личну библиотеку, наслеђену од далеких и ближих 
предака, мада је, разуме се, и члан локалне библиотеке па из ње изнајмљује многе 
старије и новије књиге. И тако, читајући књигу погинулог немачког писца, у њој је 
нашао парче изгужване и сада помало пожутеле хартије на којој је био непотписани 
текст откуцан писаћом машином:   

Једино што можемо јесте да причамо или проживљавамо приче, можда 
речима дочаравајући себи нешто што смо доживели на властитом путовању 
од рођења до смрти. Да, можемо само да причамо приче на разне начине.  А речи 
су маске. И да књижевно-фигуративно овде кажем, свака прича је ткање које 
ткаш, не знајући шта ће на крају испасти. Она је такође и мозаик или колаж 
састављен од мноштва разноликих делића, слика и догађаја. Чврсто верујем да 
све приче нису испричане и да није исто све што се догађа под овим звездама и 
под сунцем које ће, надајмо се, и за хиљаду година на добар начин грејати наше 
потомке. Исто тако не верујем да је оно што нам посредује телевизијска слика 
или слика на монитору компјутера стварније од онога што видимо својим 
очима, те осећамо својим чулима и опипавамо рукама. Можда је лепота у мрв-
љењу тренутака од којих је састављен наш такозвани’‘живот’‘. Лепота је у 
чистој радости због подневног сунца или гутљаја попијене изворске воде кад смо 
жедни или угриза сочног плода брескве кад смо гладни. Лепо је говорити о томе, 
као што је лепо говорити и о другим стварима људске свакодневице.  А ту је и 
детињство некакав рудник. Када причам о животу, онда морам рећи да је нека-
дашњи пријатељ мога брата рекао да тај почиње штрцајем. Реч је о 
коацерватној капљици и оном што биологија каже: филогенија је кратка река-
питулација онтогеније. Те реченице се сећам из основне школе и гимназије. 
Биологију ми је у гимназији предавала једна дебела особа. Имала је локнице и 
знала је да се на разне начине пренемаже. Донекле је понекад личила на опасну 
животињу.  

Наравно, све приче нису испричане, као што ни сви животи нису прожив-
љени. Да, да, све у животу је прича. А прича човечанства је историја: без 
историје ми губимо смисао. Бар нам тако кажу образованији и мудрији људи. Ах, 
ко ће га знати. То је прича о човеку, о животу оваплоћеном у човеку и то је душа 
његових запажања. Она нам даје способност чуђења и осећање живе загонетке у 
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животу и помаже нам да своју осећајност, своју способност запажања, своју 
свест учинимо истанчанијим. И та прила нас носи даље, ваљда све до краја жи-
вота. 

Ето, тако сам размишљао једног дана а онда сам устао из фотеље у соби 
и изашао у башту. Мало сам се ту мувао и гледао пужеве у трави али  и птице 
које су долетале на гране стабала. 

Док је знатижељно читао овај лист папира, Славку су те речи ипак нешто 
значиле, а вероватно су то биле исповедне речи. Уз то је замишљао човека који их 
је написао. И питао се: Зашто је тај човек заборавио исписани папир у књизи? Да 
ли је то урадио намерно или случајно? Је ли заиста желео да те његове речи неко у 
блиској или даљој будућности прочита па их је оставио у Зебалдовој књизи? 

Као инжењер грађевине, и човек који има многа шира интересовања, 
Славко није олако улазио у тајанствене приче и духовне лавиринте оних који се 
професионално баве писањем и књигама, али и те њихове загонетне, не баш свим 
људима разумљиве речи и њему су ипак нешто значиле. Биле су некаква мала жи-
вотна поука и прича о доживљају неког осетљивог човека а и нешто што баца мало 
светла на неки непознати али сигурно близак свет чак и ако то можда није било 
нешто што у овом животу усмерава самог Славка и каквог другог читаоца. Прочи-
тавши текст исписан на том папиру, Славко је ипак осетио чудно задовољство које 
га је терало да ћути, размишља и погнуте главе гледа преда се и у земљу. 
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АЛЕНОВА КЛЕШТА 
 

Одломак из дуже прозе 
 
 

Ивица Стојановић 
 
 
Они догађаји који се ни десили нису–измишљени су;  

они ликови којих нема–нису ни постојали... 
 

Аутор 
 
 

ПРОЛОГ 
 
Малена варош. Негде на југу. У долини. 

Брдима окружена. На два дела исечена реком. С 
једне стране обале двадесетак, к'о јаје јајету слич-
них, кућерака. Колонисти са свих страна трбухом 
за крухом. Населили поодавно кад је фабрика 
отворена. „Стара колонија“. Још пре оног рата 
саграђена. С друге стране уз обалу мало новије 
кућице. А исте к'о и оне преко. Ал'светлије. И с 
новијим именом. И оригиналнијим. „Нова колонија“. 

Тек мало подаље према друму омање зграде се назиру. У изградњи тек. И 
скеле што штрче у небо. И нови се мост подиже. Још чујем ехо с обале старе: „О-о-ј 
И-в-ч-о-о-о! В-р-н-и7 с-е о-в-а-м ћ-е с-е у-т-е-п-а-ш8, г-о-с-п-о-д т-е у-т-е-п-а-ј-а-а-а 
д-а т-е у-т-е-п-а-ј-а-а-а!“ Не марим за клетве. Упорно гурам ка обали новој. 

„В-р-ћ-а-ј с-е б-р-е-е-е, с'г ћ-у т-и в-и-к-а-м9 т-а-т-к-а!“ 
Ни претње не пале. И даље гурам уз узану цев што се с висине од двадесетак 

метара надвија над водом. 
„И-к-и-и-и! Н-е-с-и н-и п-и-л-ч-и-к-и н-а-р-а-н-и-ј-а-а-а! Ћ-е п-о-л-и-п-ш-

е-в! е-в-е-е-е в-е-ћ и н-о-ћ с-т-и-з-а-а-а!“ 
Е ту се већ пренух. Ал' како назад!? Да окренем не могу. Цев уска! Па ајмо 

онда натрашке. К'о рак. Како он може. И вратих се опет на обалу стару. 
Пробијем се к'о шило кроз испрепадану гомилу. Јурим ка свом кокошар-

нику. Затворен. А коке се попеле горе, на високо дрво. „Како це, мови, спиес гове?! 
Скини се10 бе це паднеш!“ У трену ми мајушна шака, пуна зрневља. „Скини се мови 
да вуцас! Скини се мовим те!“ 

                                                        
7 врни се – врати се 
8 утепати- убити 
9 викати- звати 
10 скини се - сићи 
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А женетине неке поседале на басамаке11. У причу удариле. И кад ме чуше 
како преклињем живинчад да сиђу, прснуше у смех. „Цут бе! Ви'с да спију!“ Смех 
још гласнији. Појурим ка реци. Чујем где крекеће. Шчепам је и јурим назад. Полу-
мрак у дворишту. Тад назреше шта ми је у руци, писка и вриска стане. Све једна 
преко друге кућама збрисаше. „Ете ви сг! Па ми па пласите пилцики!“– и сам кући 
одлазим. 

А тамо преко, на обали оној, нови неки дечаци доселили. И ако до њих ра-
није не успех да дођем, ево овако их са собом и с` вама упознајем. А од њих је, после 
оног „милосрдног“ разарања остало тек пар нагорелих споменара, што их, најпре 
дечијим, а онда момачким рукама исписаше. Завршне им странице датирају негде 
између пролећа и лета тих несрећних деведесетих. 

И читам: Дрми, Стеван Пантин, потиче из угледне породице негде из Бачке. 
Родитељи му живе у складном браку пуном љубави и поштовања. Онда сазнају за 
плод те љубави коју не желе ни с ким да деле и на усвајање га дају. Усвојитељи му 
убрзо гину у пожару те га одведоше у дом за незбринуту децу где, са другом својим 
Сивим, неколико дугих година остаје (обојицу су, касније, одвели код баба из ове 
вароши). Читам да је јако начитан и интелигентан. Наслућујем да поседује и неке 
пара-психолошке моћи. Надимак добија по почетним слоговима родитеља: Драган 
и Милена. Рекоше да негде у некој од установа за умоболне заврши (константно 
кљукан лековима). 

Сазнајем: да је Сиви, Силвије Вима, још као беба у дом остављен. Отац се не 
зна ко је, а мајка се још увек сумњивим занатом бави. У храброг дечака израста (је-
дина му је фобија грозни црви и бубе што гамижу по земљи и под њом). Воли 
висину и пространства. Нестаје нетрагом тих смутних деведесетих. 

Упознајем: Воланчета, Михајла Томића, кога мајка оставља с оцем и бежи 
са једним од љубавника. Отац му власник кафане поред друма, оригиналног имена 
„Точак“, по којој и надимак добија. Ниског је раста, ал` жилав и пргав а пун духа и 
виспрен. Маскота је те мале дружине. Губи му се траг истих тих година као и већини 
из ове приче. 

Назирем контуре ликова: Велики Паметни Брат Гоља, Његован Голић, о 
себи и са собом говори у трећем лицу једнине јер у велико „ја“ никако не верује. 
Бежи од својих код неког одртавелог маторца, далеког рођака да брине о њему!? 
Најискуснији је и пун анегдота (углавном са несрећним, по њега, крајем). Забавља  
и храбри а често физички штити другаре; па Шунта, Киро Петров, коме родитељи 
са чопором деце, силазе са неког далеког крша планинског, беже од говеда и оваца 
да пролетерски хлеб кушају; па Јаро, Сенад Османлија, што с` матери и од зулума 
оца кабадахије побјеже. Он често из куће избив`о а дјете и ханумицу12 старима у 
вилајет остављо, а кад чо'ек у касабу кући дође, ти бјеж' по авлији ил` у брда; па 
Пицек13, Франо Подунавац, што му мати „од мужека бјежи и с' хлапцем14 се својима 
врати“; и најзад Спач15, Ненад Станчић, што му ћаћа млад свену, одједном усну и не 
пробуди се, а кева у лудилу заче, и после порођаја липса, па га тетка и „тетин“ себи 
узму да га на пут изведу. Пише да и он, као и Шунта, веома млад отсања своје. 

                                                        
11 басамак- степеница 
12 ханумица - супруга 
13 пицек - пиле 
14 хлапец - деран 
15 спач - спавач 
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А ономад ме неко пита: „Како би па ти, братанче, завршија, да си т`д туј 
скелу за т`ј мос` прерипија16 ?!“ 

 
 

АЛЕНОВА КЛЕШТА 
 

...Како и ова ноћ полагано капље. Свака се кап у сећање... у мисао... прелива. 
Мајушно дете у мени опет трепери к`о пламичак тек нагорелог мрака. Застрашу-
јућа тамна празнина испод, препуна сенки црних искежених губица. Нестаје 
топлина нежног мајчиног даха. Рука мршава, дечија, у сну невином са постеље доле 
склизну и белину своју нуди грозоту сподоба испод. Делић је мозга опрезног хитро 
горе враћа, ал` оној се други опире тврдоглаво и мами ту тмину, изазива мрак. У 
глави пулсира све брже, телом ми уснулим прожима мрак и мркла ноћ не посустаје. 
Ткиво разара, у парчад дамар мрви нејаки... а не предаје се срце... и страх се по-
гури... и пуче... од те чврстине... и ни делић један једини његов, никад више, неће 
дирнути ни крајичаг тог ума. То први је, а и последњи верујем, отпор том грозном 
задаху страха. Та ноћ, далека, вечна, симбол је изгона свих авети мрачних из тмина. 
И мајушно се биће већ у огромно срце претвори.  

...А што ми ноћ опет бљује густу, непрозирну, прецрну чађ. Пору сваку зап-
тива. Опет распад потмули. И дрхтај. И псовка. И вапај.  И врисак. А онда мук тек, 
каткад, зајечи жалосни зоб к'о дечији немоћан. Пипам по зиду, да видим. А длан 
влажан. Јењава мрак. Сенки пар назирем. Кроз освит. Сијају очи тек. Кроз ништа... 
Да сиђем... Могу ли... Не... Зјапи  прашина. Срушено све. Бауља повећа маса. Застаје 
за трен, ка мањој засија јој око. Па ка мени ми зов тужан не омекша јој срце. И 
нестаје. Пар сивих мантила залепрша у довратку... У доврат... У довр... 

...А тамо негде далеко у мојој вароши, на самом углу главне штафте, к'о јелка 
божићна бљешти  биртија стара пуна разбарушених глава што не маре за олују по-
махниталу која разуларено разноси разорене квартове већ разбуцаног насеља. На 
поду, негде по средини простране одаје са у крш разваљеним инвентаром развеја-
ним по распуклим зидовима и невидљивим угловима и срчом што се храбро и 
упорно челичним пипцима својим пркосно држи за парче плафона што још читаво 
оста, запањујући спокојно испија се чаша за чашом драгоцена течност што душу 
греје, и срче кафу из полу разбијених шоља што тек се наћи могло и к`о што никад 
ништа не реметише огуглала чула, ни тада тај разуздани хук што  бесни кроз распу-
кла окна, ни трептај ока један једини, ни трзај тела, ни наговештај страха  не изазва. 
Ништа. Тек повремено кроз црне проређене зубе зарежи покоја псовка из грла 
дремљивог времешног газде, а онда опет, тишина аветна нека кроз тмину бруји. 

Мало подаље, тек, у улици која се Алеја Мира звала, тутњава заглушујућа 
нека уснули свод пара; тегобни црни маљ разара  ноћ и од удара му сваког пар оро-
нулих зграда заурла, заискри к'о свитац  у тмини и у ужарено небо се вину. Тргнут 
из првог сна тутњи испрепадани народ ка склоништима што заударају на труле ле-
шине глодара да нејач своју збрине. А онда потом рука у песницу стегнута лети горе 
увис да бес свој тобож излучи немилосрдној сили што се надвила над градом. Лица 
од беса изобличена камењем засуше фарове испрепадане старе „Шкоде“ што не-
моћно заста шиштећи:“Даље од зграде... Откриваш нам положај.“ А птичурине 
огромне све милосрдније терет свој бљују на уснулу земљу да анђелу труд уштеде и 

                                                        
16 прерипити - прескочити, брзо прећи 
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утробу јој разоре. „Зашто“- проломи глас из гомиле згурене а свако слово запара 
кроз већ распукло небо... Биће добро... Свањава... Вековима већ... И по ноћи чак... 

-Кол'ко је сати компа? 
-Девет. 
-А датум? 
-Девети септембар. 
-Девети девети деведесет девете онда? 
-Ваљда. 
-А ја мислио да је деветка срећан број. Срећна је деветка... Деветк... Дев...  
„Е Гољо мој, мој паметни брате, то је бија човек. Ма које човек – људина! А 

ко да је јучер било к`д онакој малецког и жгољавог доведоше овам. Глава му спа-
рушкана к`о онођен17 и врљен18 куртон, тело `рапаво к`о исушена дреновина. А 
руке к`о у некакву марсовску живуљку: багљиви19 прсти, до дна изгрицкани 
нокти,чукљеви му искочили к`о да ги је с`с жилет изоштрија... Е, после тек видесмо 
к`о с`с ренген сниман кроз проређене решетке од ребра јед`н голем чукарац20 што, 
еве, и с`д чука21. Не га чујеш!? Е па с`мо га големи22 паметни брат још чује моја, 
братанче! Само голем брат... А какво му па кум даде име, братанче!? Е, мајке ли му 
га начукам! На таквог човека!? Замисли си: Силвија му име даде! Тој му била да-
диља у дом, које ли је?! Еј с`с такву људину да се зајебав па да му дадиљско име 
дадев – е па да се умочаш23 од плакање ил` од смешку! Па још презиме – Виме!? 
К`о да је бре нека музара бија!!! Ал` добро де, тој је мало ко знаја па га викасмо 
Сиви; такој се он представљаја на сви. Ваљда ге, братанца, срамота било. Ал` па које 
ћеш. Има си работе24 на које, све да `оћеш, не мож да утицаш! Ал` к`д га по прв` 
пут погледа рек`о си с`м за себ`: Гољо, паметни брате, ов`ј ће далеко да догура; ем 
далеко, ем високо! И такој и би! Овог што с`г сарањујемо неје он! Куј ти га па знаје 
куј је тој! Одлете он високо мој братанче! Јесје25! Јесје!“- шапуће однекуд храпави 
глас неки над свежом хумком нечега што је до јуче још човек било. 

А ту, испод, к'о на жеравици играју очи женке што су још мајком звали, и у 
том трену баш, вребају по коју жртву за своју неутољену страст што је и рађања и 
гашења те душе изгубљене узрок засигурно била. И одговор је ту и за сузе човека и 
плач кад светлост тмине угледа, и за ћутњу његову нему кад бићем својим свим ду-
боко у њу утоне. Бесповратно. А вољно... 

Мало повеће брдо са пространом долином испод. Са зидина утврђених гледа 
широку равницу глава обријана на темену. Дугачким се перчином поиграва ветар 
несташни. Падина к`о мачем огромним пресечена. Глатка к`о руком неком магич-
ном од самог стакла направљена. Хавла – тако је бар ћелави станари називаху што 
је на њиховом језику нешто као предстража или осматрачница значило. Ту су већ 
вековима и ту су остати наумили. И та им је већ пословична оријентална опрезност 

                                                        
17 онођен - употребљен 
18 врљен - бачен 
19 багљив - кошчат 
20 чукарац - срце, сат 
21 чукати - куцати, навити 
22 голем - велик 
23 умочати - упишати 
24 работа - ствар, радња 
25 јесје - да 
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замирала јер уз глатке и оштре се рубове Хавле немогуће попети. А онда се небо 
отвори. Хавлар упали ћибут и повуче се у заклон унутра. Нека већ сила одозго, сва-
ким ударем грома, урезује огромне печате по глаткој површини високе, стрме 
падине. Дивовске се стопе умножаваху од подножја до врха к`о муњом каљене. 
Мноштво дугокосих сенки вешто се вераху навише да врате својих прадедова за-
вештан простор за себе и потомке своје. А потом огањ и гром... И врисак и хропац... 
и мук... 

А високо горе поново гори. Ватре логорске жаре пламеном својим читаву 
гору. Мај први осамдесет неке године. Све весело. Пева и плеше уоколо. И јела и 
пића. Свега у изобиљу. Спач већ простире своје снове и спрема опет још један бег у 
неки свој свет. Јаро, опседнут високим искрама пламеним, хипнотисано зури у пот-
храњену светлост.  

- Како ба мож` да књаваш крај ове лепоте?! – пита као за себе. 
- Е, јеба га, к`д млого убавије снијем нег` што ми д`н доноси. Решија сам да 

отспијем цел` живот да га јебем. Тој ли ми је па живот?! И немој да ми смићаш26 
с`с тај твоја глупа питања! - већ сања Спач. 

Јаро тек слеже раменима и настави да пламти уз ватру. Душа се шћућурила 
и само јој осмех у очима сија. Те очи. Ни једна ватра небеска тако не жари. Пицек и 
Гољо пијани од лепоте и вина певају. Шунта и Дрми џарају неким штаповима и 
узврискују од неке незнане, неописиве среће. Воланче тихо певуши. А тамо подаље 
у тами још једна мајушна сена зури опчињена у пламичке који се полагано гасе тек 
високо на небу. Тако мало за срећу треба. Зна да су сваког од нас сви издали. Све су 
нас, руком неком невидљивом, злом, одвукли у мрак неки, вилајет неки црни из 
кога се невин не излази; а  ипак нас сећа... 

Једног пролећног јутра пробуди ме бректање неких мотора. Погледам кроз 
прозор и видим да нам равнају заједничко двориште које се налазило у средини 
окружено кућама, и заливају га бетоном. 

- Које, бре, работите тој? – упита маторо џангризало. 
- Глеј си работу, бабо, ви`ш да ни смићаш и на теб` ли ћу подносим рачун!? 

Ал' кад баш 'оћеш да зн'еш, пра'имо игралиште за дечицу – уморно ће неимар. 
- Какво те па игралиште спопало?! Ба'чу27 ми батали28 !!! – крену бабац још 

жешће. 
- За тенис бабо! Игралиште за тенис, фузбал, кошарку... Е, па, мајке вам га 

спопалим. На вас ви ништа не ваља! Да сам се ја питаја не би' трошија толики тол'ки 
бетон за такви баксузи што гим ништа није по вољу! – пређе неимар у контра напад. 

- А, тенис! Па што не викаш. Е па шће ми ба'ча к'д с'г ги тениси имам! – 
Тријумф. 

И тако. Уместо игралишта остаде „тенис“ за много генерација још. Ни река 
поред ни брда изнад... Никакву драж више немају;само је тенис на уснама и у гла-
вама нас дечурлије. Једва су нас на спавање у позну ноћ  моткама могли натерати, 
а зора тек кад свање , ври дечија граја не том  магичном бетону. На том тенису на-
шем, на том поносу наше колоније. 

                                                        
26 смићати - сметати  
27 бача - башта 
28 баталити- уништити 
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А ту су се и битке одвијале: Цигононци29 (како их је наш мали Воланче звао) 
против Кавури30 (како су нас наши противници ословљавали). Колико је ту глава и 
носева разбијено, рана, модрица, и ожиљака стечено – то се бројало није. Важно је 
да победника ни пораженог нема; ил' су сви победници ил' нико поражен није! Пре 
битке ратници би се груписали на супротним странама тениса, поређали оружије 
испред ногу а онда на знак „јуриш“ кренули у бесомучан бој. Шериф и поглавица 
би на самом центру неку своју битку били. 

А оружије се правило од безазленог реквизита: Дршке од метле, оклагија, 
поломљених осовина и зглобова расходаних возила... Са придодатим ексерима, 
иглама, чавлама, шпенадламама, зихарнадлама и свим осталим оштрим прибором 
што резултира болним „Јао“ кад неког погоде. Чак је и стакло добро служило као 
додатак оружју а све би се то обложило отопљеним зифтом који би, кад се охлади, 
чврсто стегао „Јао“ или „Куку мајке“ или „Леле татко“ прибор за основни елемент. 
За ратничке боје коришћен је кал из река, туцани цреп а каткад и луковина кувана 
на расклиматаном шпорету у подруму. 

А кад одрасли с' посла дођу (тада се још понешто и радило), организују и ону 
своју коњицу па настане општа бежанија а битка се наставља све до јутра по окол-
ним брдима. И сутра Јово наново. И следећи дан. И до у недоглед. 

Готово увек дође до разбијених глава и прострелних рана код гостујућих 
момчади и онда читава циган ма'ла (сада већ ромска махала) претећи похрли на 
тенис уз општу цику и вриску. И старо и младо, и мушко и женско, и још нерођено... 
Па се свако „Куку“ и „Леле“ и опет „Леле“ и „Куку“ преточи у громогласни, општи 
лелек кад се и наши одрасли придруже фрци, а ми, мали, невино остајемо по 
страни и гласно и жестоко бодримо своје заштитнике. Е, онда кад се издувају и 
липшу од умора, поседају ту сви на тенис, и уз кафицу и брљу из најближе куће, 
настаје жагор, па смех, и на крају се од некуд створи и труба, и гоч, па се свирка и 
песма заори (они кад се бију–сви се бију, кад се веселе - сви се веселе). 

Кад тамо, подаље од распеване групе, Сотир Гочобија са својим Куретом,са 
ратничким бојама размазаним од плача и јадном, окрвављеном гузицом. Цупка у 
месту. Заиграо би и он ал' мали га гологузан упорно вуче некуд и виче: Ајмо бре 
тате! Ћу ти мандркнем,31 татка да си немам! Приђе му деда Дацко Крљка па вели: 

-Какво, бе, ти изводиш неке керефеке и заносиш се к'о лејка на воду! Па 
имаш си и ти дупе, да га 'ебем! Седни си и ти и попи си 'едну! К'о да си имаш пун-
дравци32 у њег! 

-Ма еве ви'ш куде га кавурче33 потрефило34! Пал ће си добије болес' овој моје 
најмалечко па какво после да работим?! Морам да га водим да га превивав! Куде га 
баш у гузицу убоја?! 

-Ама ништа му неје! Одма му је мој Крле дезинфиковаја рану. – смирује га 
старина. 

-Каква те па сг дезинфекција спопала? Па одакле ћу гу платим?! – успаничи 
се Циго 

                                                        
29 цигононац - Ром 
30 кавур – човек беле пути 
31 мандркнути - црћи 
32 пундравац - хемороид 
33 кавур - човек беле пути 
34 потрефити - погодити 
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-Ма не се потришај,35 не се тај плаћа! Ов'ј се твој нагузија, а ов'ј га мој изва-
дија и... Намочаја му се на рану, па куде ћеш бољу дезинфекцију од мочку36?! – 
мудро ће матори лакрдијаш.  

- Е, вала, сваки му га час! – запламти Соћко и баци се Крљки у наручје, брат-
ски се изгрлише и изљубише, па и побратими посташе. 

И све исто. Из дана у дан. Тенис... Хавла... Тенис... Хавла... Дојади све... 
Мами те обала друга, мами те река... Мами тај живот другачији, то нешто друго... 

-Ће идемо ли сутра у рибе? – к'о да је чуо моје мисли Воланче 
-У нас, јаране, веле у жена, не у рибе. А сад их зову требе. – огласи се Јаро. 
-Ма какве га па с'г требе спопале?! ИДЕМО ДА ФАТАМО РИБЕ У РЕКУ! - 

развлачи слово по слово к'о да детету објашњава наш филолог. 
-Ја немам никакав прибор – јада се Сиви 
-Ене ти га с'г па прибор!? Ми ги таманимо с'с руке! – важно ће малац 
-Како рукама?! Па ви сте уметници!!! – одушевљено ће Сиви 
-Јутре37 ћу ти покажем како! – победнички ће важно Воланче 
И свану нам и то јутро, топло и ведро, ко створено за реку. Договорено је да 

ништа друго немамо од одеће на себи осим купаћег. Ни папуче. Како ћу бос да га-
цам по том оштром камењу. Ни сам не знам?! Прошли сам се пут вратио 
изразбијаних и исечених ногу и ране само што су зарасле. Ма нема везе. Како 
остали тако и ја! Мора се! Само упорно напред! И кожа ће очврснути већ! Брину ме 
само Сиви и Јаро. Они први пут иду са нама. Како ли ће они издржати?! Већ дуго 
ходамо уз реку а сунце немилосрдно пржи и подиже се све више. Хоћемо ли у другу 
државу?! Мора да смо већ прешли десетак километара. Стигосмо ипак! Стрмом 
обалом силазимо у реку.  

-Е, па, с'г овакој. Ће се раширимо за по метар и куј осети да му се нешто 
прилепило уз ногу ил' руку нека вика – оглашава се наш мали „инструктор за ручни 
риболов“. 

-А ти Дрмчо, Сивчо, Пицко и Јаранче. С'г ћу ви научити како да работите. 
-Зар си заборавио да сам ја прошли пут највећу ухватио? – важно ћу ја. 
-Ау, јес! Све сам ти излапеја. Па ти си ишја с'с нас већ пе'шес' пут. Па да се ја 

ондак не замајујем с' њи. Ти ће ги поубаво38 научиш! – шеретски намигну осталима 
мајстор и већ бућну у  воду. 

Почех кратку демонстрацију оригиналне вештине риболова: опружите се по 
дну реке, раширите руке и ноге и пустите да вас струја носи. Овде је вода плитка а 
брза, само не дозволите да вас брзо носи. Само лагано. Ако осетите да нешто при-
ања на било који део тела, уприте ногама о дно, пажљиво опипајте прстима где је 
рибу најпогодније ухватити. Најбоље је једном руком за шкрге а другом за задњи 
део код пераја. Нагло стегните и што брже извадите из воде. Пазите се само горњих 
пераја јер, кад риба осети стисак пераја излети брзо и оштро као нож скакавац па 
може да вам исече руку. О. К.?! 

-Ама просто к'о пасуљ пребранац! А шта кад упаднемо у дубину? Па да се 
подавимо к'о пацови! – заједљиво це Сиви. 

                                                        
35 потришати се - потресати се 
36 мочка - мокраћа 
37 јутре - сутра ујутру 
38 поубаво - лепше 
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-Е, онда чекајте додатне инструкције! – загонетно ћу је и онда и онда пожу-
рисмо низ реку јер нам је искусни риболовац већ био поодмакао. 

Како је пријатно лежати на води док те сунце својим нежним рукама милује. 
Струја полагано носи моје тело, љуљушка га к'о мајчина рука, а таласи покаткад 
пређу нежно преко образа да их освеже, расхладе и одбране од, понекад, непожељ-
них зрака изнад. И све ми се мили. Заборављам сав суморни свет и све сурово у 
њему. Остао бих овако уљуљкан, до у недоглед. Гле! Нешто се храпаво лепи уз леву 
ногу. Неко подебље дебло пало са дрвећа што се тужно надвија над реком? Хајд' да 
се усправим и бацим га назад на обалу. Да проверим ипак? Па то се нешто, чини се, 
увија и опет приања уз ногу! Мало се одмакне па опет уз ногу. Опрезно и полако ћу 
опипати то храпаво тело. Пипам од главе до репа. Ух, колика је! Њена кожа дебела 
па и не осећа да је додирујем. Једном руком налазим шкрге а другом бочно пераје. 
На слепо. Ту су. Стежи сад! Стежи!!! Сад тело испод, колена у песак, лагани стисак! 
Сад чучни у воду, успостави равнотежну, стегни нагло, опаши је око трбуха и 
усправи се! Браво маестро!!! Она осети ваздух и закопрца се. ЈАОЈ!!! Бол страховит 
као да ме струја стрефи! Па зар опет иста грешка?! Само што ми ожиљак срастао. 
Oпет преблизу пераја које засече место између палца и кажипрста! Вода поново 
црвена око мене! А ја упозоравам друге?! Не попуштај стисак! Нека боли! Не по-
пуштај! Да изађем сад полако на обалу са грдосијом око паса. Треснем је о камење 
и звекну огромна мрена о обалу.  

- Момци! Брзо овамо! – зовем циганчиће које смо повели да нам улов носе. 
- Дик39, дик! Акатка40 к'о слонска сурла, курав41 те, да те курав!!! – поче мали 

да урла од среће и бацака рибу у заносу по обали. И као да се само притајила да 
прикупи снагу, мрена, кад осети воду ну близини, нагло цимну телом свом сили-
ном, бућну у реку и снажним завеслајима својих чврстих пераја полете у дубину. Ни 
око не ухвати њен бег у слободу па јој и траг у трену нестаде. 

- Леле батке, немој ме утепаш! Несам теја! – залелека несретник. 
- Авај кари42! - позва га други дечкић – Ја ћу те утепам ако он неће, мајку ти 

циганску! 
Разгоропади се показујући рукама раширеним целом дужином да покаже 

колику је рибу јадник пустио да му побегне, затим поче да се, свом својом силом, 
лупа по грудима и глави, да би на крају камењем, уз псовке, гађао свог сабрата. 

-Ма нема везе! Ухватићу ја другу и већу од те! – самоуверено ћу ја праћен 
погледима пуних дивљења упућених од „новајлија“ у послу. 

Назад у воду! Не размишљај о ономе што се малопре десило. Шта је било 
било је. Не иде. Бар да сам стиго да је измерим па да се храним тиме дуго, дуго... 
Ајд' да се понадам да ћу бити те среће да још неку ухватим. Ал' кажу да је лош знак 
кад ти прва риба побегне. Ма не верујем. То су само изговори оних што увек из ри-
болова долазе празних руку. Опусти се! Веруј у себе! Биће још улова. 

- Еј, полак! Туј ги има шиљке! – шапатом ће Воланче с оне стране реке. 
- Шиљке?- упитно ће Јаро. 

                                                        
39 дик - гле 
40 акатка - колика је  
41 курав - псовка 
42 авај кари - дођи овамо 
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- Ма тој ти је исто ко и мрене, само мало помалечке, па ги због шиљато тело 
викамо шиљке. Обиђите око овој големо камење, саберите43 ноге ал' само стопала 
а остали дел на ноге раширите и утерујте ги с руке. Ма, гле'ј у мен како се тој работи. 
Немав куде да бегав'. И стварно, он састави ноге, ко кенгур кад скакуће, и рукама 
вуче воду узводно к'о да весла, са сваким завеслајем вади по неколико риба и баца 
на обалу. Урадисмо и ми то исто, и заиста, ретко је која риба могла да побегне из те 
замке. К'о да су саме хтеле да улете унутра. Малени носачи су једва стизали да по-
купе кленове и шиљке које смо неуморно бацали на обалу. Већ су нанизали подоста 
риба на низе од огуљених грана врба које су, за ту сврху, мајсторски направили да 
им олакша ношење. Чак су и „шегрти“ успешно пребродили „ватрено крштење“ и, 
што због почетничке среће, што због природног, тек откривеног дара, и они су ухва-
тили по који комад. Па кад паде и пар крупнијих мрена, прионусмо још страсније 
на посао. 

- Е па братанци, с'г да ви видим! Овде има подубоко думење44, па ако н' умете 
да гњурите, нема ни мојега од вас! – изазивачки ће Паметни Брат, па га заједно са 
Шунтом и Воланчетом нестаде под водом.  

Чини се да вечност прође пре него изронише на површину. Свако од њих 
изнесе по повећи комад на обалу, па се поново врати у дубину. Упитно гледамо мла-
ђег инструктора Спача и он објасни да вода издуби земљу и песак испод стена и 
остане простор назван „думен“, где се рибе у јату скривају од риболоваца, превелике 
врућине или хладноће, и чекају храну што им вода доноси. Могу ту бити метри и 
метри дубине и ширине, па треба удахнути пуно ваздуха ако желиш да поново изро-
ниш назад. 

- Ти си Сивче најмалечак па ће улегнеш45 унутра. Ви га држ'те за ноге да га 
брзак не одвуче, а ако се праћакне, одма' га извукујте – заврши још један од убрза-
них курсева о риболову. 

Мрачно је. Испод стене. У води. Не чујем ништа. Уји тек дубина у глави. У 
ушима из даљина хрли јато риба ка излазу. Удара немоћно у моје груди. Главу. Нес-
претно у шаку улећу. Пуне руке. Где да их трпам, где ћу их. У купаћи. Немам где 
другде. Ух, што голица. Већ сам при дну. Велико нешто. Мекано. Под руком. Жаба. 
Не. Није. Нешто је друго. Много је веће. Да притиснем. У глави све пуца већ. Нема 
ваздуха. Трза се тело. Да плућа прсну. Дно вуче доле. Цимну и одозго. Извлаче ме.  

- Јој, не знам шта је ал' је огромно!!! Што ме извукосте?! 
- Пал ћеш се удавиш, б'е бленто! 'Ебеш рибу к'д би ти 'шеничку изели! Нема 

она куде да бега. Ај' изврљи46 тај ситнеж из гаће па се брго врни унутра!  
- Леле-е-е! Што ме спичи!!! – шапат ће неки дубоки. 
- Стварно голема!!! 
- Запишите47 думен сс тела да не изрипи48! Ја ћу ву доакам49! – огласи се 

Воланче и зарони.  

                                                        
43 сабрати - скупити 
44 думен - простор испод обале издубљен водом 
45 улегнути - ући 
46 изврљити - избацити 
47 запишити - затворити 
48 изрипити - искочити 
49 доакати - смрсити конце 
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Секунде ко вечност. Стоји време. Ваздух над водом трепери. Праћакају рибе 
око нас. К'о да нас маме да разбијемо ланац. Да спасе сабраћу из замке.  

- Изистински голема! Чек' да узнем ваздух – удахне дубоко и опет зарони.  
Осећам комешање у води. Све прашти уоколо. Тренутак... Два... и лагано 

изрони глава. Видим му у очима. Знам. Успео је. Претрнух. Једну му руку не видим. 
Само огромна рибетина и лева рука стегнута к'о менгеле око репа. Каква сомина. 
Већ је на обалу износи. Усправи се. Десна му рука дубоко заривена у огромне шкрге 
а прсти вире из разјапљених чељусти пуних оштрих, претећих зуба. Цима се неман. 
Бори за живот. Глава огромна. Брчине к'о бичеви. Телесина се кроз ваздух бацака. 
Воланче је само жестоко и грубо стресе са себе уз тупи удар о тло. Која техника. Пар 
минута и заврши битка. И обеси неман брке.  

- Татко да ми се утепа ако по голему виданђон50! Јаша51 б'е медо! Шевељ де-
вељ,52 нанај мрданђон! – полетеше и малци према грдилу.  

Ноћ прохладна већ увелико. К'о шило се у кости зарива. Промрзли, а срећни. 
Улов улицом поносно плови. Греју задивљени погледи пролазника.  

- У- у- у, кол'ке сте рибетине нафатали! Кам да видим! Ће буде голема вече-
ринка! - промукли ће глас из мрака.  

Мали носачи једва дочекаше да се похвале, да још неко ту тежину осети, да 
се још неко у чудо увери па по вароши о томе сведочи.  

Човек једва прихвати неколико низа, једва тежину одмери, отпљуну у 
страну, а онда суровим, строгим гласом: - А имате ли ви дозволу за ватање рибе?! 
А, немате, а!? Беж дома да ви милицију не викам!!!  

- Ама, побратиме, не мож' тој такој! Врћај теј рибе! Ми смо ги нафатали и ми 
ће ги дом носимо! – мале ће храбрице у глас. 

- М'рш б'е, мајке ви га циганске! Немој сг да ви одерем од ћутек53! – залеће 
се „јуначина“ на дечаке.  

- Курав те даја,54да те курав! Сг ће те утепам сс камење! – покушава да на-
метне своје аргументе један од малиша. 

- Нека га Куре. Нек се наједе! Ајмо си ми дом. Ће си уфатимо ми повиш' 
јутре- смиреним ће гласом Воланче, а кад мамлаз одмаче подаље, експлодира:  

- Знам га ја куј је! Тома Големџија! Неће тој тек такој да заврши! Ће заплати 
он! Ће видимо ми куј је куј у овај дервен55! Дођите јутре сви куде мене па ће се нешто 
издоговарамо – и како нагло зајапури, тако нагло и заћута, а ми, погнутих глава 
кренусмо ка својим кућама (ништа понизније него се кући вратити из риболова 
мокрих гаћа а празних руку).  

 
 

                                                        
50 виданђон - видети 
51 јаша - мрдај, мешај 
52 шевељ девељ - лево, десно; горе -доле (сл. превод) 
53 ћутек - батине 
54 курав те даја - јебем  ти сестру 
55 дервен - варош 
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ФОЛОВЕРИ 
 

Е да, кад год правим инвентар своје про-
шлости, сетим се да сам имала једну врло 
специјалну другарицу, умну Славицу. Од малена 
сам је звала Професор, волим да верујем да је то 
од милоште. Памтим је још као дете, чувала нас 
је у Баба Вишњиној док је наша мајка била на по-
слу. Није била много старија од мојих сестара и 
мене, али довољно и некако „природно“ маторија 
да може да нас анимира и да изиграва кеву. У ра-
ном добу девојчице то баш готиве, касније се код 
многих та жеља и љубав претворе у обавезу, коју 
им је неко други наметнуо, муж или живот, и оне 
просто замрзе и своју децу – а камоли неће цео 
свет. 

Професор је жена која, пре свега, држи до морала. Барем је тако себе описи-
вала, а то је често радила. Тај врли морални карактер је подразумевао одређену 
строгоћу и према себи и према другима. У ствари, радило се о врло простој фа-
линки. Све што је икако повезано са сексом или било којом врстом физичког 
додира, њој је било одбојно и страно, да не кажем „прљаво“. Удала се рано за лепог 
плавог момка, Београђанина с педигреом, да оплемени боју крви њених наслед-
ника. Родила је три мушка детета, која је, наравно, одмах предала мами на чување; 
„њих не може упропастити као мене“, тако је стално говорила. А и одмах после по-
рођаја је схватила да има дар од Свевишњег и да је рођени Писац. Свој задатак на 
земљи још увек вредно обавља.    

Муж јој је био доколичар, песник, баш као и она, али њему је било лакше да 
се домогне дијагнозе. Тако су се и растали. Мајка је Професора Славицу научила да 
не би требало да квари свој статус у дрштву, а да је самохрана мајка увек жртва и 
стално јој сви помажу и сажаљевају је док изиграва мучену, и то још уметничку, 
душу.  

Да појасним, она је живела са својом кевом Драгом, која је била позната и 
изван комшилука као изврстан шнајдер; такође, била је радник „Победе“, у оно 
време чувене државне фирме на углу Зорине улице. Деда јој је био свештеник, а она 
маг и пророк.  

Игром случаја доселиле су се из Обреновца управо код моје бабе по мајци, у 
Баба Вишњиној 9. Тамо су живеле у колико-толико подношљивој собици, где је 
Драга, приватно, доводила своје „клијенте“ да им шије венчанице, а уз то им у вен-
чанице пришивала којекакве травке и конце који ће их „пратити“ да им мужеви 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 93

никада не оду, док их смрт не растави од брака и супруге. Подразумева се, свака од 
њих, остаће удовица са великом пензијом од покојног мужа и наследством. После 
тог обреда, обавезно су посећивале Ново гробље, где су обичаји другачији. Обилазе 
четири пута око споменика и свака понесе шал од будућег супруга и обмотава га 
око крста. Нас су водиле као покриће уз коментар: „Нек науче док су мале“. Тако 
смо ми училе и научиле. Нека више, нека мање, не пратим баш вештичје радње 
мојих сестара. Ипак, чини ми се да сам ја ту Драгину магију некако скроз упила у 
себе, кад су мушки у питању. Није ми потребно да их обавијам око гробова, довољно 
је да их мало провртим. 

Код моје сад већ покојне бабе, Љиљане Кувекаловић, Драга је довлачила и 
неки фин свет из оближње кафане „Соколац“. Углавном камионџије, које су често 
штипкале мама Драгу за њене велике сисе, а она их је као права жена-каубојка те-
рала у курац кроз смех, док им је за одређену своту кеша бацала пасуљ и давала им 
до знања ко јебе чију жену, али они су били толико пијани да нису могли да наслуте 
да им Драга само рецитује оно што је чула од њихових жена док им је бајала и пуш-
тала сузе над њиховом судбином. Али, из неког разлога, Драга је била њихов спас. 
Тако да се кеш вртео као виртуоз на курцу, од мужева преко жена, па све до Драге 
и бабе, као валцер. То се зове Титово братство и јединство, које је на Славицу оста-
вило неизбрисив траг. Драга је знала да своју гунђаву ћеру претури преко каде и 
оклагијом избацује њено гнушање над тим сценама. Сматрала је то делом здравог 
одрастања. 

Славица је ноћу слушала своју мајку и њену станодавку, нашу маму, како 
преко радио-станице разговарају са таксистима и камионџијама. Никови су им 
били Срна и Пума, хахаха! Онак ко каже да је Цукермен измислио фејзбук – тај 
лаже. Њих две су доказ да је таква врста „умрежене комуникације“ постојала још 
седамдесетих. Оне су претеча скајпа, чата и вотсапа.  

Сад овако, за једно претерано зрело женско дете попут Славице, ово под-
небље је било растресито земљиште и плодно тло за стварање њеног новог света 
који је само она могла да види и доживи, а ми сестре, њене млађе и неуке другарице, 
само смо је пажљиво слушале и тек понекад покушавале да схватимо све те чудне 
ствари које су почеле да је опседају. Причала нам је да су је отели људи у црном 
мерцедесу са затамњеним стаклима, није се сећала како им је побегла, али је врло 
добро знала да су јој рекли да је „одабрана“, и да ће је Тајна полиција пратити током 
целог живота. Због тих прича била је више пута превијена преко каде и трпела 
ударце Драгине оклагије, али глас није испуштала, и после је нас окривљавала зато 
што смо све то испричале мајци из страха да се Професору нешто не догоди.  

Праћење се из године у  годину повећавало...  
Када је, још увек у време срећне љубави, шетала са оцем своје деце по граду, 

увек је иза угла, само она, могла видети по једног пратиоца. То се данас зове код 
ових младих компјутерских дркаџија „фоловер“. Док је мученог мужа Зорана убе-
ђивала да је она та, ненадмашна, најлепша, недодирљива и најдужих ногу на 
Чубури, што је реално и била, и да је због тога сви прате и хоће само да је јебу и 
шутну, његова мушкост је смештена у установу затвореног типа, а она је остала сама 
са мамом и уходама. Деца су и овако била ту тек онако, у пролазу, или као случајни 
сведоци – ако затреба, јер никад се не зна кад имаш посла с Тајном полицијом.  
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Ех, Килици ово није смешно, да вам кажем, јер је Професор део мог детињ-
ства и жена која је оставила и те какав траг на моје одрастање. Сећам се да ме је 
чешљала онако прозирну и плаву, и стално мантрала да би волела да буде тако бе-
лог, чистог тена. А ја сам знала да сви мисле да немам капи крви и да сам болесна. 
Увек сам желела да неко осмисли нешто што ће доскочити тој мојој мртвачкој боји. 
Женама никад удовољити.  

У међувремену, Професор је одлучила да прода гајбу и купи нешто што ће је 
удаљити од старог живота. Први фоловер који се усудио јавно да се експонира био 
је Стева, продавац некретнина.  

„Курац си ти продавац некретнина, знам ја ко те је послао“, сасула му је у 
фацу без устручавања. 

Био је до те мере дрзак да је свакога дана звао. Јел можете да поверујете у 
толики идиотизам? Прво је заказивао гледање стана, а онда је ћутао. Да, ћутао ко 
пичка! Замислите тај безобразлук! Па та Тајна полиција већ годинама не зна са ким 
се у коло ухватила! Њу су нашли да прислушкују!  

У километарским разговорима са нама, јединим пријатељицама из раног де-
тињства, замајавала је „фоловере“ и њихове „помоћнике“ који су прислушкивали 
даноноћно. Подразумевало се да Стева сигурно седи негде и дрка док ми разгла-
бамо о којечему. Знала сам да причам телефоном о свим мојим авантурама уз 
довољно пикантних детаља за Стевину забаву.  

„Ђубре једно“, рече Славица једног дана. „Али згодан је са оним једним 
оком, док му друго скроз бежи у страну. То жене, Лидо, обожавају.“ 

 Више није чекала да телефон зазвони, дизала је слушалицу кад год би 
имала слободног времена и директно се обраћала Стеви. Упућивала му је отворене 
претње и уз помоћ њене изражене интуиције коју је наследила од мајке, закључила 
је да јој он све ово ради јер жели да је туца. Простак, као да је она пичка на колену! 
Будалетина није ни слутио да се она ни пред мужем није скидала гола. И шта уоп-
ште људи виде у тој јебачини? То је такво омаловажавање. Неће њу нико јебати... 

„Је ли Лидо, а тај твој актуелни буџа, онај адвокат Кастратовић, јел те тера 
да се јебете?“ 

„Јок, Професоре, шта има да ме тера, ја то волим. Тражи само ако хоћу да се 
снимамо.“ 

„Све је то оболело, тај има лове, па мисли да може све. Чувај се, Лидо, немој 
да те после уцењује.“ 

„Професоре, уцењиваћемо ми њега, он је тај гузоњин син, ми смо на до-
битку.“ 

„А беше он воли да лоче?  Како ти не базди на алкохол?“ 
„Професоре, знала сам да пије кад сам га упознала, мада је сад престао, па 

не би могао да јебе, а њима је то важно. Да се доказују. Не иде му у прилог да не 
јебе. Ако кажем свима да је алкос, њега то неће дотаћи, међутим, ако му се курац не 
диже, и то се прочује, не опра га ни Дунав ни Сава.“ 

„Јао бре, Лидо, ко о чему ти о курцу причаш.“ 
„Па кад ме питаш. Нећу ваљда са тобом о књижевности да разглабам.“ 
Морала сам мало да се зајебавам да ово не би било толико мрачно, као њена 

соба у којој су увек биле упаљене свеће свих боја и величина.  
„Паметнице моја, ко да те је Драга родила“ 
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„И јесте ме она родила, само нисам од ње наследила толике сисе, па ми жао.“ 
„Е, јеси луда“ 
Некако сам је натерала да мало изађе из куће. Њене припреме су трајале по 

недељу дана унапред, што физичке, што психичке – ко висинске припреме за 
олимпијце, да га јебем. Од дијете до трајне шминке, само за једно вече. 

„Лако је теби, млада си, видећеш кад дођеш до тридесете, све се мења. А ти, 
Лидо, не пијеш, а ја морам и то, само да разбијем трему.“ 

„Професоре, пила бих ја, али ме после друге заболи глава, и онда морам ’ка-
фетин’, јебеш ти то, а трему немам, така сам на Драгојлу. Још само да почнем 
венчанице да шијем. Ај крени више, жено.“ 

Али Тајна полиција никада не спава. Стева је био у сваком кафићу од Чубуре 
до Дорћола, нисмо се могле скембати. 

Телефонско праћење је трајало целу деценију. Једног јутра мама „Срна“ је 
дошла и донела кувана јела за имагинарну децу која су седела по својим собама 
тако да не могу никоме да сметају. Док је вадила кабасте шерпе из торбе, пажљиво 
је извукла извештај из полиције. Стевин досије. Шила је некој жени венчаницу, а 
та жена ради у полицији, па јој је ова „учинила“. Покушала је да објасни ћери да је 
он обичан породичан човек, отац двоје деце, да није нико и ништа у друштву, а ка-
моли шпијун. 

Оклагија је прешла у Славичине шаке, а телефон, њен највећи непријатељ, 
направио је рупу у преградном зиду, не зато што је Славче метаросамдесет и осам-
десет килограма, већ зато што је оно ђубре од мајстора Жике, користило јефтин 
материјала док јој је, по фенг шуи правилима, правио распоред зидова у стану. 

Разбијањем телефона, класичном прислушкивању је дошао крај. Таман је 
мислила да ће мало да дане душом, али њена радозналост није могла да се успава. 

„Лидо, кажи ти мени,  какве су то кутије уместо писаћих машина. Чула сам 
да преко њих може да се комуницира са целим светом. Ти знаш зашто ја из куће не 
мрдам, да се не лажемо, али не би било лоше набавити то сокоћало.“ 

„Ако, то је супер ствар, можеш да пишеш и директно да шаљеш издавачима 
свој рукопис, а постоје и разни сајтови за упознавање људи. Ја сам на фејзбуку, али 
то је мени само онако, да зајебавам народ.“ 

Драга је убрзо прибавила комп преко жене чијој је ћери шила венчаницу; та 
нећија ћера је, као перспективно женско дете, отишла у Швајцарску, то је све Драга 
„закувала“ тако да се без пензије сигурно не враћа; купиће она себи други, лепши и 
модернији компјутер.  

„Е, Лидо моја, све те курве то на пичку зарађују, а гледај нас.“ 
„Професоре, сналазе се жене, а и ако, како би ти сад имала овакву машине-

рију.“ 
„Па не би, хвала њој. Али да јој није ове моје мајчурине, курац би се она 

икада удала.“ 
Ех, ниједна се не би удала да није Драге на земљи Чубури и шире. Тако је мој 

Професор Славица открила свет рачунара, а уз то нешто скроз ново и дивље. Мало 
је подсећало на „Срну и Ђуку“.  

Сајтови за упознавање „слободних“ људи. Иза сваког ника се крио Стева. 
Знала је одмах то, чим јој је први бизнисмен из Шведске понудио да кад буде дола-
зио у Београд у обилазак родбине, узме собу у најскупљем хотелу за њих двоје. 
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„Лидо, шта све мушкарци неће да смисле да се домогну моје пичке. И како 
ли се те Швеђанке јебу.“ 

„Узми Професоре један порнић па види, није то лоше за разоноду.“  
Морала сам мало да је поткачим, волим да је гледам кад се дубоко унесе у 

целу ту ствар. 
„Узмеш и неки добар вибратор од природне коже и само све клизи, ко по 

лоју.“ 
„Ју, Лидо, шта ти би, дете. Иконе нас слушају.“ 
Снебива се и мршти, а лепо видим како се смешка крајичком усана. Иначе, 

у левом углу њене собе била је огромна Богородица, по фенг шуију. И стварно пре-
дивне иконе које не само да су нас гледале, него су се сигурно чуду чудиле.  

„Лидо, ти кажеш да не бираш место и време, зар је потребно и вибратор да 
имаш.“ 

„Што да не, па не може мушкарац увек кад ја тражим, тако да је лепо да једно 
другом удовољавамо, и да се тако стапамо.“ 

Каква ли то жена треба да буде да се јебе по клубовима, џиповима, терета-
нама, и где год да пожели – и још да има вибратор? Па, мало јој све те јебачине него 
још и порниће да гледа и да се самозадовољава? Ау, која мука, која тајна, сестро 
слатка... 

„Е, Лидо, Лидо, ти си заглибила до даске. Па, ти ко да имаш златну пичку, 
сваки полуди за њом. Докле ти мислиш да мењаш те љубави и да сваког волиш? 
Секс је само за продужавање врсте. Немој да дозволиш да те користе ти љигавци. 
После ће да те оговарају, и коме си дала и коме ниси. Измислиће уз то и да се дро-
гираш, или да пијеш. Да си нимфоманка, не дај Боже.“ 

„Професоре, можда си ти донекле у праву, али ја волим курац и да се лепо 
проводим са њим. Кога, бре, они занимају? Ма, они мисле само да нас користе, они 
немају снаге да нас задовоље. Осим тога, кад свом мушкарцу даш пичке, он после 
само прича о фудбалу, филму и музици, веруј ми, они никада не разговарају о же-
нама, то су све педери, ако се неко цео живот дружи са њима, то сам онда ја, осим 
тебе, Професоре, и пар другарица из детињства, жене за мене не постоје. Осим тога, 
ћале ми је локао цео живот, па и то је људски, ко зна кроз шта је све пролазио му-
ченик са нашим кевама. Од његових ортака алкохоличара сам покупила све форе и 
фазоне, сад сам, мој Професоре, ненадјебива пичка космичка. И поносим се, ако, 
само нека причају. Па, да није било покојног Граде, курац би ја и диплому имала. 
То су, бре, људине.“ 

Она је пажљиво слушала и упијала сваку моју реч, а ја сам све то смишљено 
говорила – знала сам позадину њеног упијања сваке моје реченице. Нажалост, до 
тада су већ сви који су је боље познавали „прочитали“ све њене генијалне књижевне 
радове, које још није стигла да напише јер, ето, мора да се непрекидно бори против 
тако моћне и непријатељске силе.  

Освануо је и дан када је Славица отворила профил на фејзбуку. и, наравно, 
сви са сајта за „упознавање“ моментално су се накачили на њен профил. И сви хоће 
пичке. Изгледа да проверавају да није и она „застранила“ као ја. 

Ухођење је уватило маха, нарочито после њеног, коначно написаног романа 
о мењању стања свести. Неколико муха је убила истим ударцем. Рецензију за књигу 
је добила од Ниновца преко моје „златне пичке“, како смо је из милоште прозвали. 
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„А и ти писци су ко сликари наивци“, објаснила сам јој позадину моје најно-
вије авантуре, „одлепе под старе дане, па се још и жене уз мантру НЕМА НАЗАД“. 

„Лидо, ипак размисли, то је диван човек и велики писац, немој да га повре-
диш. Наше уметничке душе су преосетљиве, а и видео је човек колико те хвалим на 
фејсу. Ми се знамо у тим круговима, немој да ме обрукаш.“ 

„Професоре, да није и он послат да нас прати?“ 
Килица је стари зајебант. Не може да одоли кад јој неко легне на руду. 
„Не лупетај, жено бесна, не би он то могао. Није он ко Стева, ми писци смо у 

свом свету. И да знаш да се сви по инбоксима питају како си га баш ти наватала од 
толиких интелектуалки. Молим те, више не псуј по туђим зидовима и не одговарај 
никоме ништа. Мало се уозбиљи. Да се не брукамо. Удала сам те ја, сад мируј.“ 

„Ако, само нека се питају, а јел си им рекла да ми је златна, или да ставим на 
статус? Е, да, украла сам ти број телефона оног његовог уредника и издавача, па ти 
пошаљи ту твоју ’несвест’ да човек прочита, имаш добру рецензију, што да не. За 
будућу сарадњу, да има ко да ти објави неку нову књигу“ 

„Како да га ја позовем, Лидо? Не знам га. И како си смела да украдеш број?“ 
„Професоре, тај број можеш наћи где год желиш, само сам убрзала процес, 

ко код Кафке, хаха. Па, није „Агора“ Ћирићева, и није му Шапоња тата, он је изда-
вач, не мораш да га познајеш. Јеботе, ви писци сте ко ретарди, кеве ми. Нисам му 
украла стан и преписала га себи.“ 

„Лидо, он беше има сина из првог брака?“ 
„Да, а што питаш? Па, не даје му син пичке него ја. Све је то моје, ја да ти 

кажем, хахаха. Е да, и тантијеме, и ауторска права, и пензија. И то хоћу Нацио-
налну. ’Јок, шишке’, што каже његова мама Мирјана, рођена Нишлика.“ 

Гледала је у неверици. Изгледала је као да је пала у озбиљно бунило. 
Буквално сам видела о чему размишља, док ју је дрмала дубока и гадна грозница. 
Расправљала је неки тежак неспоразум са Богом, који је, као што знамо, највећи 
Фоловер. Чекај мало, Господе Боже, понекад чак и Професору треба времена да ра-
зуме неке „феномене“. Па, како сад ово блудници Лиди да се деси? Мислим, она и 
њена мајка су ме гајиле и училе, она је тај писац, ја сам обична клинка, нико и 
ништа, како да ТО Драга није успела да направи од ње, него је уместо тога целог 
живота издржава, храни и децу и њу, чак плаћа да јој ћерине књиге буду објављене.  

Ех, тако то обично буде – од толике учености, финоће и талента, није ни 
могла да схвати просту, гробарску мантру: „Нека уче док су мале.“ 
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РАДИСЛАВ РАША ТРКУЉА 
 

РАЗГОВОР 
 
 

 
 

Кренимо отпочетка. О детињству појединих уметника се доста зна. 
Милић од Мачве је своје описао у Повјесницама, Микан Аничић је у интервјуима, 
а Љубица Мркаљ посветила је књигу прозе свом детињству. Како су протекле 
ваше прве зачараности? За поједине уметнике то је кључни период. 

 
Било је време за славски ручак, моја мајка је постављала свечани сто, из ста-

рих шифоњера вадила есцајг, посебне тањире, шољице разних облика за разне 
врсте сосева и прилога, уштиркане чаршаве и салвете, разне врсте чаша. И ја који 
сам имао висину три прса изнад стола био сам ухваћен у моменту када вучем сто-
лњак а лепо намештен сто се рушио са чашама, ножевима и виљушкама и свему 
што је на њему било намештено. „Стани!” био је то крик моје мајке која је сва бледа 
видела шта се ту десило. Ја сам застао, али је то кратко трајало. Једним брзим 
покретом повукао сам остатак дивног белог стољњака са задњим тањиром, чашом 
и есцајгом. Тајац! Мој нови ред је успостављен. Памтим да сам се будио веома рано 
и мој кревет је био испод прозора. Ја сам кроз прозор гледао наше двориште у рано 
праскозорје по којем су се ваљали комади магле и све то добијало облик утвара које 
се шуњају и праве неку уроту. 

 
Када и како сте открили да сте уметник? Тикало је своју мајку убедио 

када јој је подметнуо цртеж муве а она покушала да је убије. 
 
Цела та рана ратна генерација имала је скромне животне услове што је 

одмах развијало неке друге способности, нарочито фантазију. Сањали смо о неким 
недостижним стварима. У моју малу улицу у Кладову, дошли су руски камион и реч 
која је тада моћна била је „Каћуша”. Били су то камиони са цирадама а нас мали-
шане копкало је шта се налази унутра. Ја сам са неким руским војником који је 
подвикнуо и знаком ми дао да је то забрањено успео да склопим први међународни 
уговор. Отишао сам у свој подрум, узео флашу ракије и за то добио 20-так кг сувог 
грожђа. Било је много, сећам се, једва сам га носио. За то сам добио добре батине 
код куће. Мајка је сумњала у моју трговину, осумњичен сам за крађу и кажњен ба-
тинама. 

 
Ваша генерација (Момчило Мома Антоновић, Тодор Стевановић) битна 

је у посредовању између набујале фантастике претходника у групи Медиала и 
млађих уметника неофигурације. За разлику од Медиалиста ви нисте одбацили 
искуства својих професора, апстракцију и високи модернизам. Како је текло 
ваше студирање на београдској Ликовној академији и шта га је обележило? 
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Шездесетих година „Медиала” је била једна тема која је доста уздрмала ли-
ковни живот Београда. Шејка је био њен творац и ту је био још један број сликара 
где су се они називали групом „Медиала”. Ја сам се са Шејком знао и имали смо 
дуги низ разговора. Он је већ написао трактат о сликарству а ја сам још сабирао 
свакакве утиске да бих ишао даље. У то време сам више био окренут сунцу и чистоти 
младости, а Шејка је већ имао разна савремена ђубришта. Мене је вређало да то иде 
у сликарство. Касније када сам отишао у Загреб, десило се да је Шејка такође дошао 
у Загреб са Маријом Чудином (песникињом). И наше разговоре наставили смо у 
Загребу. Мени је било интересантно јер смо нас двојица веома различито мислили, 
али се никада нисмо посвађали. Чак мислим да смо волели те наше разговоре. Моје 
студирање на београдској Академији било је драматично. Прошао сам испит за 
Академију и прошао контролни испит. За време школовања суд части академије 
заседао је због мене. Академија ме је казнила да не одем и не видим изложбу „Пи-
каса” јер сам нешто згрешио. Студент секретар партије ме је пријавио полицији и 
због тога  нисам добио пасош за нашу научну екскурзију у Паризу. Сада Академија 
постаје факултет и сада ће избацивати  магистре и докторе сликарства. Ја сам завр-
шио постдипломске студије у мајсторској радионици К. Хегедушића. Од 1965-те 
године се водим као мајстор сликар остало су доктори. 

 
За Тодором Стевановићем и Зораном Христићем боравили сте на Старој 

планини. Ту сте извели ритуалне радње, реч је о првом нашем магијском 
перформансу, стварнијем од концептуалних и авангардних. Уследила је после 
њега изложба у београдској Галерији Културног центра. Шта сте ви тамо 
заправо радили и доживели и како сада гледате на тај догађај? 

 
Далеких 70-тих година направили смо један перформанс, међу првима у то 

време назван „Сува планина” или „Живе слике”, програм је био интересантан, при-
рода је имала кључну улогу, заправо то је био један покушај, савремен ликовни 
изазов да се рустична природа Суве планине пренесе и супротстави урбаном граду. 
Чак смо и музику правили за то јер је Зоран Христић наш познати композитор био 
са нама. Ја сам у том његовом оркестру свирао „бич”. Изложба је била по мени инте-
ресантна за гледање. Било је ту разних травки, рогова, дасака, великих фотографија 
на којима смо ми били актери у козјим оделима. И тих безброј смрзнутих слика 
саме по себи су представљале докуменат једног дешавања. И данас мислим да ова-
кав порив да се направи перформанс је у склопу уметности, не бих био сам себи 
јасан да сам цео живот радио ликовну уметност кроз догађаје, јер онда нема заврш-
нице. Не можемо тада ни да се упоређујемо. И нисмо толико богати да су својој 
колекцији имамо више планина, више свемира, неколико пакета острва и слично. 

 
Били сте као Владимир Величковић и Марина Абрамовић на 

постдипломским студијама у Мајсторској радионици Крсте Хегедушића у 
Загребу. Какво је ваше искуство рада са једним од највећих југословенских 
сликара? 
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Код Хегедушића смо имали велики пространи атеље, била нас је неколи-
цина, доста места... Сам професор Хегедушић је био сликарско име и добар педагог. 
Био сам Србин и у Загребу. 

 
Боравили сте после тога у Америци, у Њујорку. Како је та атмосфера 

утицала на вас, шта вам се свидело а шта не? Зашто нисте остали, имали сте 
успеха у иностранству? 

 
У Америку сам отишао врло спреман. Схватио сам да њена изненађења могу 

бити катастрофална, у мом селу кажу „Иди види ту Америку, врати се и мирно спа-
вај!” Нема више ко да те превари. Имао сам атеље и изложбе у Америци. На једној 
изложби ми је био Орсон Велс. Једна Њујоршка галерија „Рода” рекламирала се 
мојим сликама, али отишла је у банкрот. Уговор са „Малборо” галеријом нисам пот-
писао, био је понижавајући. А што бих ја из Неготина требало да се доказујем 
Америци. Ја сам ипак нарогушена поетска фантастика са дивним акцентом хо-
мољске естетике. Уметник по мени највише вреди тамо одакле је и где ствара. Ми 
се ту и једино доказујемо. 

 
Да ли себе сврставате у велике српске барбарогеније и децивилизаторе, 

какви су Љубомир Мицић, Милић од Мачве и Урош Тошковић или у сликаре 
поетске културе, фине апстракције? 

 
Ја себе не сврставам нигде али ме други трпају. 
 
Веома рано сте ушли у „Ладу” као наше најстарије уметничко удружење. 

Да ли је оно сада у кризи? 
 
„Лада” је наше прво српско друштво. У „Ладу” сам позван 1966-67 године. У 

то време исто или слично позван је Мића Поповић и Милић од Мачве. „Лада” тада 
није била политички популарна. Али смо преживљавали уз удружење УЛС-као у 
својству секције. Када сам примљен у „Ладу” Бета Вукановић била је најстарији 
члан а ја најмађи. „Лада” дефинитивно заостаје за временом, нема више етничких 
витезова, српских ликовњака, нема више сликара, Богородице Љевишке, нема 
више по себи то знам и нисам задовољан. 

 
Како сте се одређивали према Комунистичкој партији, што је било веома 

битно у ондашњој култури? 
 
Био сам члан стрељачког клуба „Партизан”, оснивач сам и члан Београдског 

клуба „Калемегдан”, учио сам флорет у „Радничком” код Вере Јефтемијадес, учио 
карате у „Радничком” код Брајана који је нестао у дубинама мора јурећи светски 
рекорд. И вероватно сам још нешто радио али нисам био члан ни једне политичке 
партије, па ни комунистичке за коју сад имам симпатије. Године 1971. године моја 
слика поклоњена је Титу за рођендан а 1993. године постао сам директор музеја 
МСУ. Ова друга функција је републичког карактера, али све партије су биле иза 
мене. 



часопис исток 
књажевац 

година 2014 
број  5–6 

 
 

 104

Чак и такви самородни уметнички типови какав је Урош Тошковић имају 
неке узоре, он цени Жоржа Руоа. Чини ми се да на ваше сликарство нико није 
утицао или се варам? Имате ли ви узоре? 

 
Откривао сам разне естетике и помно их изучавао. Сликари наших фресака 

су и данас у мојој пажњи. У Лондону сам у једном музеју видео златни мост, из тра-
диционалног Јапанског сликања. Не могу да га заборавим. Волео сам „Подне” на 
сликама Саве Шумановића, „Море” код Пеђе Милосављевића, „Радне људе” код 
Миће Поповића и још тога по нешто. 

 
Како вам се чини данас кључна појава као што је Медиала? Познавали сте 

Леонида Шејку, подржавали сте фантастичну фигурацију као директор Музеја 
савремене уметности у Београду а били сте пријатељ и са Драгошем Калајићем 
као главним познаваоцем те естетике. 

 
Медиала је завршила своју историјску улогу успешно у време када је трајала. 

Она је направила помак у историји сликања у Београду и Србији. Са Калајићем сам 
успешно сарађивао док сам радио у музеју, био ми је једна врста помоћи око про-
грама музеја. 

 
Много тога вам се замера као директору Музеја савремене уметности. 

Чињеница је, међутим, да сте програм успешно организовали, многи авангардни 
уметници излагали су у Салону Музеја. Сада се лажно приказује национални 
утицај у култури. Ако је напредна уметност заиста у Милошевићево време 
била угрожена, откуда толико дешавања у тој области? Маргинализује се све 
оно што сте ви урадили. 

 
У лоше сам време дошао у музеј, падале су бомбе около и разбијале ми музеј. 

У сваком случају колико смо могли ми смо урадили послове, изложбе, Бијенале у 
Венецији два пута, освајали смо наш павиљон. Све се дешавало у време ембарга, 
када сам ја отишао, музеј је био више разрушен и затворен, можда десет година. 
Имали су пре тоталног затварања, изложили су неизложбе у немузеју. Велика је 
борба била за место директора МСУ. Неколико конкурса итд. Дигла се толика пра-
шина да нико није видео да је то место за не рад. Музеј није радио и још не ради. 
Јован Деспотовић који је доста полемисао са мном, избацивао сам га као нерадника 
сада је постао директор. Ако ништа друго то место тражи бар магистра или доктора 
у тој области а овај то нема. 

 
Како гледате на данашњу уметност? Београд никада није имао више 

галерија, постоји око 80 простора у којима могу да излажу живи уметници а 
никада није било мање уметности и чисте ликовности. Шта мислите о 
садашњој победи визуелне над ликовном уметношћу, неоавангарде над 
фигурацијом? 

 
Данашња дешавања, догађаји, перформанси и сличне врсте паковања трају 

сувише дуго у нашој културној јавности. То је изгубило дах али нажалост упиње 
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се  из све снаге да нам се врати. Није она јасна до дана данашњег и углавном се та 
уметност своди на извођење али нема складиштења, не постоји музеј који то скла-
дишти. Београд има доста галерија, али ни једна нема своју физиономију. Те 
галерије без карактера, музеји који не раде, па су отворили и ноћно радно време. 
Београду је потребна ренесанса да мисли својом главом. 

 
Имате пушку за слонове, шарпланинце, ишли сте у лов са луком и 

стрелом. Како објашњавате тај свој ратнички део личности и како упркос њему 
настају ваше крајње поетске слике? 

 
Не бих хтео да расправљам. Али лов као лов је био саставни део човековог 

живота. Раније је лов био храна – живот. Сам лов има неку своју драматику и није 
за свакога, а и свако није за лов. Соко ако не лови – мртав је. 

 
Осим Танатоса, крви и смрти, за вас је битан и Ерос. Имали сте више 

бракова, младе пријатељице, а једна монографија посвећена је вашем еротском 
опусу. Једини сте уз цртача Драгана Лубарду код нас представљали женско 
тело као пејзаж. Шта за ваше сликарство представља ерос? 

 
Ерос је једна од главних ставки у животу човека. Када је у питању сликарство 

Ерос и ту има веома важну улогу. Жена је један предмет обожавања и она заслужује 
пажњу пејзажа. Има све потребе да буде самостална да има атмосферу, да има 
тајни, материјала за испитивање и то се стално дешава. Зато је историја уметности 
пуна еротских сцена и лепих жена. Живимо под датим истинама, наше су љубави, 
наше истине. Танатос је наше опредељење. Ерос су симболи сликарског тела, то је 
сликарски почетак краја. 

 
Често сликате шумског човека, ђавола, који опчињава нагу девојку. У 

европској митологији постоји зелени човек. Да ли сте у том смислу имали 
искуства са хомољском, како познаваоци кажу, најјачом магијом? Ваши шумски 
људи подсећају и на воденог демона, једног од најснажнијих у народној 
митологији. Да ли сте имали паранормална искуства? 

 
Већ сам полако изгубио линију између живота и слике. Ви ме питате да ли 

имам искуства са хомољском магијом са мојим шумским људима. Разумео бих да 
ме питате да ли су доручковали и где су сада. Сусрећемо се ноћу, нарочито када је 
тишина и када поделимо неке ситне радости али живот иде даље и о томе немам 
шта да причам. 

 
Са Тркуљом никада не знаш да ли ћеш добити батине, уживати у 

паметној причи, насмејати се или добро појести и попити. Како тумачите ваш 
необуздани, ватрени и хајдучки карактер? Нисте узалуд толико пута 
насликали Хајдук Вељка. Да ли је све условљено личношћу а она много дубља, 
богатија и оригиналнија од сваке уметности, како тврди руски религиозни 
мислилац Константин Леонтјев? 
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Хајдук Вељко Петровић из села Леновца живео је 33 године потпуно непи-
смен а нико га није заборавио. Ја не могу да претпоставим да је он живео још куда 
би водио његов пут. Он неписмен дружио се и био пријатељ са најписменијим чо-
веком тога времена Вуком Караџићем. За њега треба оставити машту и да се дода 
све што вам падне на памет. Па ни тада нисмо сигурни да нема још нешто. 

 
Има ли уметност смисла за Србе који изумиру, има ли лепота икаквог 

значаја у свету чији конструктори разарају породицу, природу и све оно што 
нас чини људима? 

 
Дефинитивно ово су године разарања. И то ће још да траје. Филозофија жи-

вота се противи том ставу. И само разарање биће уништено, доћи ће време када ће 
једна линија – да буде цео народ срећан. Срећна нова уметност. Нема даље. 
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РАША ТРКУЉА 
ИСТОЧНОСРБИЈАНСКИ СЛИКАР-ХАЈДУК 

 
 

Дејан Ђорић 
 
 
 Радислав Раша Тркуља, рођен 1938. у Кла-
дову, особена је појава нашае новије историје 
уметности. Његова већа изложба одржана је не-
давно у два простора београдске Галерије РТС, 
коју непогрешиво води Никола Мирков. Тркуља 
је дипломирао сликарство на београдској Акаде-
мији ликовних уметности 1963. године а 
постдипломске студије завршио на престижној 
Мајсторској радионици Крсте Хегедушића у За-
гребу 1965, коју су похађали Владимир Велич-
ковић и Марина Абрамовић. Члан је Српског 
уметничког друштва „Лада” од 1968. Реч је о 
једном од најнеобичнијих уметника са нека-
дашње југословенске сцене. Треба имати у виду 
време када се појављује са својим пријатељима, саборцима са Ликовне академије – 
сликарима Момчилом Момом Антоновићем и Тодором Стевановићем. Био је то пе-
риод када је Медиала коначно задобила своје место али и када делују бројни 
апстрактни сликари и енформелисти, истовремено са успоном нове фигурације и 
првим појавама коцептуалне уметности. Тркуља је другачији од свих других, пот-
пуно свежа појава. Сада се његово дело чини и као синтеза многих стремљења 
касних шездесетих, мада га није стварао са том намером. Има у његовом ствара-
лаштву фантастике, експресионизма, лирске апстракције па чак и 
експерименталне уметности. Самосвојан, диваљ и неукротив као његови шарпла-
нинци, као вук креће се између замку ликовних појава и средина, прихватајући 
изазове од Неготина (у коме је давне 1957. имао прву изложбу), Милана до Њујорка, 
где је живео и имао успеха. Авантуриста и путник, себи никада није дозволио да га 
било шта спута, сликао је као што иде у лов, са луком и стрелом, срођен са приро-
дом, њеним бићима и душом. Вечно носећи печат свог порекла међу хомољским 
планинама, делујући у духу Неготинске крајине и Источне Србије, насликао је Хај-
дук Вељка, уз Милоша Обилића једну од најхрабријих личности целокупне српске 
историје, али, што је још важније, и лично живи то што ствара. Када код тог експло-
зивног уметника, налик Каравађу, не помаже снага аргумента, онда на сцену ступа 
аргумент снаге, тј. убедљивост његових песница. Да, то је Тркуља, непоновљив и 
свој, љубавник који је своју деценијама млађу пријатељицу јединствено приказао у 
серији еротских радова као планину, претварајући податно наго женско тело у пла-
нински пејзаж. Колико нам је познато то су у новијој уметности урадили још само 
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Андре Масон, француски надреалиста и Драган Лубарда у циклусу цртежа „Бежа-
нијска коса”. Са Тодором Стевановићем и композитором Зораном Христићем 
боравио је на Старој планини а после тих експерименталних радова, оригинални-
јих од свега што је настало у концептуалној уметности, указао се сав значај овог 
ствараоца.  
 Тркуља је традиционалиста који не зна за догматизам, њега више занима 
дисање трава и лет бубамара од теорије. Све што чини, од потписа на радовима, 
слика-објеката и слика на кожи до перформанса са Старе планине, прожима магиј-
ским осећањем своје Крајине. Зато код њега осим јунака има лепотица посебне, 
вилинске врсте, зачараних, у власти ђавола, кога из воде зазивају влашке маги-
чарке. Супротстављајући белу девојачку путеност зеленом демону, усамљено је у 
новој европској уметности обновио свет фауна, сатира и дивљих шумских, зелених 
људи, о којима се сада на Западу објављују митолошке студије. Парадоксално, упр-
кос често сурових тема, дивљих свиња и бојовника, Тркуља слика нежно, желећи 
одмах да каже да није одбацио осећајност и људскост, све ређе у (пост)модерној 
уметности. Нека платна су лирска, женствена, меке атмосфере, сећају на детињство 
и безбрижан живот у природи, друга имају сурову, ратничку појавност, али у саму-
рајском духу који и у смрти оучава лепоту пролећног цветања.  
 Овај ђурђевдански, ивањдански зачарани сликар, зналац народних пре-
дања, отелотворује то што ствара и зато није лажан, исконструисан, кабинетски 
стваралац. Одбацио је интелектуалисање да би пригрлио траве, оставши од првог 
дана и прве слике неизмењен. Мајстор је не само српске епике и етнологије, етноса 
и етоса, већ и индоевропски трагач по благу традиције схваћене на балкански на-
чин. Препознат и радо тумачен међу песницима а не теоретичарима, прихватили 
су га и поједини велики уметници и интелектуалци као што су Бета Вукановић и 
Драгош Калајић, који је слично кладовском хајдуку сматрао да је „Грађанин свиња 
која хоће да умре природном смрћу“. Колико је особено што Тркуља на посусталу и 
исцрпену ликовну сцену уноси ерос и магију, сок и дрхтање, битно је и да указује на 
путеве превладања проблема (пост)модернизма. У тој је епохи за разлику од прет-
ходних потпуно одбачен херојски моменат у стварању, постмодернизам је гњецав 
као рококо, ничег јуначног нема више после Ивана Мештровића. Тркуља је „неју-
начком времену упркос” показао да сликарство може бити херојско на савремен 
начин али и да сам стваралачки чин подразумева храброст. 
 Виталан, снажан, нагао, пун снаге и енергије, веран пријатељима, изворан 
али нимало примитиван или наиван као уметник, овај некадашњи директор Музеја 
савремене уметности у Београду (од 1993. до 2000. године) отворио је посве нове 
путеве, мимо (хипер)реализма, београдске школе фантастике, без утицаја интими-
зма или класичног модернизма. Можемо само да се дивимо и напајамо са те вечне, 
народске, природне жудње за животом која се претворила у велику потрагу за сли-
ком.  
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РАДИСЛАВ РАША ТРКУЉА 
 

Рођен 8. априла 1938. у Кладову. Дипломирао на Академији ликовних умет-
ности у Београду у класи проф. Ђорђа Андрејевића Куна 1963. године. 
Постдипломске студије завршио у Мајсторској радионици Крсте Хегедушића у За-
гребу 1965. Мајстор сликар од 1965. године. Члан УЛУС-а од 1964. Члан Српског 
уметничког друштва Лада од 1968. Оснивач Галерије „Пена“ у Ђердапу 1975. Једа-
нод оснивача Уметничког удружења Крајински круг у Неготину 1991. Од 1993. до 
2000. године директор Музеја савремене уметности у Београду. Први пут само-
стално излагао 1957. године у Неготину. Излагао на преко 70 самосталних и на око 
400 групних изложби у земљи и иностранству (Беч, Фиренца, Каракас, Стокхолм, 
Милано, Њујорк, Берлин, Толедо, Тел Авив, Париз, Никозија, Триполи, Пекинг). 
Учесник на бројним уметничким колонијама у земљи и иностранству. У Неготину 
2005. основан Легат Радислава Тркуље. Слике му се налазе у фондовима музеја и 
галерија у земљи и иностранству, као и у многим приватним колекцијама. 
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ПОПИС КОРИШЋЕНИХ РАДОВА Р. ТРКУЉЕ 
 
Страна   6: Лепотица и зверка, пергамент, 122/122 цм 
Страна  14: Ратник златног похода, уље на платну, 155 /132 цм 
Страна  16: Шумска прича, пергамент, 122 /122 цм 
Страна  30: Романтична љубав дивљих свиња, уље на платну, 136 / 131 цм 
Страна  32: Вијугава стрела, уље на платну, 200 /240цм 
Страна  37: Чешљање, уље на платну 
Страна  45: Црвени витез, уље на платну, 85/75 цм 
Страна  53: Магија траве, уље на платну, 125 / 50 цм 
Страна  55: Црни витез, уље на платну, 85 /75 цм 
Страна  57: Златни ратник, уље на платну, 130 цм/200 цм 
Страна  60: Мали шумски дух, пергамент, 140 цм/122 цм 
Страна  63: Огледало, пергамент, 122 цм/122 цм 
Страна  65: Породица Злопоглеђа, уље на платну, 250 цм/70 цм 
Страна  81: Соколар, пергамент 140/122 цм 
Страна  98: Без назива (лепотица и звер), уље на платну, 105/85 цм 
Страна 106: Хајдук Вељко Петровић, пергамент, 122/122 цм 
Страна 109: Страшни ратник, уље на платну, 152/132 цм  
Страна 110 и корице: Црвени коњаник, уље на платну, 185/135 цм 
Страна 112: Мост, пергамент, 122/ 122 цм 
Страна 139: Шкорпија, пергамент, 150/122 цм 
Страна 155: Ловачки прибор, пергамент, 122/122 цм 
Страна 179: Кика, пергамент, 122/140 цм 
Страна 190: Цртано по моделу, пергамент, 140/145 цм.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОСТОВИ 
 

ПРЕВОДИ 
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ПЕСМЕ 
 

(превод: Јасмина Нешковић) 
 
 

Мија Кото 
 
 
НАРЕЧЈЕ ЗЕМЉЕ 
 
Ово камење сања 
да постане кућа 
 
знам 
јер говорим 
језик тла 
 
рођен у предвечерје 
пре мене 
мој глас је остао 
заточеник света, 
укопан у песак Индијског океана  
 
сада, 
чујем у себи 
наречје земље 
 
и плачем 
с камењем 
које се споро ка сунцу пење  
 
 
ИДЕНТИТЕТ 
 
Морам да будем неко други 
да бих био ја 
 
Ја сам опиљак стене 
И ветар који је разједа 
 
Ја сам полен без инсекта 
 
Ја сам песак што подупире 
жиле дрвећа 
 

Постојим тамо где себе не познајем 
и очекујем своју прошлост 
жудећи за надом у будућност 
 
У свету у којем се борим – мрем, 
у свету за који се борим – рађам се  
 
 
ПЕСМА О РАСТАНКУ 
 
Нећу никад умети  
да кажем збогом 
 
Уосталом, 
само мртви знају како се мре  
 
Све остаје и даље, 
једино ми не можемо више бити 
 
Можда је за љубав, 
у ово доба, 
jош рано 
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Нисам желео  
овај спокој, 
oву изопштеност од свега, 
 ову осаму од свих 
 
 Сада од мене 
 не преостаје ништа 
 што би било моје 
 а када покушам  
 да измислим неки кржљави сан 
 цео ми пакао на уста покуља 
 
 Ниједна реч 
 не може да досегне свет, 
 знам, 
 па ипак пишем. 
 
  
КИСИКО 
 
 Не, нису то биле птице 
 него је летело цело небо 
 
 О раме земље 
 ослањао се дан 
 
 А рањена светлост је истицала  
 као из била самоубице 
 и падала 
 кап по кап 
 на моја скривена крила 
 
 
ЋУТЉИВА СМРТ 
 
 Ноћ нам је уступила нагон 
 и у нас се негде дубоко 
 уселила птица и неспокој 
 
живот нам служи 
 ал нам није довољан: 
 ми смо смола 
 из расеченог стабла 
 отварамо се за светлост 
 на уснама 

 ове неисцељиве ране 
 
 У врхунској срећи постоји  сенка 
 
једне смрти ућуткане 
 
 
ПИТАЈ МЕ 
 
 Питај ме  
 да ли си још увек моја ватра 
 да ли још можеш да разгориш 
 тренутак од пепела 
 да пробудиш 
 позлеђену птицу  
 што се угнездила 
 на дрвету моје крви 
 
 Питај ме  
 да ли ветар не доноси ништа 
 да ли ветар односи све 
 да ли у мирном језеру 
 почива стишани гнев 
 и топот хиљаде коња 
 
 Питај ме 
 да ли сам те сретао 
 сваки пут кад бих застао 
 крај мостова у магли 
 и да ли сам то тебе видео 
 у бесконачној распршености свог 
бића 
 да ли си то ти сакупила 
 хрпу исцепканих комадића 
 моје песме 
 и саставила подерани лист 
 у мојој неверничкој руци 
 
 Било шта 
 било шта ме питај 
 неку глупост 
 неодгонетљиву тајну 
 питај  
 само да бих знао 
 да ли још увек желиш знати 
 или можда већ знаш  
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 чак и без мог одговора 
 чак и без речи  
 оно што ти желим рећи 
 
ЈУТРО 
 
 Постојим 
 и у једном кратком трену 
 осећам све 
 осећам да ме има у свему 
 
 Лежем у своје тело 
 и растајем се од себе 
 да бих се пронашао 
 у неком ближњем погледу 
 
 Удаљавам се од смрти 
 ништа не желим 
 удишем себе 
 док не изгубим дах 
 
 Ништа ме не храни 
 јер сам створен од свих ствари 
 и успављујем се тамо где падају  

светлост и прах 
 
живот (учили су ме тако) 
 мора да се испије  
 тек када усне буду већ мртве  
 
 Мртве  
 неопозиво  
 
 
 МОРСКО ДНО 
 
 
Желим да видим 
 дно мора 
 то место 
 одакле извиру вали 
 и где корали  
 очима ископаним 
 гледају смрт како љуби  
 модро лице утопљеника 
 

Желим да видим 
 то место 
 где се ништа не види од тмине 
 да би моја светлост  
 пуним сјајем могла да сине 
 да бих у том свету открио 
 ком свету припадам  
 

 
 

 
КОРЕН РОСЕ 
 
 Сада сам мање ја 
 а снови 
 које сам сањао да снивам 
 пробудише се у туђим постељама 
 
Шта бих дао да ме задеси 
 она смрт од које се не умире 
 и да за неки други плод 
 покушам да будем сок 
 јер ме је издала храброст 
 властите судбине 
 пустио сам да се моје 
 стрепње распомаме 
 и сад осећам оно што други осећају 
 патим од патње којом они не пате 
 и живећи животом који је њих напустио 
  



часопис исток 
књажевац 

година 2014 
број  5–6 

 
 

 116

 нудим море 
 које се у мени отвара 
 за безброј пута одлагано путовање 
 
 Покаткад залутам 
 тражећи корен росе 
 а ако се са собом мимоиђем 
 то је зато што су сви људи 
 постали ствари 
 одјеци, руке 
 кућа покрета 
 и као да ме све те ствари 
 гледају очима свих људи 
 
 И тако се нагињем 
 кроз прозор песме  
 загледан у маглу што ме преплављује 
 и ослушкујем лако дисање  
 предмета сахрањених у дну тишине 
 и измишљам оно што пишем 
 да бих себе измислио писањем 
 и све ме успављује 
 јер све у мени буди 
 тајни глас детињства 
 
 И сувише ме воле  
 ствари којих се сећам 
 и препуштам се  
 као да се од себе слањам  
 дремљивом миловању 
 оног тела које се родило 
 из мојих стихова 
 телу коме се добровољно потчињавам  
  
 
ПАСТИР 
 
 Одговори 
 постељо моја  
 с врелог песка  
 
 – колико сам пута водио 
 орла до гнезда сунчевог? 
 
 – колико сам пута заспао 
 уз дисање тромих животиња?

 ти си поњава 
 од жеге излизана 
 
 а кад год се вратим 
 питаш ме  
 
 – кад ћеш већ једном рећи збогом? 
 
 а ја остајем загледан 
 у цвет локвања  
 што упорно истрајава 
 над водом  
 уснулог језера  
 
 видиш 
 како ме је смрт научила 
 да се покоравам  
 стрпљењу чекања? 
 
 ПОЉУБАЦ И СУЗА 
 
 Хоћу један пољубац, затражи она. 
 
 Потрес 
 уздрма његове груди. 
 И он хтеде да је обаспе 
 лавом са својих усана, 
 узаврелом пеном водопада. 
 
 Усхићен, 
 био је спреман да поново удвоји тело 
 И да се баци у врело пољубаца. 
 
 Ал она га је зауставила.  
 
Желела је пољубац, 
 само један пољубац, 
 да би заплакала. 
 
 Годинама није ни сузу пустила 
 и њена је душа  
 постала пешчана пустиња. 
 
 Очарана, 
 спустила је сузу на длан. 
 И поновио се покрет 
 којим је Бог створио океан.  
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ПЕСНИК 
 
 Песник не воли речи, 
 пише да их се отараси. 
 
 Реч  
 песника унижава  
 и лишава га маште. 
 
 Кад 
 изнад амбиса смрти 
 песник напише „земља“, 
 он у тој речи згасне 
 и страницу песком замрља. 
 
 Кад напише „крв“ 
 песник крвари  
 а једина вена која га боли 
 то је она коју не осећа. 
 
 Обузет срџбом 
 песник започиње писање 
 као река што земљу раздевичава. 
 Свака реч је крхотина стакла која га  

рањава. 

 Песник не жели да пише. 
 жели само да буде написан. 
 А ако и пише, 
 пише, можда, једино док спава.  
 
 
КРАЈЊИ РЕД ВОЖЊЕ 
 
 Не умиремо нимало 
 Кад дође ред на нас 
 
 То је само нагло скретање 
 С друма којим више не идемо 
 
 Умиремо потпуно 
 Кад није прави час 
 
 А никад није 
 Тај час  

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Белешка о писцу 
 
Мија Кото (Mia Couto – Antonio Emilio Leite Couto) рођен је и школован у Beira, у 
Мозамбику – Африка, као син Португалаца који су емигрирали средином двадесетог века. 
Биолог, писац. Сматра се једним од најзначајних писаца Мозамбика, са највише преведених 
дела, у око 22 земље, на немачком, француском, шпанском, каталонском, енглеском и ита-
лијанском језику... Године 1983. он је објавио своју прву књигу поезије, Rosa Root. Поред 
многобројних награда у својој земљи, добио је награду Удружења критичара уметности Сао 
Пауло (1996). 
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХРОНИКЕ 

(превод: Јасмина Нешковић) 
 
 

Алваро Гера 
 
 

УВОДНА НАПОМЕНА  
 

Моја Југославија није променила име.  
 Гледајући из даљине окрвављено и раско-
мадано тело те земље, не усуђујем се да јој 
преиначим назив у галерији мојих живих успо-
мена. Нећу учествовати у чину жигосања, 
потписујући њену смрт једним епитафом који би 
јој порекао име. 
 Призивам у помоћ сећање и одмах ме де-
мантују мудре речи Предрага Матвејевића, 
Југословена из Мостара, од оца Руса и мајке 
Хрватице, који је за време владавине комунизма, 
иако није био дисидент, бранио истрајно и хра-
бро многе прогоњене писце и интелектуалце, од Сахарова до Хавела, од 
Солжењицина до потписника «Повеље 77»: « Услед догађаја који су обележили 
крај нашег столећа, многи од нас постали су 'бивши'. У периоду који је уследио 
после хладног рата, један део света, на Истоку, као да живи неким постхумним жи-
вотом: једна бивша империја, различите бивше државе и бивши савези међу 
државама, многа бивша друштва и бивше идеологије, бивша држављанства и 
бивше припадности, чак и бивша отпадништва. С правом се можемо упитати шта 
заправо значи бити бивши или се изјашњавати као бивши. Да ли то значи бити 
становник једне бивше Европе, напокон ослобођене, једног Совјетског Савеза који 
се распао, једне разорене бивше Југославије? Или значи преобратити се у бившег 
социјалисту или бившег комунисту, бившег Источног Немца, бившег Чехословака, 
члана неке бивше партије или припадника неког бившег покрета, или шта већ 
друго? Не бити више – или не желети више бити – оно што смо некад били или 
умишљали да јесмо?» 
 Ако изузмемо жртве, многи не знају да је историја трагична (или, како је то 
рекао Маркс, «људи стварају историју, али не познају историју коју стварају») на-
рочито у тренутку кад брисање прошлости представља главну вежбу за 
одржавање неизвесности садашњости. Али историја се није завршила, односно, 
трагедија се наставља. 
 Сада, кад племена поново обележавају своје територије (опасна реакција на 
опасан меркантилни мундијализам) сада, док траје тегобна борба да се обуздају нај-
језивије утваре, сада, у часу смрти Југославије, чак и ако њени наследници и њени 
гробари и не знају тачно шта да чине с тим лешом, поштујмо барем њену успомену.  
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 Бранити јединство а бити заговорник разноликости?... 
 Противуречност је тако стара и дубока да чак и не захтева никакво објаш-
њење. Довољно је само указати на њу, (као што је учинио Ками кад је рекао:»Кад 
би ми се чинило да свет има смисла, не бих писао»). 
 Уосталом, у свету «политички коректног» равнотежа између унитаризма и 
фракционизма веома је колебљива. Правила игре нису квалитативне већ кванти-
тативне природе: Курдистан није Македонија, нити је Тибет Хрватска. 
  
 Ево ме, дакле, утонулог у носталгију за разноликостима обједињеним у 
бившу југословенску заједницу – ту, наравно, мислим на мирнодопски модел. Сада 
постоји тежња да се обнови оно што преостаје кад се закрпе ожиљци мржње. 
Можда је било могуће стићи до слободе и другим путевима. 
 Али ни човек ни легенда нису се променили. Сизиф је један преживели 
Србо-Хрват. 
 

НОСТАЛГИЈА КОЈА УБИЈА 
 
Признајем да, у контексту садашњих рушевина Југославије, нечиста савест 

представља луксуз. Као уживалац извесних повластица удобности које нуди тзв. 
либерална цивилизација, свестан сам крхкости једног јединства које сам покушао 
да спасем из бродолома, у узбурканом мору рђавих примера где су даске за спаса-
вање све ређе и ређе. Немам намеру да ишчупам трн свог дуготрајног ћутања о 
југословенској трагедији, подлежући искушењима памћења и исписијући крње 
одломке сећања на седам година које сам провео међу Југословенима. Ови записи 
могли би барем делимично да докажу да историја није започела оног тренутка када 
су се покренуле «babbling machines» ЦНН-а и његових епигона, у овом «врлом но-
вом свету» који далеко надмашује Хакслијеву машту.     

Између јуна 1977. и фебруара 1984. окусио сам једну кришку бурне историје 
земље која се тада звала Југославија. Нећу се презриво одрицати тог свог искуства, 
проживљеног у срећна времена. Али оно што ми се намеће већ на почетку то је једно 
емотивно сведочанство, које ћу почети од краја – од изненадне смрти мог прија-
теља Ратка Илића,  чије се срце распрсло у лето 1995, на једној аутобуској станици 
у центру Београда. Неколико месеци пре тога дошао је у Лисабон да нас поздрави, 
и  нико није ни слутио да се тиме заправо опрашта. Ратко, човек са филма, био је 
једно од највеликодушнијих створења које сам упознао. Убеђен сам да му је оно ве-
лико срце  препукло од жалости за Југославијом. Удаљен са званичне телевизије – 
на којој је иначе одувек искључиво радио као free lancer – за време великих Мило-
шевићевих медијских чистки, платио је своју независност тешкоћама сваке врсте, 
преживљавајући последњих година од некаквих измишљених послова, као што су 
дресирање делфина и монтирање акваријума у Црној Гори и на Малти. 
 За мене, он је био појам топлог београдског гостопримства. Она кухиња-
трпезарија у Дринчићевој улици – која је послужила као сценографија за филм Ду-
шана Макавејева «Мистерије организма» (оригинални наслов :»Мистерије 
оргазма») – била је позорница бесконачних разговора с многим дежурним инте-
лектуалцима, о недокучивим тајнама Балкана, његовим утварама и чарима, а сваки 
сусрет неизбежно  су пратили домаћи мезетлуци, пасуљ, кајмак, сармица, пребра-
нац, (дело руку лепе и духовите Горјане, животне сапутнице каква се само пожелети 
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може) заливани белим далматинским вином (наравно, домаћим, донетим из 
Сплита или Дубровника), црногорским црним или љутом ракијом која је умела у 
нама да отопи лед зимских мразева. Сви смо навијали за «Црвену звезду», што је 
представљало својеврсни бунт  против «естаблишмента» оличеног у знавичном 
«Партизану», а после сваке утакмице на Маракани, које су готово редовно проти-
цале у атмосфери напетости и свађе, ишли смо на вечеру изван «градских зидина», 
на обалу Саве, у једну неугледну бараку, где нам је раблезијански газда служио 
пржену рибу и печене љуте папричице, незаборавне.     

Заједно смо обилазили пољане и житна поља Мораве, Шумадије,  обронке 
Мироча, стрме обале Дрине, одлазећи у лов у који је Ратко ишао наоружан једино 
својом неутољивом гладју за животом, за дружењем, за пријатељством. Он је био 
сапутник најбољих тренутака те Југославије, сада већ такође покојне, оличење 
братске љубави, чија је смрт оставила у мени горак укус једног краја пуног симбо-
лике, као последњи уздах једног заједништва које је даљина неправично 
прекинула, или као знак да време не допушта увек одлагања. 

Добро је учинио мој пријатељ Ратко Илић што је живео тако журно и без 
предрасуда, будући да балканска историјска превирања нису поштедела његову ге-
нерацију још једне трагедије. 

Прелиставајући албуме с фотографијама старим петнаест и више година, 
налазим себе као неког статисту, из времена пре хаоса, укопаног у снегу Бјеласнице, 
изнад Сарајева, са модерним хотелом у позадини, хотелом који је данас изрешетан 
топовском муницијом, или у туристичкој пози, на старом мосту у Мостару, који је 
порушила братоубилачка мржња. 

Познавање места злочина изазива у мени осећање у коме се мешају жалост 
и огорчење. Пошто су се из мог видокруга изгубили они који су та места насељавали 
и делили са мном део своје свакодневице – од сељака из Селевца и Мироча, преко 
редитеља Макавејева, песника Васка Попе, прозаисте Данила Киша, Цвијетина 
Мијатовића, јунака из борбе против нацизма, друга «Мија» за пријатеље, наше ни-
кад непрежаљене Нере, па све до мога Ратка – пошто су се, као што рекох,  сви они 
изгубили из мог видокруга, а неки и из живота, не преостаје ми ништа друго сем  
немирења са оним што је остало смрвљено под точковима историје, точковима које 
је покретала непојамна гнусоба и  неописива изопаченост.     
 
 

ЖИВОТНИ ЦИКЛУС НА ГВОЗДЕНИМ ВРАТИМА 
 
Сви сељаци углавном доживљавају време као непрекидно кружење годиш-

њих доба – јесени с касним плодовима, зиме са семењем у земљи, пролећа што носи 
зелена обећања,  и лета, доба жетви. 
 На једном платну наивног сликара Ивана Надла, које сам набавио у хрват-
ском селу Гола, тај циклус је представљен једним затвореним кругом, подељеним у 
четири рустична призора  од којих сваки приказује по једно годишње доба. То је 
читав један свет, свет села Гола, где је слика настала, али и свет једног другог села, 
у Португалији, куда се слика преселила, ношена руком једног брижљивог номада. 
 Сетио сам се тога поводом слике света чувара једног археолошког нала-
зишта у близини Доњег Милановца, изнад једне литице близу Гвоздених врата 
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Дунава. То је место где је историја утиснула дубоке трагове и где је римски цар Тра-
јан оставио уклесано на каменој плочи која додирује површину воде, сведочанство 
о својој победи над Дачанима. На другој обали, ретки посетиоци могу да се пробију 
једва проходним стазама до остатака једног неолитског насеља. Водич, сељак при-
учен за тај археолошки туризам у повоју, започињао би  надугачко и нашироко да 
распреда причу научену у музеју у Београду, тврдећи да су то камење са шиљцима, 
ти облуци углачани или издубљени, ти остаци рудиментарних зидова, стари ни 
мање ни више него пет хиљада и пет година. Пред неверицом грађана објашњавао 
је, хладнокрвно и самоуверено, да су му пре пет година у Београду казали да је та 
баштина која му је поверена на чување стара пет хиљада година. Пет хиљада плус 
пет... 
 Дешавало се то у близини једног села скорашњег датума, по имену Доњи 
Милановац. Велика брана Ђердапа препречила је ток реке шездесетих година, осу-
дивши на потапање стари Доњи Милановац, који се тако преобразио у подводни 
лавиринт рушевина и успомена, по коме пливају рибе-мачке, штуке, шарани и 
последње моруне које су успеле да се пробију кроз уставе у време мрешћења. Ту је 
живело и сећање на острво Ада Кале, насељено Турцима, над којим се уздизало ми-
наре једне џамије, такође потопљене у име прогреса. 
 Житељи новог Доњег Милановца, изронилог из воде, гледали су како се у 
њиховом селу расцветавају небројени бокори ружа, засађених готово истовремено 
кад су зидане и нове куће, и мада статистика тај податак није забележила, тамо је 
број ружа «per capita» био невероватно висок. Река, сапета хидроелектраном у Ђер-
дапу, ширила се у огромно језеро, где су стидљиво почињали да се упражњавају 
наутички спортови, док се на врху једног брежуљка, наднесеног над насеље и воду, 
подизао бетонски скелет будућег хотела коме су мештани већ доделили најмање 
четири звездице. «Нема проблема» говорили су егзекутори старог потопљеног До-
њег Милановца, рачунајући да ће неко туристичко чудо отплатити кредите. И даље 
су остали сељаци, али су њихови стари корени већ пливали у некој приградској сум-
њичавости која их је наводила на преиспитивање прошлости и будућности.  
 У тим крајевима, према Црном Мору, где је ретко ко залазио, растојања су 
попримала другу димензију, као да је пут, који је пратио реку, стешњен између кла-
наца и литица, мрачан и пуст, водио у прапостојбину источњачких мистерија. 
 И управо је ту, на Гвозденим вратима, римски војсковођа Гај Курион, 74.го-
дине пре нове ере, наишао на снажан отпор приликом продирања у мрачне шуме с 
оне стране Дунава, где ће се сударити са густом мрежом народа и култура, жилавих 
и непријемчивих на цивилизацију коју је он покушао да им наметне копљима сво-
јих војника.   
 Тај пут који је ишао за Кладово, малу паланку на шезедесет километара од 
Доњег Милановца, сељаци су звали «крај света». Била је то сива варош, шћућурена 
на обали реке, на преласку у један други свет,  свет бугарских хајдука из Белоград-
чика и румунских Цигана из Турн-Северина, места познатог једино по производњи 
кавијара, која је, пре или касније, осуђена на пропаст услед поремећаја природног 
тока Дунава. 
 Има неке ироније у чињеници да из једног тако тужног и ружног насеља, тог 
«краја света» на улазу у «други свет», потиче најскупље од свих јела, које се сматра 
нарочитом драгоценошћу и на најрафиниранијим трпезама светских богаташа.  
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 У Кладову – попут неуморног истраживача Дунава, Клаудија Магриса, који 
је ту осетио «једну густу маглу која чини нејасним и неодредјеним контуре балкан-
ских земаља»- и ја сам се питао где се заправо налазим. 
 На повратку, имао сам утисак да се враћам у оквире своје личне безбедности, 
док смо савладјивали километре сирове туге тог предела где су, овде-онде, са врха 
развалина тврдјава уз реку – римских?словенских? турских? – утваре хиљадуго-
дишњег памћења вребале упаде тудјинаца.   
 
 

МОНА ЛИЗА ИЗ ХЛЕБИНА 
 
На нешто више од сто километара источно од Загреба налази се село звано 

Хлебине. Тамо се родио и живео најчувенији „наивни“ сликар са Балкана, Иван Ге-
нералић. Око њега, и у још једном оближњем селу, по имену Гола, на граници са 
Мађарском, развила се школа уметника-сељака, као што су Драган Гажи, Вилма 
Дорешић, Фрањо Филиповић, Драгица Белковић, Драган Бобовец или Стјепан Ве-
ченај, чија су дела, насликама на платну или на стаклу, позната широм света. 
Њихова главна тема је сеоски живот, приказан уметничким поступком у којем се 
преплићу реализам и фантазија. Та остварења, само привидно наивна, насељена су 
једним магичним и пребогатим животињским царством: плавим коњима, пега-
зима, једнорозима, плавим свињама, ружичастим голубовима, црвеним кравама. 
Грандиозна Генералићева кокошка постала је заправо заштитни знак „наивног“ ју-
гословенског анимализма. Постоји, међутим, једно друго дело тог аутора, које у 
мени изазива трајно дивљење. Реч је о једној џиновској белој кокоши, с перјем на-
лик на шкрге, са зеленкастом главом, приказаном из профила, и једним 
загонетним оком загледаним у правцу супротном од правца кретања, на позадини 
тамно-црвеног неба, што најављује олују, ослоњена на голо и склиско тле. Генера-
лић јој је дао назив „Мона Лиза из Хлебина“.  

Много касније, после мог првог сусрета с том Мона Лизом у сликаревом 
атељеу, у Хлебину, она ће се преобразити у злокобну сабласт, на неколико стотина 
киломатара оданде, тачније, усред Србије, на снежним обронцима Карпата, на 
десној обали Дунава, у тренутку кад сам се нашао, запахнут белим дахом мраза, очи 
у очи с утварама, на самом рубу пропасти.  

Никада нећу заборавити паганско весеље на коме су се сељани са Мироча 
спремали у лов на дивље свиње, окупљени за вечером, око ражња с јаретином коју 
су преливали пивом након сваког другог окретања над жаром. Село је било прак-
тично затрпано снегом и наткривено вечерњом маглом, тако да је подухват званица 
из града  да се колима пробију до те врлети био достојан дивљења. Ноћ се нагло 
спуштала, а дах оштрог ветра, леденог, продро  би унутра заједно с понеким задоц-
нелим  гостом који би, отворивши врата кафане, док му је пара избијала из уста, 
топло назвао добро вече, скинуо с космате главе шубару од лисичјег крзна и 
раскопчао капут постављен јагњећом кожом. Кафану која је воњала на запршку и 
дувански дим сада поче да испуњава и топли мирис раздраганих људи, прекаљених 
житеља опасних карпатских врлети, где су зиме љуте а пролећа бујна. Клизила је 
ракија из чокањчића низ огуглала грла, па право у мешину ловаца мештана, као и 
гостију из градске средине. 
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Мени се чинило да сам део неког платна Бројгела Старијег, или пак слике 
наивног сликара Ивана Лацковића. Портрети заокругљени и раздрагани, као да су 
исклесани у храстовим трупцима, већином брадати, песница грубих као и њихове 
приче пуне гласних повика, али само онда када им зуби нису били заузети глода-
њем печених јарећих ребараца или усне сркањем ракије што жеже утробу и 
испарава у виду ловачких прича о победи над изгладнелим вуковима и невешто 
погођеним вепровима. Из бујице сећања испливале би  догодовштине које су им 
причали њихови стари, како су непријатеље тукли митраљезом и бајонетом, приче 
о усиљеним маршевима по неприступачним гудурама, над вртоглавим понорима, 
по врлетима куда само дивокозе несметано скакућу. Око великог рустичног стола, 
попут орнамента који су разне епохе дорађивале, промицале су поворке витезова 
цара Душана, Крајишници православци из XV века, митске партизаинске бригаде. 
А иза шанка, изнад полица које су улегле под теретом силних флаша и лименки, 
мотрио је маршал Тито, у дрвеном раму, насликан пре много година, од појаса на-
више, са српском шапком и у једноставној униформи без еполета. 

Изгледало је као да се свет изменио мимо воље људи и као да сада, на прагу 
XXI века, и даље дрхти пред нагонима наслеђеним из времена жестоких ратова. А 
ватра је са широког огњишта бацала своје ритуалне сенке на зидове пожутеле од 
дима, у кафани у селу Мироч, надомак клисуре Гвоздених врата, куда тече река Ду-
нав што даје живот и подиже међе. 

Након кратког пешачења до куће мојих домаћина, по житком снегу који је 
имао неки чудан сивкасти одсјај у тами, гурнувши дворишну капију, узбунио сам 
цео кокошињац. Тада ми се учини да видим како се канџама за највиши колац 
држи застрашујућа бела кокош Ивана Генералића и како извија накострешену 
шију, изазивајући ме тајновито и охоло, по чему је и заслужила да се назове Мона 
Лизом из Хлебина. Њен леден и водњикав поглед најављивао је да ће ме прогонити 
упорно док бауљам по мрклини уског ходника у потрази за клозетом, а то је била 
само једна округла рупа над гнојиштем (као у португалским селима дубоко у Беи-
рама и Трас-ос-Монтесу), ограђена зидовима које дели са шталом, где је во рикнуо 
бунећи се против буке коју сам дизао  напипавајући у мраку дрвена врата. 

У пет сати изјутра, громки глас домаћина немилосрдно ме је тргнуо из сна и 
постеље, а очи ми је заслепела оштра светлост петромаџа. 

Нешто касније, док сам крцкао подебелу кришку хлеба и грејао руке над шо-
љом турске кафе, до густог талога испијене, и размишљао пред замагљеним 
прозорским окном о хладноћи и пустоловинама предстојећег ловачког дана, на 
свом оскудном српскохрватском захваљивао сам двема сељанкама, мајки и ћерки, 
на топлом гостопримству и предусретљивости која се огледала у изобиљу пржених 
јаја „на око“, кобасица, маслаца и прве јутарње шљивовице коју испих као превен-
тиву против пет степени испод нуле што су нас напољу очекивали. 

На сеоском тргу, где се снег већ био скорео, пребројали смо се – чинили смо 
групу од петнаест дрчних људи, с кремењачама пребаченим преко рамена, у капу-
тимиа постављеним крзном, дубоким чизмама, широким опасачима, са 
натакнутим шубарама или капама од дебеле вуне. Решили смо да не водимо псе, с 
обзиром на  неприступачан терен и тактику коју смо изабрали, а они су се, иза дво-
ришних тараба, бунили, нагонски нам противречећи лавежом. Неко је поново 
подсетио, као и на синоћњој вечери, на могуће предности које бисмо имали ако по-
ведемо две-три мазге. Након краће расправе, поново су нама из града поставили 
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следеће питање: пошто ће пут бити дуг и напоран, да не би зато можда било боље 
да... Одбили смо предлог, јер нам је дирнуто у понос, сујетни, одвећ сигурни у себе. 

Пробијали су се први јутарњи зраци, веома слабашни, обасјавајући стид-
љиво леденице на тремовима кућа, разгрћући постепено сиву копрену магле над 
белином падине низ коју почесмо да силазимо у правцу долине начичкане огоље-
ним дрвећем са гранама повијеним под теретом снега. 

Онда ступисмо у свет беле и ледене тишине коју је нарушавало само шкри-
пање наших чизама по тврдом снегу и грактање понеког уплашеног гаврана што је 
својим црним летом парао сиву маглу над белином пустих поља. 

После два сата хода, верући се по стрминама, бауљајући по дугим низбрди-
цама, чешајући се о стабла мрачне шуме која је постајала све гушћа, пролазећи тик 
уз потоке прекривене прозирним стаклом, усредсређен на ход, безуспешно сам 
процењивао величину те недођије која ме је гурала право у белу ледену чељуст. 

На грубим лицима својих сапутника, чија су уста испаравала у ритму ди-
сања, тражио сам знаке превласти над том непријатељском природом, поновног 
наилажења на стазе и богазе којима су безброј пута прошли, препознавање тих 
пустоши које су им се урезале у сећање. 

Направили смо предах, замор нас градских људи је то захтевао, када ми-
шићи на ногама почеше да нам трну, груди да нам се стежу, а дахтање постаде чујно 
и брже. Пошто смо поседали на трупце насред сабласне шуме, гледајући како ле-
дени ветар разгрће ниску маглу, грицнули смо нешто од ужине и гуцнули коју кап 
окрепљујуће ракије. 

Грашке зноја које су клизиле низ дебелу одећу постепено су се претварале у 
ледене иглице, рукама у рукавицама трљали смо уши и нос, као да смо хтели да 
проверимо да ли су и даље на свом месту, а изгледало је као да нам хладноћа про-
бија до дубине зеница и на очи тера сузе које не теку, него замагљују стрмине што 
нас очекују на путу и праве кристале у којима као да се огледају авети. Тада ми се 
поново указала бела Генералићева кокош. Џиновска Мона Лиза је извијала шију 
да кљуцне некакво безоблично клупко од црног перја које се на снегу цаклило као 
грумен црног јантара. Протрљах очи, бришући претеће ледене сузе, придигох се да 
се поново покренем и видех шта је била та црна мрља – скочањено тело мртвог 
гаврана. Нестала је Мона Лиза, али не и моја тескоба што сам поново препуштен 
белој пустоши кроз коју  сам ишао. 

Много година касније, док исписујем ове редове, сећам се нестварно јасно 
лица сељана са Мироча како иду трагом дивљих свиња, њиховог чврстог корака по 
леду или извлачења ногу из клопки омекшалог снега, шупљег одјека шапутања, 
задржаних псовки, одлучних погледа у очима тамним и искричавим, мутног сјаја 
пушчаних цеви, одсечних покрета којима су устима приносили чутуре са куваном 
ракијом и шљивовицом како би у једном цугу одагнали и жеђ и хладноћу. Питам се 
какве ли су им судбине – колико ли је мучитеља и измучених, колико тлачитеља и 
потлачених, колико будућих кољача и закланих, ходало са мном кроз ту ледену 
пустош? Они су, несвесно, корачали кроз време што претходи још окрутнијим бит-
кама, још крволочнијој мржњи и још невероватнијем насиљу. Можда су зато 
одавали тако ватрену страст према животу, неодољиву привлачност према простач-
ким изазовима и, парадоксално, другарски суживот укаљан жестоким самохвалама 
које би доводиле до дуго потискиваних свађа око стаза које треба следити, а те стазе 
које воде до гоњених звери исте су оне које воде и до заклетих непријатеља. Онда 
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није нимало чудно што ће један српски сељак по имену Љубо Делић, у пуном јеку 
грађанског рата, од посрнуле југословенске војске купити један тенк од новца зара-
ђеног продајом комбајна и отићи да ратује за свој рачун, без команде којој би се 
повиновао! 

После више од три сата хода открили смо и почели следити трагове дивљих 
свиња, удубљења од процепљених папака, још топлу балегу, знаке да су рили земљу 
у потрази за корењем. А они истанчанијег слуха клели су се да су чули гроктање, 
тамо даље, у дубини шуме коју је магла прогутала. 

Што се мене тиче, танка линија је делила привид од стварности, и то нас је 
мамило и терало да наставимо, током нешто дужег предаха при коме смо могли и 
да наложимо ватру, након упорне борбе против влажних цепаница и дима који се 
уздизао да сакрије наду да ћемо изненадити дивље свиње. Група од шест ловаца се 
издвојила и отишла стазом пратећи друге трагове. Привијеног уз ватру, док сам 
настојао да смогнем снагу за повратак, притискало ме је кајање што сам громогла-
сно одбио мазге које би нам баш добро дошле при повратку кући. Задремао сам на 
часак, што је било довољно да ме изненади шиљаст кљун беле кокоши како ми 
кљуца очи које су изгледале као да ће се распршити у хиљаде светлећих тачкица. 
Тргнуо сам се из сна, гушећи се у тескоби, кад ми је на капак пала капљица снега 
што се топио на гранама дрвета нада мном, услед топлоте ватре која једва да је успе-
вала да ми спасе тело да се поново не следи. 

За кошмар је довољан само један трен, нарочито када су снежни демони 
одевени у бело, баш као Мона Лиза из Хлебина. 

Напоран је био повратак, спровели смо га тако што смо у себи призивали 
храброст да се одупремо поклекнућу. У једном тренутку, верући се уз неку клизаву 
стрмину, чули смо у даљини два пуцња који одјекнуше кроз планине и долине, као 
да се небо над маглом претворило у огроман свод од леда. Можда је група која је 
наставила другим путем пронашла улов. Можда. Пошто се нису мирили са неуспе-
хом који су већ сматрали извесним, моји сапутници застадоше у дну једне долине 
где је шума избијала на чистину. Један од њих испали у ваздух свих пет метака из 
карабина, па тамо убрзо настаде такмичење у гађању. Као мете су им послужила 
стабла за која су претходно утврдили да се налазе на четрдесет-педесет метара да-
љине. Ствар је у томе што су одбијали да се врате у село а да не омиришу барут, да 
не потегну пушке и да не покажу да је њихово пуцачко умеће остало неиско-
ришћено. Опкладили су се у једну свињу и одредили дан за свињокољ. Победио је 
један здепасти четрдесетогодишњак, снажан, црне браде, пркосног погледа и ћут-
љив – погодио је једанаест пута узастопце узано стабло једног младог бора, који се 
при сваком удару метка њихао и отресао снег са грана, док није оборен пао под 
последњим поготком. 

Једва сам издржао последњу деоницу пута, прикривајући посртање, више 
услед уморних ногу него услед стрме путање, као некакав изгнаник који је изашао 
из сибирске тундре признавши да не зна где јој је крај. Неко је проценио да још 
тридесет километара треба овој експедицији што се нашла пред ловачким поразом, 
који су тешко подносили ловци са Мироча видевши да  им је нарушен углед дома-
ћина пред придошлицама из града. Зато су се већ договарали о новим одласцима у 
лов, уплићући се у оправдања сумњиве садржине и присећајући се прича из про-
шлости. 
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Кад смо угледали прве сеоске куће, магла је почела да се згушњава, а мрак 
је брзо падао, у игри сенки која је, како тврде упућени, најављивала нову мећаву. 

Приближивши се кући у којој сам одсео, угледах старију сељанку, забрађену 
марамом, згурену уз дворишну ограду. Једном ногом у дубокој гуменој чизми га-
зила је ноге беле кокоши коју је једном руком придржавала, док је у другој блеснула 
оштрица ножа. Траг крви се мешао са снегом, „Кокошка за вечеру“, рече ми уз 
осмех. Језа ме је подишла, као да је та жена отерала упорну авет која ме је пратила 
још од Хлебина. Међутим, друга једна мрља, исто тако бела, привукла ми је пажњу, 
са друге стране тараба, клепећући крилима – са највишег коца у кокошињцу посма-
трала ме је Мона Лиза тамним и спокојним очима, а из кукастог кљуна јој се отимао 
неки злокобан кикот који и даље одјекује у белини сећања на време у коме земљу 
коју сам волео још увек није пресекао мач историје.             

        
 
 
Белешка о писцу 
 
Алваро Гера (Alvaro Guerra) португалски писац и дипломата рођен је 1936. у Vila Franca 
de Xira и његово право име по рођењу је Manuel Soares. Дипломирао је на Правном 
факултету у Лисабону. Био је писац, новинар и дипломата. У књижевности је дебитовао 
романом The doge, 1966. Године. Између 1977. и 1984. године, био је амбасадор у Београду, 
и на основу тог искуства написао је Југословенске хронике, књигу која представља његово 
лично виђење Југославије тога времена. На самом почетку својих сећања, Гера бележи: 
„Моја Југославија није променила име. Гледајући из даљине окрвављено и раскомадано 
тело те земље, не усуђујем се да јој преиначим назив у галерији мојих живих успомена. Нећу 
учествовати у чину жигосања, потписујући њену смрт једним епитафом који би јој порекао 
име.“ Потом, на почетку свог првог записа, каже: „Признајем да, у контексту садашњих 
рушевина Југославије, нечиста савест представља луксуз. Као уживалац извесних 
повластица удобности које нуди тзв. либерална цивилизација, свестан сам крхкости једног 
јединства које сам покушао да спасем из бродолома, у узбурканом мору рђавих примера где 
су даске за спасавање све ређе и ређе. Немам намеру да ишчупам трн свог дуготрајног 
ћутања о југословенској трагедији, подлежући искушењима памћења и исписијући крње 
одломке сећања на седам година које сам провео међу Југословенима. Ови записи могли би 
барем делимично да докажу да историја није започела оног тренутка када су се покренуле 
‘babbling machines' CNN-а и његових епигона, у овом ‘врлом новом свету' који далеко 
надмашује Хакслијеву машту.  
Између јуна 1977. и фебруара 1984. окусио сам једну кришку бурне историје земље која се 
тада звала Југославија. Нећу се презриво одрицати тог свог искуства, проживљеног у срећна 
времена.“
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ТЕМА ЖРТВЕ И ИСКУШЕЊА  
У КАЗАНЦАКИСОВОМ ДЕЛУ 

 
 

Гордин Лакас (Драган Д. Лакићевић) 
 
 

У Прологу књиге Последње  искушење Ка-
занцакис покушава да сумира свој литерарно-
филозофски credo. У тренутку када се књига по-
јављује он има шездесет и осам година и  живеће 
још шест година. То је уједно и последња књига 
коју је објавио током живота; књиге Сиротан бо-
жији и Писмо ел Греку појавиће се постхумно. Не 
бих улазио у питање да ли је позно доба пишчевог 
живота, када се коначност властите егзистенције 
намеће као извесност, када је највећи део енер-
гије истрошен и када су многа ранија веровања и  
идеали изгубили сваку привлачност - имало 
удела у ономе што он дефинише као јединствен 
проблем свог целокупног стваралачког опуса. 
Шта је оно што сједињује сва његова дела, што је прожимало његова интересовања, 
размишљања и тражења, која је то тема којој је посветио цео свој богат и разно-
врсан живот? 

Најпрегнантније изражено – то је тајна  двоструке природе Исуса Христа. 
Исус је човек, али истовремено и Божји син. Казанцакис се пита како то да се једно 
чулно, телесно, страсно и коначно биће поистовети са нечим надљудским, вечним 
и тансцендентним? Одакле та носталгија, та снажна жеља да се изађе из себе, да се 
апсолутно потчини и врати Богу? И да у том чину потпуног предавања оном Бо-
жанском и чисто духовном потпуно изгуби себе. 

Разумљиво да се ови термини не морају поимати искључиво у филозофско-
религиозном контексту: исто тако они имају снагу метафоре, и могу имати разли-
чита значења. Но, они првенствено упућују на човека као homo religiosus-a, као 
бића које је у основи дубоко ирационално и које без односа према Богу не може да 
егзистира. Чак и када га одбацује, оно тај битан однос није изменило,  будући да 
само замењује облик компензације, али не и њену суштину. 

Казанцакис каже да  га је од младости прогонила ова антиномија – борба 
тела и духа. Без обзира којим све атрибутима описивали људску телесност – као 
свет инстиката, као виталистичку енергију преко које се манифестује живот, као 
Ерос и основу креације живота, као биолошку основу на којој све почива, као оно 
примордијално – извесно је да је човек с друге стране, као мисаоно биће упућен на 
оно идеално. Људско биће самим тим стреми ка вишим сврхама, вредностима, 
ономе што се описује као божанско. Феноменолози би рекли, над органским слојем 
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постоје виши слојеви, психички и духовни. Овај виши свет, свет идеја, своју арти-
кулисану форму најпре је задобио у религиозним представама; како нас 
антропологија упућује  прве цивилизације се формирају у нераскидивој вези са та-
буом, магијом и божанствима.  

Казанцакис не приписује телесности неку негативну, па рекло би се ни 
подређену улогу по себи. У том смислу могло би се чак  казати  да он слави оно 
паганско у човеку, радост живота, еротско и земаљско: његови описи људских стра-
сти и порива, као сила које одређују судбине људи, ненадмашни су. Међутим, он је 
исто тако свестан, да постоји и један други свет, који исто тако снажно и страсно 
делује на људе: подручје у коме људска душа препознаје оно вечно и божанско и 
неком неодољивом привлачношћу бива увучено у то другачије царство. Постојање 
тог двојства – како би Ниче рекао, дионизијског и аполонског  – изазива непре-
стану борбу која се одвија у сваком људском бићу. Та борба може бити краћа или 
дужа, повремена или стална, она може попримати најразличитије манифестације, 
тек она је према писцу извор целокупне људске драме.  

Где лежи основ истицања ове дихотомије? Да ли се тај извор може тражити 
у филозофским књигама Ничеа и Бергсона, или у Библији, односно хришћанској 
традицији?  Сам Казанцакис се позива на властито жовотно искуство: „Волео сам 
своје тело и нисам хтео да пропадне; волео сам своју душу и нисам хтео да посрне; 
успињао сам се да помирим ове две космогонијске силе, да осете да нису неприја-
тељи, већ савезници.“   

Знамо како је  Ниче тумачио однос између дионизијских и аполонских сила: 
све док је антички свет живео у хармонији са самим собом, док су  људске страсти и 
рационални увиди носили у себи потребну људску меру, постојао је склад између 
телесног и духовног. Када је оно интелектуално, моћ мишљења почело да се 
поставља на супериорну позицију, и да осуђује и деградира оно телесно и чулно, 
људско биће је почело да живи у раскораку са самим собом. Одједанпут су све сфере 
живота морале да полажу рачуна пред Умом, који је са Платоном почео да мери и 
вреднује све ствари према постављеним апстрактним нормама. Што није могло да 
се поклопи са својим појмом, са својом савршеном идеално скројеном формом, 
проглашено је за нижеразредно, за властиту сенку,   за нешто несавршено и мање 
вредно. Контемплативан свет је дошао у опозицију са светом живота, а уметност, 
која је некада успевала да их помири, сада је детронизирана: проглашена је за хи-
јерархијски нижу форму у односу на  свет чистих  идеја.  

Казанцакис, који сигурно много дугује Ничеу, поћи ће другим путем у схва-
тању овог проблема. Ниче се као атеиста ослободио Бога и покушао да у свом делу 
реконструише један  пагански досократовски свет. Казанцакис је прихватио тради-
цију хришћанства као део властитог историјског наслеђа и покушао да у оквиру 
њега нађе смисао људске егзистенције.   Да ли се, једном постављене овако оштре 
опреке могу измирити, а да једна другу не пониште? До каквог одговора се може у 
овом питању доћи?  

Казанцакис, доследно својој основној поставци, сматра да се битка између 
тела и духа одвија у сваком људском бићу: она нас такорећи онтолошки одређује. 
Но,  у овим биткама тела и духа код обичних људи побеђује тело. Већина људи  нема 
ни снаге, ни духа, ни  воље, да изађу из просечности властитих живота и да се 
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уздигну  до нечег општег. И ако се то догоди, онда то кратко траје.  Како би рекао 
Ниче, статистички просек  одржава  људско стадо.  

Поглед Казанцакиса је управљен према животима изузетних људи.  А то су 
они  код којих  је ова битка  дуга и траје читав живот. Изузетне особе су оне које иду 
властитом стазом кроз непрокрчену шуму, а не утабаним путевима којима су то-
лики други већ прошли,  и где се не може залутати. Ићи  шумским путељком који 
нико други не познаје и не одабире, јесте судбина великих умова, уметника и јере-
тика. Тај путељак се стално успиње, а ако то схватимо како метафору, онда је 
завршено дело циљ.  

Крајњи циљ ове титанске борбе код оних најснажнијих, каже писац, јесте 
коначна победа духа над телом и спајање са Богом. То је био пут Христа. Роман 
Последње искушење  приказује његово виђење уздизања ове  јединствене лично-
сти. Лик Христа  је подједнако херојски и подједнако трагичан, он иде од битке до 
битке са властитим телом, од победе до победе властитог духа над њим. Тај пут је и 
толико апсурдан да га мало ко може поновити, толико трновит и пун физичке и 
духовне патње да га само најређи могу издржати. Тријумф овог кретања је победа 
која се остварује успињањем на Голготу и пењањем на крст. Христост се потпуно 
самосвесно одлучио на егзистенцију мученика, пристао на сва понижења и презир 
од стране   гомиле  са једним циљем – да преузме људске грехове и спаси свет.  

Покушаћемо за тренутак да се присетимо света кога је Исус желео да спасе 
и какав је био смисао његовог дела. Послужићемо се сумарном реконструкцијом 
настанка хришћанства, који је развио Хегел у својим Франкфуртским рукописама. 
Оне у много чему доприносе објашњењу Казанцакисовог поимању улоге Исуса и 
облика нове  заједнице, коју он заступа и оваплоћује. 

Позни свет грчко-римске антике би се могао описати као распад некадашње 
велике политичке заједнице и као повлачење у приватност некадашњих патриција. 
Нестајањем вере у опште и надиндивидуално смрт је постајала нешто страшно: 
није било више ничега што би јединку могло да надживи. Стари богови су изгубили 
некадашњу уверљивост, а људском уму је преостало да компензује потребу за апсо-
лутним. То апсолутно се могло тражити само у новом божанству, које је обећавало 
наставак живота у оностраности. Скок из коначности у вечност повезао се са 
општим стањем духа мирења са распадом некадашње цивилизације: масовно се 
прихватала источњачка резигнација, спиритуалан живот и аскеза као начин да се 
оствари фундаментална промена. Бахатост и осионост грчко-римске цивилизације 
нашла је свој контраст у једноставном и трпељивом животу припадника нове вере. 
Тло Оријента, у чијој је традицији постојање пророка, месија и еремита, облико-
вало је визију нове заједнице засноване на сиромаштву, чистоти и испуњавању 
моралних дужности. У визијама  духовних проповедника  само је она могла да 
спаси друштво огрезло у неморалу, насиљу и пљачки. Људи су почели да се везују 
за идеју божанства које је бескрајно добро и милостиво. Исус Христ се појављује као 
духовни реформатор који проповеда долазак новог божјег царства. Тако се ираци-
онална потреба људи за крајњом извесношћу, љубављу, милосрђем и 
солидарношћу реализовала у једној заокруженој религиозној представи која је по-
нудила опште спасење.  

Моралне норме првобитног хришћанства имају свој основ у људском срцу. 
Љубав, саосећање, солидарност и спремност на пожртвовање су оне унутрашње 
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вредности помоћу којих ће се, веровало се,  обликовати ново друштво. У том смислу 
постојеће везе међу људима, засноване на насиљу, ропству, освајањима и пљачки 
су вештачке и као такве не одговарају  људској суштини. Истинско заједништво је  
заједништво међу једнакима, међу онима где не постоје велике поделе и разлике, 
тамо где не влада однос подређености, узајамне мржње и сталног застрашивања. 
Сваки човек, сматра ово учење, носи у срцу могућност да буде добар, потребу за 
љубављу и солидарношћу: ако буде довољно искрен да  завири у своје срце, приз-
наће да су то вредности на основу којих се сам осећа човеком.  
 

* 
 То је био увид са становишта општости. Али шта се може рећи са позиције 
индивидуе, онога ко се одлучује да буде мисионар нове вере и њена добровољна 
жртва? То је питање које Казанцакис поставља. Какве се буре одвијају у људској 
души такве особе? Како се осећа човек од крви и меса који се одлучује да својим 
примером покаже да је дух јачи од тела? Шта уопште значи супротставити се захте-
вима тела, одрекнути се свих чулних задовољстава и потреба? Како може једно 
живо биће,  обдарено природним нагонима и страстима, које му обезбеђују опста-
нак,  да их спутава у тој мери да му ништа са овог света више не треба? И зашто то 
чини? Да би показао свима да човек мора бити изнад својих нагона, да би требало 
да се одриче у корист своје сабраће? Да њим као људским бићем не смеју руково-
дити грабежљиве страсти. Само они који се добровољно лишавају, који свесно 
спутавају своје прождрљиве апетите, који су у стању да другима поклањају, који су 
у стању да угуше своје прохтеве, пизме, љутњу и бес, могу да живе у истинској за-
једници. Пошто нема довољно обиља за све, зверска борба  око плена се може 
сузбити само међу онима који су скромних потреба. Тек када таква врлина овлада 
људима, када идеал једнакости и једноставности постане добровољно прихваћен, 
човечији род се може надати  свом спасу. А Христос и његови следбеници морају на 
властитом примеру да покажу да сам Бог такве награђује и прима их у своја недра.   

На чему је оваква вера заснована? Има ли доказа да ће њени заступници 
постати божји миљеници и да се та вера може рационално  прихватити?  Како уоп-
ште о вери може рационално да се говори, када је она дело људске интиме? Она је, 
како је говорио Кјеркегор, нешто најсубјективније и не подлеже ни једном канону 
разума. Вера измиче свакој логици. Зашто да се човек жртвује, када нема никаквих 
доказа да ће га Бог за то наградити? Како веровати у постојање доброг Бога, ако он 
допушта толика страдања невиних? Зашто Бог трпи силне и моћне, убице и 
лажљивце, отимаче и среброљупце, похотне и подле?  Да ли  је довољна утеха да ће 
сви такви након Страшног суда бити  осуђени на пакао? Како се може веровати, 
када толика питања остају без одговора или одговори воде у апсурд? Кјеркегоров 
одговор је да вернику нису потребна спољашња оправдања. Вера је ствар срца. Чо-
веково биће стрепи пред Богом, стрепи за своју егзистенцију зато што зна да његови 
поступци могу другима донети добро или зло. Човек је истовремено коначно и 
бесконачно биће, смртно биће које може актом вере да трансцендира своју конач-
ност. Пошто нема на кога другог да се ослони човек мора да избере неку од 
могућности која је пред њим: слушајући себе он ће изабрати оно што је најбоље.  

Један од протагониста у роману Христос повово разапет размишља на сле-
дећи начин о људској природи и шта значи одабрати једну од више могућности: 
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„Јесте, заиста, човек је чудовиште, рече себи. Ради као што сматра да треба, полази 
путем који хоће. Врата пакла и врата раја се додирују, човек прође кроз она која му 
се свиђају. Ђаво може да уђе само у пакао, анђео може да уђе само у рај; човек може 
да бира.“   

Прави верник ће изабрати Бога: онај ко иде узаним путем вере нико не може 
саветовати и готово нико не може разумети. Он ће се добровољно одрећи свега 
онога што га  на том путу спутава, што га непотребно везује за материјални свет, за  
бриге свакодневнице: ослободиће се ропства што ствара брига око поседа, поро-
дице, гурнуће под ноге властиту таштину и самољубља, да би се чиста срца уздигао 
ка небу. Разумљиво, овако високо постављени захтеви нису за свакога и само они 
малобројни га могу испунити. 

Исус се обраћа пониженим и увређеним као оном изабраном народу коме 
једина утеха може бити облик компензације у оностраном. Казанцакис се не либи  
да каже да  рај и пакао не морамо тражити само са оне стране живота, већ се уз мало 
маште могу  препознати  сада и овде. Осећање блаженства, то је људски рај – само 
што он обично кратко траје. Страхови, болови, патња, то је наш пакао. Ти светови 
нису само посед религије, већ и свакодневног искуства. Исусов следбеник Фрањо 
Асишки верује да је живот у аскези који он и његови духовни следбеници желе да 
спроводе већ представља рајско насеље.  Зато он може да поручи својим следбени-
цима: „Шта мислите да је, тобоже, браћо моја, Земља је ова, само честита.“  

Није ли то управо она  заједница коју уздижу ранохришћански мисонари: у 
њој влада дух самопожртовања, узајамног одрицања и солидарности. То су мале 
скупине сиромашних где су добра заједничка и где не постоји подела на meum et 
teum. Рано хришћанство, које је признало једног Бога над свим људима, и пропо-
ведало универзалну једнакост, зна да сва људска несрећа потиче из себичности, 
које има извор у поседовању. Зато оно верује у морални преображај и инсистира на 
сиромаштву и  скромности као предуслову узајамног заједништва.    

Казанцакис одлично зна да су такви ставови јерес у очима институционалне 
вере, као што вероватно зна и да се на таквим идеалним начелима није могла ни-
када  конституисати одржива  политичка заједница. То је важило подједнако за 
високе културе у антици, па до дана данашњег. Но, са друге стране, исто тако та 
исконска потреба људи за правдом, за вером у моралну заједницу,  никада неће 
изгубити привлачност. Као што је људско зло по свој прилици увек исто, без обзира 
на време, географски простор и расу, исто тако је вечна и нада  у праведније друш-
тво. 

Тако сам назив романа Христос понов разапет заправо упућује на то да се 
ствари у историји стално понављају: протагонисти су нови, али су модели по којима 
се ствари догађају идентични. Сиромашни и богати, демагози и чисте анђеоске 
душе, морално осетљиви и бескрупулозни, прави и лажни верници... Казанцакис 
невероватном уметничком снагом реконструише збивања из Новог завета, тран-
спонујући их у личности и догађаје тридесетих година у Анатолији. У богато грчко 
село Лаковриси  стижу убоге прогнаници из неког другог села, који су се прикљу-
чили неуспешном покушају грчке војске да поврате некадашње територији. Сеоска 
власт, оличена у попу Георгију и  властели, одбија помоћ, придошлице проглаша-
вају за губавце и протерују. Они се, прогнани од стране своје хришћанске сабраће, 
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повлаче на оближњу планину Саракину; изгладнели, десетковани турском одмаз-
дом, настањени у  пећининама, без велике наде да  преживе, они почињу да живе 
као  ранохришћанске  заједнице. Пошто су изгубили све, они немају око чега више 
да се споре,   баш као робови и сиротиња пре две хиљаде година. Једина нада да се 
дигну из пепела је вера у божју правду.  Знајући све то, њихов предводник, поп Фо-
тис, покушава да их ободри и да их убеди да су они  сада на оном истом почетку, на 
коме су се налазили Христови непосредни следбеници: 

„Не постоје више  ограде, ни браве, ни ћемери! Овде ће сви радити и сви 
јести колико су гладни... Ми сви сачињавамо једну велику породицу, имамо једног 
јединог и истог оца, Бога.“ Затим их подсећа како је изгледала некадашња 
хришћанска заједница: „Како су живели први хришћани? Они су се сакупљали по 
катакомбама ископаним дубоко под земљом, како би свету поставили нове темеље. 
Ове пећине у којима ми боравимо у утроби земље, то су наше катакомбе; и ми 
имамо Христа уз нас: видели смо неправду; ми ћемо успоставити праведни ред!... 
помозите сви, и сви заједно саградићемо нови свет.“ 

Јасно је да ова заједница, која може да се представи и као хришћанска уто-
пија, има више  религиозни него световни карактер: морално прочишћење 
људских бића стоји изнад потреба тела за  опстанком. То је само припрема за вечни 
живот. Но, чак и ова припрема тражи  хране, а да би дошло до ње човек мора да се 
бори. То је закон сваих врста, па и човека. Саракињани се  спуштају   у Ликовриси 
и покушавају да се домогне имања која су добили  од преобраћеног сина најбогати-
јег властелина. Тамо их чекају наоружани сељани, и на једној и на другој страни 
пламти мржња и бес.  Идиличне представе о људском братству се повлаче, а на делу 
су паљевина, убиство, одмазде... Није ли то неминовна последица  великих соци-
јалних утопија: револуција у мислима претходи непосредном насиљу. Друга је 
могућност да се реализација утопијског садржаја помера у далеку будућност и као 
таква разводњава.   

Казанцакис верује у правичност побуне, али исто тако зна  како је социјалну 
правду тешко, ако не и немогуће, остварити. Али стремљење чак и према оном не-
могућем сматра прихватљивијим него мирење са светом огрезлом у лицемерју и  
неправдама.  
 

* 
Казанцакис поставља једно суштинско питање: ако неко изабере да 

дословно следи Христов пут, да ли он неминовно бива разапет?   
Сеоске старешине у Ликоврисију изабрали су сеоског пастира Манолиоса да 

представља лик Исуса Христа  на црквеној свечаности која симболично оличава 
његово страдање. Манолиос и по свом  физичком изгледу и по души  оличење све-
тог човека. „Мирисао је на мајчину душицу и млеко, из његових плавих очију 
светлела је безгранична чедност.“  По судбини сироче, које је детињство провело у 
манастиру, пун хришћанских врлина и побожности, Маниолис доживљава потпуно 
преобраћење. Од  тог тренутка он у свом животу један циљ: да буде достојан пове-
реног задатка и да пође путем потпуног очишћења од свих грехова.  

Да ли овакав избор почива на  идеји о десезању потпуног савршенства? Ако 
је то тако, онда је реч о издвајању од осталих, јер савршени су само богови, људи 
какви јесу, пуни су мана и недостатака. Волети сваког човека, саосећати са њим, 
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подносити његове увреде и праштати их, и на крају несебично се жртвовати за дру-
гога – да ли се даље у свом успињају уопште може стићи? 

Изабрани, којима Казанцакис посвећује своју својеврсну књижевну трило-
гију (Христос поново разапет, Последње искушење, Сиротан божији) желе да се 
жртвују за своје ближње, да понесу бреме њихових грехова и да својом смрћу 
постигну њихово и властито искупљење.  

Тај пут на Голготу није ни лак ни једноставан; напротив, тешко је замислити 
више патњи, одрицања, поруга, сумњи, одбацивања и мучења. То је углавном пут 
отпадника, онога у кога се сумња, у чије мотиве мало ко верује, ко је са становишта 
обичног света суманут, а са становишта власти опасност. Нимало случајно, јер про-
поведати сиромаштво, скромност, одрицање, мирење са судбином, несебичну 
љубав, лишавање, није ли то  самопоништење и скрнављење властитог бића? Зашто 
би се неко жртвовао за друге, изван круга најближих сродника; одакле потреба за 
таквим чином? То су питања која се неминовно постављају, не само онима са 
стране, већ и онима који су овакву судбину сами иазбрали.  Зашто властиту смрт 
славити као тријумф духа? 

Уверљивог одговора нема, осим у вери, која је, као што смо рекли нешто 
ирационално. Ако постоји вечни живот, онда је овај постојећи само припрема за 
оно што тек долази. А може ли се у њега ступити достојанственије и лепше него 
како се одлучује Манолиос: „ићи ће трагом светих мученика, одбацити далеко од 
себе телесна искушења, дати свој живот за своју веру и Христа и ући у рај држећи у 
рукама знаке мучеништва, трнов венац, крст и пет ексера.“   

И заиста, он као да изгара у нестрпљењу да се жртвује за друге, да положи 
своју главу на олтар и успне се у царство небеско. Као што он осећа неминовност 
свог  избора, тако и унутрашња логика конкретних догађаја води таквом,  једином 
могућем исходу. Манолиос стаје уз попа Фотиса и његово сиромашно стадо чиме 
изазива гнев најпре сеоских старешина, а касније и читавог села.  Одриче се од 
уговорене женидбе, бива прогнан и настањује се у пећини. Са становишта здравог 
разума он бира пут у пропаст; са становишта преузете мисија он бира пут спасења.  

Он зна да мора бити строг према себи и да не сме да попусти изазовима. 
Његова снага воље се стално ставља у искушње – још увек постоји могућност да 
поступа као и други, да не поставља себи захтеве за апсолутном чистоћом, да допу-
сти да превладају његови телесни прохтеви. Та унутрашња стрепња, стална 
присуство два света која га привлаче подједнаком снагом, неодлучност коме да се 
приволи, раздиру га и прогањају. Унутрашња борба је, чини се, оно главно што Ка-
занцакис хоће да представи код својих јунака. Она је неминовна, она је дубоко 
људска и дубоко трагична.  

Манолиос се исповеда попу Фотису и својим пријатељима, којима је доде-
љена улога апостола: „Искушење је седело, браћо моја, на каменој огради бунара и 
смејало ми се; била је то Катарина, удовица, грешница. Њене усне су биле нама-
зане, блуза откопчана; опазио сам усек између њених груди и крв ми је ударила у 
главу. Био сам као ошамућен. Она ми је говорила, преклињала ме, а ја сам желео 
да се бацим на њу, али сам се бојао од људи, бојао сам се Бога и побегао... Побегао 
сам, али сам је понео у својим мислим, у својим венама. Ноћу и дању нисам преста-
јао да мислим на њу. Правио сам се да мислим на Христа. Лаж! На њу сам мислио... 
И једне вечери нисам могао више. Умио сам се и очешљао, кренуо стазом, сишао у 
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село, пошао сам код удовице. Говорио сам себи: идем да спасим њену душу, гово-
рићу јој, вратићу је на божји пут... Лаж,! Лаж! Хтео сам да спавам са њом. А онда...“ 

Што значи  бити божји изабраник, можемо се упитати са Казанцакисом. Пут 
Христа је пут лишавања. Али како са сигурношћу може изабраник знати да све то 
није обмана, да божји глас, који се обично јавља у сновима, није привид и самооб-
мана? Нема ничега поузданог, нема сигурних евиденција, само наслућивање и 
вера.  Изабраници чују божји глас, али то исто тако може бити халуцинација. Они 
кажу да препознају знаке који су им упућени са неба, али су та сведочанства непо-
уздана.  Јер, не заборавимо, Бог је невидљив; он  ћути и никада се никоме 
непосредно не обраћа, он све обухвата, али остаје скривен. По чему изабраник  
може  сигурно да зна да је он тај коме је поверена мисија спаса, по чему је  он заиста  
препознаје божју поруку? Да ли заиста његова душа може да осети космичку хар-
монију као божје дело.   

Шта ако је целокупно његово жртвовање потпуно узалуд, ако је он само за-
варао себе и друге? Човек има само један живот, непоновљив и коначан: то што је 
спреман да га жртвује, није  гаранција  да Бог стоји иза таквог потхвата. Јер, на 
крају крајева, ко може да направи погодбу са Њим, који је потпуно недоступан. 
Осим у властитом срцу.  

Шта се догодило  када је Манолиос похитао да се жртвује код  турског аге да 
би сапасо живот становника Ликоврисија? Сви знају да он није починио злочин, 
због кога је ага хтео да  повеша цело село: они, међутим, на то радо пристају, јер 
сматрају свој живот драгоценијим од његовог. Сматрају га лудим,  али је та лудост 
за све њих нешто корисно. Воx попули каже:  
„Објасните нам мало шта треба да учинимо ... Да идемо и посведочимо аги да Ма-
нолиос није убица? А после? Ага ће почети да веша све одреда, да десеткује село. 
Уместо једног невиног, страдаће хиљаде... Је ли то право? Иде ли то нама у рачун? 
Зар није боље да умре само један него ли хиљаде? И тим пре што се он сам нуди! 
Оставите па нек умре да би нас спасао, децо моја. После ћемо обесити његову слику 
поред иконе, запалићемо му кандило и обожавати га као свеца. Само најпре да 
умре!“ 

Заправо Казанцакис показује релативно једноставну логику, да је са стано-
вишта целине  жртва појединца нешто оправдано. Није нимало сИучајно што се 
код свих цивилизација појављује култ жртве. Са прагматичке тачке гледишта, пи-
тање је колико би  само заједница нестало, да се  јединке нису жртвовале. Можда 
би се то пра-искуство могло великим делом узети и као повод жртвовања људи бо-
говима у примитивним друштвима. Не желећи да правимо превелику дигресију, 
напоменимо да   није нимало случајно то што су богови примитивних цивилизација 
изузетно сурови и што желе да се окупају у људској крви. Довољно је рећи да риту-
ално жртвовање невиних, у свести примитивног човека, значи поравњање  према 
боговима, који обезбеђују опстанак њиховог племена. Након оваквих ритуала, ко-
лективна катарза је обављена, апетит  богова засићен и  богови  могу да се повуку у 
своја недоступна скровишта.   
 

* 
Никос Казанцакис ће написати праву  апотеозу  мучеништву и одрицању у 

делу Сиротан божији у коме описује животни пут Фрање Асишког.  Неко се може 
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упитати како је могуће објаснити како неко, ко ужива у чарима племићког живота,  
кога красе лепота и богатство, љубав жена и пријатеља, витешка слава и углед  - 
прекида са таквим животом и окреће се просјачком штапу. Где је порекло такве 
тоталне метаморфозе, какво је то ново искуство које га може нагнати на такав го-
тово непојмљив потхват? Одакле та изненадна потреба за самокажњавањем, за 
понижењем и испаштањем? Какве тајне леже у преображеној људској души? Какви  
су то увиди, који су доступни и разумљиви само изабранима?  

Млади Франческо Бернандоне у једном скоку вере - како би то дефинисао 
Кјеркегор –  одлучује да се посвети служби ширења хришћанске вере.  Одбацује све 
што га везује за дотадашњи живот и одлучује се за живот у потпуном сиромаштву, 
самокажњавању, подсмеху околине и гладовању. Кроз своје испосвести он поку-
шава да објасни како је прешао из једног света у други, како се његово тело  путем 
метаморфозе  трансупстанцијализује у дух, као се заслужује небеско царство. Писац 
ће то казивање тумачити на следећи начин: 

„Чуо је божји глас и уплашио се. Бог је одлучио да га спаси тако што га је 
послао међу губавце и лепрозне, управо оне којих се највише грозио и избегавао 
их. Наредио је: опери их, пољуби их. Посветио се богу, напустио овај путени свет и 
посветио се аскези. Заветовао се на сиромаштво, једноставност и честитост и уста-
новио монашки ред. Ко хоће да му приступи, мора претходно да поклони све своје 
богатство сиротињи и да ништа не поседује. Ходаће бос у једној мантији и посве-
тити се духовном приближавању богу.“  

Да ли је он то заиста учинио због страха пред Богом? Да ли је то била погодба 
да се искупи за раније почињене грехове и избегне пакао.  Или је, попут римскиг 
грађана антике, осетио испразност живота проведеног у задовољењу себичних хе-
донистичких порива и окренуо се учењу које је дало виши смисао људском животу. 
Није ли то био начин да се заслужи обећавало избављење:    да се чине добра дела, 
да се помогне несрећним, да се саживи са онима који су искусили највише јада и 
понижења. Да ли  Фрањино  фаталистичко придржавање аскезе треба тумачити као 
начин да се што пре успне до самог Бога.  

Но, да ли човек, као божја креација, заиста има права да то чини? Какви су 
унутрашњи мотиви за тако нешто. Зар хришћанство најоштрије не забрањује само-
убиство; а пут тоталног одрицања, гладовања и смрзавања представља облик 
свесног самоуништења. Исувише велика ревност у дословном вршењу хришћан-
ских  заповести исто тако може бити грех. Фрањо одлази у Рим да моли оснивања 
новог монашког реда, који би заснивао на начелима које је сам Исус проповедао – 
потпуном одрицању од имовине, сиромаштву и аскетизму. Папа Иноћентија III га 
међутим упозорава:   

„Фрањо Асишки ... уочавам око твога лица пламенове. Да ли су то пламенови 
Пакла или пламенови Раја? Немам поверења у видовњаке који траже немогуће, 
савршену љубав, потпуну невиност, апсолутно сиромаштво. Зашто жудиш да пре-
вазиђеш човека? Зашто се усуђујеш да хоћеш да стигнеш тамо где је само Христ 
стигао и стоји потпуно сам? Велики безобразлук. Чувај се Фрањо Асишки. Право 
лице сатане је дрскост. Ко ти каже да није Сатана тај који те гура да идеш напред 
испред свих и да проповедаш немогуће?“ 
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Божје заповести упозоравају да се човеков највећи грех огледа у гордости и 
таштини. Када неко жели да преокрене свет, када хоће да установи једно ново ре-
лигиозно братство које почива на тоталном сиромаштву и чедности – није ли то 
управо испољавање властите таштине неког ко мисли да треба да досегне апсо-
лутно  савршенство жртвовања. Ред Мале браће, како се зове ред који је Фрања 
основао, требало је да значи  и својеврсну  револуционарну  реформу хришћанства, 
нови почетак. Али, да ли су по природи несавршена људска бића, макар и најискре-
није окренута Богу, у стању да реализују тако високо постављен идеал?  И у шта се 
оваква заједница може изродити и како ће други духовницим, који су навикли на 
угоднији живот, на то гледати? 

Казанцакис се поиграва са варијитетом разних могућности:  да ли је све то  
дело Ђавола или дело Бога? Можда је идеја о божјој мисији  само уображење нашег 
духа, несигурног и пуног фантазије?  Шта ако се заправо неко други погравао са 
нама? Ђаво, који се прерушио, који нас је намамио и жрвовао узалуд? Понудио нам 
је улогу спасиоца, подгрејао нашу гордост и жељу за вечном славом, организовао 
спектакл у коме све врви од апсурда. Да ли је нечије осећање да му је поверена  на-
рочита  мисија,  да својом жртвом искупљује човечанство, ствар лудила или 
величине?  Да ли  се то уопште може измерити и препознати? 

Ако сада успоставимо  паралелу између мисије писца и мисије религиозног 
предводника до којих ставова можемо стићи. Није ли и писање мучеништво, пре-
пуно препрека, неразумевања света око нас , преиспитивања властитог талента,  и 
постављања питања самоме себи: да ли сам изабрао онај прави пут? Зашто сам 
посветио хиљаде часова, непроспаваних ноћи, унутрашњих мука и осећања неиз-
весности, нечемо што ће ми донети тако мало? Зар нисам могао поћи неким 
лакшим путем, изабрати професију коју људи више цене, где се до успеха лакше 
долази. Овако, увек као да сам на почетку, свака нова написана страница рађа 
сумњу и неизвесност, ослушкивање да ли ће неко препознати нешто вредно у њој. 
Треба ли наставити даље или све прекинути? 

Последња сцена романа Велико искушење: Христос је прикован за крст, 
хвата га несвестица, све што се око њега дешава се изненада показује само као сан. 
Христос се буди и схвата да нема крста, да је у свој кући, да је окружен породицом 
и да је пут његовог стадања био само кошмаран сан. Одахне и срећан је што је иза-
брао другачији пут, а не онај који би га довео на Голготу: оженио се, изродио децу, 
околина га поштује и уважава. Није никаква црна овца. Он је сада старац и присећа 
се младалачких жудњи, изазова, искушења... Смеши се задовољан: како је добро и 
мудро што је изабрао пут човека и каква би то лудост била да се посветио спасавању 
света. Колика је неизмерна срећа што је тиме избегао сва понижења, све оне ране 
које би му људи нанели, увреде, неверицу, оптужбе. Живот би му протекао у про-
сјачењу, гладовању, био би исмејан и презрен. Оптужили би га, гомила би му се 
смејала, римски стражари шибали, вукао би свој крст на Голготу. И на крају би му 
закуцали тих пет ексера у тело, крв би текла, а он би неизмерно патио... 

„И наједном, протресао је  Христос главу, отворио је очи, видео је; не, не, 
није издао  хвала Богу, није дезертирао, испунио је мисију коју му је Бог  поверио, 
није се оженио, није проживео срећан, стигао је до врхунске жртве, налази се при-
кован за Крст.  
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Затворио је очи, срећан, и тада се проломио победоносни крик: „Свршено 
је!“ Што значи, испунио сам свој дуг, разапет сам, нисам подлегао искушењу.“ 
 
 
Напомена: 
Цитати преузети из Казанцакисових књига: 
Христос поново разапет, Минерва, Суботица, 1972. (Превод Јелене Матић) 
Последње искушење, Просвета, Београд, 1966. (Превод Измина-Јелена Радуловић) 
Сиротан Божији, Паидеиа, Београд, 2013. (Превод Ирена Богдановић) 
 
   
Гордин Лакас је аутор литерарних дела Градови  и друге приче (2007), Спидијева филозофија (2010) 
и Адресар (у штампи). Под правим именом (Драган Д. Лакићевић) објавио је књиге: Оглед о устано-
вама слободе (1994, 2010), Филозофски извори политичког месијанства (1994), О хаосу и безумљу 
(1996), Архипелаг Балкан (2002), Метода и политика (2003). Живи и ради у Београду. 
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СЕЛО НЕВЕСЕЛО 
 

НЕДЕЉКА БОГДАНОВИЋА 
 
 

 
 

СЕЛО НЕВЕСЕЛО 
 

 Наш сарадник др Недељко Богдановић 
иницирао је, осмислио и уредио зборник радова 
Село невесело, посвећених (не)могућности 
ревитализације села, и то не поглавито с 
економског, већ са културног и културолошког 
апсекта. У томе су му помогли аутори иначе 
ангажовани на пројекту ,,Одрживост идентитета 
Срба и националних мањина у пограничним 
општинама источне и југоисточне Србије“, којим 
руководи др Драгољуб Б. Ђорђевић. Зборник има 
врло занимљиву, необично и иновативно 
структурирану садржину, али и  (у сваком 
погледу) врло компетентне ауторе, међу којима 
су: Драгољуб Б. Ђорђевић, Слободан Реметић, 
Весна С. Трифуновић, Љубиша Р. Митровић, 
Миладин Шеварлић, Видоје Стефановић, 
Љубинко Милосављевић, Мирослав Тодоровић, 
Милован Митровић, Зоран Аранђеловић, 
Милорад Божић, Драго Цвијановић, Милован 
Вуковић, Срђан Шљукић, Драган Коковић и 
Димитрије Буквић. Већина су универзитетски 
професори на више универзитета у Србији.  
Зборник је (2014) објављен у едицији Пограничје, која доноси књиге из наведеног пројекта, 
а издавачи су Машински факултет у Нишу, Прометеј из Новог Сада и Хемимонтана из Ниша. 
 Уместо приказа овог за српско село (у одмирању) и Исток, који управо егзистира на 
таквом подручју источне Србије, значајног зборника, доносимо рецензије. 
  
 1. 
 ,,Чита човек рукопис зборника који се зове Село невесело: прилози о оживљавау срп-
ског села, који је приредио Недељко Богдановић, написао увод, прилог и закључак, па му 
дође туга једна. Туга, јер се одмах сети: Сви смо ми сељаци. Ко рођењем, ко пореклом. Других 
овде ни нема, па све и да хоће да их има. 
 Ово Недељково писање и писање једне сараднице и сарадникã је ламент над селом у 
оном првом значењу: lamentatio – туговање. Јак је разлог том туговању, јер је оно и туговање 
због згаслог родног места. Не, нужно, родног места као села Тог-и-тог, већ нашег општег, 
заједничког родног места. 
 И све је још једном, као, ко зна колико пута, лепо објашњено. И зашто села гасну, и 
како људи одоше пут града, и шта би ваљало, а шта морало да се чини да село опет буде место 
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живих људи, а не место успомена. Све што је речено је тачно. Поглавито су тачне и, надасве, 
лепо речене Богдановићеве паралипомене (овде онако како појам тумачи Вујаклија, а не 
онако како тумаче Клајн и Шипка), јер их он казује на онај начин на који их наши много-
бројни есејисти свих ових деценија нису рекли. 
 Рецензент овде себи даје дозволу да и он дâ мали прилог овој сетној расправи. Одмах 
питање: Како се може село оживети у друштву које његова држава разара непрестанце? Прво 
је разорила село јер га је начинила осиротелим, а потом од села начинила градове у којима 
обитавају богати (углавном снобови малограђанске сорте) и велика већина осиротелих ни-
грађана-ни-сељака. Није ни држава, нити су њени многопоштовани политичари ишта знали 
(нису ни бринули) о мучним процесима гашења села и рађања града. Упозорио је својевре-
мено на то Цветко Костић, оснивач наше социологије села и социологије града (под чијим је 
менторством, ако ме сећање не вара, дипломирао Љубиша Митровић, један од ауторâ овог 
зборника). Ево шта он каже: „Као и иначе, промене у »руралној« средини увек носе у себи 
великим делом карактер »стихије«; оне се врше на »природан« начин и лагано. Највећим 
својим делом оне нису »планиране«...“.  У том процесу држава није марила за сељака, па 
Костић каже да је „»културно наслеђе« ових сељака више него тешко. Они су вековима били 
препуштени сами себи.“ Тачно каже Мирослав Крлежа: „Народност, то су успомене… то су 
жене, мајке, пјесме у дјетињству, краве, паше, ливаде…, патријархално стање на лирској 
мјесечини, а никако досадни аргументи… Ова лирика је замаскирана лаж тешке и озбиљне 
животне стварности, која се зове биједа.“ Па, кад смо код Крлеже, ево шта су наши градови: 
„»Три Атине«: Дубровник, Загреб и Нови Сад у деветнаестоме стољећу три су провинцијска 
закутка и све што се ту рађа жигосано је нужно провинцијализмима.“ Уништивши село, 
држава није саградила градове. А, једно без другог не може. По мом мишљењу, и село и град 
ће оживети онда када буду урбанизовани, када више не буду привезани за екстензивну по-
љопривреду и шрафцигер-индустрију. Онда када више ни село ни град не буде тровао 
малограђански кич у виду турбо-фолк смећа. Онда када се у школама буде предавала наука 
а не сказке и митови... 
 Не бежи сељак само у околне градове. Ено га у Америци, у Аустралији, диљем 
Европе... Ено га на свим местима ка којима утече и наша образована младеж и незапослено 
или запослено а бедно плаћено радништво. Не размишља држава о томе како да врати кући 
сав тај сељачко-радничко-учени свет, иако су јој пуна уста отужног трбухозборства о „огњиш-
тима вековним“, „кореновима“... Политичарима, тајкунима, бирократији... је овако комотно 
око врата – нема им паметне, здраве и јаке конкуренције. 
 На концу, добар је овај Богдановићев зборник. Неће он ни за јоту побољшати ствари, 
али га баш зато ваља читати. У свим овим текстовима ће онај ко је добронамеран читати о 
томе које добро лежи у закоровљеним сеоским ливадама, утринама, њивама... То је добро 
попут дуката који сељак нађе у пољу па му врати сјај кад пљуцне на рукав па га о тај рукав 
изгланца. И, наравно, метне га у џеп. Не за себе лично, него – „за у кућу“. Ето, зато читаоцу 
препоручујем ову књигу.“ 

Ђокица Јовановић 
  
 2. 
  
 ,,Др Недељко Богдановић више од 60 година, на различите начине у односу 
је са селом, независно од тога што је и сам пореклом са села. Још 1963. године био 
је заступљен у Антологији српских сељака песника Орфеј међу шљивама (Светлост, 
Крагујевац), после више педагошке школе био је наставник сеоске школе (Бели По-
ток), а потом се почео бавити и проучавањем језика и духовне културе села 
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(магистратура и докторат су му из дијалектологије, науке посвећене народним го-
ворима). После осврта на шест књига серије Пограничје (Етно-културолошки 
зборник, 18, 2014, стр. 134–138), рађених по пројекту ,,Одрживост идентитета Срба 
и националних мањина у пограничним општинама југоисточне Србије“, руководи-
лац проф. др Драгољиб Б. Ђорђевић, поверена му је израда предговора за зборник 
Узорник у пограничју (2014, стр. 7–14). Претпостављамо да се на основу таквог 
искуства родила његова замисао, да се промисли могућност ревиталитзације села, 
оног већ добрано замрлог, у пограничју од Прешева на југу, до Великог Градишта 
(на северу). Та се замисао  подударила са циљевима и задацима наведеног пројекта. 
Уследио је позив на сарадњу, коме се одазвало двадесетак научника, књижевника, 
истраживача, а један број је понудио и своје текстове о томе. Од таквих текстова, по 
замисли – идејној и приређивачкој сачињен је овај зборник. 
 Иако је замисао иницијатора била да се са описа пропадања српског села, 
који се доста дуго понављају у науци, пође ,,корак напред“ и предочи нека визија 
могуће ревитализације, у било ком виду (економском, културном, демографском, 
урбаном...), није се могао избећи поглед уназад. Драгоценије је међутим, што је 
сваки аутор понудио и неко решење, од минималног, на нивоу куће и окућнице, до 
државног и националног. У већини радова испољила се добра обавештеност ау-
тора, реалистичност процене, осећање за тренутак историјског кретања у којем се 
налази српско друштво, па и однос према селу уопште. Такви радови понудили су 
више сјајних идеја које враћају наду у способност народа да оживи и трасформише 
традиционалну социјалну заједницу – село, засновану на раду на сопственом по-
седу, у природним околностима, али у измењеним друштвеним, политичким, 
техничким па и међународним околностима (битним иначе за тржишне односе у 
области пољопривреде). 
 Као пријатна освежења делују и текстови који немају, како би се рекло – 
програмски садржај, али употпуњавају слику коју данашњи човек, па и интелекту-
алац, носи о селу, његовим могућностима, лепотама, па и тешкоћама. 
 Текстови нису оптерећени позивима на научне и политичке ауторитете, ци-
татима и литературом, и доносе свеже мисли и искрена залагања својих аутора. 
 Због тога зборник радова Село невесело може бити занимљив читаоцима, 
инструктиван проучаваоцима и онима који треба да брину о даљој судбини села и 
његовом развоју, али ће остати и као необично сведочанство о  једном тренутку раз-
воја српског друштва и његовог села пуном поремећених односа на линији село – 
град, појединац – породица, политика – култура. Основна идеја, да се највеће вред-
ности села (рад – на поседу, ради производње хране, живот у природним 
околностима, и људска обавеза на одржавању обновљивих ресурса природних да-
тости) уочена је већ од иницијатора овог подухвата, али и његових сарадника.  
 Због свега изреченог, зборник Село невесело, предлажемо за објављивање у 
понуђеном облику, у серији издања Пограничнје, у оквиру научноистраживачког 
пројекта ,,Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним 
општинама југоисточне Србије“. Руководиоцу Пројекта, издавачу,  као и иниција-
тору / уреднику у његовим сарадницима свака захвалност.“ 
  
У Књажевцу, 17. септембра 2014. 

Обрен Ристић 
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НИЧЕ И ДОСТОЈЕВСКИ 
 
 

Свети Владика Николај Велимировић 
 
 

Ниче и Достојевски су наши савременици, 
иако су обојица већ у гробу. Ниче je y гробу од пре 
десет, а Достојевски од пре тридесет година. Они 
су наши, дакле, и темпорално као што су наши и 
духовно, идејно. Ja их не називам нашим зато 
што су они наше духовне вође, или што смо ми 
њихови ученици и следбеници; не, но зато, што 
су они најизразитији репрезентанти духовних 
тежњи и настројења наше епохе. Они су обојица 
песници – мислиоци, мада ниједан од њих није 
ни песник ни мислилац у обичном конвен-
ционалном смислу те речи. Они су и као песници 
и као мислиоци револуционари. Они су створили 
нарочити стил, нарочите књижевне облике, с 
нарочитим садржајем. Стил, облик и садржај њихове поезије представља 
револуцију у европској и руској литератури најновијег времена. Као мислиоци 
Ниче и Достојевски нису метафизичари но етичари, тј. одређивачи моралних 
вредности, творци нових, моралних идеала. Ничеов идеал je надчовек, Дос-
тојевскога идеал – свечовек. Но посмотримо изближе ова два идеала. 

Ниче издиже свој идеал сасвим из оквира морала. Његов идеал није један 
добар човек, но један јак човек. У „Генеалогији морала“ Ниче придаје изразу bonus 
(добар) значење ратоборан, како je овај првобитно у старом Риму имао. (Genealo-
gie der Moral, c. 309, Leipzig 1906). 

Добар човек je опште усвојени морални идеал, а добар je онај, ко се што 
свесније и скрупулозније покорава опште признатим моралним законима. Јак 
човек Ничеов пак не само да не означава никакву савесност и скрупулозност у 
погледу опште признатих моралних закона, но, напротив, апсолутно презрење и 
игнорисање истих. И што je веће презрење овога јаког човека према моралним 
законима људског друштва, то он већма заслужује назив надчовека, – то je он 
ближе идеалу. Три негације садржи надчовек у себи: негацију морала, негацију 
људи и негацију себе. 

Надчовек негира морал зато, што се помоћу морала држе у животу „многи-
премноги“, који су се тако намножили, да су постали „земљина болест“, да земља 
од тога заудара. Морал за надчовека ништа друго није до одбрана и заштита оних 
премногих, који немају своје личне снаге, да себе бране и штите. Морал је 
ограничење личне моћи и сузбијање „воље за моћ“. Морал је нивелирање и 
концесирање. Морал нивелира моћ и немоћ, морал захтева од моћнога концесије, 
ограничење и самопожртвовање за рачун немоћнога. А то се све коси са прин-
ципом: „воља за моћ“, и смета постанку и развићу једног моћног човека, једног 
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надчовека. Речју, надчовек је против морала, јер је морал против надчовека, 
надчовек негира морал зато, што морал негира њега. 

Надчовек негира, даље, и људе. Треба људе савладати и прегазити, јер они 
нису циљ но само средство живота на земљи. Они су средство, они су мост којим се 
долази до надчовека. Људи су бројна величина, бројна снага, чије одржање 
гарантује морал. Ту бројну величину треба савладати и прегазити, јер она није у 
самој ствари никаква величина, која импонује. Величина која импонује то је 
јединица, једна моћна и снажна јединица. Велики је онај човек, који у односу према 
другим људима пројављује моћ, а не љубав. Велики је онај, ко негира све људе испод 
себе и око себе. 

Надчовек негира, најзад и самога себе. Заратустра жели да сваки дан самога 
себе савлађује и преживљује, тј. да негира себе сваког дана, да би се тако стално 
уздизао над самим собом. Надчовек нарочито онда непоштедно негира себе, кад 
хоће да у себи негира човека, кад примети код себе „слабост“, тј. наклоност ка 
људима, љубав или сажаљење према људима и жељу за људима и њиховим 
друштвом. 

Ниче одриче владајући морал, морал љубави и правде, као штетан по моћне 
људе и као наметнут од немоћнијих моћнијима. Није овај данашњи, европски 
морал владао увек у свету. Данашњи, европски морал, јесте „робовски морал“, који 
је онда ступио у живот, кад је унижен и срушен један бољи морал, - „господарски 
морал“. Овај господарски морал постојао је у старо време, код „отмених раса“, у које 
Ниче убраја свет Хомерових песама, германских Нибелунга, скандинавских 
викинга, и стари Рим, – Рим на првом и најистакнутијем месту. Тај морал није 
заборављао основни душевни тон отмених раса. А овај основни тон душе њихове 
сачињавала je „blonde Bestie“, риђа бестија, вечно жудна „плена и победе“. Ниче 
хоће да каже, да су те старе отмене расе живеле животом пунијим и слободнијим у 
томе смислу, као да њихови природни инстинкти, који су код њих били, по Ничеову 
мишљењу, далеко јачи и опредељенији но код неотмених, некултурних раса, да 
њихови природни инстинкти дакле, нису имали тако споредан значај у сравњењу 
са духом, нити култура њихових инстинката тако презрену славу у сравњењу са 
културом духа, као што je то био случај код других раса и у другим временима, када 
je владао робовски морал. 

Силну и неодољиву „вољу за моћ“ имали су стари Римљани, – вољу за борбу 
и победу, за покорење слабијих и владу над слабијим. Њихов инстинкт за 
господарством над другим народима кроз целу њихову историју остао je снажан и 
нестешњен. Они су рођени као господари, они су и кроз сву историју своју остали 
господари. Реакција против њиховог господарског морала појавила се у једној од 
провинција римских, – у Јудеји, с проповеђу о „робовском моралу“. Робовски морал 
постојао je код Јевреја и у Старом завету, пре Христа. То je био морал малих људи, 
којих je било много, морал милосрђа и уступака и самоограничења и 
самоуништења моћи. У Риму je живела једна господарска раса, у Јудеји једна 
робовска раса. С Јеврејима почиње „устанак робова“ („Sklavenaufstand“) y моралу. 
Тај устанак je циљао ослабљење и уништење господарског морала „отмених раса“. 
Отуда Рим и Јудеја представљају две противположности. Дух римски и дух 
јеврејски два су сасвим супротна духа. Борба између та два духа, или, другим 
речима, борба између Рима и Јудеје – то je историја света до сад. Господари су 
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водили борбу у име свога приpодног права, тј. у име своје моћи, робови су водили 
борбу у име милосрђа и у име своје трансцендентне, надземаљске, надприродне 
правде. Робови су победили господаре, Јудеја je ликовала над Римом. Последња 
пак и одсудна победа робова над господарима дошла je c Христом. Христос je само 
распламтео и фанатизирао устанак робова, давши му нове хране. Христова црква, 
која се потом организовала имала je само један циљ: уништење господарског 
морала у свету. Она je y тријумфу ходила томе своме циљу, иако су Римљани водили 
у почетку очајну борбу против ње. То je, по Ничеу, била борба отмених људи са 
народом или робовима или стадом. Мали и немоћни људи организовали су се 
против великих и моћних. Својим бројем и својим фанатизмом победили су они 
први. На место Рима императорског дошао je Рим плебејски, на место мача, који je 
дотле симболизовао сав морал, дошла je маслинова гранчица. Пораз господарског 
морала убрзо je престао бити несрећом самих Римљана; он се ускоро распростро по 
целоме свету. Аријски народи још некултивисане Европе, који су живели у шумама 
око Рајне и Дунава својим дивним господарским моралом, хранећи „die blonde 
Bestie“ у себи до презасићености, положили су најзад своје крваво оружје пред 
крстом, усвојили су робовски морал и почели су укроћавати своју „риђу бестију“. 
Цела Европа, а за њом и цео свет je поклекнуо пред крстом и тиме ступио у заверу 
против господарског морала. 

Тако се завршила најстраховитија борба у историји света, борба о превласт 
између два морала, морала господарског и морала робовског. Народ je победио 
своје господаре и санкционисао свој морал. Појам о добру и злу тако се изменио у 
целоме културноме свету. Појам „добар“ не значи више храбар и ратоборан, као 
што je значио у почетку, но послушан и мирољубив и кротак. Појам „морал“ значио 
je негда моћ, данас пак он значи слабост. Човек, који je негда био величанствени и 
крвави дивљи звер, у време господарског морала, постао je данас једна питома, 
једна обична, домаћа животиња. Лав je укроћен и обраћен у јагње. Врлина 
осветољубља обратила се у свој контраст, у врлину неосветољубља. Човек „црв“, 
који пузи, који опрашта, који се не свети, који се жртвује за друге, који се уздржава, 
који трпи, истакнут je данас као „Ziel und Spitze“; такав човек постао je данас 
„смисао историје“. Данашњи живот човечанства и сва данашња култура, 
првенствено култура европска, тежи све више потпуном достигнућу таквога циља 
и остварењу таквога смисла историје. Сва савремена европска култура тежи да 
човека учини бољим. „И нема сумње човек постаје све бољи“, мисли Ниче. И по 
њему баш „у овоме лежи коб Европе“, јер бољи у смислу савременом, европском и 
културном значи „утанчанији“, „добродушнији“, „паметнији“, „удобнији“, „медио-
критетнији“, „равнодушнији“, „кинескији“, „хришћанскији“. Ниче je y очајању, што 
види, да савремени човек постаје све бољи и бољи у овоме смислу. И у очајању своме 
напада он фуриозно све оне, који одобравају и подржавају постојећи ток ствари 
заједно са плебејским, робовским моралом. Он напада нарочито хришћанску 
цркву, као организацију робовског морала par exellence. Он напада енглеске 
философе и моралисте, који су својим системима оправдали плебеизам у историји 
и у моралу. Беркли и Спенсер изложени су нападима Ничеовим више но остали, јер 
они су више но остали били адвокати мрскога му плебеизма. Ниче напада 
савремену демократију и социјализам као монструм, који je тобож дошао у сукоб са 
хришћанском црквом, но који у ствари иде још даље од ове у уништењу 
господарског морала и у плебеизирању и вулгализирању света. Хришћанска црква 
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имала je бар једнога човека са господарским моралом, папу Борџију, који je погазио 
сав хришћански морал, демократија пак није имала ниједнога. Демократија у 
суштини значи ларму и протест и устанак против господарског морала, – устанак 
робова. Први устанак робова био je y Јудеји, у старо време, други je био у 
Француској, у време Револуције. „Никад се на земљи није чуло више јубеловања ни 
више одушевљене ларме!“ – до у време француске револуције, када се и „последња 
политичка отменост“ Европе срушила. И усред тога јубела и одушевљења десило се 
нешто, најчудније и најнеочекиваније („das Ungeheuerste und das Unerwartetste“). 
Антички идеал оваплоћен са нечувеним сјајем ступи пред очи и свест човечанства. 
То je био Наполеон, ова „синтеза од нечовека и надчовека“. Наполеон je једини 
човек у новијој историји, на коме Ниче може да заустави свој поглед и своју пажњу 
без одвратности и гнушања. Наполеон je једина тица грабљивица усред јагањаца. 
А Ниче држи страну тицама грабљивицама против јагањаца. Он мисли, да не треба 
узети за зло јагањцима што се љуте на тице грабљивице, као што не треба узети за 
зло овима, што односе јагањце. Јагањци могу с правом рећи: „Ове тице грабљивице 
су зле, и што je неко мање тица грабљивица, а више њена противположност, више 
јагње, зар он није утолико бољи?“ Грабљивице могу на то само одговорити: „Ми се 
ни најмање не љутимо на ове добре јагањце, ми их, шта више, волимо, ништа није 
укусније од једнога нежнога јагњета“. Закључак: од моћи се не може захтевати, да 
она буде немоћ, нити се од немоћи може захтевати, да она буде моћ. Свак мора 
остати оно што je. 

Садашњи човек je на земљи немоћ, а његов морал само je протекција 
немоћи. „Ми смо уморни од човека“ „Wir sind des Menschen mude“, узвикује Ниче у 
својој Генеалогији Морала, а у своме доцнијем делу, у Заратустри покушава да 
створи један нов тип, један, да се тако изразимо, нарочити организам, узвишен над 
човеком и над моралом. 

Ho ja сам погрешно рекао, да je Наполеон био једини човек у новијој 
историји, на коме je Ниче могао да заустави свој поглед и своју пажњу без 
одвратности и гнушања. Био je још један, кога je Ниче гледао с уважењем и 
дивљењем – Достојевски. Ниче сам о себи каже, да je он „fur Dostojewski 
schwarmend“. У писму Хиполиту Тену Ниче изриче свој строги суд о Пол-Буржеу и 
вели, да „дух Достојевскога не да мира овоме париском романсијеру“. У писму 
Жоржу Брандесу овако се изражава творац надчовека о Достојевском: „Ja 
апсолутно верујем вашим речима о Достојевском; ja га с друге стране ценим као 
најдрагоценији психолошки материјал, који ja познајем – ja сам њему особито 
захвалан, ма колико да je он противан мојим најнижим инстинктима“. (Nietzsches 
Briefe, Insel-Verlag Leipzig, 1911). 

Достојевски, који се у писму цару Александру II потписивао „бивши 
државни преступник“, који се родио у болници за сиромашне, који je био извођен 
на ешафот, носио окове, гладовао заједно са породицом, и имао падаћу болест; 
Достојевски, коме je једнога дана цела Москва аплаудирала и коме je цео Петроград 
чинио мртвачки спровод, – Достојевски je био највећи модерни апостол онога 
морала, који je Ниче назвао „робовским“, и творац једног новог моралног типа – 
свечовека. 

Достојевски je називао Пушкина свечовеком, иако тај назив њему, 
Достојевскоме, далеко више приличи. Моћни геније Достојевскога обухватао je 
собом много више људских душа него геније Пушкинов. Велики људи или су до 
запрепашћења једнострани или су до запрепашћења многострани; другим речима: 
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велики су људи или уски, а високи, као један обелиск, или широки и дубоки као 
море. Узак и висок био je Ниче, широк и дубок Достојевски. Као руска земља тако 
je широка душа Достојевскога, или још боље као земља цела, као ова планета, на 
којој смо. Нема човека на земљи, који не може себе наћи у делима Достојевскога. И 
сам Ниче морао се огледати над овим дубоким морем и видети себе, – иначе он не 
би имао толико респекта према овоме руском Шекспиру, како један немачки писац 
(Otto Julius Bierbaum – Dostojewski, p.6.) назива Достојевскога. 

Духу Достојевскога познат je био и Ничеов идеал пре појаве „Заратустре“. 
Гле, Достојевски je насликао једнога надчовека у лицу Раскољникова (у роману 
„Злочин и казна“), који непрестано има пред очима Наполеона, и који живи у 
уверењу, да je великом човеку допуштено све, без обзира на морал. Но 
Раскољников je продукт Достојевскога и као такав он није могао до краја остати 
једнострани надчовек, какав je био Наполеон, његов идеал, јер Наполеон се никад 
није покајао за проливену крв људску, док се Раскољников покајао: овај je оставио 
секиру, умрљану крвљу, и пошао у заточење, у Сибир, с јеванђељем у руци и 
покајањем у души. У души Наполеоновој и у души Заратустриној није било раскола, 
док je Раскољников добио и име због своје расколничке, подељене душе. Његова 
душа не учествује нигде сва, но увек само једним делом: делом je она на злочину, 
делом у покајању. Достојевскоме није било до стварања једнога идеалнога 
надчовека, но до сецирања и сликања реалних људи и до разлучивања добра од зла 
код истих. Достојевски je тражио идеално у реалноме, тражио je злато у блату, и 
велико у презреноме. Белински je рекао поводом дела младога Достојевског „Бедни 
људи“ ово: „Част и слава младоме песнику, чија муза љуби људе на мансардама и у 
подрумима и говори о њима онима који обитавају у позлаћеним палатама: гле, то 
су такође људи, ваша браћа!“ Бедне људе, Макарија Девушкина и Варењку, 
Заратустра би прегазио као блато, јер у њима не би нашао силу и моћ и ратоборне 
инстинкте и риђу бестију. Но Достојевски je разгрнуо блато, које je покривало ове 
бедне људе, изврнуо њихову душу и окренуо je светлости, развио све њене уборе и 
наборе, и измерио све њене пригушене и скривене вибрације, - и свет се зачудио 
толиком сјају под толиким блатом. Тако je Достојевски умео као волшебник да 
укаже свету на злато у ономе што свет држи за само блато и обратно да укаже на 
блато у ономе, што свет држи за само злато. Свет je држао за блато и Макарија 
Девушкина и Варењку и слугу Карамазових Смердјакова, – но Достојевски je 
отворио свету очи, да види у томе блату и злато. Или, свет je држао лорда 
Биконсфилда за једнога златног човека, који je блистао и засењивао свакоме очи 
како својим положајем, тако и својом фином интелигенцијом и салонском 
отменошћу. Достојевски је изненадио свет једнога дана, објавивши у своме 
„Дневнику“, да је лорд Биконсфилд једна грозна „piccola bestia“ која мути народе 
ради свога плена. Chef d' oeuvre лорда Биконсфилда јесте, по Достојевском, 
изазвати покољ у Бугарској. Источно питање лако би се решило, кад ова „piccola 
bestia“ не би сметала својим интригама. Лорда Биконсфилда не дирају сузе и 
страдања балканског робља, коме Турци кожу деру. У Москву је било добегло много 
словенско робље са Балкана. Једна девојчица од 8 година падала је често у несвест 
при сећању, како су Черкези драли кожу с њеног живог оца. „О, цивилизацијо, о, 
Европо“! - узвикује Достојевски... „Нека је проклета и сама цивилизација, ако је за 
њено одржање неопходно драти кожу с људи“. 

„Зар може човек засновати своју срећу на несрећи другога?“ – пита се даље 
Достојевски. И онда овако аргументује: 
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„Каква може бити срећа, ако је она заснована на туђој несрећи? Изволите, 
замислите, да ви сами зидате здање судбе човечје с крајњим циљем усрећити људе, 
дати им мир и спокој. И замислите, да ради тога неопходно и неизбежно треба 
промучити цигло једно човечје биће, и то не какво особито истакнуто,... не 
Шекспира, но каквога било старца... И гле, само њега треба нагрдити, обешчастити 
и промучити, и на сузама тога обешчашћенога старца сазидати ваше здање! Да ли 
ви пристајете бити архитектом таквога здања под том погодбом?“ 

Ничеов надчовек наругао би се оваквом питању. Пре свега он никад не би 
зидао здање среће човечје, но само здање своје среће. A y здање своје личне среће 
надчовек је готов узидати сваку подесну циглу, била она наквашена сузама или 
крвљу не само једнога старца но безбројних људских створења, целога људскога 
стада на земљи. Достојевски пак одговара на ово питање одсудним „He“. У 
његовим очима свако човечје биће на земљи има права на егзистенцију, и има 
гдегод у дубини душе ма и једно зрно добра и племенитости, иако можда скривено 
и претрпано, једно зрно само, које оправдава његову егзистенцију. Зато 
Достојевски и говори: „Сви смо ми добри људи“. Ми изгледамо један другом сасвим 
рђави зато, што се ми рђаво и површно познајемо. „Часност и искреност нашег 
друштва не само не подлежe сумњи, но бије у очи“. То се усудио Достојевски да каже 
о руском друштву онда, када је оно од огромне већине других руских писаца, 
почевши од Херцена до Тургењева, сматрано за једну лешину у распадању. Он је 
видео оно што други нису могли видети. Његовом испитивању и процењивању 
људи није претходила ни предрасуда ни хладна хируршка равнодушност, него 
љубав. Он је знао унапред, да ће у души свакога човека наћи две бездне, као и у 
души Карамазових, будући у стању да проникне у туђу душу као у своју сопствену, 
он је ишао само да мери и сравњује те две бездне, бездну племенитог и бездну 
одвратног, и да поставља њихову размеру. Ми се бојимо људи, који нас окружују; 
кад бисмо им се приближили и кад бисмо их познали, не бисмо их се бојали. 
Познати значи опростити. Славенофили и западофили нису се никако могли 
трпети, као две завађене нације. Достојевски је познавао и једне и друге изближе и 
знао је, колико се добра налази и код једних и код других: колико ума, колико 
узвишених идеала и жарког одушевљења за исте, колико готовости за хуману 
делатност и колико самопрегора! Зато се с чуђењем питао: „Зашто, и препирући се, 
не могу се они у исто време љубити?“ Славенофили и западофили међутим нису 
имали међусобне љубави због своје екстремне и зато погрешне оцене вредности 
Русије и западне Европе. Славенофили су одрицали вредност западне културе и 
негирали су Запад потпуно глорификујући народ руски; западофили, напротив, 
глорификовали су неуморно Запад и неумерено су се исмевали руском народу, као 
једној мрачној, полуварварској маси. Славенофили московски облачили су се у 
костиме мужичке; западофил књаз Гагарин, стари руски племић, толико се 
поевропио и одрусио, да је примио католичанство, и постао језуит. Достојевском је 
била одвратна како неумерена глорификација Русије тако и неумерена 
глорификација Европе. Нашто величају славенофили руски народ, кад народ руски 
сам себе не велича, но осећајући своју недовољност, смирује се и каје? „Никад ни 
највећи подлац у народу, – вели Достојевски, – није говорио: „тако и треба 
поступати као што ја поступам“, него, напротив, свагда је уздисао и веровао, да је 
рђаво оно што он ради и да има нешто много боље од њега и његових дела. Нашто 
величају западофили Запад, кад је на западу највиђенији човек лорд Биконсфилд, 
у име чије се деру коже са живих људи?“ И Достојевски се труди, да разграничи две 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 151

бездне код Запада и Русије, онако исто, као што је он те две бездне разграничавао 
у душама појединих људи. На Западу je много културе, али мало Хришћанства, 
мало хришћанског, братског духа. У Русији има далеко више Хришћанства, али 
далеко мање културе. Запад je велики науком, a мален вером, Русија je велика 
вером, a малена науком. Западна наука je унела егоизам y свет, јер je унела атеизам. 
Народ руски гледа своју историјску задаћу y „служењу Христу“, a кроз Христа y 
служењу целом човечанству; Западу je, напротив, стало до тога да ce докопа плена 
и господарства над целим светом. 

Да je Ниче могао то видети код Запада, што je видео Достојевски, он би био 
задовољан. Но Ниче je видео код западне Европе оно исто што je Достојевски видео 
код народа руског, тј. видео je смирење и „служење Христу“. 

„Науку и занате можемо примити од Запада, али веру не, јер je и Запад 
нема“, говорио je Достојевски. Западно Хришћанство сасвим ce механизовало и 
претворило y jeдну „насилничку институцију“, која жели да господари, a не да 
служи. Католицизам, место да диже људе ка Богу, спустио je Бога на земљу. 
Протестантизам нема ничега позитивног: његов je смисао y протесту, y негацији. 
Нестане ли сутра католицизма, нестаће и протестантизма, јер ће нестати повода и 
објекта за протест. Но католицизма неће нестати, он ce обнавља, по мишљењу 
Достојевскога, y западном социјализму. Социјализам, овај атеистички 
католицизам, ходи y борбу са истом девизом, са којом и верски католицизам, са 
девизом: „Fraternite ou la mort“ (Братство или смрт!). Социјализам, са својим 
атеизмом и егоизмом довршиће разорење Запада, које je римски католицизам 
почео. „На Западу, говори Достојевски, уистину нема Хришћанства и Цркве, мада 
има још много Хришћана, и никад их неће нестати.“ За Достојевскога су велики 
Хришћани на Западу; Дикенс, Шилер и Жорж Санд (ова последња „била je једна од 
најпотпунијих исповедница Христа, не знајући то ни сама“). Но њихов утицај на 
Западу није никакав: они ce више читају и поимају y Русији него на Западу. Злу 
судбу, отуда, прориче Достојевски Западу. 

„Наступа четврти сталеж, говори он, лупа и ломи врата, и, ако му ce не 
отвори, сломиће их. Тај четврти сталеж неће прошле идеале, он одбацује све 
досадашње законе. Он не иде на компромисе и уступке, подупирачима нећете 
спасти здање. Уступци га само већма распаљују, – он хоће све. Наступиће нешто, 
што нико и не слути. Сви ти парламентаризми, све сада исповедане грађанске 
теорије, сва сабрана богатства, банке, наука, Јевреји, – све ће се то стровалити 
тренутно и бесциљно, – осим можда Јевреја, који ће се и тада умети снаћи...“ „Све 
је то блиско, пред вратима. Ви се смејете?“ „Блажени они, који се смеју!“ „А ја, зар 
се ја радујем?“ – пита се горко пророк. 

Достојевски није то говорио из мржње, но, напротив, баш из љубави према 
Европи. „Европа нам је свима драга као и Русија – говори он, – у њој је све Јафетово 
племе, а наша је идеја – сједињење свих нација тога племена, и још више, много 
више, до Сима и Хама“. „Запад је наша друга отаџбина“. Рус је на Западу као гоcт у 
своме дому. Европски народи гледају са страхом на Русе. Њихов страх потиче из 
неколико разлога. Руса је више од сто милиона. Руси знају све идеје Запада, Руси 
знају све језике Запада. Руси знају сву прошлост и све намере Запада, – а Запад не 
познаје ништа руско. Отуда бојазан западне Европе од Руса“. 

Достојевски обеснажује савршено ту бојазан. Он мисли, да ће Запад при 
своме паду једино моћи наћи спаса у Русији. Када се дигне онај четврти сталеж на 
Западу, о коме говори Достојевски, када дође „трећи устанак робова“, како би то 
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Ниче назвао, онда ће се „таласи разбити само о наше обале, – вели Достојевски – 
јер ће се тек тада јавно и очигледно показати свима до каквог је степена различит 
наш национални организам од европскога“. „О, народи Запада и не знају, како су 
нам они драги!“ – узвикује Достојевски. Кад се проломи Запад, тада ће Словени 
имати да кажу „нову реч“ целоме свету. Та „нова реч“ биће изречена не само на 
добро Словена, већ и на добро целога света, целога рода људског. Она ће се 
односити на сједињење свих народа, на општу хармонију, коначну братску 
сагласност свих племена, сходно Христовом јеванђелском закону. То сједињење 
биће не политичко и не економско, но сједињење „во Христје и во братствје“. 

Достојевски није проповедник политичког и економског братства, но 
братства основаног на љубави. „Будите браћа – говори он у својој Проповеди на 
гори – но не једино због економске користи, него због пуноће радосног живота, из 
пуноће љубави“. Кад се, дакле, једном проломи Запад, тада ће се, иницијативом 
Словена, створити једно опште, светско братство, једно свечовечанство. Тад ће цео 
свет бити као један човек, један свечовек, јер ће тада цео свет живети једном душом, 
једном љубављу. И сваки ће човек напосе представљати свечовека у маломе, јер ће 
сваки у души својој осећати велику свесветску, свечовечанску душу и хармонију те 
велике душе. Када то буде, лако ће се тада остварити и братство политичко и 
економско; без онога првога пак, ово последње ће увек бити само једна лаж 
маскирана именом истине. 

Засад само Словен је у стању бити свечовек, јер Словен познаје два света, 
свет западно-европски и свет словенски; човек са Запада познаје само Запад, – он 
има само једну душу. Словен има две душе: словенску и западноевропску. Душа 
словенска је отуда пространија, због чега су и идеали словенски пространији. 
Досадашња словенска историја састојала се у упознавању Запада, „у упознавању и 
извињењу западних идеала“, како вели Достојевски. Ми смо познали Запад и 
опростили му његове уске идеале. И најшири идеали Запада уски су за словенску 
душу. У Европи сматрају Русе скоро све изреда за нихилисте, за разрушитеље свега 
онога што они нису зидали. То је факт, који Достојевски не одриче. Но он 
објашњава тај факт. Руси негирају западну цивилизацију зато, што им се она не 
свиђа, но они не руше као Хуни и Татари само ради рушења или из користољубља, 
него „ради нечег, – вели Достојевски – што, истина, и ми сами не знамо“. Руси, који 
су на Западу разрушитељи, у Русији то нису. Белински је био европски социјалист, 
док је у Русији био и остао ватрени патриот. 

Руси гледају у Европу као у прошлост, а у себе као у будућност. Иван 
Карамазов говори своме брату Алексију: „Ја хоћу да путујем у Европу, Аљоша,... и 
гле, ја знам да путујем само на гробље, но на најмилије, на најмилије гробље!“ 
Руски народ је порочан и таман и грешан, – то је Достојевски видео боље него ма 
који други велики Рус – но руски народ има једну силу, којом живи. Та сила јесте 
Христос. Хришћанство на Западу постало је једна мрачна сила, која смета животу; 
Хришћанство у Русији је једна жива сила, којом народ живи. У народном Хриш-
ћанству, у Православљу, нема онолико логике колико има љубави, човекољубља, 
самопожртвовања. Но зар логиком свет живи? Не, но љубављу пре логике. 
„Заволети живот пре него логику“ – то је философија Алексија Карамазова, коју он 
предаје своме безбожном брату Ивану. Заволети људе пре него логику, то је битно 
учење православља. „Погрешке срца теже су од погрешака ума“, мисли Дос-
тојевски. Заиста, историја је показала да срце људско може доћи до далеко већег 
савршенства од ума људског, јер гле земља је више пута доживела примере 
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савршене љубави, но није доживела ниједнога примера савршеног ума. Савршена 
је љубав у томе, да неко служи своме ближњем и да живот свој положи за друге. У 
„служењу Христу“, говори Достојевски, или, другим речима, у „служењу чове-
чанству“ види руски народ свој, историјски задатак – не у господарењу светом, но у 
служењу свету. Но служење Христу или служење човечанству значи страдање: – 
страдање је отуда улога руског народа у историји човечанства, страдање у тежњи и 
борби за достигнуће свесветског јединства и братства. Достојевски предвиђа својим 
пророчким духом, да ће Руси и са њима сви Словени, имати много и много да 
страдају, јер је страдање судба њихова; зато нас он и упућује на страдање, на тај 
фатални пут, који је нама Словенима намењен, упућује и указује на „радост 
страдања“. Треба страдати, јер у страдању има радости, то је једна од главних 
тачака филсофије Достојевскога. „Ово ти је мој завет“ – говори старац Зосима 
Алексију Карамазову – „тражи срећу у страдању“, наравно не у бесциљном 
страдању, но у страдању за добро свих људи. Сви смо ми криви за све, зато треба и 
да страдамо сви за све. Предсмртне речи старца Зосиме гласе: „Знајте, мили моји, 
да је сваки од нас напосе крив за све... сваки за све људе и за сваког човека на 
земљи“. 

То је суштина учења овога несумњиво најнеобичнијег и најгенијалнијег 
човека, кога је Русија дала свету, не само себи, но целоме свету, јер је Достојевски 
још за живота свога постао познат целом образованом свету и својина целог света. 
И Ниче га је познавао, но није му никад опонирао, иако Ниче није могао неувидети, 
да је Достојевски најмоћнији представник и бранилац оних, којима је он, Ниче, 
кроз свога надчовека оглашавао непоштедни крсташки рат. Да је Достојевски 
доживео издање Ничеовог „Заратустре“, он би се извесно појавио као најмоћнији, 
најнеодољивији и најстраснији противник његов. Штета, што Достојевски није то 
доживео. У својој критици Ничеовог Надчовека, он би извесно још далеко 
рељефније израдио свој идеал Свечовека. Но још је већа штета, што је судбом 
изостала свака полемика између ова два човека, у којима су кондензоване све 
тежње њиховог и нашег времена. С тиме је изостала и једна титанска борба, какву 
свет одавно није видео, или боље рећи, какву свет сваки дан гледа, а не види. Јер 
гле, Ниче и Достојевски представљају два противположна света. У њима се 
оличавају Јудеја и Рим, Хришћанство и Паганизам, народ и деспот, вера и 
неверовање, нада и очајање, Христос и Антихрист. Надчовек је као једна висока 
камена статуа, рецимо као Неронова статуа од 36 м., која је стајала пред Коло-
сеумом римским; свечовек је као цео један музеј мањих статуа и статуица и биста, 
у групи и напосе. Или надчовек је једно високо дрво насред гола поља; свечовек је 
као једна шума разноврсног дрвећа, узајамно испреплетаног и повезаног жилама, 
гранама, или бар сенкама. Надчовек одриче Бога, одриче морал, одриче друштво. 
Свечовек признаје Бога, признаје морал и признаје друштво. Надчовек гледа 
смисао човечанства у себи; свечовек налази свој смисао у човечанству. Надчовек је 
једна монада, огромна по димензијама; свечовек је једна организација од безброј 
много малих монада. Надчовек је противан свакој организацији јер свака 
организација захтева уступке од својих права. Надчовек је отуда противан и 
култури, јер културе нема без организације. И живот старих, отмених народа, који 
су Ничеу тако у вољи, био је од почетка организован и културан у извесном степену. 
И у основи тих првих организација и култура лежао је принцип: жртвовање своје 
личности једној широј организацији: породици, племену, народу, тј. лежао је један 
не надчовечански но један свечовечански принцип. С друге стране, садашњи 
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народи Европе, за које Ниче мисли да су Хришћанством разнежени и ослабљени, 
непрестано још живе у односу један према другом господарским моралом, пуни 
жеље за освајањем и победом, и претрпани оружјем и ратним плановима. У својим 
првим делима Ниче је још мислио, да је нашао свој идеал код старих отмених 
нација. Кад је писао „Заратустру“ Ниче је био већ при другим мислима. Њему је сад 
било јасно, да је један идеал, какав је он замишљао, био немогућ досад у историји, 
у народу, у друштву, у култури. Зато га је он дигао над свим овим и усамио. 
„Заратустра“ је отуда најдоследније дело Ничеово. Ниче не говори више о отменим 
народима ни о отменим расама, но само о отменом једном човеку. 

Русо и Толстој желели су да врате човека природи, да би га учинили 
јагњетом, Хришћанином: Ниче је хтео да врати човека природи, да би га учинио 
тицом грабљивицом и антихришћанином. Русо и Толстој нису погодили пут ка 
своме циљу; Ниче је погодио. Достојевски није хтео да враћа човека натраг, у 
примитивно, некултурно стање, куда су га враћали Русо и Толстој и Ниче. Он је 
веровао, да се идеал свечовека може постићи и идући напред одавде, где смо сад 
стали, и то идући кроз културу, не мимо културе. Културом и страдањем, или самим 
страдањем, пошто и у основи културе лежи страдање, - то је пут ка свечовеку 
Достојевскога. Ма колико да је овај идеал Свечовека недовољно философски 
обоснован, и ма колико да је он у неким својим потезима чак и несимпатичан, - он 
је ипак један идеал, кога људи као културна заједница могу имати. Но кад би сви 
људи имали самo тај идеал; онда би настао свеопшти мир у свету; онда не би било 
борбе међу народима, не би било борбе међу људима, не би било борбе ни у души 
појединог човека. Ко зна би ли тада и живота било на земљи? Исто тако: кад би сви 
људи носили у души својој само идеал Ничеов, они би се непоштедном борбом 
узајамно истребили, и онда би опет завладао свеопшти мир и тишина у свету, јер 
не би било људи у њему. Ко зна би ли и тада било живота на земљи? Но људи 
обично иду средњим путем и мешају идеале. Људима је Ниче симпатичан зато што 
подржава њихов егоизам, но људи се стиде да до краја следују идеалу Ничеову; 
људима је Достојевски симпатичан зато што он не изолује и не осамљује човека - 
људи се увек боје осамљености - но задовољава његов социјални инстинкт и везује 
га као један прстен у велики ланац човечанства, али људи се страше, да до краја 
следују идеалу Достојевскога. Надчовек и свечовек отуда чине сталан раскол у 
души људској и у друштву људском. Кад би се Ниче и Достојевски сјединили у 
једном човеку, тај човек би се звао Раскољников. Много је „Раскољникова“ међу 
људима, но мало је доследних Ничеу и Достојевском. Лакше је и удобније не бити 
доследан; ко хоће пак да буде до краја доследан, тај има да бира: или Ничеа или 
Достојевског. 

И Ниче и Достојевски су словенске крви, иако је Ниче постао апостол 
Запада, а Достојевски апостол Словенства. Кад би сутра заратио Запад са Русијом, 
Запад би ратовао у име Ничеа, тј. у име свога егоизма, Русија би ратовала у име 
Достојевског тј. у име Христа, у име свечовечанског сједињења и братства. Ова два 
болесна човека, Ниче – умоболни и Достојевски – епилептичар, завладали су 
душама целог културног света. Они су постали симбол и застава људима. Они 
исцрпљују цео геније најмодерније Европе. Ове две силе, које су до скоро биле више 
теоријске но практичне, почињу се све више примењивати у животу. Ниче и 
Достојевски нису више само две теоријске силе какве су Спиноза и Кант, но две 
живе силе, којима свет живи. Борба у име Ничеово и Достојевскога већ се овде-онде 
заподева. Но одсудна, страховита борба тек има да дође. Дух надчовека и свечовека 
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ићи ће пред војскама. Један нов „устанак робова“ предстоји, и, као што се извесно 
да предвидети, једна нова победа њихова. То ће бити друга велика победа 
Хришћанства у историји. 

Поштујмо, господо, и Ничеа и Достојевског, поштујмо једнога као пророка 
Запада, а другога као пророка Истока, поштујмо их због њиховог генија и због 
њихове племићске искрености и смелости, поштујмо их обојицу - но у одсудном 
тренутку станимо уз Достојевског! 

  
 
Преузето са www.svetosavlje.org  јун 2015. 
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ДОСТОЈЕВСКИ  
КАО ПРОРОК И АПОСТОЛ ПРАВОСЛАВНОГ РЕАЛИЗМА 

 
 

Свети Јустин Ћелијски 
 
 
Ја знам Достојевског као пророка, као 

апостола, као мученика, као песника, као 
философа. Многостраност његовог генија пора-
жава. Свечовечански широк и дубок, он припада 
свима, али и сви припадају њему. Он је толико 
човек, толико свечовек, да је свима род: род 
Србима, род Бугарима, род Грцима, род Нем-
цима, род свима људима на свима континентима. 
У њему има свакога од нас, те сваки може наћи 
себе у њему. Својом свечовечанском саосетљи-
вошћу и љубављу он је свима свој.  

Ми људи живимо у свету двоструке реал-
ности: физичке и духовне. Шта је то физичка 
реалност? – Материја. А шта је материја? Има 
данас физичара који тврде да материја, уствари, не постоји; постоји само 
нематеријални праелектрони и фотони. А духовна реалност, шта је то? – Душа. А 
шта је душа? Нешто непосредно дато нашем бићу, нешто чему не знамо ни суштину 
ни облик.  

Сматрајући материју и душу за реалност, нисмо ли привиђења прогласили 
за реалност? Ма како хтели да се осведочимо о реалности материје и душа, наша 
људска мисао и наше људско осећање сведоче једно, само једно: и материја и дух 
изаткани су од нечег што личи на сенку и на сан: соние есмy непостояное = ми смо 
непостојано сањање. А све оно што називамо стварима и бићима, од исте је 
материје од које и сан: вся сень, вся сон = све је сенка, све је сан. И овај наш 
земаљски свет реалношћу својом личи на сан који неко сања. А ми људи, део тог 
космичког сна, крећемо се у овом свету као сенке међу сенкама, као привиђења 
међу привиђењима, као утваре међу утварама.  

Но мисао људска, чија је природа фантастичнија и од саме природе сна, 
неуморно пита: шта је то што материју чини реалношћу, а шта – што душу чини 
реалношћу? И материју и душу чини реалношћу само свемоћни Творац свих 
реалности: Бог Логос. То је еванђелски одговор људској мисли, једини одговор који 
за њу значи истинску благовест. Све што постоји, утолико је реално уколико има у 
себи Логосне силе. Реалност уствари и није ништа друго до логосност. Оно што 
природу чини природном, и човека човеком, и душу душом, и материју материјом, 
и небо небом, и земљу земљом, и живот животом, и биће бићем јесте – логосност.  

„Логос постаде тело“ (Јн. 1, 14). Ове три речи садрже целокупно еванђеље 
божанског и човечанског реализма. Тек оваплоћењем Бога Логоса људи су сазнали 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 157

праву, непролазну, вечну реалност. До оваплоћења људи су заиста били 
привиђења. Од оваплоћења кроз све што је људско почиње да струји божанска 
реалност. И сваки је човек утолико истински реалан уколико сједини себе са 
оваплоћеним Богом Логосом. а то значи: уколико се учлани у тело Богочовека 
Христа које је Црква. Као тело Бога Логоса, Црква је уствари једина непролазна 
реалност у овом пролазном свету.  

Пророчки надахнуто и апостолски усхићено Достојевски је осетио сву 
бескрајну важност оваплоћеног Бога Логоса за наш земаљски свет. То је прва и 
најглавнија реалност, и основ сваке трајне реалности. Достојевски изјављује: Извор 
живота, умирење човека и спасење свих људи од сумње, и услов – sine qua non – 
биће целог света садржи се у овим речима: „Логос постаде тело, и обитаваше међу 
нама пун благодати и истине, и ми видесмо славу његову, славу као јединороднгоа 
од Оца“, – и увери у ове речи – Све вредности неба и земље Достојевски налази у 
оваплоћеном Логосу, зато и вели: Све се састоји у томе да Логос заиста постаде тело. 
У томе лежи сва вера и сва утеха човечанства, утеха које се оно никада одрећи неће.  

Поставши човек, Бог Логос је учинио остварљивим за људе божанске 
вредности, божанске идеале. Он је показао да људи могу живети Богом и 
остваривати у овом свету Божије мисли и жеље. Немогућно је, изјављује 
Достојевски, веровати да „Логос постаде тело“, т.ј. да идеал беше присутан телесно, 
а не веровати да је достижан за цело човечанство. Може ли човечанство истрајати 
без ове утехе? Али, Христос је зато и дошао, да би човечанство сазнало да се и 
земаљска природа, дух човечји, може заиста овде и телесно јавити у таквом 
небеском сјају, а не само духовно, као идеал, да је то исто тако могућно као и 
природно. Ученици Христови, који ово просветљено Тело обожаваху, доказаше под 
највећим мукама каква је то срећа ово Оваплоћење у себи носити, савршенство овог 
Лика подражавати и у његово Оваплоћење веровати. А други, који посматраху 
какву срећу ово Оваплоћење даје чим човек почне стварно узимати удела у његовој 
красоти, дивљаху се, чуђаху се, и зажелеше најзад да и сами уживају то блаженство: 
постадоше хришћани и унапред се радоваху страдању. Све се овде састоји у томе да 
Логос постаде тело. У томе лежи сва вера и сва утеха човечанства, утеха које се оно 
никада неће одрећи.  

За Достојевског Богочовек Христос је нешто веће и више и од свега 
најузвишенијега што људи замислити могу. А када би се чак поставила дилема: 
Христос или Истина, – Достојевски би изабрао Христа, а одбацио Истину. Таква је 
његова вера; вера са којом се може такмичити само вера једнога апостола Павла. 
Таква вера сачињава његово Вјерују. Ево његових речи о томе: „Покаткад ми Бог 
даје часове савршеног мира; у тим часовима ја сам формулисао своје Вјерују, у коме 
је све јасно и свето за мене. Ово Вјерују је сасвим просто; ево њега: ја верујем да 
нема ничег дивнијег, дубљег, симпатичнијег, разумнијег, људскијег и савршенијег 
од Христа. Са суревњивом љубављу ја говорим себи да не само нема Њему слична, 
него да и не може бити. Штавише, ја изјављујем: када би неко могао доказати да је 
Христос ван истине, и када би истина збиља искључивала Христа, ја бих 
претпоставио да останем са Христом, а не са истином „.  

Христос је Логос и Логика свега што постоји: Он даје смисао и животу, и 
свету, и човеку, и целокупној творевини. Одбацимо ли Њега, одбацили смо оно на 
чему свет стоји и ради чега постоји. Свима који одбацују Христа Достојевски 
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апостолски смело објављује: „Без Христа све одједном постаје одвратно и грешно. 
Покажите ми нешто боље од Христа! Покажите ми ваше праведнике које ћете 
ставити место Христа“.  

Појава Бога Логоса у личности Богочовека Христа јасно показује да је у овом 
свету Бог једина истинска реалност, а човек само утолико уколико оваплоти у себи 
Бога Логоса, уколико се ологоси. Својим радом и учењем, Богочовек непобитно 
показује и доказује да у овом свету стварно постоје две истинске реалности: Бог и 
човек. А између Бога и човека налазе се све остале реалности. Али се 
диференцирање реалности врши само у светлости највише реалности: Бога. 
Откидање од те реалности сурвава мисао у псевдореалност, у противбиће, у небиће. 
Најпотпунија и најстрашнија псевдореалност јесте Сатана. Јер он представља 
најоштрију откинутост и највећу удаљеност од Бога.  

За нашега словенског пророка и апостола Достојевског, Бог је највећа 
реалност и најближа стварност. За његове хероје постоји једна главна мука: Бог. 
„Бог само и мучи“, – то је њихова општа исповест. Ако Бога нема, онда је све – 
ђаволски хаос, и бесмислица, и глупост. Онда – свет на апсурдима почива.  

Друга реалност, највећа после Бога, јесте човек, његова бесмртна душа, 
његова личност. Наш пророк многа богомудра пророштва свија око те реалности. 
Он пророкује: „Без вере у своју душу и у њену бесмртност, живот је људски 
неприродан, немислив и неподношљив“. Кад је Бог прва реалност, онда је 
бесмртност душе друга реалност. Бесмртност душе је главни извор свих 
непролазних вредности људских. Шавише: „Идеја о бесмртности јесте сам живот, 
живи живот, његова завршна формула и главни извор истине и правилног сазнања 
за човечанство“. Без бесмртности душе живот људски не би имао никаквог смисла 
и оправдања. Једино „из вере у бесмртност душе проистиче сав више смисао и 
значај живота, проистиче жеља и воља за живот. Та вера је једини извор живота на 
земљи, здравља, здравих идеја и здравих закључака“.  

Апостол бесмртности човекове душе не може да замисли човека без Бога. 
Човек постоји зато што постоји Бог. Да нема Бога, човек не би могао постојати. 
„Лична бесмртност и Бог су једна и иста – идентична идеја“ –, објављује 
Достојевски. „Ако Бога има, онда сам ја бесмртан“, с правом тврди он. Зато је за 
њега највећа ствар на земљи: веровати у Богочовека Христа и у загробни живот.  

Целог живота свог Достојевски је пророковао о Богочовеку и о преображају 
човека помоћу Богочовека. Као пророк и видилац, он је и човеково зло и човеково 
добро свео на његове праизворе: зло на ђавола, добро на Бога. Јер је главна одлика 
пророка: са гледишта вечности гледати свет и човека у свету, мислити мисао 
Божију о свету, објављивати Божији план о свету, радити дело Божије у свету.  

Православни реализам није ништа друго до богочовечански реализам: 
благодатно и органско сједињавање Божијег и човечјег, небеског и земаљског. 
Аналогно Богочовеку: свако осећање, од највећег до најмањег, свака мисао, од 
највеће до најмање, да се ологоси, обогочовечи, и тако обесмрти. А то се збива са 
човеком, када се уцрквени и оцрквени, када постане жива ћелијица у 
Богочовечанском организму Христовом: Цркви. Богочовечанске силе Христове 
непрекидно делају у организму Цркве, и све што је човеково испуњују божанском 
вечношћу и животношћу. Ено, примери тога су: старац Зосима, Аљоша, Кнез 
Мишкин, макар и остали оствариоци православног богочовечанског реализма.  
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У новије доба Достојевски је највидовитији пророк и најречитији апостол 
Лика Христовог. Лик Христов је једина Светлост за све таме у које може запасти 
род људски, једини излаз за све смрти, једина утеха за све муке, једини путоказ за 
све заблуде. „Ми на земљи заиста лутамо, вели Достојевски, и када пред нама не би 
било драгоценог Лика Христовог, ми бисмо се изгубили у заблудели сасвим, као 
људски род пред потоп“.  

Савест људска, сама по себи, није непогрешиво мерило добра и зла, нити 
сигуран путовођ кроз живот. Достојевски пише: „ Савест без Бога је ужас. Она може 
заблудети у крајњем неморалу. Човек мора непрестано постављати себи питање: 
јесу ли моја убеђења истинита? За њих постоји једна једина провера; та провера је 
Христос“. „Ако немамо ауторитета у вери и Христу, онда ћемо у свачему залутати. 
За мене је Христос – морални образац и идеал „.  

У свету наших трагичних земаљских релативности Достојевски је бого-
надахнути пророк и апостол апсолутне Лепоте. „Лепота је идеал, вели он. Али су се 
идеали код нас као и у цивилизованој Европи давно поколебали. У свету постоји 
само једна једина појава од апсолутне лепоте: Христос . Та бескрајно дивна појава 
је, разуме се, бескрајно чудо. Цело Еванђеље светог Јована је испуњено овом 
мишљу: Јован види чудо Оваплоћења, видљиву појаву Лепога“. „ Лепота ће спасти 
свет „, пророковао је Достојевски. Несумњиво, апсолутна Лепота која је Христос, 
оваплоћени Бог Логос.  

Чаробни Лик Христов је у Православљу све. „Удубите се у Православље“, 
препоручује Достојевски. „То није само црквеност и обредност; то је живо осећање. 
У самој ствари, у њему је једино Лик Христов“. Све што је православно зрачи 
тајанственом и благом светлошћу Лика Христовог. Словенски апостол Лика 
Христовог објављује: „У свој својој чистоти Лик се Христов сачувао у Православљу“. 
А када даје схему вере, он вели: „Схема вере: Православље садржи у себи Лик Исуса 
Христа“.  

Ја не познајем краћу и садржајнију дефиницију Православља од ове. Само 
пророк божанског надахнућа могао је сва еванђеља и сва предања православна 
свести на Лик Христов. И из њега извести што треба земљи и небу, човеку и 
човечанству. Живећи Ликом Христовим, чувајући све његове вечне и раскошне 
дарове, Православље носи у себи решење свих личних и друштвених проблема. 
Достојевски тврди: све тајне личности, самоусавршавања, како довести себе до 
савршенства, дате су Православљем, и његовом дисциплином: самоусавршавање.  

У тајни личности је тајна друштва. Ко реши проблем личности, решио је и 
проблем друштва. То је богомудро пророштво нашег словенског пророка. Он 
апостолски снажно благовести: „Лично самоусавршавање је не само почетак свега, 
већ и продужетак свега, и завршетак свега“. Али ово лично самоусавршавање је 
могућно ако се верује у бесмртност душе и у њену тајанствену везу са Богом. Идеја 
о личном самоусавршавању „ниче из убеђења да је човек вечан, да је тајанствено 
везан са другим световима, и са вечношћу“. Најбоље примере личног самоусавр-
шавања имамо у светитељима. „Светитељи светле, вели Достојевски, и осветљавају 
пут свима нама“. Они су идеал за се; они су вођи, и треба да нас воде као блудне 
синове.  

У својој пророчкој визији Достојевски види све људе свих времена 
судбински повезане међу собом. На тајанствен али врло реалан начин, сви су људи 
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у свакоме човеку и сваки човек у свима људима. Отуда одговорност свакога човека 
за све и сва на земљи. Достојевски учи: „Сваки је од нас несумњиво одговоран за све 
и сва на земљи“. Човек је прави човек када туђе грехе осећа као своје и каје се за 
њих. „Један је пут спасења, благовести Достојевски: узми себе и учини себе 
одговорним за сав људски грех. Оно је уствари тако, јер чим себе искрено учиниш 
одговорним за све и са, оног ћеш часа увидети да тако у самој ствари и јесте, и да ти 
и јеси одговоран за све и сва“.  

Питање је над питањима: како се долази до убеђења да постоје две највише 
вредности: Бог и бесмртност душе? Љубављу, одговара Достојевски. „Постарајте се 
да љубите своје ближње активно и неуморно. Уколико будете напредовали у 
љубави, напредоваћете и у убеђењу да постоји Бог и бесмртност душе. Ако пак у 
љубави према ближњима дођете до потпуног самоодречења, онда ћете поверовати 
непоколебљиво и никаква се сумња неће моћи да увуче у вашу душу. Где је мала 
љубав, мала је и вера у Бога и у бесмртност душе. Где нема љубави, тамо је потпуни 
мрак неверја, а то значи пакао. Јер, шта је пакао, пита Достојевски, и одговара: 
Пакао је страдање због тога што је већ немогућно више љубити“.  

Љубављу се постиже не само тајна Бога и бесмртности душе него и сваког 
створења уопште. „Љубите сва створења Божија, саветује Достојевски, сва створења 
и свако зрно песка. Сваки листић, сваки зрак Божији љубите. Љубите животиње, 
љубите биље, љубите сваку ствар. Будеш ли љубио сваку ствар, постићи ћеш и тајну 
Божију у стварима. Постигнеш ли је једном, ти ћеш је сваким даном све више и 
боље упознавати. И најзад ћеш сав свет заволети васцелом, свемирном љубављу“.  

Са својих пророчких висина Достојевски је јасно сагледао трагедију Европе. 
И открио њен узрок. Узрок је то што је Европа кроз римокатолицизам и 
протестантизам унаказила и изгубила Лик Богочовека Христа. И због тога се тамо 
све замутило и кренуло у хаос. Али, то је половина Достојевскове визије; а друга 
половина је ово: највећа драгоценост свих светова, Лик Богочовека Христа, сачуван 
је потпуно у Православљу. И христочежњиви апостол благовести: „Изгубљен на 
Западу Лик Христов сачувао се у свој светлости своје чистоте у Православљу, стога 
ништа друго није ни потребно, јер је Православље све“. „На отпор Западу треба да 
заблиста наш Христос, кога смо ми сачували, а кога они нису ни знали „. „Русија 
носи драгоценост какве нигде више нема: Православље. Она је чувар Христове 
истине, истинског Лика Христовог, који је помрачен у свима другим верама и у 
свима другим народима. „И главно призвање руског народа у судбини свега 
човечанства састоји се само у томе да сачува у себи тај божански Лик Христов у свој 
чистоти, и када дође време да тај Лик покаже свету који је изгубио пут свој.  

Много је штошта у Европи проглашено за силу и моћ, али за Достојевског 
нема силе мимо Христа, нити има моћи мимо Христа. Зато он пророчки убедљиво 
изјављује: „Христос је наша сила, наша руска сила“. „Срж руског позива је у 
откривању руског Христа пред светом, Христа који је непознат свету, но који је 
сачуван у нашој Православној Цркви. По моме мишљењу, у томе је сва суштина 
наше моћне будуће цивилизације и васкрсења из мртвих целе Европе, у томе је сва 
суштина нашег моћног живота у будућности“.  

Русија је својом тајанственошћу постала у новије доба најзагонетнија земља 
на свету. Тиме је највише допринео Достојевски. Али, он је у исто време највише 
допринео да се та загонетка донекле одгонетне, да се пронађу њене главне 
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стваралачке силе, и сврх свега: њена највећа вредност и њена највећа светиња. Та 
вредност и та светиња јесте Православље. Достојевски изјављује: „Руска вера, руско 
Православље јесте све што руски народ сматра за своју светињу: у њему су његови 
идеали, сва правда и истина живота“. „Сва народна начела код нас, у суштини 
својој, изишла су сва из Православља.  

А шта сачињава суштину Православља? – „Истинску суштину Православља 
сачињава – служењу свему човечанству. Православље је на то одређено“. Сви други 
народи, више или мање, живе за себе и у себи, а „ми ћемо почети управо тиме, вели 
Достојевски, што ћемо свима постати слуге, ради свеопштег измирења. У томе нема 
ничег срамног, напротив, у томе је наша величина, јер све то води коначном 
уједињењу човечанства. Ко хоће да буде већи од свих у царству Божијем, нека 
постане слуга свима. Ево како ја схватам руско предназначење у његовом идеалу“.  

По пророковању Достојевског, нова реч коју Русија има да каже свету јесте 
Православље. Када та нова реч буде изречена, „биће истинско издизање Христове 
истине која се чува на Истоку, истинског ново воздвижење Крста Христовог и 
завршна реч Православља, на чијем челу већ давно стоји Русија. То ће, нема сумње, 
бити саблазан за све силне овога света и за оне који су досада тријумфовали у свету, 
увек са презирањем и подсмехом гледали на сва слична „очекивања“, па чак ни 
схватили нису да се може озбиљно веровати у братство људи, у свеизмирење 
народа, у савез заснован на начелима служења свему човечанству, и најзад у само 
обновљење људи на истинским начелима Христовим“.  

За Достојевског, формула руске и словенске будућности јесте: Православље 
и православно дело. А шта је то? „То ни у ком случају није само некаква обредна 
црквеност, нити пак неки fanatisme religeyx“ (како се већ и почињу изражавати у 
Европи о томе свеопштем садашњем руском покрету), него је то управо: људски 
прогрес и свеочовечење човечанства. Тако Православље и православно дело схвата 
руски народ који све изводи из Христа, који сву своју будућност оваплоћује у Христа 
и у Христову истину, и који не може ни замислити себе без Христа“. „Веће и од 
највећих назначења у руској будућности, назначења којих су Руси свесни, јесте 
назначење општечовечанско, јесте опште служење човечанству, – не Русији само, 
не Свесловенству само, него свечовечанству“.  

Али, шта ће бити са Русијом која тако тешким путевима греде своме 
свечовечанском циљу? „Русију ће спасти Господ, пророкује Достојевски, као што ју 
је већ много пута спасавао. Из народа ће спасење доћи, из вере и смерности његове“. 
„Народ верује по нашему, изјављује старац Зосима, а неверујући друштвени радник 
неће ништа урадити код нас у Русији, па ма био искрен срцем и генијалан умом. То 
памтите. Народ ће срести атеиста и победити га, и биће једна православна Русија... 
Од народа је спасење Русији, јер је овај народ богоносац“.  

У словенском свету Достојевски је највећи пророк и најревноснији апостол 
Свесловенства. Словенска идеја је једно од главних његових пророштава и једна од 
главних благовести. По њему, словенска идеја у њеном највишем смислу јесте, пре 
свега, жртва, потреба жртвовати себе за браћу, да би се тиме основало велико 
свесловенско уједињење у име Христове истине, тј. на корист, љубав, служење 
свему човечанству, на заштиту свих слабих и потлачених у свету“. Свако дело, и 
мисао, и реч, и осећање којим човек смирава себе и постаје слуга своме слузи, 
„послужиће као темељ за будуће величанствено уједињење људи, када човек неће 
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себи тражити слуге и као сада желети да себи сличне људе претвара у слуге, него 
ће, напротив, желети свом силом да сам постане слуга свима, као што учи 
Еванђеље“.  

Врхунац Достојевског пророчког надахнућа и апостолске благовести 
представља његов „Говор о Пушкину“. То је, уистину, најпророчанскије еванђеље и 
најеванђелскије пророштво Русије и Словенства. Еванђеље и пророштво о 
свечовеку и свечовечанству. По том пророштву и по том еванђељу: призвање руског 
човека је свеевропско и свечовечанско. Постати прави Рус, значи – постати брат 
свима људима, постати свечовек. Свечовечност је најглавнија лична црта и 
призвање руског човека. Свечовечност је национална руска идеја. У духу руског 
народа постоји жива потреба за свеуједињавањем човечанства, и то свеуједињење 
са пуним уважењем према националним индивидуалитетима, према очувању 
потпуне слободе људи, уједињење љубављу, загарантовано делом, живим при-
мером, потребношћу на делу истинског братства, а не гилотином, не милионима 
одрубљених глава. Правом Русу, проповеда Достојевски, Европа и удес великог 
аријског племена су драги као и сама Русија, као и удео његове рођене земље, јер је 
наш удео свесветскост – всемирност – и то не стечена мачем већ силом братства и 
братске тежње наше за уједињењем људи... О, народи Европе и не знају како су нам 
драги! И касније, ја верујем у то, будућу руски људи схватиће сви до једнога, да бити 
прави Рус управо значи: тежити унети завршено измирење у европске про-
тивречности, показати излаз европској сети у својој руској души, свечовечанској и 
свеуједињујућој, сместити у њој братском љубављу сву браћу нашу, и на крају 
крајева – изрећи завршну реч велике, опште хармоније, братске потпуне слоге свих 
племена по Христовом еванђелском закону.  

* * *  
Свој пламени пророчки идеализам Достојевски је својим апостолством 

претворио у православни реализам. Што је као пророк провидео, то је Достојевски 
као апостол остваривао. Многа се његова пророштва остварују на наше очи. Постоје 
психолошки и онтолошки услови да се и остала његова пророштва остваре. Јер су 
сва прожета духом еванђелским. А небо и земља неће проћи док се не испуни оно 
што је речено у Еванђељу и оно што је пророковано на основу Еванђеља.  

Као духовни потомци пророка православног реализма, ми смо Словени 
пророчки род. Наша је мисија: свом душом својом, свим срцем својим, свом мишљу 
својом, свом снагом својом испуњавати Еванђеље Христово. Будемо ли радили 
тако, ми ћемо испунити завет највећег словенског пророка Достојевског и показати 
се достојни православног Лика Христовог, те највеће драгоценоти у свима 
световима видљивим и невидљивим.  
 
 
Из књиге БОГОНОСНИ ХРИСТОСЛОВ, Манастир Хиландар, 2007. 
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СВЕ ШТО СТЕ ОДУВЕК ЖЕЛЕЛИ 
ДА ЗНАТЕ О ДОСТОЈЕВСКОМ 

 
 

Људмила Сараскина 
 

  
 
 
 
 
Поводом дана рођења великог писца, 

позната историчарка књижевности одговарала 
је на питања читалаца (Нап. ур.). 
 
 
 
 
 
 
 
Је ли имао Достојевски неки јединствени поглед на религију? Које од његових дела 
најјасније показује његова религиозна уверења?  
Посебност погледа Достојевског на религију састоји се у томе да је његова вера 
прошла кроз велико искушење сумњи. Најјасније су уверења изражена у роману 
„Браћа Карамазови“.  
 
Желела бих сазнати о односу Достојевског према хришћанству.  
Достојевски је био православни хришћанин и гајио је велику љубав према Христу.  
 
Је ли Достојевски био упознат с католицизмом? У његовим делима провлачи се 
критички однос према тој религији.  
На робији се Достојевски упознао с пољским католицима. Вређао га је њихов 
уображен однос према православним затвореницима. Потом је доста критички 
писао о римском папи Пију IX.  
 
Је ли Достојевски читао Црквене оце и је ли на њега утицао Јован Златоусти?  
Наравно да је читао. И Црквене оце, и Јована Златоустог. Споменуо га је пуно пута 
у својим делима, познавао је његову Литургију, цитирао је његове „Ускршње поуке“. 
 
Због чега се сматра да је у својој књизи „Злочин и казна“ Достојевски приказао 
долазак антихриста? 
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Ту верзију нисам чула и не знам ко тако „сматра“. У „Злочину и казни“ не ради се о 
доласку антихриста, већ о појави људи који ће решавати питања праведности „по 
савести“, што се уосталом и догодило у Русији. 
 
Што ви мислите, је ли „Сан смешног човека“ имао религиозну идеју или више 
хуманистичку? 
Вера Достојевског имала је огроман потенцијал људскости. Зато су у „Сну смешног 
човека“ нераздвојиво повезани религиозни и хуманистички аспект.  
 
Постоје ли у „Идиоту“ аутобиографски мотиви? 
Несумњиво да постоје. Али не у дословном смислу, већ индиректном. Другим 
речима, постоје фрагментарно.  
 
У каквом су односу Раскољников и властито „ја“ Достојевског?  
Достојевски је јако добро разумео све мотиве и побуде Раскољникова, но никад није 
проживео оно што и Раскољников.  
 
Је ли Достојевски црпео идеје за своја дела из властитог искуства? Је ли патио 
од психичких болести? Је ли имао проблема са законом?  
Наравно да је црпео, као и сваки други писац. Није имао психичке болести, био је 
психички здрав. У младости претрпео је у неколико наврата слом живаца, бојао се 
летаргијског сна. Што се тиче закона, због учешћа у револуционарном кружоку био 
је ухапшен 1849, суђено му је те је био осуђен на смрт стрељањем. Но био је 
помилован, казна је промењена на 4 године робије и 6 година прогона. Ослобођен 
је 1859.  
 
Што је био узрок епилепсије код Достојевског? 
Највероватније робија, боравак у тамници у Омску (од 1850. до 1854.).   
 
Које је ауторе волео Достојевски у младости?  
Страствено је читао Карамзина, Пушкина, Шекспира, Шилера, Гетеа.  
 
Осим Жорж Санд којој је Достојевски посветио текст након њене смрти и 
Пушкина, којим се мислиоцима и писцима одушевљавао Достојевски, ко је 
утицао на његово стваралаштво?  
Шекспир, Шилер, Балзак, Гете, Хофман, Хуго.  
 
Је ли Фјодор проучавао клиничку психологију?  
Никад је није специјално проучавао, али до закључака долазио је интуитивно.  
 
Који су тренуци у животу утицали на стваралаштво Достојевског?  
Детињство, деловање у кругу „Петрашеваца“, робија.  
 
Је ли се налазио са женама-декабристкињама у Сибиру, где је био протеран?  
Да, налазио се, у казненом затвору у Тоболску, и у Омску. Дописивао се са женом 
декабриста Фонвизина.  
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Достојевски и Француска: је ли био у Француској, какво мишљење је имао о 
Француској, француској култури и посебно књижевности?  
У Француској је био више пута, путовао је, француску књижевност није познавао 
ништа лошије од руске, пратио је нове књиге. 
 
У каквим односима су били Достојевски и Тургењев?  
У сложеним, полемичним, понекад непријатељским. Због различитих уверења.  
 
Је ли се излечио Достојевски од своје склоности ка коцки или је играо до краја 
живота?  
Да, излечио се. Док је писао свој роман „Зли дуси“, тачније у 1871, коцкао се 
последњи пут. Та његова страст према коцки трајала је 10 година.  
 
Је ли Достојевски волео своју жену?  
Двапут је био ожењен. Прва жена умрла је од сушице још док је била млада, а с 
другом је живио 14 година и јако је волео.  
 
Постоји ли прототип за старца Зосиме из романа „Браће Карамазови“ или је 
тај јунак плод ауторове маште?  
То је типичан лик. Монах плус измишљени лик идеалног хришћанина.  
 
С којим делом је најбоље започети читати Достојевског? 
Најбоље је од почетка, од „Бедних људи“, до краја.  
 
Која дела Достојевског се највише читају у Русији?  
По статистици то је „Злочин и казна“, „Зли дуси“, „Идиот“.  
 
Је ли неко од дела Достојевског морало проћи цензуру пре објављивања?  
У „Злим дусима“ цензура је узела читаво поглавље „Код Тихона“. Потом се то 
поглавље много пута засебно објављивало.  
 
Које је властито дело Достојевски највише волео?  
Оно које је у том тренутку писао.  
 
Зна ли се нешто о томе какав је крај романа „Неточка Незванова“ замишљао 
Достојевски?  
Постоји хипотеза да Неточка Незванова на крају постаје певачицом, глумицом, али 
нема правих доказа.  
 
Шта је Достојевски желио показати и рећи нам у свм делу „Зли дуси“?  
Хтео је показати како опасно делује саблазан револуције те је желео упозорити 
друштво на ту опасност. 
 
Због чега се јунаци његових романа увек налазе у крајњим психичким стањима 
на рубу самоубиства? Одакле таква суморност?  
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Достојевски је сматрао да у граничним стањима човек спознаје боље него у 
свакодневном животу. 
 
Какав су утицај имала су друштвена питања и проблеми приликом стварања 
ликова Достојевског?  
Друштвена питања имала су доминантан утицај. Чак је и Достојевски био зависан 
од њих.  
 
Чула сам да је писац планирао наставак романа „Браће Карамазови“, али није 
успео. Јесу ли познати некакави детаљи наставка?  
Да, познати су. Постоје индиректне верзије да је Аљоша Карамазов требао постати 
убица цара, кренути путем револуције.  
 
Тренутно читам „Светоназор Достојевског“ Николаја Бердјаева. Сматрате ли 
да је Бердјаев био добар тумач идеја Достојевског? 
Био је јако занимљив тумач идеја Достојевског, али се није баш јако пуно 
удубљивао у његове текстове.  
 
У „Записима из подземља“ што је аутор подразумевао под l'homme de la nature et 
de la verite – „човек природе и истине“?  
Ради се о природном човеку, детету природе који има ограничен осећај истине.  
 
Чини ми се да су главне идеје Достојевског изражене у делима у дијалозима 
ликова а не у монолозима. Је ли то писац радио свесно?  
Свесно. Достојевски је сматрао да у дијалозима карактери делују изражајније, у 
њима делује драматургија. Руководио се следећим принципом: „Сценама, а не 
речима“.  
 
Због чега је потребно читати дела Достојевског?  
Зато што је то најбоља школа спознаје и самоспознаје.  
 
 
 
Људмила Сараскина је доктор филолошких наука, историчар књижевности, истраживач 
живота и стваралаштва Фјодора Достојевског и Александра Солжењицина, аутор више од 
десет књига, лауреат низа руских књижевних награда, укључујући и „Књига године“ (2008.) 
и „Велика књига“ (2008.) Била је гостујући професор на универзитетима у Данској, САД-у, 
Пољској, предавала је у Немачкој, Јапану. 
 
Преузето са сајта Руски вјесник www.hrrbth.com  јуна 2015.
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ДОСТОЈЕВСКИ  
И ПРАВОСЛАВЉЕ 

 
 

Данијела Трајковић 
 

 
Фјодор Михајлович Достојевски, један од нај-

већих умова свих времена познат је светској публици 
пре свега као изузетан писац романа Браћа Кара-
мазови и Злочин и казна. Браћа Карамазови, који су 
кров палате његових дела, налазе се на листи 100 
најбољих романа свих времена. Ова књига, као и 
уосталом сво његово стваралаштво одише правос-
лављем. Достојевски поред тога што је велики писац, 
остао је и велики православац. Да бисмо схватили 
откуд толика снага његове вере у Свевишњега, да 
бисмо га разумели као човека-православца-писца, те 
самим тим дословно, примили поруке које нам је на 
прегршт оставио, требамо се најпре вратити у време 
његовог најранијег детињства и одатле почети ана-
лизу. 

Његови родитељи били су потомци белорус-
ких имиграната који су водили порекло од унијатских (гркокатоличких) племића, 
који су се касније вратили православљу. Његов деда по оцу био је свештеник. Дос-
тојевски је са родитељима и браћом одлазио у цркву на богослужење сваке недеље 
и за празнике. Његово најраније сећање, по казивању његове друге супруге, Ане 
Григорјевне, било је прелетање једног голупчића с једног прозора цркве на други, 
док се као двогодишњак причешћивао. Такође, једно од његових најранијих сећања 
било је и клечање на коленима пред иконом молећи се пред спавање. Јеванђеље су 
деца у његовом дому знала одмалена. Мајка га је научила читању. Његова прва 
књига Стотину и четири приче о Старом и Новом завету, изабране из Светог 
Писма…помиње у роману Браћа Карамазови старац Зосима, као књигу из које се 
учио читати као мали. Библијска Књига о Јову, напомиње Достојевски, била је 
једна од првих књига која га је поразила у детињству. Одатле је материјал црпао за 
своју књигу Младић. 

Његов брат Михаил му је био велика подршка. Заједно су уређивали 
часописе, које је Достојевски са жаром покретао, размењујући међусобно своје 
идеје. У једном свом писму брату, Достојевски га пита: „Шта подразумеваш речју 
знати?” И уједно одговара: „Спознати природу, душу, Бога, љубав…то спознајеш 
срцем, а не умом, имај на уму да песник у наступу инспирације, одгонетава Бога, 
дакле испуњава задатак филозофије.” За Достојевског су постојале само две 
савршене особе на овоме свету: Исус Христос и Дон Кихот. Личност Христа са 
Његовом савршеном љубављу представља идеал за Достојевског. Након одслужене 



часопис исток 
књажевац 

година 2015 
број  5–6 

 
 

 168

казне у трајању од десет година (1849–59), он се вратио традиционалним руским 
вредностима, одбацивши своја ранија револуционарна убеђења, и постао убеђени 
хришћанин – православац. Са својом другом женом, Аном Григорјевном, добио је 
четворо деце, од којих је двоје умрло, једно као беба, а друго наследивши очеву 
епилепсију у најранијем детињству. Та његова лична трагедија, губитак сопствене 
деце, утиче на њега да такав мотив буде провучен кроз Браћу Карамазове. Старцу 
Зосими долази жена, која је сву своју малену дечицу сахранила. Зосима јој казује 
причу о истој таквој жени и древном светитељу: „А зар ти не знаш, рекао јој је 
светитељ, како су смели и слободни такви младенци пред столом Божјим? И нема 
никог смелијег и слободнијег од њих у Царству небеском. Ти си нам Господе 
даровао живот, кажу они Богу, и тек што га угледасмо, а ти нам га одузе! И тако 
дрско ишту и моле, да им Господ одмах даје анђеоски чин. Па с тога се, збораше тај 
светитељ, и ти радуј, жено, а не плачи; и твој младенац сада код Господа у сабору 
анђела Његових пребива.“ И још јој старац Зосима овде говори да и не треба да 
тражи утеху, зато што утехе и неће наћи, већ да плаче и сећа се увек док плаче, да 
је њена деца гледају одозго и радују се њеним сузама. Овде имамо снажне психо-
лошке моменте, које нам Достојевски на његов карактеристичан начин слика. 
Заправо, говорећи о неутеси, он (Зосима) даје мајци утеху, кроз хришћанско учење 
о вери и вечном животу. Та продуховљеност, која извире из њега, јесте његов лични 
чин човека везаног за веру, као оно што га једино може спасити и одржати. 
Достојевски је био довољно мудар и проницљив да схвати да је он ипак само човек, 
а човек нема надмоћи, те мора тражити Бога у кога ће се поузадати и склонити под 
његове скуте. Та генеза, проучавања и припадање правословљу, са једне стране 
овом врсном романописцу дала је темељ, који ће га сврстати у класике. Опште је 
познат став да од свих вера, православље је изнедрило најбоље психоаналитичаре, 
управо зато што су се превасходно њени теоретичари бавили душом, на начин 
којим се жели олакшати људска патња.  

У овом истом роману имамо још једну смрт детета, смрт маленог, сиро-
машног Иљушице. Овде нам Достојевски износи своја лична осећања, описујући 
цркву где је извршено опело: „Црква беше древна и доста сиромашна, многе иконе 
у њој биле су сасвим без оквира, али у таквим црквама некако се човек слађе Богу 
моли.“ Такав опис, нам говори о његовом онтолошком прелазу, о схватању да 
овоземаљска блага нису суштински одговори за човека и нису храна његовој души. 
Где се заиста један човек може осећати боље, макар и у једној оваквој ситуацији, 
која делује поражавајуће за самог човека, него ли у сиромашном окружењу. Та 
сиромашна окружења увек делују мистичније и олакшавајуће. Такође, овде имамо 
метафору, колико год овај живот био раскошан, он је тако сиромашан у поређењу 
са вечним животом. А да је Достојевски одиста веровао у живот после живота, и у 
смисао руске традиције и руских обичаја видимо из дијалога између Коље 
Красоткина и Аљоше, док се враћају с Иљушкиног гроба и одлазе у његов дом на 
подушје: „Карамазове, зар збиља религија говори да ћемо сви устати из мртвих, и 
да ћемо оживети и опет видети један другог, и све, и Иљушицу? – Неизоставно ћемо 
васкрснути, неизоставно ћемо се видети, и весело ћемо и радосно испричати један 
другом све што је било. А сад завршимо говоре, и хајдемо на његово подушје. Нека 
вас не буни што ћемо тамо палачинке јести. Јер то је старински, вечан обичај, и у 
том има нешто добро!“  
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Смрт као мотив се доста налази код Достојевског, али иако је она страшна, 
човека верујућег она не плаши. Сетимо се лица старца Зосиме „иако беше врло 
уморно, ипак је било ведро, скоро радосно, а поглед весео, пријатан, предусрет-
љив“, док говори Аљоши: „Можда нећу преживети данашњи дан.“ Он је, дакле, ми-
ран и спокојан. Њега не поколеба сумња у Бога пред смрт. Међутим, ако упоредимо 
старца Зосиму, који живи са својом братијом у манастиру по манастирским кано-
нима и оца Ферапонта, који живи испоснички, одвојено од њих у једној ћелијици и 
једе само врло мало хлеба и нафору, и пије само воду, видимо да се овај други, ипак 
плаши смрти. У разговору с једним радозналим калуђерчићем (а врло ретко би с 
неким разговарао), он му показујући једно дрво каже: „То бива ноћу. Видиш ове две 
гране? То ноћу Христос руке к мени пружа, и тим рукама ме тражи, и то јасно видим 
и дрхтим. Страшно, о страшно!“ На питање шта је страшно кад је то сам Христос 
старац одговара: „Па зграбиће ме и узнети.“ Отац Ферапонт је у ствари био надмени 
монах, мислио да је бољи од Зосиме и других, да је чист за разлику од њих, јер код 
њих смрди ђаво кога је он убио, „а они га не виде и не осећају.“ Значи, док Зосима 
проповеда љубав, верујући у то што ради, Ферапонт се отуђује од људе, јер је 
изгубио веру и у њих, али и Бога, кога се плаши уместо да се радује сусрету с њим. 
Али Ферапонт подсвесно зна за своју сумњу у Господа, те зато често пребацује 
кривицу на друге, како би се колико толико лакше осећао. Какав закључак извлачи 
Достојевски на крају? Наравно, да се не постаје правим православцем и верником 
одрицањем само од хране и пића, a да наше мисли нe прочистимо, и стално, 
свакодневно одржавамо их чистим, да не допуштамо мутним, блатњавим водама 
да их окаљају. Пост базиран само на храни имамо и код Раскољњикова.  

Раскољников у једном периоду, како га осликава Достојевски, истиче да једе 
само хлеб, чај и супу, најпре због сиромаштва, а касније, нам Достојевски потврђује 
своју намеру да Раскољњикова, заправо, припрема за пост. Не постоји мудрац, ма 
које религије овог света, а да се није подвргавао строгом посту. То изгладњивање, 
поред тога што се сада доказује и медицином да чисти организам, оно заправо 
чисти и ум. А сам тај пост је оличење православног поста. На жалост, он се није на 
крају причестио, већ је починио злочин, што нам говори да и поред намере да се не 
једе, макар и када храна недостаје, потребне су и светле мисли, богоугодне, 
поткрепљене молитвом. То овде није био случај, јер је млади Раскољников размиш-
љао само о овоземаљском богатству, овоземаљској неправди, преузимајући на себе 
улогу Бога и извршиоца пресуде. Када је извршио злочин, тек онда је схватио, 
колико је све залуд, ако не постоји духовни мир и љубав према ближњима, трпе-
љивост и препуштање вољи Божијој. 

Нема човека који не размишља о Богу и његовом постајању. Чак је и подлац, 
стари Карамазов, у часовима пијанства размишљао о Њему. Међутим,  тај исти Ка-
рамазов, своју сумњу да можда Бог заиста и постоји, покушава у сталним дија-
лозима да оповргне, као и постајање истинских верника. Тако, једном приликом 
истиче како на овом свету и нема правих верујућих људи, већ је то све фарса и сви 
су у ствари лицемери, а онда каже да и ако има, нема их више од двојице и то су 
вероватно неки пустињаци у Египту, који се не могу ни наћи. Тиме жели заправо да 
лажно утеши себе, како нико није бољи од њега, а да су они лицемери који говоре 
да верују у Бога, а не придржавају се Божијих заповести, чак и гори од њега самога. 
Али и поред оваквих ставова, он се опет с времена на време запита у постојање Бога, 
а на своја питања тражи и одговоре од својих синова. Она су увек опречна: док Иван 
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говори да нема, Аљоша потврђује постојање Бога. То нас на неки начин наводи на 
сумњу да можда стари Карамазов очајнички жели да га неко убеди у постојање Бога 
и тиме га спаси. 

Док говоримо о Достојевском, не можемо да заобиђемо и једну веома битну 
чињеницу. Он је својој деци у слободно време читао дела Валтера Скота и поготову 
Чарлса Дикенса, називајући овог другог „великим хришћанином“. Није чудно што 
је Дикенса Достојевски ословио овако. Дикенс у својим делима показује велику 
хуманост, а по Достојевском хуманост и хришћанство не постоје једно без друго. 
Ако погледамо Дикенсонова дела, ми увек видимо исте мотиве: борба добра и зла. 
Добро увек пролази катарзу и на крају извојева победу. Ту има повезаности са 
библијским учењем, да само правичношћу и праведношћу, ма колико били затр-
пани злом, ми ћемо на крају и победити. Нема сумње да бајковити описи из Дикен-
сонових романа, јесу дали један вид одушка Достојевском, али за разлику од 
његових, Дикенсонови ликови су површнији и никада нису до краја људи. 

Требало би рећи и то да је Достојевски био опонент његовим савременицима 
на западу. За разлику од њих, који су под крилом нових грађанских револуција и 
ослобођењем од власти западне цркве, писали углавном атеистичке, нихилистичке 
и песимистичке књиге, он је остао усамљени хришћански – православни мислилац, 
филозоф и пророк. Тек у 20. веку, када су се издешавале све страхоте, многи су се 
сетили њега и његових порука. Сви његови ликови који су се одрекли Бога, завр-
шили су свој живот трагично, ненашавши смисао живота. Такви ликови су: Ки-
рилов (Зли дуси), који окончава самоубиством, Иполит (Идиот) и Иван Карамазов 
(Браћа Карамазови), који признаје брату Аљоши, да упркос свој својој мудрости, 
није успео да нађе смисао живота и одговор на то, како је овај свет уређен. Зато, 
када упоредимо Иполита, који је себично изјавио пре смрти „а после мене може и 
потоп“ и старца Зосиму, који пред његову смрт брижно и очински саветује своју 
братију да овај живот проведу у љубави и добрим делима, видимо суштинску 
разлику у поимању света. Они су ноћ и дан, тама и светлост.  Такође нам показује, 
колико је јадан Иполит, јер је несрећно умро не схватајући ни зашто је живео ни 
какву је улогу уопште имао у своме животу, као и да без вере у Бога не постоји сми-
рај душе, већ она тежи само пакостима и несрећи.  

Од Достојевског учимо о другима и спознајемо себе. Зато га треба изнова и 
изнова читати, сваки пут кад осетимо да смо понешто заборавили о људима, о томе 
како да се боље односима према њима и лакше их упознамо, а и онда, кад осетимо 
потребу да мало дубље завиримо у себе, а да нема разлога да се плашимо тога. И 
још, да од њега учимо да је православцем бити врло лепо, јер вера православна 
утемељена је на вери о Господу Исусу Христосу, као Богу љубави, праштања, 
разумевања и наде. Уплитајући своје православно утемељење у својим књигама, 
Достојевски нам је дао реалистичне ликове, мудра прожимања, свакодневницу 
обичног човека, његове бриге и недаће, његову мрачну и светлу страну, а све то 
верно прожимајући снажним психолошким подрхтајима, који настају у човеку. 
Тако на крају, можемо завршити речима овог великана:  

„Само са вером у бесмртност, човек може достићи прави смисао живота.“ 
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Непосредно пре и после Нове године (2015) из штампе су се појавила два 
обимна дијалекатска речника: Речник тимочког говора др Љубише Рајковића 
Кожељца и Речник пиротског говора Драгољуба Златковића. 
 Уместо класичног приказа или осврта на ове књиге, у рубрици Баштина, 
замолили смо ауторе речника за разговор о заједничким питањима, стим  да 
њихове одговоре, у ограниченом обиму, објавимо на страницама Истока. 
 
 Исток. Поштовани пријатељи, честитамо вам на успешно обављеном 
дугогодишњем послу од националног значаја. Реците нам шта научној и 
културној јавности доносе ваше књиге? 

 Љ.Р.К. Ова обимна књига (657 страна), већег формата, доноси нашој 
културној и научној јавности несумњив допринос нашој дијалекатској 
лексикографији и лексикологији. То је, наиме, једногласан закључак њених 
рецензената: академика др Слободана Реметића, доскорашњег директора 
Института за српски језик при САНУ у Београду, др Недељка Богдановића, др 
Момчила Златановића и др Милорада Дешића (који је дуго радио на Академијином 
Речнику). Своју заједничку рецензију Реметић и Богдановић завршили су речима: 
„Др Љубиша Рајковић Кожељац урадио је велики посао, саткан од много поје-
диности, за чије је прикупљање, разумевање, обраду и графичку презентацију било 
потребно веома много времена, труда, знања, средстава – који се, у облику једног 
речника, као отргнути и спасени део усмене културне баштине српског народа 
предаје будућим нараштајима. Сваки добронамеран наћи ће у њему и намирење 
знатижеље и подстицај за нова размишљања.“ Златановић је нашао за сходно да 
каже: „Речник тимочког говора др Љубише Рајковића Кожељца сачињен је научно 
и крајње одговорно“, а Дешић је констатовао: „Ова књига је свакако ауторово 
животно дјело. У њега је уложено много труда и знања и постигнут је научно 
вриједан резултат. Њиме ће српска дијалекатска лексикографија бити богатија за 
једно значајно дјело. И што је још важније: тимочки говор биће сачуван од 
заборава.“ Иначе, књига се појавила у издању неготинског Књижевно-издавачког 
друштва „Лексика“, које је прошле године формирано при Крајинском књижевном 
клубу у Неготину, којем је на челу Горан Вучковић, уредник часописа „Буктиња“.  

 Д.З. Надам се да ће Речник пиротског говора, на коме сам радио читавих 
педесет година уз саветодавну помоћ наших водећих лингвиста, допринети проу-
чавању историје српског језика и његових дијалеката, као и традиционалне 
народне културе пиротског краја и суседних области.  
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 Исток Можете ли нашим читаоцима, од којих је ретко ко у рукама икад 
имао неки дијалекатски речник, макар овлашно представити садржину ваших 
речника, са становишта тематике коју речници обрађују и презентују. 

 Љ.Р.К. Лексичку грађу за „Речник тимочког говора“ прикупљао сам још 
као ђак ниже гимназије, дакле пуних шездесет година. На тај посао подстакли су 
ме написи Маринка Станојевића, који ми је постао узор, те сам његовим стопама и 
сам кренуо. Тумачећи етимологију речи комка, на пример, Станојевић је о лексици 
староштокавских говора (које он, као и Белић, назива дијалектима) напоменуо и 
ово: „Значај ових дијалеката није велики само у погледу фонетике. То вреди и за 
речник њихов. Ко познаје ове дијалекте, а чита старе наше споменике, сваки час 
наиђе на по коју реч заједничку још и једнима и другима, а које у осталим, особито 
централним, дијалектима нашим већ одавно нема.“ („Зборник прилога за позна-
вање Тимочке крајине“, књ. III, Београд, 1931, стр. 98–99) Тај мој рад није остао 
незапажен (видети, рецимо, напис Мирослава Стефановића: „Ради на Речнику 
тимочког говора“, „Тимок“, Зајечар, 30. октобар 1970, стр. 5). Годинама се бавећи 
овим послом, прибрао сам обимну лексичку грађу из Тимока, из које сам понешто 
и објавио (в. „Лексичко богатство тимочко-лужничког говора“, „Развитак“, Зајечар, 
1981, бр. 3, стр. 97–101; Лексикологија и лексикографија /зборник радова са 
научног скупа/, Београд – Нови Сад, 1982, стр. 263–268). 

 У раду „Тимочки говор и правци његовог даљег проучавања“ („Тимочка 
крајина у XIX века“, Београд, 1983) др Недељко Богдановић је, поред осталог, 
написао и следеће: „Иако има више ,приноса речнику тимочког говора’, што су их 
приносили М. Станојевић, Р. Раденковић, Н. Богдановић и други, увек се ту радило 
о диференцијалном приступу лексици, бирано је оно ,чега у речницима нема’. 
Међутим, задатак мора бити комплексније схваћен, а да он тако може бити далеко 
кориснији, показује рад Љ. Рајковића „Лексичко богатство тимочко-лужничког 
говора“, Лексикологија и лексикографија (Зборник реферата), са изнена-
ђујућим богатством лексичких слојева и фондова који једва да су и наглашени, а 
изложени су сталној опасности да не буду прикупљени и проучени.“ (стр. 11) Разуме 
се да је и ово подстицајно на мене деловало да наставим рад на Речнику. 

 Д.З. Настојао сам да лексику пиротског краја што исцрпније забележим и 
што тачније објасним и представим, поштујући основне норме лексикографије. 
Значења речи су у потврдама, реченицама које наводим, а оне истовремено дају 
народни живот: сећања на историјске и драматичне локалне догађаје, на временске 
непогоде, на муку и патњу, на болести и народну медицину, на систем вредности, 
на брак и васпитање, на личности и карактере, на сточарство и друге привредне 
гране, на домаћу радиност, обичаје, веровања, игре, усмено стваралаштво, пре-
дање. Из уста народа и у свакој прилици, непрекидно сам бележио традиционалну 
културу и увек сам имао много примера на располагању, па сам као потврду наво-
дио само оне реченице које истовремено најпотпуније приказују и значење речи и 
народни живот, које су најживотније.  
 
 Исток. Можете ли нам са неколико примера илустровати лексико-
графске чињенице ваших речника? 
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 Љ.Р.К. У књизи „Дародавци из прикрајка“ др Драгиша Витошевић се 
усхићавао лепотом неких речи из тимочког говора, као што су, на пример: седежи-
на (иње), горобрсник (јесењи ветар – пандан пролећном развигорцу), првомрачје 
(сутон), белодробина (особа пегавог лица), слачак (оргазам) итд. Ја сам многе од 
таквих речи, иако су оне дијалекатске, употребљавао у својим текјстовима и у стиху 
и у прози, јер комотно могу да буду и књижевне. Неке од њих су толико изражајне 
да већ саме собом одају песничку слику. 

 Д.З. Ево једне одреднице:  

 време с: 1. метеоролошко време уопште. -Убаво времето дьньс (Км). 2. не-
повољно метеоролошко време. -Бије ли овцу време, и дрча га кажемо, нема да је 
овца (Гос). 3. астрономско време. -Он си је од крај време лош човек (Рос). 4. тре-
нутак. -Са је време, нема више чекање (Ста. Пл). 5. изр. идемо у време измиче 
нам повољан тренутак. -Снег порани, жито не насејамо, идемо веч у време (ВЛк). 
6. изр. из првњо време у почетку. -Из првњо време су се убаво слагали (Зав). 7. 
изр. никакво време неповољно време да се нешто чини. -Са је никакво време за 
длг пут, ћиша, студ, сред-ноч (Јал): мит. средина ноћи, време када излазе утваре. 
-Никакво време, или потајно добо, или сред-ноч, исто је (Зав). 8. изр. од/с време 
на време повремено (али ретко). -Дешава се од време на време да понекоја ко-
пили (Пок). 9. изр. погано време време опште невоље, пропасти. -Погано време 
дојде, ништа се не раџа (Тм). Стану погано време, крај свет (Соп). 10. изр. Пос-
легњо/ѕагњо време време краја света. -Дојде послегњо време, крај свет, никој 
никому не верује (Сре). 11. изр. пьсо време време велике оскудице. -Тегај још беше 
пьсото време (Брл). У пьсото време смо се здали (ЦД). 12. изр. размирно време 
време буна и ратова. -Остало сироче на пет године у размирното време (ВЈ). 13. 
изр. у кратко време/у малко време/у скоро време убрзо, ускоро. -У кратко 
време и жената му умре (Пир). У скоро време че стигне и грашак, обери га (Вој). 14. 
изр. у това време тада, тих година. -У това време бејоше газде, силни (БЧ). 15. 
изр. упогани се време покварити се (време). -Упогани се време, сваћи дьн ћиша 
(Пок).  

 Све речи су акцентоване и иза сваке потврде стоји ознака насеља у коме је 
забележена. Наведени примери у одредници време забележени су у Камику (Км), 
Гостуши (Гос), Станичењу (Ста), Планиници (Пл), Великој Лукањи (ВЛк), Завоју 
(Зав), Покровенику (Пок), Темској (Тм), Сопоту (Соп), Срећковцу (Сре), Брлогу 
(Брл), Церевделу (ЦД), Великом Јовановцу (ВЈ), Пироту (Пир), Војнеговцу (Вој) и 
Барје Чифлику (БЧ).  
 
 Исток. Колико нам је познато, оба речника обрађују исти дијалекатски 
тип (тимочко-лужнички). Претпостављамо да сте имали у рукама речник 
свога саговорника. Какав је однос ових речника у погледу подударности и разлике 
лексичког фонда у њима? 

 Љ.Р.К. У „Речник пиротског говора“ Драгољуба Златковића, који је 
недавно изашао из штампе (у издању Службеног гласника у Београду), нисам 
стекао још никакав увид, тако да не могу судити о томе у каквом односу тај Речник 
стоји према мојем, и обрнуто. Вероватно да ту има и доста, ако не истоветне а оно 
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веома сродне лексике, јер је реч о истом (тимочко-лужничком) говору. У овом 
контексту ваља поменути и „Речник пиротског говора“ Новице Живковића (1987), 
„Лужнички речник“ Драгослава Манића Форског и „Речник пиротског говора“ 
Томислава Панајотовића (2010), као и „Речник тимочког говора“ Јакше Динића 
(1988) и два „Додатка“ том Речнику (ЗГЗб, књ. XXXVI, 1990; СДЗб, XXXVIII, 1992). 
Као што се види, у нашој дијалектолошкој науци лексици тимочко-лужничког 
говора посвећена је изузетна пажња и могло би се рећи да је он у лексикографском 
погледу до сада најистраженији. Поред свега већ објављеног, постоји и рукописна 
збирка речи овог говора коју је сачинио др Дејан Крстић и која такође заслужује да 
буде обелодањена. 

 Д.З. Речници Јакше Динића и Љубише Рајковића дају лексику која је бли-
ска лексици пиротског краја, а у нешто мањој мери сличну лексику даје и 
Црнотравски речник Радослава Стојановића. Пошто ни један од ових речника 
нема ознаке места забележених потврда, уз врло мало изузетака, тешко је гово-
рити о степену блискости појединих ужих и ширих области које се граниче са 
пиротским подручјем. Добро је што је Љубиша Рајковић допунио, иначе врло оби-
ман, Јакшићев речник, и из свога угла дао обимну лексику свога завичаја. Али и 
један и други речник релативно мало дају лексику Буџака, можда најархаичнијег 
дела читаве Старе планине, поготово лексику Ћуштице и Црног Врха, па ће бити 
добро да се приљежније и та лексика забележи.  
 
 Исток. Ваша дела прати и једна занимљивост – они долазе после сличних, 
па чак и истоимених, речника других аутора. Какав је однос ваших речника 
према речницима који им претходе? 

 Љ.Р.К. Мом „Речнику тимочког говора“ претходи обиман „Тимочки 
дијалекатски речник“ из пера Јакше Динића, мог гимназијског професора историје 
(Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008, стр. 921). Мој Речник садржи 
само речи којих нема у Динићевом, тако да су ова два речника компле-
ментарна (мој је допуна Динићевом).  

 Д.З. Прегледавао сам бројне дијалекатске речнике, поготово оне који обу-
хватају веће или мање области источне и јужне Србије (Александар Белић, 
Дијалекти источне и јужне Србије; Новица Живковић: Речник пиротског говора; 
Јакша Динић: Тимочки дијалекатски речник; Радослав Стојановић, Црнотравски 
речник; Брана Митровић, Речник лесковачког говора; Властимир Јовановић, Реч-
ник села Каменице код Ниша). Сваки од аутора има различито образовање, моти-
вацију, способности, средства, па и проблеме. Њихови речници су ми помогли у 
сналажењу, мада не у истој мери. У раду на Речнику пиротског говора настојао сам 
да ублажим или избегнем ограничења неких од претходника, користећи своју 
предност сакупљача усмене народне традиције који добро познаје подручје у коме 
је поникао и у коме непрекидно бележи.   
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 Исток. Повезује вас још једна занимљивост: ваши се речници појављују 
изван институције која је, рекло би се, најпозванија за ову врсту издања. Како 
то тумачите, и каква је ваша сарадња са Аксдемијом наука и Српским ди-
јалектолошким зборником? 

 Љ.Р.К. Што се тиче моје сарадње са САНУ, могу казати да се она највише 
огледала у сарадњи са Одбором за ономастику, који ми је објавио „Ономастику 
Тимока“ (1990), а било је у плану да Институт за српски језик САНУ објави мој 
„Речник тимочког говора“ (пок. др Павле Ивић веома га је позитивно оценио), но 
до тога није дошло услед недостатка финансијских средстава. Препуштен, тако, 
себи, за средства сам морао сам да се изборим. 

 Д.З. Време великог сиромаштва више изазива довитљивост, него што сма-
њује мотивацију. Издавање Речника пиротског говора мимо САНУ и мимо СДЗб је 
диктирала нужда, али је он непрекидно настајао, поготово у финалу, под будним 
оком кадрова САНУ. Моји издавачи, Службени гласник и Општина Пирот, учи-
нили су све што је било могуће да изађе Речник, ничим не нарушавајући стандарде 
САНУ.  
 
 Исток. Спадате у истраживаче српске нематеријалне културне башти-
не и речници о којима је реч долазе као круна вашег бављења народним језиком и 
народном културом. Да ли смо у праву. 

 Љ.Р.К. С обзиром на године у којима сам, можда је мој „Речник тимочког 
говора“ одиста круна мог бављења народним језиком и народном културом. Елем, 
можда је то моја лабудова песма, но радим ја и даље, па – видећемо. 

 Д.З. Речник проистиче из грађе коју сам непрекидно бележио почев од 
априла 1965. године, из мојих већ објављених радова и књига на основу те грађе, и 
из још необјављене грађе. Без тако дугог и непрекидног рада он не би био оно што 
јесте са свим својим предностима и ограничењима.  
 
 Исток. Како оцењујете своје дело, јесте ли с њим задовољни и да ли вам 
предстоји још неки задатак у том смислу? 

 Љ.Р.К. Далеко од тога да сам својим делом потпуно задовољан. Увек се 
може и више и боље. 

 Д.З. Нема места превеликом задовољству, треба наставити рад. Неке обла-
сти народне културе нисам довољно обрадио, па ми предстоји даљи рад на терену, 
а нисам довољно добро прегледао и искористио ни своју врло обимну архиву. На-
дам се да ће ми накнадна теренска истраживања и претраживање те архиве донети, 
по грубој процени, још око 4-6 хиљада речи за евентуално ново издање Речника 
или његову Допуну. 
 
 Наши саговорници љубазно су се одазвали нашој молби и своје одговоре 
доставили нам већ средином марта месеца. После ,,монтирања“ одговора у једин-
ствени текст, осетили смо потребу да из замолимо да одговоре на још једно питање. 
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 Исток. Поштовани сарадници, Рајковићу и Златковићу, ви сте свакако 
људи најобавештенији о материји о којој је реч у источној Србији. За вама нису 
само речници већ и бројне књиге записа народних умотворина. Живите међу 
људима чији говор пратите. Можете ли нам рећи какво је стање и каква је 
судбина народних говора и народне лексике коју сте пратили и у својим 
речницима обрадили. 
 
 Љ.Р.К. Судбина српских дијалекатских говора (староштокавских и старијих 
новоштокавских) позната је: сви су они, као некњижевни, у стању – бржег или спо-
ријег – изумирања. Тај процес је незаустављив. Многе речи из мог „Речника 
тимочког говора“, рецимо, које су пре пола века биле у живој употреби, данас су 
махом већ реткост и код најстаријих житеља Тимока: они их заборављају (јер су се 
изобичајиле) или их са собом у гроб односе. Тимочка села нагло обезљуђују (наро-
чито она планинска), тако да са нестанком сеоског становништва све више нестаје 
и тимочки говор. Но, нека бар остане забележено како је изгледао. 
 

Д.З. Села се готово сасвим празне, поготово планинска, а са њима убрзано 
нестају народни говори и њихова лексика. Досељеници највише насељавају обод 
Пирота, образујући насеље са стране из које долазе. Тако су настала насеља Радин 
Дол (преовлађују досељеници из Буџака и Топлог Дола), Провалија (преовлађују 
досељеници из Средњег висока); Шађине воденице (преовлађују досељеници из 
Гостуше); Нови Завој (преовлађују досељеници из Завоја), Прчевац и Ђерам (пре-
овлађују досељеници из Горњег висока); Рогоз (преовлађују досељеници из слива 
Јерме и Горњег понишавља), Барје (преовлађују досељеници са обронака Влашке 
планине). Досељеници из лужничких села сасвим су преплавили приградско село 
Гњилан и спојили га са Пиротом, а досељеници из слива Јерме преплавили су 
оближње село Пољску Ржану. Говор улице, игре и свакодневне комуникације утиче 
да се сродни говори сваког од тих насеља, постепено и кроз генерације, сливају у 
један говор, различит од говора других насеља око Пирота. Честе женидбе и удадбе 
између различитих насеља на ободу Пирота нарушавају могуће стварање нових го-
вора, јер се код генерација које настају из таквих бракова јако разликује мајчин од 
очевог говора. Ситуацију додатно компликују школовање, дружење на нивоу града, 
честа путовања, и притисак медија и интернета. У даљој будућности треба очеки-
вати постепено сливање свих говора у један, који ће имати много више црта 
старопланинских говора, него говора осталог подручја, и који ће све више губити 
типичне одлике пиротског говора приближавајући се књижевном језику. Процес 
даљег развоја пиротског говора зависиће од брзине економског развоја, образо-
вања и систематског неговања локалне традиције.  
 

Исток. На крају, редакција са нестрпљењем очекује  ваше мишљење о 
Истоку – часопису за књижевност, уметност и баштину у оквиру укупне пери-
одике овакве врсте код нас, тј. колики је, по вашем мишљењу,  његов допринос на 
презентацији и неговању  књижевности и уметности уопште као и на презен-
тацији, неговању и очувању духовне и материјалне баштине. 
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Љ.Р.К. Више сам него одушевљен новопокренутим часописом Исток: већ 
од првог броја се јасно види да ће то бити један од најбољих часописа у Србији. 
Задивљен сам и квалитетом и самом уређивачком концепцијом. Од јутра се дан 
познаје, те сам посве сигуран да ће овај часопис из броја у број бити све бољи. Од 
срца честитам уредништву на досадашњем раду и најискреније му желим нове 
радне успехе, у које нимало не сумњам. Није лако у овој беспарици, али без ентузи-
јазма – ништа! 
 

Д.З. У рукама имам број 2-4 и на основу њега дајем оцену. Часопис Исток 
има добар формат, добар обим, леп изглед, добру стратегију, занимљиве 
рубрике, и квалитет објављених радова је, en general, на високом нивоу. У односу 
на осталу периодику ове врсте не изгледа нимало инфериоран. Допада ми се 
инвестирање у интелектуално достојанство источне Србије, у подстицање и него-
вање књижевних и уметничких талената, и у очување и представљање културне 
баштине. Исток почиње да ствара повољну климу за афирмацију нове генерације 
књижевника, уметника, културолога и истраживача традиционалне културе срп-
ског истока. Уредништву желим далековидост, доследност и добре критеријуме у 
постизању постављених циљева. И, наравно, дуг век и добар глас.  
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ГРЧКИ ЈЕЗИЧКИ СЛОЈЕВИ  
У ИМЕНИМА ВОДА ТИМОЧКОГ СЛИВА 

 

Јакша Динић 
 

 
Хидронимија слива реке Тимока у високом 

проценту је српска, са извесном дозом страних 
елемената, међу којима je грчко учешће скромно.  

Иако је грчки језик био један од најстаријих 
језика на Балканском полуострву, који је, сем у 
Грчкој, био распрострањен у целокупном при-
морском појасу Балкана, као добрим делом и у 
унутрашњости, временом се повлачио пред ла-
тинским језиком, тако да је коначна граница (Ји-
речекова граница) међу њима конституисана од 
Љеша на Липљан, па између Беле Паланке и Пи-
рота даље планином Балканом на Црно море. Се-
верно од те линије владао је утицај латинског 
језика, јужно одатле, грчког. Тимочка Крајина је, 
дакле,  припадала сфери латинског језичког 
утицаја, али њени јужни крајеви нису били тако 
далеко од те разграничавајуће линије, кoja се не сме схватити као искључива црта, него 
као међа преко које је било обострано прекограничних језичких утицаја и старих 
језичких заостатака, и отуда није чудно да се, између осталог, највећи број 
етнотопонима од грчког имена налази у њеним јужним деловима, па се јављају: Грци, 
махала у селу Васиљу; Грци, махала у Горњој Каменици; Грци, заселак у сврљишком 
селу Извору; Грчка Мала, заселак у сврљишком селу Лукову; Грцћи рт / Грцћерт, рт 
у селу Дејановцу; Грћиња падина, пашњаци у једној падини такође села Дејановца; 
Грчко, шума у сврљишком селу Преконоги; Грчћи кладанац, извор у каланском селу 
Црном Врху; Грћиња црква, остаци старе сакралне грађевине у селу Радичевцу, за коју 
се мисли да ју је подигла или откопала нека жена по имену Грћиња. 

Утицај грчког имена био je још већи у антропонимији. Само у Заглавку је у 
ранијем периоду 38 жена носило име Грћиња, а то се име среће се и по Тимоку и око 
Зајечара. 

То стоји у вези са општеприхваћеним мишљењем да је позајмљивање речи веће 
између два суседна језика него између удaљенијих и да је концентрација већа у самим 
пограничним областима тих суседних језика.56   

Грецизми су у наш језик продирали у двe верзије: ученој и народској. То долази 
од грчке диглосије. Улазили су у четири временске фазе (старовековна, сред-
њовековна, нововековна, модерна).57 Ишли су  директно или индиректно, тј. преко 

                                                        
56 А. Н. Соболев, Балканская лексика в ареальном и ареально-типологическом освещении, Вопросы 
языкознания 2, март-априль, Москва 2001, стр. 61. 
57 Ј. Влајић-Поповић, Грецизми у српском језику. Јужнословенски филолог LXV, Београд 2009, стр. 
388-390. 
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неког другог језика. Најбројнији су турски грецизми, тj. грчке речи позајмљене из 
турског језика.58 Може бити да је грчки утицај на овдашњу топонимију раније био и 
већи него што се то данас види, међутим, топонимија није вечна категорија, она није 
дата једном за свагда, са изменама становништва и протоком времена она се мења, уз 
постојање категорија које се јаче или слабије одупиру. Један број грчких слојева у 
нашој топонимији сасвим је јасан, неки су прилично замагљени, прекривени патином 
или наслагама других језика, а неки могу бити и спорни. Међутим, и поред свега, 
знатан број грчких речи остао је, и до дана данашњег се задржао у нашем језику. Mноге 
обичне речи толико су се уклопиле, да ми и не знамо да су грчког порекла, например 
реч потес није ништа друго него грчко ὑπόϑεσις, ливада је грчки акузатив λιβάδα, 
авлија грчко ἀυλή.59  

Овде износимо неколико хидронима у којима се, у већој или мањој мери, 
назиру грчки језички утицаји. Њихова концентрација најгушћа је у горњем делу 
слива. 

 
АВЛИЈАШЕВА БАРА 

 
Авлијашева бара се налази у црноречком селу Кривом Виру (ИМР 194).60 

Сличног гласовног склопа, као што је њен први члан,  јавља се у тимочком крају још 
неколико топонима: Авлија, коса под ливадама и шумом у заглавским селима 
Дрвнику и Градишту,61 Авлија обрадива земља и шума у селу Николичеву,62 Авлиште, 
место на коме се налази сеоско гробље у селу Стогазовцу,63 као и насељено место 
Авлија у Босни.64  

Српске речи које означавају ограђен простор испред куће су: двор (народна 
песма каже: „Двори су му у пелин зарасли“), двориште и обор. Међутим, ни једна се 
не може употребити да објасни први члан хидронима. То нас упућује да његову основу 
потражимо у неком другом jeзику.  

У грчком језику се за двориште употребљава реч ἡ ἀυλή (Сенц 136).65 Она се 
спомиње још код Хомера.66 У његовој Одисеји се  говори, да док је Одисеј са друговима 
чекао у пећини, Полифем се вратио са паше и све је овце и њихове младунце утерао 
унутра, а јарце и овнове оставио ἒκτοθεν ἀυλῆς67 „напољу у дворишту.“ Реч може да 
значи joш и „стан, обитавалиште.“ У хомерско доба ἂγραυλος је онај који ноћи у пољу, 
тј. сељак.68 

Именица ἀυλή није директно из грчког ушла у наш језик. Њу су најпре, са 
истим значењем, преузели Турци.69 Она у њиховом језику гласи avli.70 После тога из 
турскога је прешла у наш језик, као авлија, али то се одиграло на тај начин што је 
                                                        
58 Idem 391. 
59 М. Будимир, Са балканских источника, Београд 1969, стр. 10. 
60 Ј. Динић, Имена река и других вода у поречју Тимока, ОП XXI, Београд 2011.  
61 Ј. Динић, Ономастика Заглавка, ОП XVII, Београд 2004, стр. 175, 231.  
62 Ј. Динић, Топоними Црноречја, рукопис у Одбору за ономастику САНУ, Зајечар 2011, стр. 314. 
63 Ј. Динић, Тпонимија западног дела књажевачке територије. Необјављена грађа. 
64 Imenik naseljenih mesta u SFRJ, priredio Rastko Grujić, Sl. list SFRJ. 9. 
65 S. Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb 1910, reprint 1988.  
66 P. Chantraine, Dictionarie etymologique de la langue grecque, historie des mots, Tom I A-Δ, Paris 1968, 
p. 139.  
67 Homer, Odyssey IX, 239. 
68 Е. Boisacq,  Dictyionnaire etymologique de la langue grecque, Heidelberg, Paris 1916. 100. 
69 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I-IV, Zagreb 1971-1974, 1, 78. 
70 А. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku, Sarajevo 1973.  
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турско avli проширено додавањем деклинацијског додатка –ја.71 Реч авлија се не 
појављује у српском језику пре турског периода.72 

Е сада, од авлија настала је у српском језику радна именица авлијаш,  за коју 
Речник Матице српске73 даје одговор:  авлијаш „један од оних који станују у становима 
истог дворишта.“ Од nomina agentis настао je антропоним Авлијаш (да ли надимак или 
лично име, то није баш јасно). Данас, међутим, знaмо да у Београду више личности 
носи презиме Авлијаш.74  

Додавањем придевског суфикса –ева на Авлијаш настаје  посесив  женскога 
рода: Авлијашева, који улази у први члан хидронима Авлијашева бара. Дакле, бара 
која је добила име према неком Авлијашу, или је припадала неком Авлијашу.  

Реч авлија је у ствари из терминологије грађевинарства, a како је та терми-
нологија на Балкану највећма турскога порекла, то је она ушла и у друге језике: рум. 
avlie, буг. авлия, алб. avlli.75 Реч је ие. корена *aulo-s одакле још настају улица и уљаник 
„пчелињак“ (кошница као шупље дрво у коме пчеле праве мед)76 и упоређује се са гр. ἀυλῶν „jaруга.“77 

 
АРНИЧЈЕ 
 
Арничје је извор у сврљишком селу Грбавчу (ИМР 196). Месна имена која гласе 

Арничје углавном се односе на пољане, утрине или њиве. Oвде изузетно на извор. 
Арничје је у ствари колектив од апелатива арница који значи: „гола земља, пуста 
пољана, напуштена њива, простор у шуми за испашу стоке.“78 Наши речници српског 
језика (Вук79 и РМС) немају одредницу арница. Оба имају одредницу орница са 
значењем „ораница.“80 У Речнику српскохрватског књижевног и народног језика 
САНУ, такође је дата само одредница орница, са два значења „1. горњи слој плодне 
обрадиве земље који се оре – ораница, 2. запуштено земљиште које се не обрађује, 
запуштена њива.“81  

У основи арнице/орнице је грчка именица ὁ ἀρνειός, ἀρνηός „ован,“ а такође τό ἀρνίον „јаре; руно; са превојем основе ἀρν- у ἀρήν- онда и ἀρήν, ἀρνός „овца.“82 Од грчке 
основе ἀρν-  и српског именичког суфикса -ица насто je апелатив арница „чистина, 
пуста пољана, утрина, пашњак,“ што је у потпуној семантичкој сагласности са овцама 
које пасу на пашњаку.83 Постоји и биљка арника, из породице Asteraceae, са око 30 

                                                        
71 Skok 1, 742. 
72 Етимолошки речник српског језика 1, Београд 2003, стр. 54.  
73 Речник српскохрватског књижевног језика 1-6, Матица српска, Нови Сад 1969-1976.  
74 Tel. imenik Beograd 2005, s. n.  
75 Skok 1, 78. 
76 Skok 3, 543. 
77 Skok 3, 542; М. Фасмер Этимологический словарь русского языка  I-IV пер. с нем. и доп. О. Н.  
Трубачева / под ред. и предисл. Б. А. Ларина, Прогрес 1986,  IV -159-160.  
78 ЕРСЈ 1, 210. 
79 В. Ст. Караџић, Српски рјечник истумачен немачкијем и латинскијем  ријечима, четврто државно 
издање, Београд 1935. 
80 Вук 483; РМС 4, 190. 
81 Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности 18, 
223.  
82 Senc 122. 
83 Такво мишљење је изнео проф. Светозар Георгијевић, а прихватио и проф. Н. Богдановић у 
Микротопонимија Сврљига ОП 18. Београд 2005, стр. 90.  
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врста, од којих је најпознатија Arnica montana.84 Њено се име такође изводи од грчке 
речи ἀρνός „јагње,“ због листова обраслих финим, меким длачицама. Не знамо да ли 
ова биљка расте око извора.  

Петар Скок у тумачењу овога појма, задржавајући се само на облику орница, 
ствар решава искључиво језичким средствима на тај начин што у основу ставља глагол 
орати, при чему изведеницa oд основе: ор- придев, управо парт. през. на -аћи гласи 
ораћи (ораћа земља) = поименичено орачица; поименичен парт. перф. пас. ораница 
„ораница.“ На -ьн оран „arabilis“ поименичeн на -ica ornica „ораница.“85  

Mеђутим, према ЕРСЈ 1, 210, арница долази од грецизма арнисати „оставити“ 
од гр. ἀρνησ-, основе аориста ἀρνέομαι „одрицати се,“ (с тим што тај глагол има још 
неколико значења која не стоје у међусобној највећој сагласности: рећи не, нијекати, 
стога „а) одбијати, одрећи, бранити, кратити, б) тајати, побашити, затајити,“)86 што у 
крајњој линији треба да значи, напустити обраду њиве, оставити њиву да одлежи, 
претворити је у пашњак, у пољану, иако свако од ових значења то не захтева. Проблем 
је, међутим, у директној вези са појавом плодореда у пољоривреди. Још Римљани су 
уочили да се једна иста култура на једној парцели не може сејати непрестано, па пошто 
нису имали за стрмна жита пандан у окопавинама (кукуруз се појавио 1.555 година 
после Цезара) они су увели праксу да земљу неко време ору и сеју, а затим је неко време 
оставе да одмори, да ојaча и да је истовремено претворе у пашњак, за исхрану стоке. 
То није било одбацивање њиве, то је било препуштање, да не кажемо „даривање“ њиве 
овцама на неко време. Тако је, гледано у поједностављеним релацијама, нека 
пољопривредна површина једне године могла бити ораница, а неко време арница 
(орница), тј. пашњак. Ово објашњење, у семантичком смислу, ублажава ставове 
између двеју различитих грчких основа које довде до истог решења арнице/орнице, тј. 
до пољане.  

Трба имати у виду колико је антички, милионски, град Рим морао чинити 
напора да би обезбедио становништву неопходни хлеб и месо. Стада и крда су блејала 
и мукала у ближој и даљој околини и по целом царству, да би се обезбедила храна. 
Није да није имало где стада да пасу, али је било неопходно да су на неким парцелама 
морала пасти, да би после неколико година оне биле плодне оранице. 

На крају да поновимо, да су арница и орница једно те исто, и промена ини-
цијалног самогласника ништа не мења у значењу; објекат је и даље пољана, утрина 
итд. До промене а > о дошло је из разлога што је а као ненаглашено лако подлегло 
промени у о, као у примеру ашов : ошов „пољопривредна алатка којом се риља.“ Има 
крајева у Заглавку где се за пољану увек каже арница, и крајева где се за пољану увек 
вели орница. То је у вези замене а- > о-. 

Овде се топоним *Арничје, са пољане, пренео на хидроним Арничје. 
 
БАЛАНОВ ПОТОК 
 
 То је малени поток у селу Вратарници (ИМР 197). Од основе βάλαν- грчког 

апелатива ἡ βάλανος „жир,“ (βᾰλᾰνη-φάγος „који се жиром храни,“)87 настало је ЛИ 
Балан. Грчка реч βάλανος настала од ие. корена *gṷel- од кога су постале  лат. glans, 

                                                        
84 Д. Симоновић, Ботанички речник, Београд 1959, стр. 47; Ј. Туцаков, Лечење биљем, Београд 1977, 
стр. 248. 
85 Skok 2, 563. 
86 Senc 122. 
87 Senc s. v. 
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лит. gile, стпрус. gile, арм. kalin, прасл. želǫd, само другачијег превоја.88 То лично име 
се у облику Бала први пут помиње у Жичкој повељи краља Стефана Првовенчаног и 
односи се на некога Влаха којега је он, заједно са другим сељацима, даровао 
манастиру.89 Од имена Балан помоћу суфикса –ов постао je присвојни придев Ба-
ланов, који је ушао у први члан хидронимске синтагме Баланов поток. Биће да је у 
време настајања хидронима поток текао кроз густу храстову шуму, која је обилато 
рађала жир, који је мештанима служио за исхрану свиња и у народној медицини, или 
је пак тај Балан имао неке односе са тим потоком, власничке напр. 

Од ЛИ Балан, су настали и други топоними: село Балановац код Књажевца (Ј. 
Д.), поток Балановац, лева притоке Сиколске реке (ИМР 197) и Балановачка река, 
саставница Грезанске реке, леве притоке Сврљишког Тимока, код Књажевца (ИМР 
197). 

Да је жир могао учествовати у стварању личног имена потврде нам дају пре-
зимена: Жирански, Жиравац, Жирнић, Жирорађа, Жировац, Жировић.90 

 
БАТЕЈ 
 
Батеј је мали поточић који иде једном уском и дубоком урвином и као лева 

притока улива се у Дебеличку реку, више села. Рано пресушује и добрим делом године 
је без воде. Само кад падају јаке кише и када се топе касни тупижнички снегови он 
нарасте. На војним секцијама је представљен испрекиданом линијом и без имена. 
Неки истраживачи тимочке топонимије Батеј и не записују као поток,91 већ као њиве 
и шуму. Није онда јасно на основу чега је Јован Мишковић92 1881. године Батеј 
прогласио извориштем Дебеличке реке „Глава јој је (Дебелици – Ј. Д.93) поток Батеј,“94 
кад се иначе зна, а и на свим картама је касније нацртано да је Мањинска река у ствари 
горњи ток Дебеличке реке и да би јој стога почетак требало тражити негде испод 
Маглена. Иако то није најбитније за нашу тему, јер нас првенствено интересује 
настанак имена потока Батеја, оно са њом има важне везе. 

Назив потока произилази из његове хидролошке осцилације, када је сув, он је 
миран, а кад нарасте, од киша или снегова, он је бујан. У тимочком говору постоји 
глагол батее95 (3. sing. praes.) „отиче, натиче (буја као отеклина), надима се, нараста“ 
и у директној је вези са називом потока, поток батее „нараста,“ он набатее „нарасте.“ 
Тај наш глагол је у вези са стсл. РАЗБОТѢТИ „постати дебео, плодан,“ БОТѢНИѤ 
„бујање растиња,“ ст. рус. БОТѢТИ „дебљати, бујати, брекнути,“ што иде из прасл. 
botěti,96 са значењима „надути се, надувати се.“97  

Горе навођени словенски глаголи, из разних епоха, стоје  у вези са грчким 
придевом βαθύς, са значењем „дубок,“ тј. „обилан,“98 као што је вода потока Батеја 
                                                        
88 Skok 3, 675; Boisacq 113; Chantraine 160. 
89 Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских 1-3, Београд 1862-1864, 1, 22; F. Miklosich, 
Monumenta Serbica spectanctia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858, стр. 22.  
90 Теl. imenik Beograd, 2005, стр. 1715. 
91 Љ. Рајковић, Ономастика Тимока, ОП XI, Београд 1990, стр. 178. 
92 Јован Мишковић, генерал српске војске и председник Српске академије наука. 
93 Мишковић Дебеличку реко назива једноставно - Дебелица. 
94 Ј. Мишковић, Књажевачки округ, Гласник Српског ученог друштва књ. XLIX, Београд 1881, стр. 69. 
95 Ј. Динић, Тимочки дијалекатски речник, Београд 2008, стр. 20. Примери из Речника:  „Нога му 
почела модрее и батее“. „Нагазила га крава, па му нога набатела.“ 
96 ЕРСЈ 1,  244. 
97 SP I, 341. 
98 Senc 148. 
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бујна и дубока бивала, када надође, кад набатее. Како тај грчки придев поред тога што 
значи „дубок,“ значи и „висок“ (зависно од тачке посматрања објекта), то у нашој 
ситуацији налази леп пример кад у једном тренутку можемо рећи: вода је дубока, тј. 
вода има висок водостај. Тој семантици припомажу и придевски деривати као: βᾰϑῠ-
δινήεις и βαϑυδίνης „са дубоким вировима,“ βαθυ-ρείτης „који дубоко или обилно тече.99 
По  мишљењу Фасмера, рус. ботеть је, праисконско словенско образовање,100 док по 
једној другој теорији  грчки придев βαθύς своју основу највероватније има у пие. 
*gtcmbh-.101 

Све горе речено казује да је Батеј поток који повремено батее, који буја, у 
ствари да је то бујичав поток, и да је по тој особини својој и добио име, у некој давној 
прошлости. Можемо нагађати, да је Мишковић, или неко од његових официра 
картографа, затекао Батеј баш кад је био набујао, и у том моменту био већи од 
Мањиначке реке, и лако га  као таквог прогласио извориштем Дебеличке реке. 

 
ГЕНЧИЋЕВА ЧЕСМА 
 
Генчићева чесма се налази до Прлитског потока у атару села Великог Извора 

(ИМР 218). Доста често великоизворско име Генча, које је прерасло у, такође 
фреквентно, презиме Генчић, води порекло од грчке речи ἡ γενεά „род, порекло, 
племе,  породица, лоза; поколење,“102 у латинском gens „исто“ (Divković 447).103 По 
томе презиме Генчић значило би „коленовић,“ „племенити.“ Помоћу суфикса -ева 
презиме је прешло у посесив ж. рода, који је као први члан ушао у хидроним Генчићева 
чесма. Ту је чесму подигао бивши министар српске владе Ђорђе Генчић.    

 
ДАБИНАЦ 
 
У катастарским књигама овај топоним је записан као Давинац. То је у ствари 

копривнички поток који тече кроз поље Дабинац и, одлазећи на југ, утиче у 
Јелашничку реку, са којом се после улива у Велики Тимок (ИМР 234). Хидроним се, 
дакле,  јавља у две варијанте, са –б– и са –в–. У основи се налази грчки фитоним ἡ 
δάφνη, „ловорово дрво,“104 одакле долази грчко ЛИ Δάφνη, нимфа, кћи речног бога 
Пенеја, Аполонова љубавница, претворена у ловор δάφνη. Према античком имену 
нимфе Дафне настало је српско ж. ЛИ Дафина / Давина, а према њему мушко ЛИ 
Давин.105 Проширењем ЛИ Давин на –ац настаје хидроним Давинац / Дабинац. Од 
исте основе су ојконими: Дабиновац код Струмице106 и Давинска маала у врањском 
селу Давидовцу,107 као и презимена Дабиновић и Давинић.108 

Замена б са в, у имену хидронима је у ствари промена која се врши међу 
лабијалима у дијалектима, као у примерима: утубио сам : утувио сам «схватио сам, 

                                                        
99 Senc, s. v. 
100 Фасмер 1, 200-201. 
101 Chantraine 156. 
102 Senc s. v. 
103 M. Divković, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 1900, reprint 1980. 
104 Senc s. v. 
105 Према М. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1973, ово је име јужних крајева Србије. 
106 IМ s. n. 
107 J. Маринковић, Микротопонимија Врања, ОП Х, Београд 1989, стр. 95. 
108 Tel. imenik  Beograd, 2005,  str. 225, 236 
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запамтио сам,»109 џезба : џезва, трезвено : трезбено,110 резерба : резерва,111 а може се 
посматрати и као бетацизам/витацизам у српском језику. 

 
ДРПИНАЦ 
 
Дрпинац је извор од којега настаје поток, дeсна притока Сврљишког Тимока 

(ИМР 229). Прасловенски имперфективни глагол *dьrpati112 и српски дрпати „грубом 
и неконтролисаном кретњом вући, потезати, кидати“ у блиском су сродству са грчким 
глаголима δρύπτω, δρέπω113 „грепсти, дрпати, отргнути.“ Поствербал од дрпати је 
дрпа m „онај који је дроњав, дрпав, ритав,“ одатле антропоним (лично име, презиме 
или надимак) *Дрпа. (У Књажевцу је постојао надимак Дрпна – Драђи Дрпна,114 у Д. 
Каменици породични надимак Дрпаљће,115 у Београду три лица носе презиме Дрпа).116 
Додавањем суфикса –ин на антропоним Дрпа настаје придев Дрпин, одакле 
поименичењем на -ац: Дрпинац. 

  
КЕФАЛОВ ДОЛ 
 
Кефалов дол је поток у селу Великом Извору (ИМР 241).  Кефал је у Великом 

Извору свакако био нечији лични надимак, чију основу треба видети у грчкој именици ἡ κεφᾰλή „глава.“117 Тај Кефал је можда заиста био глават или можда мудар, када је 
добио такав надимак. Или је надимак скраћени облика од грецизма кефалија (у 
средњовековној Србији највиши представник локалне власти), а настао је од гр. 
κεφᾰλή проширењем на -ја, тј. деклинацијским додатком на именицу.118 И грчко 
острво у Јонском мору Кефалија је добило име по томе што има облик главе неке 
животиње. У античкој Грчкој је постојало лично име Κέφαλοσ. Он је био атински 
државник. Придевским суфиксом -ов на Кефал настаје придев Кефалов, који улази у 
топономастичке синтагме Кефалов дол и Кефалова бара, такође у Великом Извору.  

 
ЛАЋИЈА / ЛЕЋИЈА 

 
Именица лаћија, или како се чешће изговара лећија, у селима Равном Бучју, 

Црном Врху, Јањи и другим источним каланским селима, означава првенствено 
извор, али и поточић који из њега настаје, а понекад и његову долиницу и околно 
влажно земљиште.“ Ова је именица прерасла у хидроним Лаћија/Лећија, извор и 
поток у Равном Бучју. Међутим, како на том простору има доста извора тј. ла-
ћија/лећија (изворишно подручје Трговишког Тимока) то су оне прерасле у двочлане 
хидрониме, у којима је лећија остала основни члан. а придев који стоји уз њу омогућује 
да се једна лећија разликује од друге, па смо записали: Голема лећија, Дебелортска 

                                                        
109 П. Ивић, Ж. Бошњаковић, Г. Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта, СДЗб 
XL Београд 1994, стр. 403.  
110 С. Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб XXXI, Београд 1986, стр. 210. 
111 Н. Богдановић, Говор, Алексиначког Поморавља, СДЗб XXXIII, Београд 1987, стр. 103. 
112 Этимологический словарь славянских языков 1-30, Москва 1974-2003, 5, 225.  
113 Idem 5, 225. 
114 Ј. Д. Необјављена грађа Јакше Динића. 
115 Ј. Динић, Заглавак 216. 
116 Tel. imenik  Beograd, 2005, стр. 281 
117 Senc s. v. 
118 Skok 1, 742. 
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лећија, Деда-Илијина лећија, Златкова лећија, Кусортска лећија, Неина лаћија, 
Прилепска лећија, Станкова лећија, Стањева лећија, Угринова лећија, Цветкова 
лећија, Џелепска лећија, Џерекарска лећија (ИМР s. v.).  

Сад се поставља питање порекла речи лаћија/лећија, да ли је она словенска или 
нечија друга. У грчком језику постоји именица ὁ λάκκος, „рупа за воду, јама, цистерна, 
силос“ (< *λακṷο·ς). Као индоевропска реч јавља се и у другим језицима, у скоро 
сличном гласовном склопу:  лат. lacus -us“ језеро, базен,“ ирл. loch „jeзеро,“ лит. lacuna 
„ископина, бара, језеро,“ ст. сакс. lagu „језеро“ (< ie *lagú-) ст. норд. logr „језеро, вода,“ 
прасл. loky „локва, јама кишнице,“ стслав. буг. срп. lokva „барица (после кише). 
Улегнуће,  депресија спада у групу ие. *(ŏ)lěq- „савити, уврнути; кривина.“119 

Настанак имена из прасл. *loky отежава то што се одатле могу правити изве-
денице само од две основе: lok- и lokv-,120 а нама је у првом слогу неопходан 
самогласник а, због тога сматрамо да наш апелатив настаје од грчке речи λάκκος, 
односно од основе λάκκ-. Кад се ова основа (у којој се гемината стегла у једно к) λάκ- 
(лак-) прошири именичким суфиксом -ијa настаје лакија. Међутим, у тимочком го-
вору се к испред и претвара у ћ (као: киша > ћиша, ракија > рећија), па се добија лаћија. 
Од лаћија се лако прелази у лећија, јер се први самогласник а, као ненаглашен, отвара 
и прелази у  е:  лећија.  

Oд исте грчке речи λάκκος, односно од њене основе λάκ- настао је апелатив 
лакомица „бочни канал који служи за испуштање виша воде из јаруге која доводи воду 
на воденицу или млин.“ И лакомица је прерасла у хидроним, па налазимо: Лакомица, 
канал који служи за испуштање вишка воде из јаруге, пре млина у селу Великом 
Извору (ИМР 250); Лакомица, канал за испуштање вишка воде из јаруге, пре 
Милошевићевог млина у Зајечару (Ј. Д.); Лакомица, канал за испуштање вишка воде 
из јаруге, пре Лаловићевог млина у Зајечару (Ј. Д.) и  Лакомица, поток у селу Злоту 
(ИМР 250). Лакомица је и левак кроз који се сипа вино у буре или у бардак (Вук). 

 
ЛАЛОШОВЦИ, 
 
Лалошовци су једна гола страна у заглавском селу Балинцу, у новије време 

пошумљена, којом протиче истоимени поточић (ИМР 250).  То је имање, можда, 
припадало некадашњој, данас непостојећој, породици Лалошовци. Име Лалош се 
спомиње још у Дечанским хрисовуљама.121Данас се у Београду двоје телефонских 
претплатника презива Лалош, а скоро двадесетак Лалошевић.122 Име Лалош је грчког 
порекла и иде од речи  λάλος, 1. „брбљив,“ 2. касније „који има дар говора,“123 λαλεῖν 
„брбљати“, λαλῖα „тепање,“ λαλαγή „жамор,“ λαλαγεῖν „цвркут птица.“ Грчке речи 
пренеле су се у многе европске језике: лат. lallare „успаванка,“ lallus m или –us „песма 
хранитељке“, нем. lalen „муцати, бити мутав, лит. lalúti „муцати,“124 енг. lullaby 
„успаванка,“125 рус. лáла „брбљивац,“ срп. лáлати „брбљати,“126 слн. lalotat 

                                                        
119 Boisacq,. 552-553 ; Chantraine,. 615; E. R. Wharton, Etyma graeca, an etymological lexicon of classical 
geek, London 1890, p. 78.  
120 Skok 2, 315. 
121 Дечанске хрисовуље, издао Милош С. Милојевић, Гласник Српског ученог друштва, друго одељење, 
књ. 12, Београд 1880, стр, 37, 111. 
122 Тел. именик Београд 2005, s. n. 
123 Senc s. v. 
124 Boisacq 553. 
125 Etyma graeca 78. 
126 Skok 2, 255, лалати веже за дечји говор. 
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„брбљати,“127 буг. лаладжия „човек који много говори.“128 У саснскриту: lalallă, 
ономатопеја која подражава муцање.129 Лично име Лалош130 настало је од говорних 
особина носиоца, које су пластично изражене грчким и другим речима, и означавају 
пре свега брбљивца, а можда и муцавца. Суфиксом -ов од Лалош постаје посесив 
Лалошов, поименичен на -ац *Лалошовац у мн. Лалошовци, што се после пренело на 
поток. 

 
МАНАСТИР 
 
Манастир је врело у каланском селу Равном Бучју (ИМР 256).  Манастир се 

често појављује у микротопонимији. У испитиваном подручју током средњег века 
више пута. Има и рушевина црквених грађевина на разним местима, које се именују 
као Манастир. Манастире спомињу и турски пописи, али понекада без ближих 
података, тако да их је данас тешко убицирати. Попис из 1560. године наводи, 
например, у нахији Црна Река четири манастира: Калајево, Ловац, Јагода и Чума,131 
али ни за један не знамо где је био. И на овом месту, у Равном Бучју, сем назива немамо 
никаквих других доказа о постојању неког црквеног објекта, по коме би извор добио 
име. Манастир је балканска реч позајмљена од грчког μοναστήριον,  стслав. monastyr, 
буг. manastir, алб. monoshtir, тур. monastir,132 рум. mănăstire.133 Код нас су позната и 
презимена Манастирац и Манастирлић.134  

 
ПЕРКАШ 
 
Пaшњак и поток у заглавском селу Дрвнику зову се Перкаш (ИМР 267). Основа 

овог топонима је грчка и гласи περκ-. Она може бити узета од придева περκνός 
„шарен“135 „црнкаст“136 (> лат. perca, врста рибе у приморју137), отуда у тимочком 
говору придев перес, -та, -то „шарен; пегав,“ перашка „шарено ускршње јаје,“ перка 
„крава са пегом на челу“ и име таквој крави, перча „во са пегом на челу“ и име таквом 
волу, или пак од именице ὁ περκνός са значењем „некакав (мрк) орао.“138  Основи περκ- 
се додаје суфикс -аш те се добије назив пашњака Перкаш. Питање семантике, 
међутим, може бити нешто компликованије, јер нас ставља пред избор основе: придев 
или именица, то јест, да ли име потиче, евентуално, од имена вола/краве 
Перча/Перка или је дошло по суром орлу. И једно и друго је могуће. Становништво 
села Дрвника је земљорадничко - сточарско. Во је био значајан чинилац при обради 
земље (крава се ређе чувала, или никако). Од вола је зависио опстанак породице, стога 
је он нежно пажен и називан благом и давана су му лепа имена. Во Перча је пасао на 
томе пашњаку и ту оставио своје име. Перкаш је, дакле, пашњак на коме су пасли 
                                                        
127 Фасмер 2, 453-454.  
128 Български тълковен речник, s. v. 
129 Е. Boisacq. 553. 
130 М. Šimundić, Dio davnih osobnih imena iz šibenskog kraja, Ономатолошки прилози ХI, Београд 1990, 
стр. 27, име Лалош убраја у стара имена. 
131 Д. Б. Лукач, Видин и Видинският санджак през 15-16 век, София 1975, стр. 107.  
132 Skok, 2, 453.. 
133 Dicţionare a la limbii române, dex online, s. v. 
134 Теl. imenik Beograd, 2005, str.  764. 
135 Senc 748. 
136 Skok 2, 640. 
137 Ibid. 
138 Senc 748. 
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волови. До најновијих времена ту су се напасали волови рабаџија на повратку из 
Књажевца, куда су били одвезли дрва на продају. 

Са друге стране, име је могло потећи од орла, јер је шири предео каменит, пун 
литица, пећина и кањона, где су могли живети орлови. Подсетимо се да је суседно село 
Горња Соколовица у средњем веку можда било центар соколарства у Заглавку. То нам 
потврђују турски пописи XV-XVI века, који казују да су у суседним селима тимарници 
били доганџи или доганџи оглу (doğan на турском „соко,“ doğançi „соколар,“ doğançi 
oglu „старешина соколара“). Тако је у Причевцу тимарник био Ахмет, син доганџи 
Хазара, у Старом Кориту доганџи Јакуб, а у суседном селу Витонцу (које данас више не 
постоји) доганџи-оглу Илијас.139 У том случају лако је  могао соко бити сматран орлом, 
поготову због његових карактеристика које га стављају и испред орла. Он је најбржа 
птица на свету, у ствари најбржи живи створ на свету, јер при лову, који увек изводи у 
лету, развија брзину и до 320 километара на сат. У сваком случају основа је грчка. 

 
ТУМБА 
 
Тумба је поток, лева притока Иновске реке д. Трговишког Тимока (ИМР 294). 

Хидроним Тумба добио је своје име од брда Тумбе, чијим јужним подножјем протиче. 
У називу брда Тумбе стоји грчка именица ὁ τύμβος, „тумор, тумулус, гробна хумка.“140 
На Коркири се јавља у облику τῠμος,141 у лат. tumor „отеклина, оток,“ tumulus 
„надимање земље, гомила, хум, гробна хумка,“ влат. tumba „могила.“ Раширена је по 
Балкану: буг. тумба „мноштво, маса; гомила, хрпа; узвисина, у нгр. τοῠμπα „исто“, алб. 
tumbë „савез, веза.“142 Јавља се често у топонимији Заглавка: Тумба, брдо код 
Радичевца, Тумба, брдо у Кандалици, Тумба, брдо у Видовцу, Тумба, вис у Алдинцу, 
Тумба, вис у Г. Каменици, Тумбар, брдо у Д. Каменици.143 Од τύμβος се изводе: глагол 
τυμβοχοέω „набацати гробну хумку“ и гл. им. ἡ τυμβοχόν „набацивање гробне хумке,“ 
док ὁ τυμβ-ωρύχος има супротно значење „онај који раскопава гробове, који плени 
гробове.“144 У тим. говору постоје глаголи, истумбоше (се) „1. напне се, надује се, 2. 
легне, изврне се,“ натумбоше (се) „начини велику гомилу празнећи црева.“ 

У погледу крајњег порекла ћуте и Фасмер145 и Скок.146 Оно ће вероватно ипак 
ићи од ie.  *tu-m-gṷo-;147 *tum-b(h)o-.148 

 
ТУПАЊСКИ ПОТОК 
 
Тупањски поток или  Лучка река је десна притока Беле реке, код села Луке 

(ИМР 294). Хидроним је добио име по брду Тупан, чијим западним подножјем тече, а 
после пролази кроз село Луку. У орониму Тупан лежи именица тупан „бубањ“ што 
долази од грчке речи τὸ τύμπανον „бубњић, таламбас, дрвени колут пресвучен кожом, 
са храпавим и страшним гласом,“ τιμπανίζω „ударати у бубањ,“ ὑπὸ τιμπάνιος „уз звек 

                                                        
139 Ј. Динић, Заглавaк 164. 
140 Senc s. v. 
141 Boisаcq 990 
142 Skok 3, 523. 
143 J. Динић, Заглавак, passim. 
144 Idem s. v. 
145 Фасмер 4, 120. 
146 Skok s. v. tunba. 
147 Boisacq 990. 
148 Idem 991. 
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бубњева.“149 У српским речницима (Вук, РМС) не постоји глагол тупати „лупати, 
ударати.“ Међутим, у тимочком говору постоји такав глагол: тупа (3. sing. praes.) 
„удара, бије, лупа, одјекује звук бубња.“ У нар. песми се каже: „Тупан тупа – тупа, лупа.“ 
Кад се описује како неко некога туче вели се: „Тупа га како тупана.“ Тимочки глагол 
тупа се лако веже за наведене грчке глаголе и именицу. Придевским суфиксом -ски, 
oд тупан, образује се придев тупански, у влашком изговору тупањски, који улази у 
први члан хидронима Тупањски поток. 

 
ЋИРКОВ КЛАДАНАЦ 
 
Извор у Доњој Каменици (ИМР 295). Грчка именица ὁ κύριος „господин“150 

дошла је преко ἡ κυρία „господарица“ до женског личног имена Κυρία, хришћанка 
којој је упућена 2. Јованова епистола, према коме имену је настало мушко име 
Κύριλλος, одатле у Срба имена Кирил, Кирило. Са преласком к > ћ испред и, у тимочком 
говору, та имена гласе: Ћирил, Ћирило. У јужним деловима Тимочке Крајине крајем 
XIX и почетком XX века било је доста популарно мушко име Ћира,151 у хип. облику 
Ћирко. Од ЛИ Ћирко уз придевски суфикс –ов настао је први члан хидронимске 
синтагме Ћирков кладанац, кладенац који је припадао некоме Ћирку, односно био на 
његовом имању. 

Истог је  постања и први члан синтагме Ћиркова корита, извор у тупижничком 
селу Бучју (ИМР 295).  
 
 
  

                                                        
149 Senc s. v. 
150 Idem s. v. 
151 У Заглавку је било мушких имена: Ћира (х 8), Ћирил (х 1), Ћирко (х 8); женских имена: Ћира (х 9), 
Ћирана (х 11) и Ћирка (х 5); Ј. Динић, Заглавaк, passim. 
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