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ЈЕЗИК

Јелица Стојановић
ПРВИ СВЈЕТСКИ РАТ – ОДНОС ПРЕМА
ЋИРИЛИЦИ И ДРУГИМ СРПСКИМ
НАЦИОНАЛНИМ СИМБОЛИМА
1. Познато је, мада само донекле и начелно
(јер томе ни издалека није посвећена довољна пажња), какав је био однос Аустроугарске (и Аустрије,
и савезника, као дијела једне исте политике) у Првом свјетском рату према многим српским културним и националним обиљежјима, према српском
етносу, духовности, што се нарочито манифестовало у односу према српској ћирилици и језику.
Међутим, ова дјеловања су за вријеме Првог свјетског рата (само) добила на интензитету, а започета
су (и пројављивала се), кад је и колико било могуће,
много раније. Оно што се дешавало за вријеме
Првог свјетског рата само је отворенија манифестација већ раније започињаних (и, на тај начин,
планираних) процеса, који су имале исти циљ –
сузбијање и(ли) сужавање српског етничког простора, као и националних, историјски утемељених
обиљежја, симбола; истoријског културног насљеђа.
2. На рубним просторима које је држала у
власти Аустроугарска најчешће су, као први корак,
док су им Срби били неопходни за чување граница
од Турака, Срби плански насељавани, даване им
привилегије и обећавана права у заштити вјере,
језика, писма. Али, чим би се смањила или престала опасност од Турака, Аустроугарска се „трудила” да Србима укине најсуштинскија права. То
се најраније манифестовало на простору Војне
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Крајине. Срби су насељавани као живи штит, тако
да су Срби “до половине 18. века чинили апсолутну
већину становништва Војне Крајине. Хабзбуршка
монархија и Бановина Хрватска, којима је запретила реална опасност ’од ширења српског етничког
простора’ (уз релативно брз узлет осамостаљене
државе Србије), примењује притиске нарочито код
појединих раније загарантованих права. Тако је
забрањено коришћење календара православне
цркве (јулијанског), употреба ћирилице у богослужбеним и верским књигама, просветни школски
програми за српску децу и сл. Темељни ’граничарски закони’ од августа 1807. и маја 1850. завршавају реорганизацију Војне Крајине, из које проистиче и њено укидање 1881. године, те припајање
Цивилној Хрватској” (Гароња-Радованац 2008:239).
3. Као препознатљиви знак српског националног идентитета, називана као таква српским именом, ћирилица се прва нашла на удару. Многи
владари су у различитим епохама покушавали да
забране употребу ћирилице Србима. Српску ћирилицу су забрањивали Марија Терезија, Фрањо Јосиф, Бењамин Калај, Анте Павелић, и други.
Прва званична забрана употребе ћирилице у
вези је са именом царице Марије Терезије 1779. године (мада је примјера, и намјера, било и раније).
Под наговором римских првосвештеника издата је
наредба да се ћирилица укине изван цркве, и да
се у школе под морање уведе „простонародни језик
илирски и латиница”. Сви Срби у данашњој Војводини, заједно са митрополитом и епископима,

8

устали су против такве наредбе, тако да је наредба
повучена.1
Након смрти Марије Терезије, њен син цар
Фрањо Јосиф II обновио је ову наредбу 3. фебруара
1781. године и „позвао администратора српске
Карловачке митрополије Мојсија Путника, да све
српске епископе и свештенство опомене, да се нипошто не усуде сметати увођењу латинице у српске
народне основне школе.” На овакву одлуку услиједило је жестоко одупирања епископа, школске
управе и народа, усљед чега је цар морао пувући
наредбу.
У Цетињском вјеснику од 27. фебруара 1910,
пише у чланку Ћирилица: „За вријеме бановања
Раухова у Хрватској и Славонији је над Србима
чињен велики притисак, па је, крај осталог, прогоњена и ћирилица. Њу су били избацили из школе
1

„У прво време респектовали су ту љубав народа нашег, према
своме српском писму – ћирилици, а и аустријске државне власти, па је и сама царица Тереза наредила 1769. год., да се оснује
у Бечу српска штампарија – ћирилским словима, која ће штампати све српском народу потребне књиге за цркву, школу и
просвету уопште. И већ почетком 1771. год. штампа се тамо
ћирилицом неколико хиљада букварова, сборника и псалтира,
о трошку царичину, те се онда бесплатно раздељује српској
деци по свима крајевима нашим под влашћу аустријском. Ну
пред смрт царице Марије Терезе, 1779. год., поче покушај,
са стране државних власти, на наговор римских првосвештеника, да се православни Срби одуче од ћирилице, те постепено
и они привикну на латиницу, као и Хрвати и до тада већ поунијаћени и покатоличени Срби. Тиме су наиме мислили, да ће
се лакше прокрчити пут унији с римском црквом васколиког
српског народа под аустроугарском влашћу, – али се и ту у
рачуну преварише.” Радосав М. Грујић, Српски... Поглавље преузето из другог, Просветиног, издања (1989) Грујићеве књиге
Апологија српског народа у Хрватској и Славонији (у: Петар
Милосављевић: Српска писма, Бесједа, Бања Лука 2006, 420–424).
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и њоме службено није смио нико да пише.” Раух је
1869. издејствовао да Хрватски сабор изгласа закон
против употребе ћирилице као званичног писма у
Срему.2 Доласком др Н. Томашевића на банску
столицу ћирилица је поново сада добила пуну равноправност. „Њу ће моћи од сада свако слободно
употребљавати у преписци са властима. Она ће се
поново увести и у школама. Ћирилица ће се предавати упоредо са латиницом, те ће и школски уџбеници бити њоме штампани као што су сад латиницом” (Јовановић 1989).
Процес забране ћирилице се наставио,3 и
појачао, што се употребе силе тиче. У Босни и
Херцеговини, почев од окупације 1877. године,
забиљежени су многи случајеви прогона ћирилице
(Збиљић 2005: 11). „Odmah na početku svoje vladavine Austrijanci su prohrvatski djelovali: 6. јanuara
1879. određeno je da hrvatski jezik bude oficijelni
jezik u Bosni i Hercegovini. Time je ukinut naziv bosanski jezik koga su se turske vlasti striktno pridržavale,
a koji Srbi i Hrvati nijesu prihvatili, nego svoj jezik
nazivali nacionalnim imenima, srpskim i hrvatskim”
(Okuka 83). Ова одлука није дуго остала на снази,
2

„Историчари биљеже да је „први хрватски нагодбени бан,
барон Левин Раух у свом антисрпству 1869. издејствовао да
Хрватски сабор изгласа закон против употребе ћирилице
као званичног писма у Срему. Када је због тога Светозар
Милетић у својој Застави написао један оштар, подругљив и
увредљив текст против Рауха и његовог сабора, морао је по
судској пресуди више месеци да одлежи у затвору. И после
ове забране, ћирилица је била под сталним ударима хрватских власти” (Крестић 2013: 29, у Ковачевић 2014).
3
Ова појава „је жешће импулсе добила од половине прошлог
века, посебно пошто је Аустрија истерана из Италије и
упућена на то да тамошње губитке надокнади на Балкану”
(Петровић 2005: 11).
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свега неколико мјесеци, тако да се назив у службеној употреби уопштава: српско-хрватски, хрватско-српски, док се у неким сферама сретају и другачија наименовања.4
Ипак, горе од именовања језика, прошлa је
ћирилица: „Посебно је ћирилица била на удару у
БиХ након aустроугарске окупације. Наиме, одмах
након окупације у вријеме прохрватског режима
Јосипа Филиповића, у једној наредби из 1879. године, везаној за оснивање ’два учевна течаја у сврху
читања и писања хрватскога језика, латинскими
писмени’ прописана је употреба само латинице”
(Станчић 1991: 122).
Трајање назива српско-хрватски није било
дугог вијека. Аустроугарске власти су пројекат
босанског језика, као „земаљског” (тј. државног)
језика на простору Босне и Херцеговине започеле
4

„Ova prva odluka austrougarskih vlasti o jeziku bila je, međutim,
kratkog daha. Naredbom od 26. аvgusta iste godine u Sarajevu
se jezik naziva zemaljskim za dva tečaja, a bosanskim zemaljskim
jezikom u novonastaloj realnoj gimnaziji. U popisu predmeta koji
su se u njoj izučavali stoji, međutim, nešto drugo: zemaljski jezik
(hrvatski, srpski). U provizornom poslovniku za organe vlasti u
Bosni i Hercegovini od 16. avgusta 1879. godine upotrebljаva se
oznaka srpsko-hrvatski jezik, a u naredbi Zemaljske vlade od 17.
jula 1879. godine jezik se naziva istovremeno srpsko-hrvatski i
hrvatsko-srpski. Godine 1880. мinistar Slavi izjavljuje u austrijskoj delegaciji da je nastavni jezik u školama Bosne i Hercegovine
„bosanski ili srpskohrvatski zemaljski jezik”, a službeni jezik nižih
komunalnih vlasti u komunikaciji s pukom je „isključivo hrvatski”.
Provizorni poslovnik vlasti od 16. 2. 1879. odredio je da se službena
korespodencija koja ide iz okruga nadolje i koja se odvija između
Zemaljske vlade i kotarskih vlasti i gradskih magistrata odvija na
srpsko-hrvatskom jeziku, a ona koja ide od okruga naviše na
njemačkom jeziku. I djelovodni protokoli vladinih i upravnih
nadleštava – izuzev prezedijalnog biroa – trebali su se voditi na
srpsko-hrvatskom jeziku” (Okuka 83).
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свом снагом у тзв. Калајево вријеме. „Ubrzo su
austrougarsake vlasti, dolaskom na vlast novog ’Vrhovnog poglavara’ Bosne i Hercegovine, Benjamina
Kalaja (1883–1903), ustanovile ciljnu, konzistentnu
jezičku politiku u svojoj novoj pokrajini: odlučno
insistiranje na njegovanju i podsticanju bosanskog
patriotizma, bosanske svijesti, bosanskog imena u
svim dokumentima, tj. zvanično inaugurisanje nove
bosanske nacije. U skladu s tim, austrougarska uprava je svjesno i planski izgrađivala jezičku politiku u
Bosni i Hercegovini i djelovala na njenom prоvođenju
u praksi. Tako je godine 1890. i zvanično ustoličen i
5
sankcionisan naziv – bosanski jezik” (Okuka 2006: 83).
Већ од Берлинског конгреса започео је један
други процес − распарчавање велике српске државе
Херцеговине чије су територије присаједињене
5

„Политичке циљеве које је требало остварити у Босни и
Херцеговини преко назива босански језик откривају се у
једном писму земаљског поглавара Шека ’gospodinu k.k.
tajnom sаvjetniku, zajedničkom ministru finansija etc. etc. etc.’
Бењамину Калају (од 11. фебруара 1884). Ту се, поред осталог, каже: ’Razlozi koji su ponukali Zemaljsku vladu da nakon
bukvara sastavi udžbenik geografije nisu samo didaktičke već i
političke naravi, jer, s jedne strane, tačno poznavanje domovine
budi ljubav prema njoj, a, s druge strane, u udžbenicima će Bosna
i Hercegovina biti prikazana kao sastavni dio Austrougarske
Monarhije, čime će se učenicima razviti svijest o pripadnosti
njihove zemlje austrougarskoj carevini”.
Слично налазимо и код Милана Шипке: „Pri popisu stanovništva Bosne i Hercegovine, u udžbeniku geografije se kaže
da svi stanovnici Bosne i Hercegоvine govore jednim jezikom
(Svekoliko domaće stanovništvo govori jednim jezikom); time se
željelo izbjeći da jezik koji se ovdje govori nazovu srpskim ili
hrvatskim, kao što se to svugdje koristi izvan zemlje, čime se želi
iskazati pripadnost ovdašnjeg stanovništva srpskoj ili hrvatskoj
naciji, što se pak u ovom slučaju željelo po svaku cijenu izbjeći’“
(Šipka 2006: 148–149).

12

различитим ентитетима, а и покушај потискивања
и неутралисања назива Херцеговина и херцеговачки. На то је скренута пажња и након појављивања
Gramatike bosanskog jezika 1890. године. У броју
17/1890. српски часопис Босанска вила појаву граматике пропратио је иронично, уз опаску: „Inače
Hercegovci su u pravu da protestuju, zašto će oni
učiti bosanki, a ne hercegovački” (Okuka 2006: 84).
Подршку за пројекат „босанског језика” нашли су (не у Миклошичу) него у хрватском лингвисти Ватрославу Јагићу, који је и сам касније, на
неки начин, признао своју грешку. „Izložen napadima sa svih strana Kalaj, stari prepredeni političar, vukao je tihe i mudre poteze... Mnoge stvari su mu išle
na ruku, tako i činjenica da je odnedavno Vatroslav
Jagić, naučnik svjetskog autoriteta, postao Miklošičev
nasljednik na Bečkoj slavistici. Kalajev pokušaj da se
Miklošič uvuče u njegovu politiku bosanstva i bosanskog jezika završio je fijaskom...” (Okuka 2006: 83–87).
Међутим, Јагић је, макар накратко, дао подршку
оваквој политици: „’Smatram za sasvim opravdano,
što se mudra uprava zemlje služi izrazom, koji odgovara nazivu zemlje...’ Reakcije na Jagićev govor bile
su oštre i u srpskim i u hrvatskim novinama... Međutim, mnogo godina kasnije, u svojim Spomenima
(1934), Jagić se ispovijeda i brani: ’Ja sam, đavo me
napastvovao, ne da ugodim Kalaju već da osvetlim
svu bedu i nevolju radi imena, progovorio nekoliko
reči, kojih je bio smisao, da se nema pitati, kako on
jezik zove, već kakvim se on jezikom služi, a u tom
pogledu da je jezik čitave bosanske uprave, kao službeno glasilo, onaj isti lepi i pravilni jezik, koji vlada u
Beogradu kao srpski, a u Zagrebu kao hrvatski jezik...

13

Eto tako je bilo u stvari, no Kalajevi organi, tj. zapravo čitava službena korespodencija nije htela doneti
svega što sam kazao, već samo što je išlo na Kalajev
mlin, tj. da sam branio njegov ’bosanski jezik’“ (Исто).
Јагићев млађи колега на бечкој катедри,
Милан Решетар (Србин католик из Дубровника),
остао је привржен научној истини. Наиме, Решетар
је послан да прикупи дијалекатски материјал из
БиХ, али му није било допуштено да презентује и
употријеби сакупљени материјал, и то „зато што
се није сложио с мишљењем владиног саветника
Хоровица да се дијалекат у тој области разликује
од дијалеката у другим крајевима” (Ивић 2001:
274–275). О томе Решетар (након што му је ускраћен материјал за научну одбрану) каже: „Ja mislim
da je tomu bio ovo uzrok: kad sam se vratio s puta (tj.
iz Bosne, M.O.) u Beč, odsečni šef Horovic razgovarao
je sa mnom o mome putu, te me zapita jesam li se
uverio da se u Bosni i Hercegovini govori jednim
dijalektom, koji se razlikuje od svih susednih krajeva,
na što mu čisto i bistro odgovorih, naprotiv da sam se
uverio da je onako kako smo mi filolozi i mislili i znali
da je, to jest da se u Bosni i Hercegovini ne govori
jednim dijalektom, već se dijalekti raznih krajeva BiH
pomalo prelivaju i mešaju sa dijalektima susednih
zemalja’ (Jagić, Spomenici: 241)” (Оkuka 2006: 91).
Након неуспјеха своје политике, Калај је
1901. године изјавио да се неће више упуштати „u
staru prepirku, kako treba da se zove jezik zemaljski,
da li srpski ili hrvatski, ili srpskohrvatski” (Оkuka 2006:
91), тако да је официјелно установљен термин срп6
ско-хрватски у БиХ, убрзо, 1907. године.
6

„Jednim drugim aktom iste godine Vlada je dozvolila Muslimanima i dalje da mogu svoj jezik nazivati bosanskim u
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Забрана ћирилице је актуелна и за вијеме
анексионе кризе 1908. и 1909. године, када је ћирилица потпуно избачена из јавне употребе.7
Пред Први свјетски рат такође у БиХ у Сабору се водила расправа око усвајања Закона о
уређењу званичног и наставног језика у Босни и
Херцеговини, који је предвиђао употребу српско-хрватског језика као званичног (Okuka 2006: 95).
„Osobito je kamen smutnje bio nacrt Vladine Naredbe
uz Zakon, u kojem je bilo predviđeno da je ’kod zemaljskih željeznica... u unutrašnjem saobraćaju zvanični jezik njemački’ te odredbe o pismu” (Okuka
2006: 95). Званично је закон прокламовао равноправност ћирилице и латинице, али у пракси се
све чинило да се ћирилица потисне. Осим тога
забрањивано је све што је имало везе са српским
službenim spisima, školskim svjedočanstvima itd.” (Оkuka 2006:
93).
7
„У посебно тешком положају нашли су се Срби због коришћења ћирилице у вријеме Анексионе кризе 1908. до 1909.
године, када је против њих поведен Загребачки велеиздајнички процес. ’Ћирилица је тада означена као пропагандно
средство увезено из Србије, којом је ширена српска државна
и политичка мисао’. Због тога је с више страна захтевано да
се она забрани. Том захтеву изашао је у сусрет хрватски бан
Павао барон Раух, син већ поменутог бана Левина Рауха.
Његова влада је 8. децембра 1908. године ’ставила изван
промета пучко школске тисканице штампане ћирилицом’ и
наредила да се убудуће у свима школама, па и у српским
вероисповедним, употребљавају ’само тисканице штампане
латиницом’. У складу с тим, ни печати нису смели да буду
исписани ћирилицом. Према наредби владе од 5. јануара
1909. године, ћирилица је избачена из јавне употребе. Њу су
могли користити само родитељи ученика у саобраћају с вероисповедним и школским одборима приликом писања појединих приватних молби пријава, оправдања и сличних поднесака” (Крестић 2013: 29) (у Ковачевић 2014).
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националним бићем (забрањене су српске организације, часописи, и сл.)
Као што се и из ових примјера види, забране
симболā српског националног идентитета, од стране Аустроугарске, претходиле су скоро 150 година Првом свјетском рату и атентату на Франца
Фердинанда. Непосредно прије и за вријеме Првог
свјетског рата добијају на интензитету и бескру8
пулозности.

8

„А непријатељски однос Aустроугарске према Србима у БиХ
посебно је дошао до изражаја управо пред Сарајевски атентат,
односно након побједа Србије у балканским ратовима. Тако
је врховни поглавар Босне и Херцеговине генерал Оскар
Потјорек почетком 1913. године ’тражио да у Босни и Херцеговини уведе ванредно стање образлажући то унутрашњополитичким разлозима: великосрпска агитација у Босни и
Херцеговини; ширење идеја југословенства међу омладином;
бјежање војних обвезника у Србију и сл. Скадарска криза
послужила је Потјореку да коначно увјери министра Билинског да уведе ванредне мјере. Неколико дана послије пада
Скадра, цар је 1. маја 1913. године потврдио приједлог за увођење тих мјера и та наредба је афиширана у Босни и Херцеговини 3. маја. Одмах је позван дио резервиста, уведене су
ратне обавезе, затворене границе према Србији и Црној Гори,
а 5. маја суспендовани су Сабор и неке одредбе Устава.
Оштрица мјера, међутим, била је највише уперена против
Срба, што се одмах показало када су забрањена сва српска
културна друштва. Наредба о распуштању и суспендовању
свих српских друштaва објављена је 3. маја 1913. године’
(Маџар 2001:169). Овом наредбом распуштено је 149 српских
друштава, а рад 334 друштва, међу којима и ’Просвјете’, био
је суспендован. Национална друштва Хрвата, муслимана, и
Јевреја нису била изложена удару изнимних мјера’ (Маџар
2001:170). Изнимне мјере у Босни и Херцеговини трајале су
12 дана, а укинуте су наредбом Земаљске владе 15. маја 1913.
године. ’Просвјета’ и друга друштва која су била суспендована,
наставили су са радом” (Маџар 2001: 171, у: Ковачевић 2014).
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4. У вријеме Првог свјетског рата ћирилица
је била званично забрањена у Хрватској, Босни и
Херцеговини, Црној Гори и Србији. Хрватски сабор
је 13. октобра 1914. године донео одлуку о забрани
ћирилице у Хрватској. “Tako je već 3. оktobra 1914.
Zemaljska vlada u Hrvatskoj ukinula naziv hrvatski ili
srpski jezik i promijenila ga u hrvatski. Naziv hrvatski
ili srpski jezik za Vladu je odjedanput postao opasnost
po ’državno-pravni značaj hrvatskog jezika’. Novom
naredbom Vlade od 3. januara 1915. u Hrvatskoj je
ćirilica ukinuta i u radu administracija” (Okuka 2006:
9
95).
Забрана о употреби ћирилице пренесена је
и на Босну и Херцеговину. „Osobito su u monarhiji
došli na udar Srbi i njihovo pismo – ćirilica. Prve mjere
koje su preuzete u Monarhiji nakon izbijanja rata bile
su potiskivanje ćirilice iz javne upotrebe”. Врховни
поглавар Босне и Херцеговине генерал Оскар Потјорек је у октобру 1914. затражио од Беча уклањање српских конфесионалних школа, што је
убрзо учињено, након чега је на ред дошла ћири10
лица (Okuka 2006: 96). Захтјев за избацивање
9

„I prije ovih mjera u hrvatskoj antisrpsko raspoloženje dobijalo
je sve zvaničnije obrise ne samo u praktičnom djelovanju vlasti
nego i u težnjama da se ono i sankcioniše putem jezika i u odredbama o jeziku. To је djelovanje vlasti išlo u tri pravca: a) zabranom rada i ukidanjem srpskih konfesionalnih škola; b) zabranom ćirilice; c) zahtjevima za ukidanjem naziva srpsko-hrvatski
jezik” (Okuka 2006: 95-96).
10
Тај посао наставили су генерал Стјепан Саркотић и његов
замјеник Никола Мандић: „Mandić je smatrao da Srbe treba
asimilirati sa državi ’vjernim slojevimа društva’… On je (tj. Sarkotić, J. S.) ćirilicu posmatrao ’kao važno borbeno sredstvo’…:
Ako mi pristupimo sada da tu vezu onemogućimo i učinimo to
borbeno sredstvo neupotrebljivim, mišljenja sam da se to može
učiniti sa izgledom na potpun uspjeh tako, ako ćirilicu uklonimo
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назива српско-хрватски није имао успјеха, али је
ћирилица забрањена и избачена 1915. године из
Босне и Херцеговине. Године 1915, 10. новембра,
Земаљска влада за Босну и Херцеговину донијела
је наредбу о употреби ћирилице у свим сферама: у
писаном саобраћају и у школи (Glasnik zakona i
naredba za Bosnu i Hercegovinu, XLIX, 11. novembar
11
1915. godine) , а Босански сабор је донио одлуку о
забрани ћирилице. Том приликом Стјепан Саркотић, земаљски поглавар БиХ, је у Сабору рекао да
„Срби у БиХ са својим ћириличним писмом представљају непријатељско тијело истока у борбеној
зони запада” (Okuka 2006: 98).
iz javnog života i oduzmemo joj srpski nacionalni karakter’…
’Ako u našoj upravi nestane ćirilice kao srpskog narodnog
pisma, mora ona i iz škole biti izbačena’…
General Sarkotić i ministar rata Korbatin bili su uporni u nastojanju da ubijede Beč o potrebi zabrane ćirilice u Bosni i Hercegovini. Korbatin je u septembru 1915. tražio da se zabrani ne
samo ćirilica nego i dalja upotreba naziva srpsko-hrvatski te da
se ponovo uvede raniji naziv zemaljski jezik. Za njega je naziv
srpski, u bilo kojoj kombinaciji upotrijebljen, veleizdajnički. I
pošto je ’po shvatanju južnoslovenskih naroda ćirilično pismo
izraz srpskog jezika’, onda je i ćirilica veleizdajnička pa zato mora
biti protjerana. Korbatin je predlagao da se za onoga ko se ogriješi
o zabranu ćirilice predvidi novčana kazna u iznosu od 50 do
1000 kuna” (Okuka 2006: 96-97).
11
„U njoj je, između ostalog, stajalo i sljedeće:
a) ’Sve bosanskohercegovačke vlasti: uredi i zavodi upotrebljavaće u pisanom srpsko-hrvatskom saobraćaju samo latinicu.’
b) ’U svim zemaljskim nastavnim zavodima sa srpsko-hrvatskim
nastavnim jezikom, upotrebljavaće se samo latinica.’
c) ’Knjige u Narodnim osnovnim školama štampane ćirilicom,
imaju se odmah zamijeniti knjigama štampanim latinicom.’
d) Učenici srpsko-pravoslavne vjere prvog razreda ’odmah moraju
da prestanu da uče ćirilicu’. Učenici ćirilicu mogu ’upotrebljavati
samo u nastavi vjeronauke, a učenje toga pisma prepušta se nastavnicima vjeronauke’“ (Okuka 2006: 98).
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4.1. Прогон и забрана ћирилице пренијeла
се и на Србију и Црну Гору. Ћирилица је у Србији
забрањена у јавној употреби одмах по окупацији
почетком 1916, а у априлу исте (1916) године и у
Црној Гори. Између осталог, поскидане су табле
са ћириличним натписима на јавним мјестима.
Забрана употребе ћирилице трајала је све до ослобођења 1918. године.
4.2. На простору Србије, окупаторска власт
је ишла најдаље у репресалијама: како што се тиче
односа према народу и њиховим животима, тако и
што се тиче писма и језика, просвјетно-културне
дјелатности, националних обиљежја у цјелини. „Да
би заплашиле народ, Немци су у прво време поубијали силан свет. Кад им је и то било мало, отерали су у прогонство у Аустрију и Немачку све
мушко становништво од 15-50 година. Ја вам кажем, господине: Србије је данас земља жена и
нејаке деце. Људи – људи нема!
Да не би земља остала необрађена, Немци
су довели у Србију на пољске радове заробљене
Русе. Не зна се тачно колико је њихов број, али
мислим да ниjе испод 70.000.
Све свештенике интернирали су у Бугарској
или Аустрији. Најнужније обреде ако је коме и стало до њих, врше војни свештеници аустријских
Срба...” (Српски гласник, 5. маја 1916: 3).
Један сарадник листа „Журнал де Женев”
овако описује садашње стање у Србији:
„Оно мало вести што стижу из Србије, врло
су очајне. У Београду излази један лист латиницом,
три пута недељно, и објављује становништву победе немачке и турске војске. Тај лист покушава
својим чланцима да увери становништво, бачено у
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пакао најцрњег ропства, да више нема чему да се
нада...
Победиоци отварају школе, али забрањују
све српске књиге, као што су забранили и све свете
српске традиције. Додајте овим моралним мукама
и сву физичку беду становништва које умире од
глади: одузели су му све намирнице, отерали су
га из кућа из којих су однели намештај, кревете,
покриваче и т. д.” (Српске новине, број 126, 1916: 2).
4.3. За почетак су забрањени сви листови и
новине који су излазили на простору Србије (неке
новине су наставиле да излазе у иностранству), а
аустроугарска власт је почела са издавањем Beogradskih novina, које су имале за циљ да врше
пропаганду у Србији у корист Аустроугарске. Први
број је изашао 15. децембра 1915. године (Uredništvo, uprava i tiskara, Beogrаd, Vuka Karadžića br.
26), писане ијекавицом са лексиком која доминира
на простору Хрватске.
У вези са тим у Српском гласнику налазимо:
„’Београдске Новости’ су једини лист који излази
у Београду. Штампа се на хрватском и немачком
језику. Он је пун грдњи против владе српске и
препун лажи и клевете... Оне су успеле протурити
у народ, са осталим агентима, да је Краљ Петар
умро, да је влада побијена, да је војска сва заробљена, да се нико није спасао...
Да би показали како је народ задовољан новим стањем у Србији, војне и цивилне власти добиле
су налог да организују митинге по унутрашњости
и шаљу изјаве захвалности цивилном гувернеру у
Београду. Све те изјаве, склопљене по једном калупу, хвале ново уређење у Србији, манифестују
своје задовољство, шаљу молитве Богу за здравље
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ћесарево и проклетство на владу Краљевине
Србије, која им је све зло и донела…
Писане једним ужасним ’хрватским језиком’,
немогућим, а за онај свет неразумљивим, оне се
одштампавају у званичним ’Београдским Новостима’, да се после преводе и прештампавају по немачкој штампи и сервирају страном свету да покажу култур-трегерску улогу новога режима.
…Све новине, све хартије отимају се на граници. Тако, ни један глас, ни с које стране не може
допрети у Србију...” (Српски гласник 1916/114: 2).
Тако је и на простору Црне Горе, која је почетком јануара 1916. године била принуђена да
потпише безусловни мир (онако како га је понудила
Аустроугарска). Престали су да излазе сви листови (раније штампани ћирилицом, наставио је са
излажењем Глас Црногорца, ћирилицом, у илегали,
у Неји крај Париза, потом у Риму). Наспрам ранијих часописа појавили су се окупаторски листови:
Cetinjske novine (почеле су да излазе 7. септембра
1916, а престале да излазе 19. октобра 1918), Ilustrovane cetinjske novine (књижевни додатак Cetinjskim novinama), Vjesnik naredaba, Najnovije vijesti,
сви, до посљедњег слова, штампани латиницом
(на Цетињу у штампарији Војног генералног гувер12
нерства за Црну Гору). Што се тиче лексике, у
употреби се уопштава лексика која је у употреби
на хрватском подручју (zaklad, šport, športne zabave, obznana, vijećnik), до „сијечња” 1917. употребљавају се и називи за мјесеце rujan, listopad, итд.
Укидају се многе српске, док се отварају „арбанашке” школе (Глас Црногорца 1917/16: 3).
12

„Vojno guvernеrstvo redakciju ovih listova nije povjeravalo
nikom izvan svojih oružanih snaga” (Martinović 1965: 207).
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4.4. Ћирилица је у Србији забрањена у јавној
употреби одмах по окупацији почетком 1916, а у
априлу исте (1916) године и у Црној Гори. Између
осталог, поскидане су табле са ћириличним натписима на јавним мјестима. Забрана употребе ћирилице трајала је све до ослобођења 1918. године.
У Српском гласнику у вези са забраном ћирилице налазимо: „По бечких листова сазнајемо
да су Аустријанци у Србији забранили употребу
ћирилице. Исто тако је забрањено поштом слати
штампане ствари ћирилским словима. Огрешење
о ову наредбу кажњава се затвором од 1 до 5 година, на основу закона од 5 маја 1869 године. (Српски гласник 1916/54: 3)
Beogradske novine извјештавају 7. марта
1916. године о Otvaranju privatnog poštanskog
saobraćaja, при чему се ћирилица изричито забрањује: „Jučer se je u ponedjeljak desio važan dogagjaj.
Kao što već javljamo na drugome mjestu, carsko i
kraljevske vojne pošte I. razreda, u posjednutim krajevima, otvorene su sada i za privatan saobraćaj... Adresa mora biti napisana na njemačkom, hrvatsko-srpskom ili magjarskom jeziku. Ć i r i l i c a j e z a b r
a n j e n a” (Beogradske novine 1916/29: 3).
Нова власт је мијењала и ћириличне натписе и називе улица (чак и неких градова). У дневнику Ј. Миодраговића (штампаном 1915. године) стоји:
„Једнога дана дође у општину оваква наредба: да
се имена свима улицама испишу латиницом. Навели су за разлог што њихови војници не умеју да
читају ћирилицу” (Миодраговић 1915: 70–71). Дакле, аустријске власти су и за вријеме најкраћег
доласка на власт одмах покушале да изопште
ћирилицу. За вријеме окупације ишло се све грубље
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и даље: „’Берлински Тагблат’ јавља да су улице у
Смедереву добиле друге, немачке називе, као Гетеова улица, Штетинска улица, Бранденбуршка улица, итд.” (Српски гласник 1916/2: 2).
Након окупације Црне Горе 1916. године,
аустријска власт, наредбом генералног гувернера
Виктора Вебера (Бр. Е 1873 ex 16. Ž. K.) од 18. септембра 1916. године (према: Брајовић 2005: 171),
забрањује употребу ћирилице у школама, установама и поштанском саобраћају, а из школских
програма искључује народне епске и патриотске
пјесме, као и предмет Српска историја (Матовић
2014: 26). Школска документација, јавна преписка,
са незнатним изузецима, одвија се на латиници:
латиницом су писана школска свједочанства, школски програми, прављени разни спискови, издавана акта; чак се и црквена коресподенција одвија
на латиници; па и црквени поглавари (епископ
Кирил, нпр.) пишу (и потписују) писма латиницом
(Архива Будимљанко-никшићке епархије, према
увидима у Архиву које нам је омогућио проф. Веселин Матовић).
Наредбу о обавезној употреби латинице умјесто ћирилице гувернер је образложио потребом да
се, на обострану корист, олакша комуникација
између окупатора и поробљеног народа. Наводно,
„непознавање писма аустријским органима отежавало је рад, а тиме и рјешавање молби и других
питања грађана” (Ракочевић 1997: 1250). 13
13

Против овог побунило се 13 учитеља подношењем отказа
на службу, због чега су убрзо ухапшени и стављени под војни
суд. Оставке су потписали појединачно у војној команди у
Даниловграду, 19. октобра 1916. (Матовић 34). „У образложењу, неки учитељи су истакли да је главни разлог њихове
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Поштански саобраћај такође је био обавезан
на латиници. О томе у Vjesniku naredaba налазимо:
„Podjedno se naredjuјe, da su prometu sa Njemačkom
i generalnim guvernerstvom u Varšavi – do daljnjega
– samo u njemačkom jeziku dopisivati smije. C. i K.
vrhovno vojno zapovjedništvo” (Vjesnik naredaba, 8.
januara 1917)... Потом: „Za poštanske pošiljke iz Crne Gore u inozemstvo pripušta se od sada i madjarski
jezik. C. i K. vrhovno vojno zapovjedništvo” (Vjesnik
naredaba, 13. marta 1917)... И на крају: „Pripušta se
samo upotreba njemačkog, madjarskog, bugarskog,
turskog i francuskog jezika. Pismena natpisa moraju
biti njemačka ili latinicom (Vjesnik naredaba od maja
1917. godine glede pripuštanja poštanskog prometa.
Tačka 6, str. 14). И у Србији је учињено исто, са закључком: забрањује се употреба ћирилице (Beogradske novine 1916: 3).
4.5. У отварању школа и организовању школског система, окупатор се такође трудио да ништа
не препусти случају и све стави у службу аустроугарске политике. Школе су отваране са циљем да
преваспитавају српску дјецу, али и да се одаље од
српских националних симбола. То се најбоље види
из образложења окупационих власти у Beogradskim novinama:
оставке неслагање са новим програмом: ’јер је ћирилица и
српска историја артерија – аорта српског нацинализма и да
смо се спремали да будемо само српски учитељи а нећемо
да будемо анационални’. Учитељи су похапшени, спроведени
у подгорички затвор и стављени под војни суд. Са учитељима
су окривљена и три правника ако њихови саучесници... Након
два мјесеца истраге, изречене су им полицијске казне од три
до пет мјесеци затвора. Остатак казне издржaли су у затвору
на Цетињу, а потом су интернирани (STAW, Генерално гувернерство Врховној команди, 6. XI 1916)” (Ракочевић 1997: 251).
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„Otvorene prve osnovne škole u Beogradu.
Deseti će dan mjeseca februara biti zapisan zlatnim
pismenima u kulturnoj povijesti Beograda. Taj je dan
u prisustvu preuzvišenog gospodina vojnog generalnog guvernera grofa Salis-Seewisa svečano otvorena
prva osnovna škola u Beogradu.
Nije taj dan toliko značajan i važan, što je nakon
dugog prekida u Beogradu opet otvorena prva osnovna
škola nakon okupacije, nego što je otvorena škola,
kojoj je zadaća pružati djeci pravo znanje, pravu kulturu. Ovu zadaću srpsko školstvo, osobito za vladavine Petra Karagjorgjevića, nije pravo shvatilo.
U Srbiji je sve, pa i škola, stavljena u službu
politike. Učitelji nijesu bili odgojitelji djece, nego
politički agitatori, koji su trovali nezrele i lako prihvatljive mlade duše povjerene im djece, jednako kao su
Petar Karagjogjević i njegovi ministri zatrovali cijeli
narod i doveli ga na put propasti čitave zemlje. Na
uvodnom je mjestu bilo gоvora o ovoj agitaciji, ovdje
je spominjemo jedino radi saveza.
Nitko ne može srpskom učiteljstvu poreći efektivno znanje, ali njihovo je djelovanje od prvog početka bilo skučeno, jer je sljedovalo samo određene
političke ciljeve. Samo da navedemo jedna primjer: u
srpskim je školаma učena bezdušno iskrivljena povijest, uslijed čega su djeca dobila skroz krive pojmove
o misiji svoje domovine i raznih mogućnosti, koje bi
mogle nastupiti. Na ovakvom zemljištu uspijevali su
samo drugovi jednog Principa ili Čubrilovića. Naravno, da je kraj ovakvog posla preostalo malo vremena
za pravi kulturni rad. Pošto su srpski moćnici imali
novca za sve drugo prije li nego za škole, ostalo je
školstvo daleko, daleko iza onog u susjednoj Monarkiji...” (Beogradske novine1916/19: 1).
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Међутим, праву слику о отварању школа у
Србији налазимо у Српском гласнику (који је излазио у Солуну): „приступљено је отварању школа.
Издата je наредба да сва деца из основних школа
морају походити школу. У тим школама предају
хрватски учитељи које су извукли из војске и употребили да предају хрватски језик, са хрватским
уџбеницима. И по неким местима у унутрашњости
школе су отворене. Свуда хрватски замењује српски језик. Поред хрватског предаје се напоредо и
немачки језик као обавезни предмет. У гимназијама је наређено да се поред горња два уведе и маџарски као обавезан” (Српски гласник 1916/114: 2).
То потврђују и сљедећи наводи: „Још крајем
децембра аустријске власти у Београду строгим
наредбама, под претњом великих казни, позвали
су становништво да сву децу која су дорасла за
школу и која су раније ишла у основну школу,
пријаве за упис јер ће се, бајаги, наставити школски рад. У једном броју загребачког ’Обзора’ од 8
фебр. по н. в. међутим, читамо да се од тога дана
пријавило свега 380 деце у све разреде основних
школа.
Шта је то? Зар у Београду нема више деце,
мада аустријски листови на све стране трубе како
су недељама читави возови београдског становништва стизали у Б е о г р а д? Ми знамо да је у Београду радило око сто двадесет учитељских снага у
основним школама, а зар сада да нема ђака основних школа ни за пет наставника? Не дирајте нам
децу јер ће вам и чукунунучад задрхтати кад се
спомене српско име!” (Српски гласник, 1916/42:
2). А у другом броју налазимо: „За ’школно – обавезну’ децу отворене су школе у којима предају
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хрватски учитељи ослобођени војне службе” (Српски гласник 1916/78: 2). Сличне податке (о школовању у служби Аустроугарске, избацивању свих
националних обиљежја, злоупотреби школе и дјеце), налазимо на многим другим мјестима. У књизи
Школовање у Србији (Општинска „Реална Гимназија” у Крагујевцу), између осталог, налазимо: „Од
уласка непријатеља у Крагујевац 18./31. октобра
1915. године, настало је страшно и црно доба за
наш град... Српска интелигенција, српска омладина, после изгубљене слободе, после најлепших
и најдивнијих момената народнога херојства у
великом делу, стицајем прилика, остала је у земљи,
где је непријатељ почео да суди, влада и господари по своме плану, систему, уверењу и убеђењу...
Непријатељ је …српску омладину сматрао за бунтовничку, њене наставнике и васпитаче за највеће
пропагаторе српских идеала и с тога се увек трудио, да омладину што више угњетава, да је од својих наставника, који остадоше на своме огњишту,
што више отуђи, и да васпитачима забрани сваки
додир, сваки састанак с њим. Било је више места у
Србији, где се тако вршио грозан притисак на душу
наше деце. У таква места спадао је и Крагујевац...
Још само њен лепи натпис ћирилицом: ’Гимназија’, који мрски непријатељ није могао избрисати
подсећао је на драге школске часове, у којима онако сретно и слободно васпитавасмо нашу омладину,
чији се родитељи и браћа још непрестано туку за
слободу Отаџбине” (Школовање у Србији 1916:
167, 168).
Тако је било и у Црној Гори. Школство је било
стриктно подређено аустроугарским политичко-идеолошким циљевима, регулисано и усмјеровано
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строгим прописима и мјерама: „За мјеродавне
факторе Аустро-Угарске заинтересоване за Црну
Гору, школство је било не само културно-просвјетно
него првенствено политичко питање…
Школе у Црној Гори престале су да раде у
октобру 1915. године, када су због ратне ситуације
учитељи и професори упућени у војне јединице.
По наредби Генералног гувернерства, основне
школе су поново отворене у марту 1916. године,
али само у цетињском и барском округу…. Нормалан рад у свим школама на подручју Црне Горе
14
отпочео је септембра 1916.”
Све је било под јаком контролом: „Учитељи
који су прихватили службу морали су претходно
да потпишу свечану изјаву да ће се покоравати
свим заповијестима војне управе, да се неће бавити
ни у школи ни ван ње политиком, да противу војних власти неће ни сами мржњу подстицати, нити
трпљети да се она развија, нити било шта предузети да се мржња противу војне силе аустроугарске државе шири, него се обавезује да ће омладину
одгајати ’за поштене, радне и својим дужностима
одане људе‘ (АЦГ, ф. окупација, округ Цетиње,
школска акта 1916. и 1918. год.)” (Ракочевић
1997: 248). Службеници су се, као што се види, или
14

И даље: “Нормалан рад у свим школама на подручју Црне
Горе отпочео је у септембру 1916. Генерално гувернерство
издало је 29. маја 1916. oбјаву да се сва учитељска мјеста у
земљи имају сматрати од 15. јуна упражњеним, а учитељи
школа и забавишта стављају се на располагање. Учитељима
који су намјеравали да и даље остану у служби скренута је
пажња да до 15. јуна морају поднијети молбу надлежној окружној команди и навести мјесто у којем желе службовати. У противном, онај ко се не буде јавио до одређеног рока биће сматран
као да се одрекао учитељске службе...” (Ракочевић 1997: 248).
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обавезивали да раде у складу са окупаторским
наредбама, или су довођени учитељи са таквим
опредјељењем: „Генерално гувернерство је настојало да извјестан број учитеља доведе са осталог
српскохрватског подручја, нарочито из Хрватске”
(Ракочевић 1997: 249).
За основне школе прописан је нови програм,
који је ступио на снагу 1916/17. године.15 По овом
програму уведена је латиница у школама, а из програма је одстрањено све што се односило на Србију,
историја, јуначке и друге патриотске пјесме. „Програм основних школа био је донекле прилагођен
програму основних школа у Хрватској” (Ракочевић
1997: 251).
„Аустроугарске власти поклониле су нарочиту пажњу школовању муслиманске и албанске
16
дјеце.” У вези са тим у Гласу Црногорца налазимо: „Са Цетиња јављају да су војне власти отпочеле
да отварају у Црној Гори арбанашке школе! Поред
неколико школа, отворених у новим крајевима,
Плаву, Пљевљима и т. д. отворене су арбанашке
школе и у старим крајевима, у Подгорици, Бару и
15

„У основним школама били су заступљени ови предмети:
наука хришћанска, читање, матерњи језик, рачун, земљопис,
историја, биологија (комбинована са привредом, хемијом,
ботаником, хигијеном, и пољопривредом)” (Ракочевић 1997:
250)
16
„Албанске школе су отворене на више мјеста у Метохији,
затим у Плаву, Гусињу, Улцињу. Албанска школа у Плаву
отворена је 30. 4. 1917. У тим школама настава је извођена
на албанском језику, али, с бзиром на услове, то није било
могуће одмах спровести...
Осим албанских, постојале су и католичке – вјерске школе,
које су, по ријечима аустроугарске Врховне команде Конрада,
осим културно-просвјетне имале и пропагандну мисију...”
(Ракочевић 1997:252, 253).
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Колашину, иако за толику српску дјецу у цијелој
земљи нема ни једна средња школа, као што у
свијем тим нашим мјестима нема ни једне једине
арбанашке породице” (Глас Црногорца 1917: 4).
Аустроугарска није отварала средње школе: „Црна
Гора је од средњих школа пред рат имала шест
гимназија и учитељско-богословску школу. Под
окупацијом није била отворена ниједна средња
школа” (Ракочевић 1997: 255). Зато се до детаља
пазило ко ће се, гдје и на који начин школовати,
са прецизираном и планираном политичко-идеолошком профилацијом ученика (нарочито оних
школованих у Србији које је требало „преваспитати”) и школа (школовање је углавном настављано
17
у Аустроугарској).
17

„Већ у априлу 1916. године командујући генерал Босне и
Херцеговине Саркотић извјештава Врховну команду да у Црној
Гори има неколико стотина студената-ђака, који су се већином школовали у Србији па су усљед рата морали прекинути
школовање. Према његовом мишљењу, овим ђацима-студентима требало је омогућити да продуже школовање у монархији, јер би се тим начином најбоље утицало на њихов одгој,
што би условило и њихово ослобођење од великосрпске идеје.
Средства за њихово школовање не би смјела доћи у питање,
по мишљењу Саркотића, јер би се она исплатила интересима
Монархије (STAW, Саркотић Шефу врховне команде, бр. 1185,
27. IV 1916).
Генерално гувернерство је у почетку љета 1916. године
намјеравало да отвори три гимназије, и то на Цетињу, Никшићу и Подгорици... Упис у гимназије, као и занатлијске и трговачке школе, имала је да врши специјална инспекција коју
би сачињавала лица из Аустро-Угарске. Дјеца одабрана за
стручне школе имала су бити упућена у школе у унутрашњости Монархије. Гувернерство је разматрало ово питање,
првенствено као политичко, и заузело је став да се средње
школе не могу повјерити политички непоузданом црногорском наставничком кадру, који је добрим дијелом био и
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4.6. И друга су национална обиљежја забрањивана. Прије свега, забрањена је српска (и црногорска) плаво-црвено-бијала застава: „Dozvoljene
zastave u Crnoj Gori. Na području c. i k. generalnog
vojnog guvernerstva u Crnoj Gori smiju se pri svečanim zgodama izvjesiti zastave u austrijskim i ugarskim
(hrvatskim) državnim i zemaljskim bojama.
I prigodno izvješivanje zastave s nama saveznih
država je dozvoljeno i zastava albanskih boja (crno-crvene); naprotiv su bezuslovno zabranjene zastave
svih država, koje se nalaze u ratnom stanju s austro-ugarskom monarhijom ili s njezinim saveznicima.
Prema tome su zabranjene i srpske narodne
boje (crveno-plavo-bijelo); naprotiv nema se ništa
protiv upotrebe starocrnogorskih zastava (crvena sa
bijelim rubom i s bijelim krstom u sredini).
Lojalno crnogorsko pučanstvo znat će sigurno
dostojno ocijeniti ovaj obzir prema svojoj vlastitoj
historijskoj zastаvi te će istu pri iskazivanju lojalnih
nazora rado upotrebiti” (Cetinjske novine 1917: 2).

интерниран. Рјешење је било једино у добављању наставничког кадра из Монархије, са чим је гувернерство и рачунало” (Ракочевић 1997: 256).
„Врховна команда је дала сагласност да могу црногорски
студенти и средњошколци продужити школовање нa факултетима и средњим школама у Аустро-Угарској, али смао они
’без политичке замјерке’ (АЦГ ГГ, Турн Буријану, 31. 10.
1916)...
Стипендије је додјељивало Генерално гувернерство, и то
на основу предлога окружних команди и личних оцјена.
Првенство су имали они кандидати који су према оцјени власти били политички незамјерени, као и дјеца оних родитеља
који су се налазили у служби окупаторских органа власти
или оних за које су за окружне команде дале мишљење да су
лојални према Монархији” (Ракочевић 1997: 259).
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Тако је и у Србији. Након краткотрајног заузимања Београда 1915. године, власт је одмах
замијенила српску заставу: „Црно-жута застава.
Онога дана кад је аустријска војска ушла у напуштени Београд, у среду новембра 1914, прва им је
брига била, да заузму Двор и да на њему истакну
своју заставу...
Морао је, дакле, српски мајстор са српског
Двора скинути српску заставу а попети аустријску.
А ми смо сви то морали да гледамо и да трпимо.
До мрака су Аустријанци истакли још две: маџарску
и некаву хрватску. (За знак ваљда, да су те три
нације: аустријска, маџарска и хрватска овладале
Србијом?). Сутрадан је г. ђенерал са свом помпом
војничком истакао ове заставе и на Граду...
И тако смо ми сами истакли и пуних тринаест дана гледали ово знамење свога ропства и
своје потчињености...” (Ј. Миодраговића 1915: 95–
101).
Након окупације, наравно, све српске заставе су замијењене.
4.7. Спаљивање српских књига није потпуно
нова у овом посљедњем рату, српске књиге су
спаљиване и у Првом свјетском рату: „У Велесу у
колико су старији и озбиљнији људи били резервисани и мало одушевљени доласком Бугара, у толико је одушевљенија младеж, нарочито дечурлија.
Иницијативом дечурлије, а подстрекавањем
бугарских власти одржан је митинг пред зградом
среских власти у Велесу. На митинг је сваки донео
српске уџбенике и књиге које је имао, и после
неколико одушевљених говора противу Србије и
српског режима у Македонији, почело је паљење
српских књига. Почетак је дао, кажу ’околиски
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начелник’ који је митинг и отворио подужим говором. По целом Велесу тога дана носиле су се српске
књиге и палиле, с повицима погрде на адресу Срба”
(Српски гласник 1916/24: 1).
4.8. Такође је пљачкано и одношено и културно и умјетничко благо, пљачкани су музеји,
библиотеке, галерије од старне разних окупатора:
„Извештени смо да је до сада из похаране ’Народне
Библиотеке’ из Србије пренесено у Софију 140.000
свезака” (Српски гласник 1916/90: 2). Слично се
десило и са Народним музејем: „Сазнајемо да су
Аустријанци, кад су решили да присвоје Народни
Музеј у Београду, одлучили да здипе и све остале
музеје и архиве. Тај частан посао био је повјерен
једној комисији, чији је председник био Кршњави,
за кога кажу да је познат аустријски војни историчар, ако то није онај злогласни Исо Кршњави,
6. хрватски министар просвете. У комисији је,
између осталих, био и бивши консул Владислав
Ђерђеј, који сада у Београду представља аустриjско министарство спољњих послова код војних
власти. Комисија је претходно саставила један
инвентар ових за пљачку одређених предмета и
тада их распоредила по њиховом пореклу и односу
према Аустрији, Угарској, Хрватској и Босни”
(Српски лист 1916/26: 2). И не само то: „’Obzor’
јавља да су аустроугарске власти у окупираној
Србији наредиле да се покупе сви српски грбови и
штембиљи” (Српске новине 1916/87: 2).
4.9. Уведен је грeгоријански календар: „Proklamacija. Zavogjenje gregorijanskog kalendara. Od
dana proglašenja ove naredbe ima se u cjelokupnom
zvaničnom i javnom saobraćaju računati vrijeme
isključivo i jedino po grеgorijanskom kalendaru.
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Neodržavanje ove naredbe tvori policijski prestup. Grof Salis-Seewis v. r. podmaršal” (Beogradske
novine 1916/21: 1; Beogradske novine 1916/22).
5. Као што конкретни догађаји недвосмислено показују, циљ аустроугарске политике био
је уништавање, сузбијање и(ли) сужавања српског
етноса и свих национално-идентитетских особености српског народа, као и историјско-културног
насљеђа. Ови процеси, започети много прије Првог
свјетског рата, снажан замах (под изговором одмазде за атентат) добили су за вријеме Првог свјетског рата. За отприлике двије године окупације
Аустроугарска је успјела да створи формалне услове за готово потпуну промјену идентитета која је
спровођена у свим сегментима на формалном
плану, што је имало за циљ суштинске промјене.
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КЊИЖЕВНОСТ

ПРОЗА

Рајко Лукач
СЕОСКО ГРОБЉЕ
Сједим на ловачком троношцу, пажљиво
шмирглам слова с мраморне плоче и питам се зашто се граде гробови за оне који су још живи. Или
за мртве који никада нису легли у њих, да у њима,
тобоже, вјечно почивају? Ево, овај, ништа се не разликује од гробова већ умрлих, на споменику су
фотографије и имена живе удовице и покојника
коме је и за чији новац подигнут, а у њему нема
никога. Удовица се призвала памети, па га продала послије скоро двадесет година.
А никога нема ни у другим гробовима – везем по глави, немајући шта друго да мислим док
ми шмиргл пече јагодице, и питам се: зар кости
могу бити неко?
Док сам их одлијепљивао, пазећи да не изгребем мраморну подлогу, порцулански тањирићи
са портретима мушкарца и жене крцкали су као
крти зуби у клијештима и на тамној површини камена остао је само мој лик. Настављам да стружем једно по једно позлаћено слово. Њено, па
његово име. На крају заједничко презиме. Од ћ,
уназад, као да их је исписао некакав арапски
калиграф и моје је да му пратим траг калема.
Около стоје накривљене крстаче и надгробно
мраморје, изблиједјеле и улегнуте гомиле пластичних вијенаца, клупице, саксије, посуде с пијеском за свијеће и посуде за увеле китице
баштенског и прашњаве букете вјештачког цвијећа. Оближња шума се још испарава. Сунце
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загријава ваздух, зраци се пробијају кроз крошње,
свјетлуцају на влажном лишћу. Са црних надгробњака љутито ме мотре очи на елипсастим порцуланима. Саосјећају са очима чији је порцулан у
бијелим крхотинама бљештао из траве. Чешће бришем ознојено чело и отпијам воду из пластичне
боце, те пљујем у шаке и настављам шмирглање.
Прво сам чуо кашаљ, па угледао два шешира на главама и држалице на раменима мушкараца.
Један носи и препуну најлонску кесу док други у
руци клати канистер. Расту из корака у корак, долазећи узбрдо. Иза чизама остаје траг угажене
траве и обрисане росе. Иза њих се помоли и трећи,
који је узбрдо гурао бицикл са гајбом пива на паксицу. Бацише на земљу крампове, ашове и лопате,
а гајбу пива, кесу са логом неке модне куће и канистер спустише у траву и приђоше да се поздравимо.
Скинуше шешире. Различитих су година,
космати и рашчупани, проријеђених зуба и пожутјелих бркова. Један је мршав и толико разроок да
се то види и одавде, други спојених обрва изнад
кукастог носа и дебео, да му стомак извирује испод
мајице и поткошуље, трећи погрбљен. Нуде ми
дуван, али их одбијам. Знају ко сам и шта радим.
Они ће – кажу, мотајући цигарете – да ископају
један гроб. Требало је прије три дана, кад су и почели да га копају, али је покојникова жена рекла
да причекају, јер јој муж још није допутовао. Баш
тако им је рекла, кажу, као да жив долази из Бремена. Овога пута његов прелазак границе је био
неизвјестан, јер за живота није плаћао ратну таксу.
Синови га послали из Њемачке, тамо су гробишта
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скупа, објашњавају ми, а тек мрамор и дажбине за
одржавање гроба – права кирија.
– Он је Хрват, ожењен Српкињом из нашег
села, па није хтио да плаћа порез српској војсци и
држави, али га држава, ето, сачекала – понoви један од њих, како би био сигуран да сам разумио
проблем.
– Плати или се врати! – додаје други, глумећи
цариника, толико разроок да нисам схватао у што
гледа.
– Ђе ћеш се, јадан, враћати и коме? – пита
се трећи, грбавац. – Синови послали телеграм на
царину да ће они уплатити тај порез и све таксе.
И платили, богме. Све и фенинг! Скупа са лежарином на царини. Тако сад може у село. У овај гроб.
Само што није стигао. Комшије се већ окупљају,
да га сачекају у његовој авлији, па и нас двојица
кренули за послом. Док није припекло – говори и
отвара канистер.
Насу пластичну чашицу и прво је мени понуди, што одбих руком.
– Видимо да си добар човјек, ал’ не ваља ти,
брате, што не пијеш! – тобоже се љутну. – Ајд, живили!
– Ред је бар за мртве! Али и за здравље нама
живима! – каже дебели, коме се мајица издигла и
открила пупчану рупу у салу, те прихвати од грбавца поново напуњену исту чашу, коју одмах принесе устима. Послије неколико дугих гутљаја, дода:
– Што више долијевам у себе, ја сам више тријезан!
То ме научио, ено, онај тамо поред капије, Пејан,
први у трећем реду одавде.
Свукоше сакое и огрнуше њима оближње
крстаче, на које ставише и шешире. Окренувши
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леђа тим ониским страшилима, пљунуше у шаке и
замахаше крамповима.
У посљедње вријеме, кад сам дуже сагнут,
јављају ми се болови у кичми. Онда морам мало
да прошетам. То и сада чиним. Шетам од гроба до
гроба, праћен гласовима ове тројице. Под неколико свјежих хумки леже војници. Једнога убили гелери, другога рикошет, један заклан на стражи, а
двојица извршила самоубиство. Један умро од мишје грознице. Како стигнем до ког гроба, довикују
ми они наизмјенице, жвачући месо из кесе.
Трећи, разрооки младић кога зову Снајпермен, одби да једе и спретно, једну о другу, отвори
двије пивскe флашe, понуди ми једну и љутну се
што нећу ни с њим да пијем. Наставих да шетам
између низова предратних хумки. Под највећим
споменицима леже они што су умрли у Њемачкој,
а под трулим и искривљеним крстачама они који
су живјели сами, напуштени од дјеце и заборављени од комшија. Прича коју читам на сваком гробљу. Или слушам, као сада. Враћам се длијету и
шмирглу.
Сунце се већ добро испело изнад шуме. Нови гроб је све дубљи и моји сусједи, кад су сагнути,
не виде се из њега. Излазе и зову ме да замезимо.
Чуде се: какав сам то ја кад не пушим, не пијем и
не једем. Шта онда радим? Причам ли бар?
– То, да.
– Сједи онда, ода’ни душом – наређује дебели. – Ни наш Снајпермен никад не једе, али за
разлику од тебе, он то надокнађује пивчугом.
И ја сједам на клупицу. Струком лука грбавац показују на хумку испред нас:
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– Тога кум убио. Због двије хиљаде и седамсто марака. Обојица били ратне избјеглице у Орахови. То је до овог рата било муслиманско село,
готово варошица. Они избјегли у Њемачку и Данску, а у њему се сад, ето, сјатили наши несрећници, чије су куће преко Саве разрушене или дате
другим несрећницима. А тај ту несрећник вјеровао
куму. Тог јутра је с братом попио кафу, па је отишао да обиђе и провјетри кућу која му је додијељена, а у коју још није уселио, јер није ни имао
шта да усели. Ни кревета, ни тањира, ни шпорета.
Све однијето, опљачкано. То мало цркавице у џепу,
било му је све. Поред својих, носио је и братовљеве
паре, за случај да се овоме шта деси на стражи,
или да се опет мора бјежати. Ко је једном једва
изнио живу главу, зна да се то увијек може поновити.
Као по договру, један ућута, да би други наставио:
– Тог јутра је срео кума, такође избјеглицу,
који га је позвао у другу напуштену кућу, да му
нешто повјерљиво покаже у њој. Унутра је кум
потегао пиштољ и испалио му метак у потиљак.
Други метак у сљепоочницу, да утврди. Клекнуо и
прислонио уво на груди, да чује куца ли му срце, а
и да препипа џепове. Нашао је двије хиљаде и седамсто марака. У другом џепу сто швајцараца и
двије хиљаде шилинга. За сваки случај ударио га
ногом у ребра и одвукао до бунара у дворишту.
Леш је бућнуо и избацио водени талас који је добро
попрскао кума убицу. Извукао је канту воде да
спере крваве флеке с руку и одјеће. Утом је наишао
неки комшија, чудећи му се што је толико мокар.
Да је убио и њега, не би било свједока. Овако ће
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му све бити узалуд, иако је првим аутобусом
отишао на пијацу у граду, да се промува међу
познаницима, како би имао алиби. Ту је срео и
покојниковог брата, поздравио се с њим и лијепо
напричао, као што је ред с кумом. Увече се вратио
у село и пожурио да му изјави саучешће.
Па грбави опет преоте ријеч:
– Тек су били избјегли и још нису имали своје гробље у селу у коме су дотад умирали и закопавали се само муслимани. Зато су га донијели
овдје, док не направе своје гробље. Кум је на сахрани, такав је обичај, носио крстачу испред поворке,
тобоже и он тужан. А послије укопа и задушног
ручка, полицајци су му пред окупљеним свијетом
ставили лисице и одвели га у затвор.
– Ето, свега под капом небеском. Дочекасмо и мир, вала, па какав год да је. Избјеглице у
Орахови су одабрале мјесто за своје гробље, јер је
рат престао и они почели да умиру као што је ред
и као што је свуда у свијету. Ових дана ће доћи
покојников брат да га ископа и пренесе. Дао нам
је већ капару да га извадимо.
– Да је времена, имао би ти шта да чујеш.
Сваки гроб је бар једна прича. Ето, овај иза тебе је
празан, као и тај са чијег мрамора скидаш слова.
Ту је лежао бивши партизан. Не од оних са два
свједока, већ прави, са краћом ногом у коју је био
рањен и једва преживио. Та га је рана учинила
питомим и никоме се није замјерио послије рата.
А кад је умро и ми га сахранили, нека будала стане да телефонира његовим зетовима и да им говори како морају да изваде црвеног ђавола и удаље
га од гроба поштене жене уз коју су га сахранили.
Покојница у том гробу до његовог није се никада
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удавала, али је имала три сина која је родила у
ванбрачним везама и сва тројица су се кунула да
нису они телефонирали и вријеђали покојника,
нити имају ишта против што је комшија сахрањен
поред њихове мајке. Анонимна телефонирања и
пријетње нису престајали и, на годишњицу старчеве смрти, зетови нам плате да ископамо и њега и
нови гроб, и поново га сахранимо, ено тамо.
– Кад сам био дијете – проговoрих невољно,
тек да и ја нешто кажем – мислио сам да гробари
ћуте као гробови, како је моја баба вољела да
говори за себе кад је што увријеђена или кад неко
хоће да јој повјери какву тајну.
– Ајде, болан! За блебетање још се не плаћа
порез. Плаћа се казна, али то у градовима, због
политике, ако је против власти и државе. Овдје,
јок. Овдје причај шта хоћеш и колико хоћеш. Него
да ти покажем и ову хумку. И она је празна. Ту
смо укопали хармоникаша. Убио га гром.
– Тако су причали, пошто је те ноћи била
олуја, па да не би нико одговарао. А заправо га је
погодио рикошет неког од војника на одсутву,
који су ту вече пред повратак на фронт дошли да
лумпују у биртији, а он им свирао. Мада је свима
било чудно да га није облила крв, него само сквасила косу на тјемену којим је ударио о праг биртије, а они мислили да је погођен у главу.
– Па је ли страдао од грома или од метка,
побогу? – питам их, јер ми ништа није јасно, али
они не хају за моју збуњеност.
– Мати му ставила долапару у сандук, па
кад се народ удаљио с гробља дођу лопови, намамљени хармоником, и откопају га. Дигну они
поклопац, а мртвац мрда прстима, трепће, отвара
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уста, каже да је гладан. Лопови побјегну, а хармоникаш с пјесмом и свирком стигне кући. Бунован
народ се питао ко се то напио па пјева, јер ред је
да се у селу бар првог дана жали за покојником.
– Е сада сте га дебело слагали! – рекох, убијеђен да се шегаче са мном.
– Богами те не лажемо! Да више ни кап пића не окусимо ако то није жива истина – куне се
дебели гробар. – Није био сав свој ни до тада, али
од грома, или од гроба, ко ће га знати, скроз је
шенуо. До тада сам га водио да ми свира кад копам
раку, а сада га ни канџијом не бих могао дотјерати на гробље.
Грбави гробар устаје и показује руком на
још једну хумку.
– Ниси ништа чуо, ако не чујеш и ово чудо!
Овоме овдје ђеду луда снаја се ноћ пред четрдесетодневни помен унередила насред гроба и да нисам
први ујутро набасао на ту срамоту и дозвао му синове, не би се од тога опрали ни чукунунуци. Муж
и дјевери су је добро премлатили, али се она и
данас хвали како се свекру на гроб посрала. Ето
видиш. Чега се паметан стиди, тиме се луд поноси... А у овом гробу муж је у сандуку покoјне жене
крио теглу дојче-марака, лијепу своту коју је добио као одштету за пад са грађевине у Њемачкој.
Лопови је лако нањушили и још лакше ископали,
а покрадени излудио.
– Било је и нама ту нешто сумњиво, јер није
дао да гроб дубоко ископамо.
– Је л’ и она била жива? Мислим, кад су лопови раскопали гроб. И колико је то овдје празних
гробова? – рекох, да се нашалим, али они то пречуше.
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– Бога ти, колико си погодио са ђедом то
твоје стругање? – проговри и Снајпермен.
Питао је онако, узгред, преко рамена, и
пишајући поред грма. Прекорачимо и нас тројица
међицу гробља, да му се придружимо. Накашљем
се, ред је да и ја проговорим. А и морам. Дошло
ми. То је као шорање – кад други крену, одмах се
и теби припиша. Хоће ријечи само напоље. Онај
празан гроб, из кога је протјеран недужни старац,
некако ме стегао за гушу и задавићу се ако не
проговорим. Још једном се накашљем и они се
згледаше у мене, вадећи цигарете.
– До пензионисања сам био милиционер
скоро тридесет година. На послу сам доживио
свега и свачега, тукао преступнике и био тучен од
њих. Једном сам чак и рањен при хапшењу двојице наоружаних провалника златаре. Иако само
обичан позорник, имао сам неки чудан њух и открио сам праве починиоце у многим случајевима.
То ми је код надређених доносило више проблема
него признања, али ми мој нос није давао мира.
Тако је било и кад смо трагали за мушкарцем који
је силовао слијепу деведесетдвогодишњу старицу.
Гробари припалише. Слушају ме пажљиво.
– У блатњавом бабином дворишту су остали
дубљи отисци пете и инспектори су истрагу окренули према мјештанину кога су видјели да носи
такве чизме, што је мени било сумњиво, јер сам
претпостављао да би починилац могао тих дана да
прикрије обућу у којој је извршио дјело, а овај
младић, ништа не слутећи, стално их је носио.
Одлазио сам сваки дан код старице и подстицао је
да се сјети било чега што би ме довело до правог
кривца, али није било помака, јер је старица била
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слијепа, а силоватељ није ни ријеч изустио. Тек у
шеснаестој посјети – све сам их записивао, па се
нисам могао забројити – сјетим се да је питам зна
ли шта је силоватељ имао на себи, у шта је био
обучен, јер му је она, бранећи се, морала дотаћи
одјећу. И она се тад сјетила да је имао јакну испрешивану као јорган. У селу је само један човјек
имао такву јакну, а нашли смо му и сакривене
чизме са специфичном, мало вишом петом. На
испитивању је говорио да је цијелу ноћ био у кући,
то је и његова жена потврдила, набројао је и шта
је све гледао на телевизији, једино није знао које
су емисије биле између девет и десет сати увече,
кад је и извршио силовање.
Ту се зауставих.
– Велиш старица, деведесет двије године...
– Да. Још и слијепа! Ма било је свега у том
селу. Тако је неки лудак, кад га је напустила жена
коју је тукао, како би јој се осветио, заклао четири
ћеркице и покушао да себи пресијече гркљан.
– Ма што га не пресијече, мајку ли му луду!
Снуждени оним што су чули, ћутке сиђоше
у јаму да је још мало поправе, продубе и очисте.
Био сам и ја при крају. Још три слова да избришем и готов сам. Гробари опет пуше и чује се
само звук мог шмиргл-папира, кроз који осјећам
све већу топлоту врховима прстију. Занио сам се и
од брзине почеше да искачу искре. Непријатан
мирис кресива натјера ме да подигнем нос. Тад
угледах старца како се помаже штапом и пење уз
брдо. Пружи мршаву и пјегаву руку гробарима, па
мени. Сједе на клупу. Загледа споменик.
– Мајсторе – обрати ми се – видим, добро си
ти то средио. Рећи ћу мојима да те зову кад умрем
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да уклешеш нова слова. Моја. И слику да ми ставиш. Жао ми вас тројице, нећете имати посла тог
дана. Свеједно, дођите да ме спустите у гробницу,
ко и остале.
Са сеоске цркве огласи се звоно.
– Понијели су га – рече старац. – Бруји ово
наше звоно између туге и смрти, говорио је некад
мој отац, и да мједени јецаји прескачу међе око наших земних посједа, како би живима рекли да је
све привремено, да је посљедња међа, коју сви
прелазе на крају, ова око гробља.
– Ти се, ђеде, опет занио, филозофираш ко
онај твој син у књигама – довикује му разрооки
гробар.
– У сина ми не дирај! – подвикну старац и
замлати штапом. – Све што је о вама написао,
истина је!
Питам старца што је дотична госпођа одлучила да прода гробницу? Он извади астматичарску пумпицу за инхалирање и испумпа је три пута
у уста, сваки пут дубоко удахнувши. Из другог
џепа вади кутију са ампулама, мијења патрону у
пумпици, поново испумпава спреј у уста и почиње
причу:
– У оном рату јој сви изгинули и живјела је
сама. Била је мушкобањаста, имала коње, орала,
обрађивала земљу, ни у сељачку радну задругу
није хтјела, већ све сама, без браће и родитеља,
без комшија. Удала се тек са четрдесет година, за
неког нашег Американца. Већ послије десетак
година остане удовица. Муж је на самрти молио
да га сахрани тамо, у Америци, а код нас да направи гробницу и подигне споменик у који ће
уклесати његово и њено име, и слике у порцулану
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да стави, да бар овдје, код нас, остане траг иза
њега. Није хтио да се троши на његов превоз, чак
довде, и сахрану, већ да му за те паре подигне
споменик од црног мрамора. Удовица тако и уради, и себи, за преостало насљедство, купи стан у
Бањалуци. А народ ко народ. Кад год је чији укоп,
једни кукају, а други се окупе око њене гробнице
и исмијавају споменик и празан гроб. Говоре да је
то сад миражџика која има кућу у граду и кућу на
гробљу, обје усељиве, те ће се лијепо усрећити
онај за кога се поново уда. Тако се одлучила да
прода гробницу. Да селу зачепи погана уста, да је
више не исмијавају и не сеире на гробљу. Има
овдје још празних гробова, нека мода кренула да
их подижемо себи за живота, осим тога – из неких
су морали да се покојници преселе, а у некима су
и оживјели па их сами напустили, али народу
само њена гробница смета што је празна. Или што
је зидана доларима. Хтио сам и ја да себи правим
гробницу, али кад сам чуо да она продаје, одмах
сам јој дао капару.
Окрену се гробарима, да им одговори на
гунђање.
– Како шта ће ми гробница? – обрецну се
старац на њих. – Јест да је гробље на брду, али је
земља мочварна, пуна неке водурине, извора, чега ли. Знате то вас тројица боље од мене. Не треба
ми бунар за гроб... Кад смо сахрањивали мог стрица, чудим се што људи силазе у гроб, додају лавор
један другоме, нешто петљају док поп дјачи над
сандуком. Кад су спустили сандук, ја приђем да
бацим бусен, кад имам шта видјети. Сандук потонуо у воду. То сам послије више пута сањао. Језа
ме некаква обузме кад помислим да и мене тако,
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у воду, убаце, ко да сам мртва риба. Зато сам хтио
да правим себи гробницу. Суву сувцату. Али, ето,
купио сам ову. Она ми је сигурнија. Провјерио сам
добро, завиривао више пута под плочу, није влажна,
не пропушта. А, ето, и слова су се фино скинула, и
слике. Није онога коме је намијењена, већ коме је
суђена.
Старац одшета до једног гроба и припали
свијећу коју је донио у џепу. Мало постаја, прекрсти се и врати до оближње клупице, да сједне.
– Откад се то комунисти крсте? – упита га
дебели рмпалија.
– Ред је. Овај овдје покојник и ја смо били
велики а’баби и највећи швалери – стаде старац
да ми објашњава, скинувши шешир и марамицом
бришући чело. – Да, да, швалери. Само њему сваки пут запалим свијећу. Био сам опрезнији од
њега и ниједна ми не затрудни, сем сопствена
женa. Био је ожењен, имао је и троје дјеце, кад му
је млада Шокица из Новске, толико лијепа да је
ни ја нисам могао погледати, а да не задрхтим,
затруднила. Обећао јој је брак, али његова жена
није пристала на развод, а и шта да ради сама са
троје дјеце, како да их храни? Тукао је жену, говорио јој да ће је убити, ако треба да ће и дјецу побити, али жена није хтјела из куће. У том прегањању
је прошло пет мјесеци и Шокица, кад су и укућани
примијетили да јој је порастао стомак, баци се под
воз. Њена браћа су пријетила да ће га убити, али
он се никога није плашио. На стотине пута су
кидисали на њега преварени мужеви, а он није
узмицао ни пред ким, па је и тада храбро дошао
на њену сахрану. Послије неколико година умре
му и жена, а убрзо смо и њега донијели на ово брдо,
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међу првима које смо закопали на новом гробљу.
Оно што нису смјели његови силни супарници,
часком је обавила болест. Мој син, старији, на
кога се срде ова тројица, новинар је. Једном ми он
рече да је људски живот као књига. Колико год
била паметна и занимљива, кад-тад мора да се
заврши, без обзира на каквој je цијени код читалаца. Тако је и с нама. Колико год да нас Бог цијени,
дође нам крај.
– Ко би се надао да ће онакав комуњара једном почети вјеровати у Бога – дебели гробар не
пропусти прилику да га поново провоцира. – То је
да се крстиш и лијевом и десном, и рукама и
ногама.
– Није га покојни Лабре тек тако звао попом
– закључи грбавац, онако за себе. – А и рођени син
у књизи.
Зачу се брујање трактора и из шуме изби
чело погребне колоне. Крстача се њише уз брдо
као какав пијанац са пешкиром преко рамена.
Гробари скочише да припреме конопце и мотке.
Старац приђе гробу.
– Добро је, сув је – закључи старац. – Да
покојника нису задржали на граници, сахранили
би га по великој киши и сигурно би и он пливао у
глибу. Овако му је суво доље.
– Не видим попа – кажем, гледајући приближавање људи и трактора са ковчегом у приколици.
– Какав црни поп! – одбруси старац. – Католичких нема него у Бањалуци, а и како да нам ти
дођу овдје, на православно гробље? Боље не стојимо ни са нашим поповима. Био један млађи, једва
чекао да одмагли. И он, и ми. Нисмо били баш у
љубави. Рат га донио, рат га однио. Нека му је
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далеко лијепа кућа! Нит нам је што требао, каквог
га Бог даде, нит ми њему. Како смо могли да цијенимо и волимо попа који игра покер у биртији, а
по селу скупља старе акумулаторе и воза их у
тачкама као највеће благо? Еј, није он цигански
поп, па да се млати са старим гвожђем! Сав новац
који је добио кад је освешћавао водицу по кућама
у нашем и сусједним селима, бараба је однијела у
Бањалуку и прокоцкала у хотелу! Не вјерујеш ми?
Питај кога хоћеш, то ти је жива истина. И једини с
ким се дружио, с ким био барабар, то су ова три
гробара. И како онда да га држимо за нашег?!
Али, шта ти ја ту па причам? Ионако нећу да ми
буде поп на сахрани. Хоћу само да ме спусте у
суво и да ми се име злати на мрамору. Написао
сам себи и посмртно слово. Ваљда ће се наћи неко
да га прочита.
– Син ти новинар, а ти морао сам себи да
напишеш посмртно слово. Како то? – тобоже се
чуди дебели гробар.
– Ето, био ми ћеиф да напишем! Можда је
требало тебе, Куљо, да питам?
Опет се загледа у ископан гроб. Пипа штапом рубове.
– Суво, суво. Нисмо крмци, да уживамо у
глибу и брљугу... Жени сам рекао да ме не сахрањује са сатом, као што чине ове сеоске будале. Да
откопаш, у сваком гробу нашао би фин сат, од
оних скупљих. Многи га нису имали за живота, па
су им куповани за сахрану.
– Ма какви скупи – опет га прекида гробар.
– Ко данас купује скупе сатове? То је све бофл са
дубичког бувљака.
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– И не само сатове – наставља старац да
набраја – него им трпају и чешљеве, оне четке за
женске фризуре, бижутерију, бочице парфема,
чак и прибор за бријање. Свашта им, брате, гурају
у сандук, ко да фараоне сахрањују. Почели и луле
с кесама дувана, па и онима који никада нису
пушили, као и онима што су умрли од рака на
плућима, не би ли их бар у смрти погосподили.
– Ове твоје комшије кажу да су једног укопали са хармоником, а једну покојницу са теглом
марака – рекох, мислећи да ће то старац оповргнути. Он само одмахну руком и настави по своме:
– Е, видиш, ја то нећу! Као што нећу ни да
трунем у води, већ у сувоти. Смрт није робија, па
ни гроб не треба да буде мемљива ћелија. А знаш
ли, мајсторе мој, по чему се разликују сеоско и
градско гробље? Ја ћу ти рећи. На сеоском су се
сви мртви познавала за живота, а у граду ниси
знао ни оне поред себе. Да ти кажем за још једну
разлику између сељака и грађана. До овог рата,
кад се састану два-три сељака, они се одмах распричају о швалерацији, ко кога, гдје, када, и томе
слично, и тек кад треба да крену свако својим
послом – помену политику, а градска господа
прво се распричају о политици и тек кад се растају стигну да помену нечији швалерски подвиг. Рат
је и сељаке промијенио, те се данас и они прво
исвађају око политике, па на самом крају сјете се
да помену и женскиње. Ја се запричао, а комшију
већ укопавају. Одох и ја да се придружим погребу.
* * *
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Лако сам нашао биртију, јер је у њој трештала хармоника, и наручио јело. Међу гостима
познах, за столом у ћошку, ону тројицу гробара.
Пијани су и не обраћају пажњу на мене. Рекао бих
да се свађају. Старији дебељко сваки час устаје,
али га остали враћају на столицу и смирују.
– Твоја се мајка вјенчала са мртвацем, говнару! – узвикује један, а други му узвраћа још гласније:
– Боље је да ћутиш, ти чија се мати вјенчала са свекром! Теби, сину свом, сад је и баба, а
маћеха свом првом мужу!
Разбијају пивске флаше о руб стола. Остали
гости не могу да их врате на столице и гурају се с
њима напоље. Излази и хармоникаш, не престајући да свира. Стоји на прагу, као на позорници, и
лагано развлачи мијех, сваки час се враћајући на
рефрен: Село мојееее, што сиии невесееелоооо...
Снајпермен и даље сједи и нагиње пивску флашу.
Позвао сам конобара, да платим, и упитао га
што се свађају. За кога су им се то мајке преудале?
– Ех, за кога! Мајка оног – показа конобар
руком на грбавца – нашла је свједоке који су потврдили да се у прољеће 1942. удала за неког нашег партизана, који је потом погинуо, али да су
попа усташе отјерале у логор, што је тачно, и није
могао да их вјенча, па су је тако накнадно вјенчали с њим, тридесет година послије његове смрти,
са кумовима и матичарем, иако је све вријеме од
рата била удата за другог и имала двоје одрасле
дјеце, али је она тако добила покојникову пензију.
А мајка другог гробара – показа конобар руком и
на њега – пошто јој је умрла свекрва, развела се
тобоже од мужа и вјенчала са свекром, како би по

59

његовој смрти наслиједила пензију из Њемачке.
Урадиле су то и неке друге жене. Једна се развела
од мужа и преудала за оца свог зета, те тако постала свекрва својој кћери и маћеха зету с којим
дијели на једнаке части пензију покојног прике-мужа. Лакше је умријети, него оставити кућу без
њемачке пензије. А њихови синови немају другог
посла, већ се свађају. Ето, видиш, шта нам све
неће пасти на памет и у шта нећемо укабулити! А
ти, очисти ли чичин мрамор?
– Очистих, јашта. А овај хармоникаш...? –
хтједох да провјерим, али ми је било непријатно и
оклијевао сам да довршим.
– Шта, причали су ти гробари о њему? – келнер је одмах схватио шта хоћу да питам. – Не, није
био сахрањен са хармоником. Тако само гробари
тртљају, не знам зашто, а и лопови су тако
мислили и то га је спасило – дода, доносећи кусур.
– Да нису хтјели узети хармонику, не би ни ископали сандук, нити би Реља наставио да глувари и
луди по селу. Пожурили одмах послије сахране да
копају, јер је лакше док је земља свјежа, а и да се
не би примијетило, па га затекли живог. Јадник
није ни знао да је у гробу.
Обојицу нас трже шум врата. Био је то старац са гробља. Скиде беретку и заглади косу уназад. Гледам његове дубоке пролисне и чудим се
што му је у тако позним годинама коса тек прошарана сједином. Показа ми руком да причекам.
Наручи обојици по ракију, али му рекох да не
пијем алкохол, те ми келнер донесе још једну кафу.
– Био си на гробљу, ђеде? – упита га хармоникаш с прага, враћајући се за свој сто.
– Био, био! – одбруси му старац.
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– Па зашто си се враћао, побогу? – чуди се
хармоникаш. – Сада имаш и гробницу.
– Ето, видјех од тебе, па ко велим – идем и ја
кући, још ми је рано. Ни будали се не жури на онај
свијет.
Гробари запјеваше пред кафаном. Зову хармоникаша да се врати напоље, да им свира, и он
поново излази. Келнер доноси нову флашу пива
Снајпермену.
– Морам и ово да ти кажем – шапну старац,
пригнувши се мом уву. Спреј из пумпице шикну у
његова задихана уста. Дубоко удахну. – Добро је
што су пијанице напољу, а и тај јадник да нам не
пишти и шишти с хармоником. Мисле да сам и ја
луд. Не вјерују ми да ми је Бог дошао у сан. Ја
јесам и данас комуниста, а у Бога никада нисам
вјеровао, јер сам још као дијете видио да ни поп не
вјерује. Никада нисам ишао у цркву, али ето, Бог
је ушао у моју кућу, док сам спавао. Смјешио се
прилазећи мом кревету. У црној одјећи, висок и
крупан, лијеп мушкарац. Видим да га не познајем.
„Не плаши се”, рече. „Ја сам Господ Бог. Хоћу да
ти кажем како си ти добар човјек, нема ти се шта
приговорити, нити коме твоме. Али ја нисам дошао да те овдје много нешто хвалим. Дошао сам,
заправо, да ти замјерим. И само на једноме. А то је
што не правиш себи гробницу. Нећеш ваљда и ти у
онај глиб да легнеш?” Тако Бог, а ја се браним да
нисам сиромах, али ни толико богат да бих сад
могао и гробницу да градим, а не бих ни од синова
да узимам, имају они и својих потреба, и све тако
набрајам, док ме он не прекину: „Имаш паметне и
доброг срца синове, али ти не треба њихов новац.
На прољеће добићеш доста пара, биће ти довољно
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за гробницу. Слободно се погоди, или купи готову,
свеједно, само немој у глиб да те гурају.” „Ма ко
ће мени овако староме да дȃ паре?” вајкам се ја
даље. „Хоће, хоће. На прољеће исплатиће ти
Швабе што си био у логору. Послушај ме, а ја
морам даље, јер увијек се нађе понеко добар и ред
је да му свратим и посавјетујем...” То је било све.
Отворио сам очи. Мрак. Није било струје и морао
сам да упалим свијећу. Кад је дошла струја,
упалим телевизор, да чујем вијести. А имам шта и
чути: Њемачка ће од прољећа да исплаћује
бившим логорашима из Другог свјетског рата од
пет до петнаест хиљада марака, каже спикер.
Јесам се ја пријавио, послао им биографију, описао
логоре у којима сам радио, али нисам вјеровао да
ће од тога нешто бити. Али кад јављају на
телевизији, па ми то још и сам Бог дође да каже,
онда ту нема шале. Тако одмах телефонирам оној
госпођи у Бањалуку, договорим цијену и пошаљем
јој капару за гробницу. Нисам се покајао, јер ми је
стигло и званично обавјештење да је мој одштетни
захтјев узет у разматрање. Кажеш, мајсторе, да је
добро бетонирана, да не пропушта воду? И мени
се чини да је солидно грађена. Зато сам је и купио.
Да је зидам, па да испадне ко зна шта? Јок! Да сам
се погодио с неким овдашњим мајстором, тај би
намјерно оставио пукотину, да ми се ко зна зашто
освети. А овдје, хвала Богу, увијек има зашто да се
човјек човјеку свети.
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Небојша Јеврић
БУВЉАК
Од Мируне не бејаше лепше девојке у селу.
Село је мало, залепљено уз брдо, да се не би штетила плодна земља у равници, где су биле њиве.
Имања у равници одузела је власт и направила
фабрике. Убого село, у близини касабе, остало је
без земље. У Шћепана, Мируниног оца, нашле су
се прво три кћери, па на крају син. Најстарија, Мируна, била је лепотица и, кажу, у школи један од
најбољих ђака. Али из школе су је извадили у
шестом. Отад је, поред болешљиве мајке, кућа пала на њу. Кад се отворила фабрика, запослила се и
радила за разбојем. Залуду су је просили најбољи
момци. Све их је одбијала, погнуте главе, увек
истим речима: „Морам да ишколујем ону ђецу”.
Село се променило. Са фабриком је стигао и
први грамофон и прва кафана. Мушкарци су се
опијали, а ђевојке су пуштале нокте, одбијале да
музу и замицале са момцима пут мрачних фабричких магацина с вуном. Скраћивале су сукње и куповале свилен веш. Сестре су се поудале, брат је
учио, и тако, и тако.
Шћепан, Мирунин отац, пекао је ракију, сушио пршут од крмади, за које је Мируна сваки дан
доносила канте са помијама из фабричке мензе, и
киселио купус. Остатак времена проводио је играјући фирцик, једноставну игру швапског имена, са
комшилуком и водећи високу политику. Брат је
отишао на факултет. Дуго је трајало то његово
школовање, још дуже тражење посла по Београду.
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Све док Мируна није одлучила да узме ствар у
своје руке. До њиховог имања било је имање
важног друга. Ту су му живели отац и мати. Важан
друг је ретко долазио, али, свеједно, био је на
великој муци. Са оцем и мајком није имао куда пут
Београда, а није било лепо да изборна база гледа
запуштену окућницу и онемоћале старце без
икакве бриге. Знала је то и Мируна и, кад је важан
друг једном дошао у село, договорила се брзо и
одлучно, као прави кућни домаћин, што и јесте
била, да важан друг запосли код себе, у Извршном
већу, њеног брата правника, а она ће преузети
бригу о имању и старцима.
Од тада су се писма од брата проредила.
Сестре су се поудале, а онда је прво сахранила
оца, којем је ракија сагорела џигерицу, па мајку.
Брата је виђала ретко, све ређе, сем једном на телевизији. Држао је јастуче са којег је важан друг
узео маказе да пресече траку на путу према
Посран потоку, у време предизборне кампање. У
селу је бивало све горе. Када се искварио народ,
онда су затворили фабрику. И Мируна је остала
без ичег. Читаво имање и сви плацеви бејаху распродати. Оно што није пропио отац, потрошио је
син на школовање.
Последња уштеђевина Мирунина потрошена је на мајчину сахрану и подизање споменика,
за који брат није дао ни динара, а зетови тек понешто, тако да се Мируна и задуживала по селу, желећи што бољи споменик.
Дошла су зла времена. Мируна, која је била
борац и која није хтела да буде никоме на терету,
и жене из села, што је, у међувремену, постало
предграђе, које су издржавале породице продајући
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на пијаци, кренуле су за Београд – на бувљу пијацу. Мируна, која је још дуговала за споменик, кренула је са њима пут београдског бувљака. Код
брата није свратила. Плашила се да је не упитају
зашто је дошла? Није хтела да га брука. Брат у „валиди”, а она међу Циганима, бежи од полиције,
отимају јој штеке локални криминалци, узимају
рекет тарабаши. У људском мравињаку, међу грдном мешавином, лутала је Мируна тражећи да
купи румунске гаће, које су добро ишле.
Одакле је знала Мируна да у Извршном већу рачуни за прање завеса нису плаћани шест месеци, да је снаха одавно у пензији, да брат струју
не може да плати, да је у време кризе продавао
ствари из куће да би преживео. Њен брато злато,
који јој је слао разгледнице из Грчке. Њен брато
злато, који је затискивао нос долазећи кући јер му
је смрдео крмедар направљен преблизу, јер је све
остало било већ продато за његово школовање.
„Одличне румунске гаће, чист памук, попуст
на велико”!, викао је брато злато кад су се срели
на бувљаку, он и Мируна.
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Ђорђе Ћулафић
КАПЕТАН ШЕКИ
Јесење сунце пригрлило равницу; указаше
се шуме и мрки брежуљци разбацани између шљивика и гајева. Спустио се прозрачни, беличасти
хоризонт на оранице, међе, ливаде и јаруге са устајалом водом. Ваздухом се шири тешка јесења влага, мирис расквашене земље, натрулог лишћа;
мирис касне јесени. У даљини, тамо на обронцима
Мајевице, сустижу се тамни облаци, на тренутак
нестану и забеле се снежни врхови обасјани сунцем, па се поново однекуд изненада појаве, већи и
тамнији.
Људи грабе да што више ураде, не би ли искористили Божију милост и овај сунчани дан. Знају
они да ће ускоро стићи они тамни кишни облаци,
знају и да ће увек остати нешто незавршено и да
ће их, на крају, живот изневерити, јер неће ни знати у чему је прошао. Негде око поднева, на излоканом сеоском путу, појави се колона војника, са
српском заставом на челу; подврискују, певају,
поздрављају раширених руку с подигнута три
прста, прилазе и грле људе који стоје поред пута.
За њима наиђоше кампањоле, камиони који вуку
топове и разна војна возила. За неко време све се
умири и људи се вратише послу, кад се зачу шкрипа метала и брујање које је постајало све јаче,
прелазећи у заглушујућу буку; земља је подрхтавала испод гусеница тенкова. Пролазила је колона за
колоном и већ се смркавало кад последњи камиони
замакоше иза шумарка.
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Увече, сељани се упутише у команду Крајишке бригаде, смештену у кући неког гастарбајтера, који се током рата није појављивао. У дворишту, топови прекривени цирадама закачени за
камионе; на прагу, испред куће, седи војник, с
пушком ослоњеном на врата.
– Је л’ ти то стражариш?– упита Перо.
– Стражарим... сви овдје су наши – одговори
војник правдајући се.
– Ее... јадна ти мајка твоја дјечија – добаци
Перо.
Чувши гласове, капетан, висок, снажан човек, широке ведре душе, бистрог погледа, благог
умирујућег гласа, изађе из куће и поздрави их
осмехујући се:
– Добро вече... добро дошли... Уђите, не скидајте обућу, овамо ћемо.
У соби кревети, прекривени шаторским крилима, уза зид једни преко других послагани
зелени дрвени сандуци; изнад, кандило и икона
Светог Стефана; на столу светлуцају зелене лампице радио-станице, поред пећи раширене вреће
за спавање.
– Милане! – викну капетан.
– Извол’те, гос’н капетане! – одазва се војник.
– Понеси ракију... пронађи и неку скемлију
да људи сједну.
– Чули смо да сутра и ви идете... па велимо,
ред је да се поздравимо – рече Перо, крупан човек,
набораног лица, тамних очију, лукавог погледа, у
браон бунди са олињалим вештачким крзном и
накривљеним шеширом.
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– Враћамо се кући… заврши се рат… жао ми
је што се растајемо.
– Право да ти кажем, капетане – упаде
Ранко, кочоперан старац, грубог лица, немирних
очију, са изломљеним шеширом, навученим до
клемпавих ушију, у широком подераном сакоу,
везаним канапом око струка. – И нама је жао… од
кад ти дође, престаде опијање и шенлучење, војници ти послушни и утегнути… онако како приличи
српској војсци.
– Јест’ вала, капeтaне… прост си човјек, да
простији не мереш бит – озареног лица додаде
Перо.
– Извин’те, гос’н капетане… хтио је да каже
једноставан – упаде Симо и поцрвени.
– Ее… баш тако једноставан, добро си казо,
ко да је с нама говеда чуво.
Људи почеше гласно да се смеју, тако заразно да се смејао и Милан носећи ракију, иако није
чуо пређашњи разговор.
– Немој тако, Перо – кроз смех изговори Симо, онижи, пунији, средовечан човек, равне косе,
широког, озбиљног лица, смеђих очију, стакластог
сјаја. Рођен је с краћом десном ногом, отежано је
ходао, ослањајући се само на спољну страну стопала. Повучен, бојажљив и ћутљив, словио је за
узорног и вредног домаћина.
Само Јоја; мршав, погурен човек, ситних
очију, које никада нису гледале саговорника, као
да у њима крије неку велику тајну, остаде озбиљан.
Седео је натмурен, на троношцу, поред пећи, ослоњен леђима на зид; он прекрсти ноге, безвољно
подиже руку, и цинично рече:
– Заврши се… али како?
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– Завршио се како се сваки рат заврши – добаци Ранко.
– То ви мислите – добаци Јоја и настави
жмиркајући очима: – Који то стратег и вајни
генерал напусти Мајевицу? Данас онол’ка војска
прође кроз село. Знате ли ви какав геостратешки,
да не кажем геополитички значај има Мајевица?
Онај ко држи Мајевицу, има читаву Босну… Још је
генерал-потпуковник Петар Грачан говорио: „У
Босни су врата Европе, ту се ломе копља…” а ја
вам кажем Мајевица је срце Босне.
– Таква је наредба, Дејтонским споразумом
предвиђено је разоружање и повлачeње тешког
наоружања – мирно одговори капетан.
– Какав Дејтонски споразум, треба читати
између редова, господине капетане. Милошевић је
амерички човјек… Извините, Ви сте високе школе
завршили, нема ту шта да се каже, ал’ сте млади и
наивни. Много сам ја тога прошо у животу. Зашто
им је дао Сарајево?… Због аеродрома Рајловац…
Зашто им препусти Тузлу?… Због аеродрома
Слатина… Све ће то бити америчке базе. Е, зато
се наша војска повукла са Мајевице.
Перо се испрси, накриви шешир и, не обазирући се на Јоју, сигурним гласом изговори:
– Да није било нашег Слобе, не би било ни
Републике Српске.
– Право ти кажеш, Јоја – упаде Ранко. – Навуче Запад Милошевић ко ждријебе на празну полу.
– А што се Ви повлачите, господине капетане? – упита Јоја и надмено подиже главу, протегну
се и продужи мрзовољно – Линија је одма’ ту поред
наших њива, није њима вјеровати… док се повуче
војска, упашће они у село.

69

Капетан се осмехну и оним својим благим,
умирујућим гласом одговори:
– Не смију упасти у село. На линије разграничења размјештени су посматрачи… Уједињене
нације гарантују мир.
– Пусти Јоју, капетане. Знаш да он увијек
паметује и све ради ’нако… мимо људи – мирно
додаде Перо.
Сви су навикли на Јоју и његову наопаку
нарав, сматрали су га смутљивцем и особењаком,
који ни у чему не види добро и увек наслућује неку
скривену подвалу и несрећу. Некада је радио као
секретар у сеоској четворогодишњој школи. Себе
је сматрао образованим и начитаним човеком који
је превазишао средину у којој живи. Није се бавио
пољопривредом; шетао је селом и давао савете.
Најбоље је знао како се орезује воће, који су
хербициди добри, кад је време за жетву; набавио је
и приручник за полагање правосудног испита,
делио правне поуке, писао тужбе и учествовао у
свакојаким сукобима и несугласицама.
Седећи повијен, поред врата, Живан, старац,
црних избуљених очију, зарастао у браду, са зубима
пожутелим од дувана, борећи се с кашљем, једва
проговори:
– Заврши се рат… а не побисмо комуњаре…
– Шта ти то причаш? – трже се Јоја и рече
срдитим гласом: – Кад ти оно постаде кооперант и
доби паре од државе, хвалио си Титу. Послије, кад
се загужва, ти си први говорио: „Карађорђе па Милошевић...” Јеси л’ до јуче пјево: „Не потписуј,
Радоване, не ћерај га, Слободане...” А данас, наздрављаш и пјеваш с војском: „Караџићу, јебем ли
ти нану, што ти даде Озрен муслиману.”
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– А ти – нападе га Живан промуклим гласом, испрекиданим, дубоким уздасима: – Изваро
си онолики народ... пишући тужбе... боље да не
казујем кол’ко си људи зајебо... лажним свједочењем...
– Немојте, браћо – умеша се капетан – морамо већ једном заборавит на све сукобе и подјеле из
прошлости. Сад треба да смо уједињени, више
него икад, само ћемо слогом сачувати нашу Републику Српску.
Перо испи ракију, удари чашицом о сто, поправи шешир и, церећи се, рече:
– Заборавио би он... ал’ не знамо да ли би и
чича Дујко заборавио дуг?
– Какав дуг? – брецну се Живан.
Нетремице, гледајући капетана, с иронијом
у гласу, настави да прича Перо:
– Узајимо од чича Дујка паре, овај даво, блиски су рођаци... Изби рат, ето ти прилике, нема
Дујка, нема ни дуга. Стаде ти наш Жићо навраћати
људе да убију рођу... ко бива комуњара.
Живан устаде севајући очима, раширених
руку, као да ће зграбити Перу за гушу, али га кашаљ савлада и он се стропошта на кревет мрмљајући:
– Комуњаре... комуњаре побит...
– Какве комуњаре – упаде Мићо заплићући
језиком – Ја сам био... Дражин војник...
– Кад се прије напи, црни Мићо? Какав Дражин војник, ниси се ни родио кад је Дража ратово.
Мићо се пропио још у раној младости, наводно због несрећне љубави, коју је, од силног
пића, одавно заборавио; откако је рат почео, пије
без престанка, борећи се с неким големим и само
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њему познатим јадом, горим и од рата и од несрећне љубави.
– Чича Перо и ти капетане... вама свака
част... ал’ ови други... зато сам се напио, што не
могу да их слушам...
– Шта ћеш, капетане – одмахује Перо руком
– узела га ракија под своје, док је весела машина
кружила селом, није кући долазио, иде уз казанџије и пије... што је најгоре, ништа не једе.
– Каква весела машина? – упита капетан.
– То ми збијамо шалу, па кажемо весела
машина... то јест, казан.
Симо се уозбиљи, као и увек кад би говорио
о послу, и рече:
– Ја сам нешто комине оставио, па ћу зимус
испећ. Ископо сам рупу у башчи, одоздо бетониро,
горе прекрио најлоном. Ти најбоље знаш, чича
Перо, како је то добра ракија... и ти си раније у
зиму пеко. Баш ујутру каним отићи са женом да
још једном добро промуљам.
– Пусти сад ракију кад се прича о комунистима и четницима – намигује Перо.
Ранко, узбуђен што се спомињу четници,
скочи са столице, погледа око себе, и да би га сви
добро чули, гласно проговори:
– Нисам много учен човјек... ал’ било би
право да и ми четници добијемо признања, споменице и... макар нешто мало пензије...
– Ма... какав си ти четник био? – прекиде га
Јоја и настави заједљиво: – То можеш причат млађарији, ал’ мени не можеш, исписници смо ми.
Сјећам се ја кад сте ти и покојни Милаћ отишли на
Мајевицу у четнике. Вратили сте се прије него што
сте отишли. Ко бајаги, вратили вас они да браните
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село... А ви заредали јаловит кокоши, краст сланину с тавана... попијете по једну па запјевате: „Краљу
Петре, дођи до Зворника, ту те чека хиљаду четника...” Сјећам се и да вас је чича Дујко бранио пред
партизанима и казиво: „Пустите дјецу, нису никог
унесрећили, а то што су крали јаја и јаловили
кокоши, зато нек иду у задругу, има да копају
читаво љето.”
Ранко се узврпољи, поцрвени и промуца:
– Ти би, Јоја... оном мојом стварком... глогиње
отресо.
Опет се заори смех, само се Јоја мршти и
гунђа:
– Што се смијете ко луд на брашно?
– Него, капетане, ти си о нама свашта чуо, а
не рече нам, ни јеси л’ жењен?... Имаш ли дјеце? –
упита Перо.
– Нисам – кратко одговори капетан.
– А што?... кол’ко цијеним, прегазио си тридесету – запиткује Перо, са оном дрском и неумереном знатижељом ускогрудих људи, празног живота, који не презају ни од чега да барем на тренутак улепшају, монотону свакодневицу, бавећи се
туђом судбином.
Капетан се кртако замисли, запали цигарету
и рече:
– Мобилисан сам док је рат почео...
– Како то мислите, господине капетане, мобилисан?
– Ја сам резервни официр. Прије рата предавао сам у средњој машинској школи...
– Зашто прекидаш човјека? – љутито ће Перо.
– Кад сам пошао у рат, одложио сам женидбу –
настави капетан мирним, уједначеним гласом:
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– Шта би било да сам погинуо или постао инвалид?
Не бих се смирио ни на ономе свијету да је она, не
дај Боже, остала да живи ко удовица у малом граду
или да ме гледа и сажаљева као инвалида, умјесто
да се радује и ужива у животу, поред човјека кога
воли... Вољели смо се... али нисам могао тражити
да се одрекне свих радости и дјевојачких снова.
– Није се, ваљда, удала, гос’н капетане? –
стидљиво прошапта Симо.
– Није – смешећи се одговори капетан, испи
чашицу ракије, одмахну руком и рече: – Откуд знам
како ће бити кад се вратим, дуге су четири године.
Одсуства кратка, пролете дани... мало с мајком и
оцем, мало са сестром, мало с њом... док се окренеш, ти опет у јединицу, тако је у артиљерији.
Пажљиво су га слушали, иако га нису најбоље разумели; огрубели од тешког живота проведеног на пољу, увек с погледом у небо, у јарко летње
сунце, кишне и снежне облаке, у вечној борби са
ћудљивом равницом, сушама и поплавама.
Неко време заћуташе; само се чуло пуцкетање ватре у пећи и Живанов кашаљ; тишину прекрати Перо, погледавши у капетана, шеретски се
насмеши, накриви шешир и мирно рече, осликаваjући сву једноставност сеоског живота:
– Ми се женимо млади, не гледа се то много,
што би покојни чича Јовица казо: „Кад женско чељаде напуни шесет пет кила, може се удават...”
– Има л’ за мене нека таква, преко шесет
пет кила – надовеза се Милан, буцмаст младић,
руменог дечачког лица и настави: – Ни ја не стиго’
да се оженим... с капетаном сам на ратишту од
првог дана. Само што сам дошо из ЈНА, мобилисаше све момке из мог села, мене распоредише у

74

оклопно механизовани дивизион пуковника Славка Лисице, тад је Шеки био поручник, посрећи се
да ми буде командир. Послије нас прекомандоваше у Крајину код генерала Манојла Миловановића... не зна се гдје је било горе и крвавије... ал’
ето, Богу хвала, дочекасмо крај рата, код вас,
браћо... овдје у Посавини.
– Ми нисмо ишли од својих кућа... само је
млађарија отишла у мајевичке бригаде – прекиде
га Јоја и додаде правдајући се: – Борили смо се
кол’ко смо могли... ал’ да ви не дођосте, био би
белај с нама. Него, капетане, шта ти мислиш да ми
закопамо пушке?
– Ти своју ниси требо ни откопават, метка
ниси испалио, сваку си стражу преспаво... јебо
нану ког си ти чуво – рече Ранко, једва дочекавши
прилику да врати Јоји што исприча пред капетаном о његовом војевању у четницима.
Људи се разиђоше, уз смех, који је одзвањао
уснулом равницом. Те ноћи, спустише се облаци с
Мајевице, удари киша, која пред зору пређе у тихо
ромињање.
Ујутро, густа магла сакри шуме и мрке брежуљке, нестадоше шљивици и гајеви у непрозирној
белини; све се умирило и утихнуло као да је магла
наговестила неизвесну сутрашњицу, када човек не
види много испред себе и не зна на коју би се
страну окренуо збуњен догађајима које не разуме,
прибојавајући се од сваког новог дана.
У дворишту, на крају засеoка, војници ужурбано износе зелене сандуке из куће и товаре их у
камионе.
Из баште преко пута зачу се вриска жене:
– Упомоћ... људи, помагајте!...
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Капетан пређе преко цесте, ослушну на тренутак, па се трчећи попе на брежуљак, повише
моста. У дну баште, ближе шуми, угледа жену;
клечала је изнад рупе и безуспешно покушавала
да извуче Симу онесвешћеног испарењима из устајале комине. Капетан се сјури низ брежуљак, дограби Симу за руке и снажно га повуче; од трзаја
изгуби равнотежу и скотрља се низ најлон у рупу
до пола испуњену комином.
Војници затекоше жену и Симу, где, избезумљени и уплашени, зуре у капетана који је непомично лежао, модрих усана, клонуле главе.
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ

Јуриј Домбровски

ЛЕДИ МАКБЕТ
1
У пролеће 1930. године, из разлога, важних једино мени, одселио сам се од куће и запослио се као
болничар у Лефортовској војној болници. Та болница се налазила прилично далеко ван града, на
осами, била је изграђена од тесаног гранита, још
за време Јекатерине, и кад сам под масивним
сводовима из тврђаве улазио у врт и у врту увидео
исто тако снажне утврде, сводове, фонтане и фронтоне са орловима раширених крила, већ сам тешко
веровао у то да сам, пет минута раније, изашао из
московског трамваја. Међутим, сам врт, који се
раширио сред тих силних решетака, арки и орлова
са извијеним гушчијим вратовима и змијским
главама – био је веома леп и једноставан.
У њему је летело мноштво лептирова, расли су
велики и тихи жбунови јоргована, стајале су тополе
и јасенови, са њих су се, у пролеће, драле и свађале
птице. Уосталом, све сам то видео овлаш, пролазећи. Од јутра до вечери пролазио сам тим вртом и
водио стално пристижуће пацијенте, а увече, кад
би се смирили трчкарање, телефони и тушеви, шеф
смене је откључавао гвоздени сандучић и на сто
просипао све што би се сакупило за последња двадесет четири сата. То је, такође, била наша обавеза.
Његова – да прима личне ствари и наоружање,
моја – да уписујем квитице за њих. Увече сам
састављао, осим тога, свакодневне извештаје. За
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столом се окупљала сва помоћна радна снага.
Долазила је шефица перионице, дебела, румена
жена од четрдесет пет година, стално у огртачу
са засуканим рукавима, и у црвеној марами. Она
је живела у зони болнице и с мојим шефом гајила
некакве посебне односе које ниси могао да разабереш: да ли отворено пријатељске, да ли притајено
непријатељске; седала би с нама лепушкаста, кокетна сестра, праља која је радила у купатилу –
дебељушна, нежна, ружичаста, сва у златним пегицама и коврчама; она би свe своје слободно време
преседела шијући црвену свилу; бивао је ту и мали
Татарин-брица са сребрeнкастим вратом, ја, и још
понеко.
Татарин је узимао пољски бинокл и, нарочито забацивши главу, дуго гледао месец или кров суседне
зграде, док је шеф смене на хрпи ствари налазио
бодеж, чинио лице свирепим и замахивао бодежом час на шефицу перионице, час на сестру-праљу из купатила. Ова би жмирила, црвенeла, обамирала, али није вриштала, док је шефица одмахивала
широким дланом и говорила дубоким мушким
гласом: „Ама шта ти је, престани! Шта је, малени,
шта би хтео?”
Потом су нам доносили три велике емајлиране
кофе с вечером, и ми смо седали за сто; затим је
Маша-праља врелом водом прала суђе – ми смо
растављали клупе и стављали на њих простирке.
Напокон би падала ноћ, и ми бисмо заспали.
До јутра нас нису будили: болница је примала
само пацијенте припремљене за хируршке интервенције.
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2
Дакле, било нас је двоје: ја и шеф, шеф се звао Иван
Копњев. Био је то човечак од око 30-35 годинa,
белозуб, са војним исправама и жутом косом на
раздељак. Био је богињав, са његове косе је слатко
мирисало на карамеле, громко је парадирао војничким чизмама с пенџетима, носио је сат с ланцем,
а испод његовог огртача оштро се истицала значка
налик на орден. Као и ја, добијао је плату од 45
рубаља, али се сматрао мојим старешином и понекад је, додуше оретко, чак и подвикивао на мене –
не грубо, него онако, ради успостављања реда,
нешто налик овоме:
– Па, куд си навро? Где је девети павиљон?!
Или:
– Аброви, докле ти аброви! Ово је, чини ми се, радно
време!
Имаo је и рашта: ја сам се према служби, ипак, односио рђаво: губио сам рубље, бркао павиљоне, остајао предуго у хируршком павиљону с медицинском
сестром и тада би се у пријемном павиљону накупио читав низ голих мушкараца с влажном постељином, па су ме сви псовали.
Тек што сам напунио двадесет прву, студирао сам
на трећој години факултета, и вртело ми се у глави.
Ја сам се час разуверавао, час опет чврсто веровао
у своје песничко предодређење, и проводио сам
дане и ноћи за старинским писаћим столом – међутим, у редакцијама су моје стихове сматрали апстрактним и далеким од живота, и нису их штампали.
Баш у то време ја сам први пут сазнао шта је то
женско презрење. Презирала ме шефица перионице,
стасита, црнпураста жена с црним брчићима над
горњом, израженом усном. Она је била ћутљива,
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стрoга, на свој начин праведна, и свима је кресала
истину у очи. Био сам, како се то каже, скелет –
висок, блед, мршав – речју, није било јасно на чему
ми се душа држи (пецкали су ме “Ганди”), и био
сам, уз то, још и некако нескладан, непријатан за
око, а у разговорима са женама – час бојажљив,
час надмен, свe своје слободно време проводио
сам седећи на болничком прозорском симсу и
читао стихове.
Ето, баш због тога ме она и презирала. Дешавало
се, седи, гледа у мене и слатко се смеши, али ћути.
Но, једанпут ипак није суздржала ћуд: пришла је,
истргла ми из руку том Пастернака и бацила га
на сто. Све то – ћутке и злослутно.
– У радно време ваља радити! – довикнула је, већ
из ходника. – Интелектуалци!
Истог тог дана сам причуо следећи разговор: стојећи усред пријемног одељења, где је дошла по
рубље, она је злонамерно говорила Копњеву:
– Не, Иване, ти све то примаш олако, а ја имам
сасвим друкчија схватања! Моје је – због чега сам
спокојна! – читаво срце ускиптало гледајући га.
Хода, цркотина, књижице чита, зујка себи под нос
ко зна шта! Ако млад човек нема савести – не вреди
ни за грош! Пропалица! Ја бих због свог поноса и
убила! На робију ћу, треба ли, поћи! А он? Ни стида,
ни савести, пљуни му у очи – испашће божија
роса! Ево, баш јутрос сам га понизила, а он и даље
шетка и смијуљи се!
– Па то значи, злим не узвраћа – бранио ме Копњев.
– Како ти, Марија, побогу, чудновато гледаш на
ствари!
– Како то, злим не узвраћа – шефичин глас је дрхтао
од бескрајног презира. – А откуд би у њега и било
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зла? Ни зла, ни памети – као у марве. Ех, да ми је
нешто власти, одавно би он и она сестра са хирургије одлетели! Као голуби превртачи, у ђавољу
матер... А она, такође, као што знаш, лепушкасто
ђубре, ни лук јела, ни лук мирисала, све саме успијене уснице и стрижени нокти. Нашла је с ким
да се спанђа. Не, голупчићи! Не-е! Ако сте се за
45 рубаља са мном у кола упрегли, онда те књижице
и те будалашке стихиће побацајте! Баците их до
ђавола! Овде треба ђубре вући, а не интелигенцију
ширити! Само причекај, причекај, ако нећу ја,
има ко ће...
– Ма шта ће вам то, Марија – мирно је уздисао Копњев. – Нашто вређати људе? Па он те не дира... Од
њега нећемо зла дочекати...
– Број, само број то рубље! – подвикну она и снажно
љосну о под хрпу свежег, још влажног рубља. –
Број, али треба да знаш, заступниче! Знам ја чиме
је он теби повладио, знам! – злобно се засмеја она.
– Причекај, ја ћу и до твоје Машке стићи! Открићу
ја ваше вртове и клупице! Погледај само какве зубе имам! Живе ћу вас смазати, само да вас уловим!
Не заборави то! Ето! – и она га муну у раме и тако
се јако засмеја, да се мали брица пробудио, ослушнуо и рекао: „Триста му јада!”
3
Од тада је почело.
Она ме никако није остављала на миру. Тако, касније, једном приликом, пошто сам два сата седео
на клупи поред сестре са хирургије, она ме с поштовањем упитала:
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– Ево шта желим да чујем од тебе: јеси ли икада
имао закониту жену?
– Молим – запањих се ја.
– Ама, ожењен, јеси ли икад био ожењен? – није
говорила, скоро да је грактала. Журно одговорих –
не, нисам био.
Она кимну главом и крену вртом, смирено говорећи:
– Тако и треба! Какав би муж од тебе испао! Ти
здравој девојци ни штету не можеш да нанесеш.
Други пут, дотичући прстом књигу стихова, она
ме запита:
– Ево, овде је написано „пољубац беше као лето!”
Како то да се схвати? Шта је тиме хтео да каже?
Питање је било, наравно, сложено, али сам размислио и почео да објашњавам.
Она је слушала-слушала, а потом запитала:
– А јеси ли ти некад, раније, неку жену... љубио?
Букнуо сам и запитао зашто је то интересује?
Она ме погледа с висока мирним орашастим
очима и равнодушно одговори:
– Уопште ме не интересује! А кад би ми допао шака
такав муж – као пуж, ја бих га већ прве ноћи, као
маче, задавила – не би од њега нашли ни кошчицу!
Увече, после тог разговора, запитао сам Копњева:
– Због чега ме она тако кињи?
Он слеже једним раменом, а на његовом лицу промаче – и ти још, будало, питаш?
Било је загушљиво, и ми широм отворисмо прозор
право у црне жбунове јоргована. Мрачило се. У болничком парку запалише се беле и жућкасте светиљке, а око сваке је висила мрежица мува. Чини
се, веома далеко, кроз начуљене листове жутeли
су се зидови хируршког одељења.
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– Са њом не треба петљати – посаветова ме
одједном Копњев, погледавши ме.
– Па ја...
– Зла женетина! Права вештица! – он брзо ошори
мајицу и ја поред његове леве сисе угледах једну
љубичасту и једну црну мрљу. – Јеси ли видео? Има
зубе као људождерка!
– Охо! – рекох ја уозбиљен. – Откуда ти то?
Он ћутке и злослутно закопча оковратник, али ме
тада у купатило позва праља, и разговор се прекиде. Кад сам ушао код ње, она нејасно рече: „Овај
орман... Треба ми помоћи... Не могу сама” – и одједном закључа врата. Ја се збуних – разне ствари
ми падоше на памет – па недавно сам, тек, навршио
двадесет прву годину.
– Нешто хоћу да те питам – рече она тихо и поверљиво. – Зар он још одлази код оне кобиле?
Ја се збуних и заћутах.
– Одлази? – поново запита она и подухвати ме под
руку.
Одговорих: – Не, ништа нисам видео.
– Ама не лажи – замоли она жалобно. – Знаш, она
жели да те избаци, мисли ти нам помажеш, стражариш да неко не уђе у купатило, разумеш ли? –
она спусти руку и некако је јадно, лоповски, стисну.
Мени постаде веома непријатно, ја сам јој нешто
рекао, одгурнуо је и кренуо према излазу.
– Ма не љути се! – потрча, опет ме ухвати за руку,
сва се зарумени и постаде веома лепушкаста. –
Знаш ли како се ја сад свега бојим! Па то је таква
вештица! Де, поседи мало са мном! – она ме на силу
посади на табуре. – Поседи да поразговарамо о
животу. Реци, зар баш никог немаш? Па, мислим,
на девојке?
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Суво одговорих да немам и хтедох да устанем, али
она ми брзо стави руку на раме и ја седох.
– А ја сам те, да знаш, видела са једном девојком
на улици, у капици, са белим ципелицама, ко ти је
она?
Ја се одмакох и кратко јој објасних, шта и како.
– А тако! Заједно сте учили, а сад шеткате? Па,
лепо! То је веома лепо!
И тада, чак, уздрхтах: испоставља се да сви ти тако
сложени, замршени и противречни односи, од чије
оштрине сам нисам могао да се разаберем, тако
просто и једноставно уђу у ту подлу реч „шеткате”.
Истог трена букнух од стида и запитах:
– Је ли то све?
Она одједном гласно фркну.
– Шта ти је – запитах неповерљиво?
– Па ти њој, сигурно, и стихове читуцкаш?! – рече
она и засмеја се. – Ја, такође, имам једног удварача,
колико тек он тих стихова зна! „Срамотном казном
осуђен у ланцима лежи мађарски гроф”, и тако
даље. Како су га повели на губилиште, и мајка је
под белим покровом стајала на балкону. Веома
лепо! И чита он тако дивно, и руком све време
овако и онако машуцка. Као да сама све то видим
– она се мало замисли и, чак, омагли очима. –
Хоће да ме жени.
– Па ако је тако – рекох – удај се!
Она ме замишљено погледа:
– ... ако је он стварно добар човек, онда... – озбиљно је посаветовах ја.
– Ма пусти га! – засмеја се она. – Срце надвоје не
можеш да поцепаш. У реду, иди сад. Сестра –
газдарица је дошла! Не дај Боже да те овде види!
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Прође седмица и некако после пријема нових
пацијената, Копњев ми, као узгред, рече:
– Не затварај ноћу прозор, загушљиво је. Важи?
Кимнух главом.
– Ако неко дође, запали зелену лампу.
Ја опет кимнух главом. Он закључа фиоке стола,
испроба да ли су закључане (у њима је лежало
оружје) и опет се исправи.
– То је све. Лези, спавај!
Вратио се пола сата пре буђења. Већ сам се пробудио, он седе поред мене, извади кутију цигара,
отвори је, изабра цигарету и поче да је мрви. Погледах га: био је измучен, чак, да кажем, измрцварен, његов раздељак се покварио, његова влажна
коса сад није мирисала на карамеле, него на промочине, рибизле, кишу – али сав се подмладио,
ушибио и продобрио.
– Па – запита блажено – је ли све у реду?
Одговорих: – Да, све је у реду.
– Одлично! Хоћеш ли да пушиш? Цигарете “Ира”.
“Ира нашка, срећа робијашка”. Запали!
Приђосмо прозору и запалисмо. Запитах – није ли
се смрзнуо? Па влажно је, капље и роси.
– Смрзнуо се! – он се засмеја и тапну ме по рамену.
– Зар се ико у овом послу смрзава? Хајде, стави ми
руке на срце! Зар не осећаш како испод мајице
букти? Пећ! То си се ти смрзнуо! Ах, лудо, мучениче! – он ме нежно и пажљиво погледа. – И стално
седиш, читаш, да бар изађеш, да прошеташ по
киши! Осећаш ли каква је благодат на земљи?
Он широм отвори прозор. Замириса на влажну
земљу и коприве. Јоргован још није цветао – он је
стајао тих и замишљен, и млад; сав у наплавинама
злата и црнила, а под њим, у глувој коприви већ
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су зујали бумбари. И одједном – све помркну. Неко
устаде између нас и врта, и глас шефице рече:
– Јесте ли устали? Па, добро јутро, кад је већ тако.
Иване, изађидер мало!
Ја изађох, док су они о нечему разговарали.
У бријачници је крај огледала стајала Маша и чешљала се. Она ме погледа светлим и празним погледом, не препознаде да сам то ја, и опет се окрену
огледалу.
Стајао сам и гледао.
Она одједном затресе главом, коса јој се расу по
раменима и она засија још више, угризе усну и
почупа прамен чешљем.
„Како их је обоје понела љубав!” – помислих, отишавши у врт.
Мислио сам да је са старом вештицом свршено,
али није било. После ручка, Маша уђе у пријемну
одају и тихо рече Копњеву:
– Па, како хоћеш, Вања, а ја овако више не могу.
Или овако, или онако.
Копњев одложи округло огледалце с лабудом и
лепотицом на наличју у којем је разгледао своје
задивљујуће зубе (што је био његов омиљен хоби),
па запита:
– Како то мислиш?
Маша је седела и ћутала, али по њеном лицу већ
потекоше сузе.
– Како ме то питаш? Дошла сам код ње за постељину. А она мене, и овако и онако! И вели – ти си
лопужа! Кад сам ти ја шта украла? По лицу ме два
пута шљиснула, а рашта? Па ја нисам крива, ако
ти...
– По лицу? – запита Копњев и његове јагодице
утонуше.

90

– Како желиш, Вања – понови праља. – А ја овако
не могу.
Копњев сакри огледалце у џеп. Устаде.
– У реду – рече он мирно. – Ако је тако, нека буде
тако! Данас пацијената, очито, неће бити. Поседи
овде сам. Ако нисте хтели, Марија Григорјевна, на
леп начин, у реду, говорићемо на ружан! Седи ти
овде, а ја ћу сад...
Вратио се ноћу, кад сам већ почео западати у сан.
Пришао ми је, сео на обод клупе, и рекао, горко и
подсмешљиво:
– Па ми смо мушкарци, зар не?
– О чему је реч – питао сам ја.
– Јој, јој, јој! – понови он замишљено. – А због чега?
За чашицу вотке! Ах ти, ђаволе, префриганице!
Али, у реду! Ја, братац, тек што идем од ње. Тамо
су, чистог алкохола, два сандука довезли. Поред
навлака леже, одатле га она и узима.
– Осећам – осмехнух се ја.
– Грамофон је, однекуда, набавила, све смо песме
преслушали. Ах, има једна лепа, “Ветрић једва
дише” – запева он пискутљиво.
– Тише, спавају!
– Јој, јој, јој! – заклима он главом, не слушајући ме.
– И онај стражар је код ње, како су се помирили,
ђаво би га знао!
– Ко је тај?
– Исти онај! Савељев! Ах, да, ти зимус ниси био
код нас! Тада је, братац, код нас била поприлична
ватра! Он је код мене овамо с ножем упадао.
„Заклаћу!” – млад, а јуначи се. Бркове носи, а
памети – нимало! То га она хушка. Па, нека иду
дођавола, ја сам се с њим данас помирио и угледасмо судићу данце: „Пићу, пићу, док си у судићу,
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кад нестане ја ћу до кафане!” И још понешто, тили-ти-ли-тили-бом – не памтим више. А рекао је да ће
нам још алкохола дати. Он данас тамо преузима
стражу.
– Стражари, а пио је?
Копњев само одмахну руком.
– Па како ће чувати стражу пијан?
– Како ће, како ће... – расрди се одједном он. – Попио је, ето, а тебе ништа није питао. Иди, и узми
сам! Како си, побогу, тако луцкаст?! Све нешто
питаш – зашто и како? Због чега ово, због чега
оно? Истину вели Марија... Стани, и теби је нешто
послала!
– Шта ће ти још и то? – зачудих се.
– Нека, вели, научник гуцне! – засмеја се он. – Не,
она је супер женска, узалуд ти о њој имаш тако
уврнуто мишљење. Нека си и научник. Ах, ђаволе!
У реду, сад ћу... – он из џепа извади пола литра.
– Ама причекај, Иване – рекох (мени се учинило
да су се врата купатила одшкринула). – Одједном
ће Маша...
И тада смо је видели. Она тек што се пробудила,
устала је, буновна, топла, раскуштрана, Копњев се
био препао, али сад се смири и просто засија.
– О, Машењка! – повика он. – Па добро, дозволите
да вас... – он поскочи, ухвати је за руку и привуче.
– Ама стани, Иване! Куда си наспео? Шта ти је? –
говорила је она, опирући се.
– Маша, Маша, душице наша, седи с нама, лепотице моја! – он замало не заплака од миља. – Ево
цујке – пиј с научником! А како то он са оном црномањастом? Корача, а она њега под ручицу и све:
„пију-пију-пију”. Дед, покажи! Сви смо овде наши!
Неће се увредити.

92

Маша окуси и ухвати се за грло.
– Јој, као огањ! Па то је чист алкохол, где си га
набавио, Вања? Да, синоћ сам пролазила, видела
сам, тамо леже два сандука поред складишта...
Ниси ваљда...
Копњев је загрли и цмокну у образ.
– Ево кога ја волим! Ехе! Ух ти, моја негована, ух
ти, моја!...
Маша се одмаче.
– Ма не прилази, молим те! Заудара као из бачве!
Ниси, ваљда, опет код оне кобиле...
– Ех ти, гушчице моја! Расрдила се, гле како јој
усне дрхте! Где сам био, тамо мене, Машењка,
сад, нема, а тебе се то...
– Одлази! Бежи! Савести немаш! Какав подлац,
шта је умислио!? – она устаде и пљусну му садржај
мензурице под огртач. – Чујеш ли, не прилази,
иначе ћу сад...
И довикну му, већ из ходника:
– Од овог часа сви наши разговори су бесмислени!
Она оде, а он ме погледа и тужно рече:
– Ето какви смо ми мушкарци, а? И због чега?
Због чашице вотке! То је уму непостиживо! – налиј
себи и мени по пуну. – Дела!
Али, када сам се пробудио, усред ноћи, они су се
већ помирили, гугутали и гукали као голуби. Памтим, пролазећи поред купатила, још сам помислио:
„Па, од Маше нешто добити, то је као да пљунеш!”
А кад сам двадесетак минута, потом, пролазио
враћајући се натраг, они су се већ опет објашњавали.
– Али, закуни ми се светом иконом, Вања, да ти
никад, никад више... – јецала је Маша.
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– Машењка – одговарао је Копњев. – Па ти знаш
да сам ја човек дубоко неверујући.
Лежући да спавам, погледао сам на сат. Било је
пола један, а у три су ме пробудили. Поскочио сам.
Горело је све небо. Крај мене је јецала старица,
дежурна сестра са пријемног одељења. Ту је био и
малени Татарин.
– Где је ваш старешина? – преплашено је питала
старица.
Брзо сам погледао на суседне лежајеве – на њима
је лежала постељина, а њега није било.
– Одените се и узимајте носиљке! – нареди она. –
Брже!
Само што је изашла, бацио сам се у ходник, према
купатилу.
– Нема га тамо – мирно и с досадом рече брица. –
Само што је прошао поред мене, ја га питам:
„Куда!” – А он ће мени: „Немој да легнеш. Сад ћу
донети, пићемо”. Да, ето, испићеш своје, вештица
је извела своју тачку!
Уђе дежурни лекар, везујући огртач на рукавима.
– Јесте ли спремни? Јој, брже се спремајте! Тамо
су друга нашег убили.
– Како! – викнух ја.
Он ништа не одговори и изађе. Ми – ја и брица – с
носилима кренусмо за њим.
Ох, како памтим ту ноћ и јутро које је уследило за
њим!
Светлило је. Звезде су једва светлуцале на бледом
небу. Сви предмети су изгледали јасно, уоштрено
и сурово, као изливени од гвожђа. У дворишту нас
је, све, чекао конвој. Четири војника и начелник.
Кад сам са носиљкама сишао с доксата, високог
као губилиште, они су ћутке кренули напред. Због
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нечега, од целог тог запамћеног јутра, посебно
сам упамтио сиве бајонете, подигнуте према исто
тако сивом и недобронамерном небу.
У свежини расвита прешли смо двориште, ушли
кроз капије у врт, и тамо поред здања с пушкарницама и решеткама угледали два човека. Један је
лежао стомаком на окрвављеној трави, а други
стајао подаље, под дрвеном оградом. Он је држао
пушку на готовс и дивље, али мирно, гледао у нас.
Између нас су скупљали нешто, прекривено шаторским платном. Био је то алкохол. Постависмо носиљке на земљу.
Рањени (или убијени) лежао је колико је дуг, истегнувши ноге у војничким чизмама с подвијеним
ногавицама.
– Узмите га – нареди доктор и, повивши се напред,
опипа пулс. Повукох га за ноге, брица за рамена,
тада се рањеник окрену и ја видех да је то одиста
Копњев.
Његово лице са затвореним очима није се променило, само су га смрт, или бол, испеглали, отресли
сву бесмислицу и ситнеж, и оно је постало мирно,
важно и убељено.
– Понесите га – рече лекар.
Крајичком ока угледах како су одводили стражара.
То је био млад (мада, можда, само младолик) момак,
кудрав, с брчићима, светлоплавоок, неприродно
миран. Њему су, већ, одузели пушку, скинули са
њега опасаче, и он је ишао по росном шкрипавом
шљунку у раскопчаном шињелу, не журећи нарочито, завукавши дланове дубоко у џепове панталона.
Погледа у нас, у носила, у умирућег, и равнодушно
се окрену.
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– Одмах на сто – шапну ми медицинска сетра са
хирургије и отвори нам врата. Тада сам први пут
видео пријемно одељење за операције. У њему је
све било модрикасто-бело, хладно, блиставо – под,
зидови, намештај. „Боја смрти” – оштро и тужно
помислих.
Положисмо рањеника на сто, тада он зајеца и на
тренутак отвори очи.
Сестра се нагну над његово лице. Била је лепушкаста, танка, плавоока, са нежним ситним лицем и
веома црвеним уснама.
– Па како је, мили – запита она нежно и узе га за
руку префињеним, хладним прстима. Он нешто
промрмља и опет склопи очи.
– Шта? – не схвати она и дотаче врелим уснама
његово чело.
Копњев одједном опет отвори очи и погледа сестру:
– Не дајте да умрем – изговори он, веома јасно и
строго.
– Хајде – шапну сестра.
Ми са рањеника скидосмо кошуљу, под њом је била
поткошуља, под поткошуљом кошуљица са црвеним
монограмским фигурицама, а даље сам видео промочену црно-крваву беличасту кишну печурку,
величине песнице. Тек потом сам схватио да су то
испала црева. Ушао је хирург, висок, младолик,
риђ, у белој капици, скинуо наочари, ћутке се
нагнуо над раном. Потом узе Копњева за руку.
– Болесниче – рече он јасно – како се презивате?
Копњев отвори очи.
– Не дајте да умрем, докторе – рече он тихо и окрену
лице.
– У велику салу – окрену се хирург сестри и пусти
његову руку.
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– Носите! Да, а ви другови...
Ми склописмо носила и изађосмо. На доксату
пријемног одељења, као на губилишту, стајала је
Маша. Она нас је гледала и плакала:
– Несрећа, нема шта, – кимну главом Татарин. –
Шта је учинила, вештица!
– Је ли жив? – питала је Маша одозго.
– Жив је – намрштено одсече брица. – Сва црева
му испала! Однели га на сечење.
Вратио сам се кући у најрђавијем могућем, помућеном стању свести, тако да сам следећег дана
окаснио у Измајловски парк, на састанак с девојком
у црвеној капи и белим ципелицама, а кад сам
дошао, од мене, такође, није могла да чује много
тога разумног: мрмљао сам, био расејан, почињао
сам нешто да говорим, а у сред разговора губио нит,
застајао и осекњивао се. Било је то и схватљиво:
говорио сам о једноме, а мислио о нечему сасвим
другом.
– Чуј! Шта је то с тобом? – питала ме одједном моја
сапутница и повирила ми у очи. – Нема шта! Опет
ти се приближава она вештица.
Одговорио сам – не, није ствар у вештици – него у
нечем сасвим другом.
– У чему?
Ја јој кратко, али ипак веома неповезано, испричах
понешто, и тек што изговорих проклето име, са
кривине алеје изби она, неочекивана, као авет.
Одмах занемех.
– Добро вече – рече она веома нежно. – Шеткате?
Пријатна шетња.
Десетак секунди ћутали смо свe троје и гледали
једно друго.
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– То је она? – гурну ме моја сапутница. Шефица
перионице окрете главу и погледа је.
– Каква лепа госпођица – рече она. – Никуда не
журите? Па ја... имам са вама две-три речи. – Моја
сапутница погледа брезлетну. – А ви, девојко, не
брините, нећу га заклати. Само две речи.
– Молим – веома учтиво одговори моја пратиља,
не сводећи поглед са ње. – Прошетајмо.
Неколико корака смо прошли, ћутке.
– Ето каква се несрећа догодила са Иваном – уздахну шефица.
– Како је он сад? – узнемирих се ја.
– Ноћас је умро.
– Умро? – обоје се следисмо.
– Умро је, умро! Царствије му небеско – побожно
одговори шефица.
– Ви сте верница? – одједном, веома озбиљно, запита моја пратиља.
– Ја, госпођице – строго одговори шефица – ако се
и не придржавам баш свега, ипак јесам староверка.
Моји дедови су са Заволожја. Придржавам се старога обреда. Ето.
У парку се огласи бубањ, загудеше трубе и публика
се на матинеу завали на постављена седишта.
– А ево овде је урнебес – уздахну шефица. – Иванов
сандук је у подруму, а овде је музика – сви су на
окупу. Да, умро је, умро Иван. Мене су већ позивали. Вама је, знам то, такође написана позивница.
– Аха-а! – нешто схвати моја пратиља и кимну
главом.
– Је ли позив код вас – запитах, мислећи да то и
јесте разлог њеног појављивања.
– Код мене? – зачуди се она мојој глупости. –
Позивница иде својим путем а... – она директно
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погледа у мене... – Нека госпођица крене мало
напред, а ја бих с вама две-три речи.
– Нисам госпођица – нежно одговори моја пратиља.
– И зато нећу кренути напред. Само говорите, ја
вас ионако не слушам.
Ћутао сам. Моја пратиља нас поведе у бочну алеју.
Тамо је било тише, свежије, мирисало је на влажну
земљу и цветове, и оркестар је кроз жбуње јоргована звучао као кроз дебело стакло.
– Била сам специјално код вас – обрати ми се шефица – Ево како стоји ствар: ноћу сте ви с покојником
остали насамо, дакле, морали сте знати зашто је
он кренуо на пушчану цев? Како је тамо стигао?
Да ли га је тако погодило, да је умро не долазећи
себи, о томе ће посебан извештај да напишу. Ето,
и мене су питали шта ја о томе знам? Вас троје
сте тамо седели, ја нисам била с вама.
Угледах њен изненадни осмејак, мирне орашасте
очи, и одједном сав задрхтах. Толико ми је постала
омражена!
– Шта ви, у ствари, од мене хоћете? – питао сам,
тихо и бесно. Она се нађе у ћорсокаку. Нико и
никад од мене није зачуо такав тон.
– Ја... – подсмешљиво поче она, али погледа моју
пратиљу и не дорече.
А ја сам већ беснео. Њено равно лице са свијеном
усном и искошеним осмехом поскакивали су ми
пред очима. Ја га све до сада јасно памтим – једном
занавек, као при блеску муње.
– Ако сте ви таквог мишљења...
– Причекајте – зауставих је ја, губећи дах. – Па ви
мени реците, вас су испитивали, тако и треба. Јер,
он је код вас ишао. Ви знате због чега – отишао је
на десет минута, а вратио се у глуво доба ноћи,
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пијан. Због тога је имао скандал са Машом. Због
тога су га и устрелили.
Док сам то говорио, она ме је гледала у лице, као
да се труди да схвати нешто, док сам се ја тако
разбеснео, да су већ почели да се осврћу на нас.
Два малишана се просто укочише, с праћкама,
поред жбуна јоргована.
– И, шта ћете још рећи – питала је шефица мирно.
– Чујте ви!... – подвикнух.
– Молим, тише – замоли моја пратиља. – Не треба
таквих речи. Па већ нас сви слушају!
– Не, нека, нека! Мене нећеш преплашити – осмехну
се шефица. – Али, у реду. Дакле, ви сте са Машком
пили, попили сте све што сте имали, а њега сте
послали по још. Тако је било! Али, како се он обрео
поред војника! Куда сте га то послали?
– Он је отишао к вама, а не код војника. Ви то добро
знате.
– О ономе што знам – хладно и мирно се успротиви
она – сада нећемо говорити. – То ћете ви рећи, тамо.
Али, како се то десило: да крене ка мени, а да се
нађе напољу, и то где – поред складишта. И још
једна ствар ми је чудна: Машка је била с њим, а он
је, како испада, кренуо код мене: на шта то личи?
Не, он вам није рекао нешто важно.
– Ама, ништа он мени није ни говорио – одмах
одрезах ја. Тада њене очи блеснуше и угаснуше.
– У том случају, све већ постаје сасвим чудновато
– рече она, споро и мирно. – Вама ништа није говорио, Машки такође, Татарин одавно ништа не зна
– одакле сте ви онда све то извукли?
Ћутао сам.
– Дакле, нећете лепим? – питала је шефица.
– Како то, лепим – заинтересовала се моја пратиља.
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За све време разговора, она није сводила ока са
ње, као бојећи се да пропусти сваки њен покрет,
или реч.
– Како лепим? – окрете се шефица према њој. –
Тако, да не буде сувишне звоњаве. Јер ја не знам с
ким је, и где, он ходао и пио, али, ето, нисам
узалуд Машки дала по образу – а за шта – то она
зна; међутим, видите ли, њен вереник је, такође,
некакав научник, ради у рачуноводству, и њему је
веома непријатно да о свему овоме разглашавају
баш са сваке куле-звонаре. Он би с њом могао и
да раскине. То је, такође, веома лако. Ви знате
наш посао – ваља ћутати. Опет, има још једна ствар:
директор је управо припремио телеграм Ивановој
жени. Можда ће јој помоћи да она добије пензију,
или бар некакву помоћ. Ипак, како да кажем, човек
није убијен у крчми, него при вршењу службене
дужности. Међутим, ако се испостави да је с вама
на послу пио државни алкохол, и још се закључавао
у купатилу са Машком, тада ћеш се пензије, вероватно, начекати. Зато сам код вас и дошла, али ако
нећете...
Она се поклони и брзо оде. Ћутали смо читав
минут.
– Ђаво – рече моја пратиља, скоро сујеверно –
Схвати, она је већ са свима говорила: и са Машом,
са оним брицом, и са стражаром – ничега се не
боји, а код тебе је дошла само да би сазнала...
– И да опере своје руке!
– Како да их опере? Ех, ти! Па сам си јој рекао да
ти Иван ништа није говорио о томе куда је кренуо,
и зашто. И ето, то је све – дакле, ни ти ниси сведок.
Ух, каква стрвина! Хајде пробај, одсвирај тако
нешто на танким жицама, никад нећеш успети.
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Узех пратиљу за руку:
– Да кренемо, иначе ћемо закаснити на пројекцију
филма.
– А јеси ли приметио какво је било њено лице, док
је разговарала с нама? И надмено и снисходљиво.
Она се ничега не боји, а обоје нас презире. Чуј,
мили – заустави се и узе ме под лакат. – Молим
те, не говори ништа сувишно, па ни о ономе што
не знаш – свеједно ништа нећеш учинити. Брица
пориче, Маша ће само плакати, а Копњевљева
жена ће те мрзети – и то је све што ћеш постићи.
– Па шта, по твом мишљењу, да се ради?
– Не фантазирати. Па овде већ постоје убиство,
љубомора и томе слично! Не треба ти то! Не узимај нешто сувишно на своју душу. Ваља ту једноставно: питање – одговор, било је тако и тако, а
шта то значи, разаберите сами.
Закаснили смо у биоскоп и целу ноћ провели у
шетњи вртом. Већ су се и ватре загасиле, а ми смо
још ходали. Моја пратиља је ћутала и о нечему
мислила.
– Дакле, љубавни чамац о стварност се здроби! –
запитах је на опроштају. Ти стихови Мајаковског
тада су били свима на уснама, и у сећању.
Она задржа моју руку.
– Ти говориш о својој непријатељици? Не, код ње
нема ни љубави, ни жеље за настављањем удобне
свакодневице!
– Него шта је то?
– У њу је усађено злочинство! – одговори она
чврсто.
– То јест, убиство?
Она се намршти.
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– Ах, убиство може да се деси и само по себи, ако
већ постоје предуслови, али овде је и сама љубав –
злочин. Постоје такве жене. Код твоје Маше је и
несрећна љубав – радост, а овде је узајамност –
само отежица и злочињење. Од такве љубави све
трули, пропада. Ако бих успела да изведем ову
мисао, она би могла постати кључ за решавање
моје улоге. Али, како то да учиним? Како староверку да претворим у леди Макбет? Хајде да промислимо заједно.
Изјутра, кад сам дошао у болницу, одмах су ми
саопштили: Мариjа Григорјевна је нестала и са
собом однела кључеве. Сада проваљују врата
перионице, а са вешалице је нестало неколико
капута и два одела од пледа. Очито, осетила је
нешто иза себе. Мене и Машу (она је, сигурно,
много плакала – мало-мало па одједном приседне,
замагли поглед и заплаче) посадили су у собу,
дали нам папире и приморали нас да пишемо
дугачке и подробне исказе: шта, кад, где, зашто.
Чини се, започели су општи претрес, али на томе
се све и завршило. Војника су задржали па
пустили, а и због чега би га осудили? Он је,
стојећи на стражи, викао, звиждао, али непознати
се устремљивао на њега, ишао је право на округлу
цев руске пушке – он је потом пуцао и погодио.
Допутовала је супруга Копњева, њој су, сигурно,
нешто издејствовали. По болничком врту она је
ходала загрљена с Машом, обе су час плакале,
час се смејале. Мене није примећивала и само је
једанпут разговарала са мном.
– Прилично је ружно – рекла је она – што је човек
мртав, а ви о њему још и свакојаке сплетке правите.
Пио је, што јест, јест. Испада, ви сте хтели да ја
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ништа не добијем, али људи су овде праведни и досудили су друкчије. Није испало како сте ви хтели!
Била је припита и нисам се упустио у разговор с
њом.
Потом је отпутовала, живот је упао у своју колотечину, и потекли су обични неприметни болнички
дани. Сада сам ја постављен за старешину и драгоцености су, већ, поверавали мени, а мој посилни је
постао један студент с медицинског института.
Пао је на анатомији и зато бубао дан и ноћ. Нико
ме сада више није пецкао, није ми тргао књижицу
из руку, нити је питао шта је тамо написано и како
то да се схвати.
Али, једанпут, два месеца касније, шефица ми је
невољно рекла: „Чуј, да покупиш ти те твоје стихове? Стоје тамо на прозору, још ће ноге добити.”
И тада сам схватио да се, одиста, од оне ноћи
ниједанпут нисам сетио својих кумира. Они су од
мене отишли тако тихо и неприметно, да чак то
нисам ни осетио. Сада сам мислио о нечем другом.
Моја познаница ме често подсећала на леди Макбет
(то је био њен дипломски рад) и одједном сам схватио да је за мене настала ера Шекспира. Он ми је
пришао сасвим близу. Раније сам некако пролазио
поред њега. Добрих представа тада није било, а
читајући га, ја сам лутао дугим замршеним реченицама – бескрајним ходницима које је могуће
савладати само у трку а никад кораком – по његовим многостепеним и многоспратним монолитима, где се поређење калемило на поређење, лик
на лик, тако да су они, често, уништавали једно
друго; лутао сам по његовим смртима, убиствима,
издајствима. Све ми се то раније чинило просто
досадним и заморним. А сада, као да се откинула
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некаква маглена пелена и кроз њу сам јасно угледао – не леди Макбет, не, она је била сасвим друкчија – него шефицу перионице, њене зубе и посебно
руке – мишићаве, дуге, црнпурасте – како у раме
гурка Копњева и говори: „Сети се!” – или злобно,
од мене, граби књигу. И још су некакве мутне, али
велике истине о љубави-радости и љубави-злочину,
почеле долазити и узнемиравати ме. У слободним
часовима седео сам на клупи у парку, час размишљајући о томе шта се догодило, час читајући, и
улазећи, све више и више, у варварски, али по
својој истини и једноставности, велики текст.
Једном у парку, после ручка, седе уз мене непознати болесник, млад момак у огртачу, запита ме
шта читам, и ја рекох. Он замоли да баци поглед и
ја му пружих књигу. Он је брзо прелиста, задржа
се на сликама, и запита где су овде стихови.
Одговорих да су то све стихови, само су преведени
у прозу.
– Аха – кимну он главом и врати ми књигу. Гледао
сам га, стаситог, мршуљавог, белокосог, њему су
све време подрхтавали крајичци уста – и никако
нисам могао да схватим одакле га познајем. Он
није примљен у смени мог дежурства, а сви пацијенти, ошишани и одевени на болнички начин,
веома су налик једни на друге.
– Не пише ли овде о пољупцу и лету – запита ме,
одједном.
Не памтим шта сам му одговорио, али смо један
минут преседели ћутке. И тада, напокон, схватих
да је у бордо-огртачу, дакле из првог павиљона –
то је њихова боја. Ништа више нисам желео да га
питам.
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Одједном, он проговори сам. Срдито, свадљиво и
збуњено.
– Па, зашто сви у мене зуре, зуре... Шта, ето, ви
гледате? Шта је требало да урадим? Па он је стално
ишао и ишао. Био сам на служби, ништа нисам
знао, а и иначе, тек што сам армију одслужио. И
ево њега, иде ли иде. Како сам могао и помислити
да је то он?
– Али, ви сте видели ко је то? – рекох ја.
– Ништа нисам видео, било је мрачно – одговори
он. – На њега уоште нисам ни помишљао.
– А на кога сте...
Он ништа не одговори, узе књижицу и стаде злобно
да је листа. Потом ћутке устаде и, не опраштајући
се, оде. Тако смо се растали и више га никада
нисам видео.
А два месеца касније, праља ми весело рече:
– Нема шта: тебе је, научниче, очито, женица
зачарала. А онај психић, што сад има нападе, и
лежи на нервном, мислио је, онда, да пуца на
тебе.
Јуриј Домбровски се родио 22. априла (12. маја) 1909.
године у Москви, у породици Јосифа, адвоката, пореклом
Јеврејина. С обзиром на то да Јевреји у царској Русији нису
смели да се жене православкама, Јосиф и његова будућа
супруга Лидија су примили протестантску, лутеранску вероисповест, па су деца из тог брака, будући писац и његова
сестра Наталија, крштени у лутеранско-евангелистичкој
цркви. Отац је умро 1923. године, и мајка се 1928. године
преудала за професора биологије Николаја Слуцког.
Године 1932. завршио је Виши литерарни курс, али
је ускоро први пут ухапшен и из престонице прогнан у Казахстан. Друго хапшење се догодило 1937. године. Године 1938.
објавио је повест “Державин” (или “Пад империје”), а 1939.
године је ухапшен и по трећи пут. Од 1939. до 1943. године
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заточен је на Колими, по оптужници за “диверзантске активности”. Те “активности” су се састојале у томе да је писац
приређивао седељке на којима се критички говорило о совјетском режиму. Наредних година ради на роману “Мајмун следи
своју лобању” и на циклусу новела о Шекспиру “Црна дама”.
Но, 1949. године ухапшен је и по четврти пут, и од 1949. до
1956. заточен на крајњем Северу, у Тајшету. Године 1959.
објављен је роман “Мајмун следи своју лобању”, а 1964. у
“Новом свету”, часопису који води Твардовски, и роман “Чувар старине” (редакција “Новог света” га је прогласила најбољим романом те године у Совјетском Савезу; закључио је,
потом, уговор с часописом и за издавање романа “Факултет
непотребних ствари”). Године 1966. је рехабилитован (званично, због “изостанка разлога кривичног дела”). Године 1969.
излази му књига “Црна дама”, а 1974, у Алма Ати, књига огледа о казахстанским сликарима “Бакља”. Много је преводио
са казахстанског језика. У Паризу, на руском језику, 1978.
године објављен је, мало пре пишчеве смрти, роман “Факултет
непотребних ствари”. Умро је под неразјашњеним околностима. По А. Кобринском, Јуриј Домбровски је имао необичног кућног љубимца – женку риса, коју је сам одхранио. У
то време, његова супруга Клара Турумова, која се старала о
рису, налазила се у Алма Ати, у посети својој родбини. Због
тога, он свог кућног љубимца свуда води са собом, па тако и
у Дом стваралаштва у Голицину, где је радио на рукописима,
на шта су му, разумљиво, рекли да животињу хитно измести.
Домбровски се опире, обавештавају полицију, и он, наводно,
добија пратњу у виду два агента КГБ-а (многи, наравно, мисле
да је није добио због риса). Потом одлучује да, ипак, оде из
Голицина – како би прославио свој шездесет девети рођендан
у Москви, с пријатељима-писцима, и како би им однео тек
изашло париско издање свог романа. Због тога изјављује
да ће риса повести са собом у Москву, и тако решити настао
проблем. Међутим, по приспећу у Москву, на смрт је претучен;
изгледа да испрва није затражио медицинску помоћ: навикао
на бруталност у сибирским логорима, веровао је да ће сам
изаћи на крај с повредама; но, стање му се погоршало, па је
пренесен у болницу, где је умро, 29. маја 1978. године. Сахрањен је на Кузминском гробљу у Москви.
Већина дела Јурија Домбровског чекала су, од дана њиховог довршетка, на објаљивање, најмање по десетак
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година. То је писац политички ангажован, али не у рђавом
смислу те речи – пита се мање какав је социјални систем (рђав,
разуме се!), а више какви смо људи кад пристајемо на зло
које тај систем уздиже на ранг друштвене вредности. Ствар
је у томе да “добар грађанин” без размишљања стаје на страну система, осуђујући побуњеног појединца који нема много
изгледа не само на успех, већ и на голо преживљавање.
“Јуриј Домбровски је био слојевит човек. Био је једно
– кад се, ретко, појављивао у друштву писаца; друго, кад је
студирао књиге у библиотеци или одлазио у књижаре; треће
у његовом омиљеном Дому стваралаштва у Голицину, где је
највише волео да ради; нешто четврто – у Алма Ати, где је често
и надуго путовао; пето – кад би разговарао о нечему, са сваким од пролазника, на било којој географској тачки где су га
односили судбина или случај; шесто – код куће; седмо – с котарицом гљива у подмосковској шуми.
Споља је мало личио на писца (као сваки велики писац!), иако је писац био до сржи костију. Својим негласним
присуством у литератури Ј. Домбровски је многе уздржавао
од лицемерја, прекомерног самољубља и узвишених самооцена, учећи објективном погледу на оно што се догађа око
нас, чак и кад се о томе није смело отворено говорити. Међутим, лични пример Ј. Домбровскога подразумевао је да је
живети могуће и потребно само тако – стално се сећајући
велике, и неиздајне у времену, Културе”, пише М. Латишев.
Јевгениј Јермолин “Факултет непотребних ствари”
сматра “ремек-делом историјске прозе” и најбољим романом
о совјетским тридесетим годинама, о “црном бездану века” и
судбини хришћанско-хуманистичке цивилизације.
Сабрана дела Јурија Домбровског штампана су 1993.
године.

Са руског превео и биљешку сачинио
Владимир Јагличић
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Том Ган
ЗАГРЉАЈ
Био је твој рођендан, пили смо и вечерали
До пола ноћи са нашим старим пријатељем
Који нас је на крају испратио
До кревета до ког сам стигао у једном пијаном скоку.
Одмах сам удобно легао,
И поспан од вина задремао на боку.
Дремао сам, спавао. Мој сан је прекинуо загрљај,
Изненадан, с трага,
У ком су се наша тела целом дужином додирнула:
Твој чланак на мојој пети,
Моје плећке уз твоје груди.
То није био секс, али сам могао да осетим
Како се твоје тело и цела његова снага
Приљубљује уз моје,
И прикопчавајући ме за тебе као пре
Као да нам је још увек двадесет и две
Када наша велика страст још није
Постала обична.
Сан који ми је брзо дошао избрисао је све
Детаље који су сведочили о измени времена и краја
Знао сам само
За котву твог сигурног чврстог загрљаја.
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МОЈИ ТУЖНИ КАПЕТАНИ
Један по један појављују се
У тами: неколико пријатеља, и
Неколико њих са именима која
Потврђују историографије. Како касно почну да сијају!
Али пре него што избледе стоје
Савршено отелотворени, сва
Прошлост их обавија као
Огртач хаоса. Били су људи
Који су, мислио сам, живели само да
Обнове разорну снагу коју су
Потрошили са сваким јаким потресом.
Подсећају ме, далеки сада.
Истина, још нису спокојни
Али сада су заиста
Издвојени, охлађени од неуспеха,
Повлаче се у једну орбиту
И окрећу са незаинтересованом
Суровом енергијом, као звезде.
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РУШЕЊЕ
Умро је, и дивио сам се
Искричавој силини
Живота сведеног на
Пола стопе простора на полици,
Али други су дошли до мене говорећи,
Ми смо га такође волели, хајде да те поведемо
На место твоје љубави,
И тако су ми показали,
Све, све –
Литицу бележница
Са сваком скицом, свиме избрисаним
На свакој песми коју је
Објавио или је одбацио,
Већ прекривену
Мрежом примедаба.
Ишао сам даље и видео
Брдо кутија за шибице
Из сваког бара или ресторана
У који је икада ушао. Камиони су
Непрестано правили резерву
Претрпани папиримa, и чекали су их
Архивари са лопатама;
Виљушкари су се сударали
Уздуж и попреко долине
Да подесе проливање.
Овде су се мириси гуменог зноја
Наметали међу прожимајући
Мирис пожутелог папира,
Без сумње са хумке
Његових сабраних патика.
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Попео сам се на највишу
Гомилу и нашао себе
Како гледам не кроз историју
Већ кроз призор задимљеног
Ђубрета
Које долaзи до саме обале. Онда
Сам изгубио тло под ногама! Спуштао сам се
На нежној
Лавини писама, плаћених рачуна,
Сексуалних полароидних снимака, и бележака
О одбијеним позивима, захвалницама
Обoжаватељима, супротстављања учењацима.
У ноћној мори сам се клизао
Нигде није било тла да ме заустави,
док се најзад нисам пробудио
тамо где сам дремао покрај
драгоцене пола стопе, изван тога
ничега, ничега уопште.

КАСАПИНОВ СИН
Господину Пирсу касапину
Јавили су да му је син нестао
Месец дана пре
Завршетка рата.
Ћелав човек, висок и пажљив,
Био је у својој радњи и није
Могао наћи краја својој тузи,
Ниједно место где би се зауставила.
Када је моја тетка ушла кроз врата
Достављајући млеко,
Проговорио је, са мирним изразом
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Промишљеног наставника
Али речи нису биле дорасле томе
Окренуо се поново месу.
Порука је била у квару.
Касније тог влажног лета
На свечаности у локалној школи
Видео сам, враћеног, његовог сина
Још увек у униформи,
Господин Пирс није био тамо
Али као да је био обухваћен
Његовим сином који је личио на њега
Осим што је имао црвену косу.
Јер добро га се сећам
Окруженог његовим пријатељима,
Зрачећи животом сада двоструко напуњен
Пошто му је враћен,
И такође се сећам како су
Усред његовог срдачног осмеха
Његове усне садржале очеве
Као светло унутар светла
Које је окретао свуда.

113

МРТВА ПРИРОДА
Нећу тако брзо заборавити
Сивкасто-жуту кожу
На којој је било смештено лице
Стиснуте капке, ничега његовог,
Ни дрхтaвице из унутрашњости,
Одигране на површини.
Још увек је долазио до даха, а опет
То је била мрачна навика
Нећу ускоро заборавити
Угао његове главе,
Прикован и пропет назад
На набораном пољу кревета,
Назад од онога што није могао
Ни да прихвати, као неко ко се противи,
Нити, као дугогодишњи дисач,
Прихватајући да се препусти,
Цев његових уста се заокружила
У запањујуће О.
Том Ган (1929–2004) је био енглески и амерички песник. У раној, енглеској фази био је један од најзначајнијих
представника Покрета, док се у позној, америчкој фази
бави темама наркоманије, боемског живота и геј темама.

Са енглеског превео и биљешку сачинио
Никола Живановић
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Филип К. Дик
ТОП
Ништа се није померало ни комешало.
Све је било тихо, мртво. Само је топ
показивао знаке живота... а уљези су и њега
онеспособили за сва времена. Повратни
пут за благо биће сигуран успех.
Насмејали су се.
Капетан је провирио кроз окулар телескопа.
На брзину је подесио фокус.
„Оно што смо видели била је нуклеарна фисија”, убрзо је додао. Одгурнуо је окулар, уздахнувши. „Ако неко од вас жели, може да погледа.
Али, призор није леп.”
„Дајте да погледам”, рекао је Тенс, археолог.
Савио се да би што боље видео, шкиљећи. „Благи
Боже!” Хитро се одбацио уназад, сударивши се са
Дорлом, главним навигатором.
„Зашто смо, онда, прешли оволики пут?” упитао је Дорл, прешавши погледом преко осталих
чланова посаде. „Нема сврхе слетати. Хајде да се
вратимо, сместа.”
„Можда је у праву”, промрмљао је биолог,
„али волео бих да, ако смем, и сам бацим поглед.”
Одгурнуо је Тенса и провирио кроз окулар.
Пред њим се пружао бескрајан простор,
непрегледна сива површина која се протезала до
руба планете. Прво је помислио да је то вода, али
је убрзо схватио да је згура – избраздана, згуснута
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згура, тек понегде испрекидана насумичним стеновитим избочинама. Све је било тихо, мртво.
„Јасно ми је”, рекао је Формар, удаљивши
се од окулара. „Па, тешко да ћу тамо наћи било
какве махунарке.” Покушао је да се осмехне, али
су му усне остале непомичне. Склонио се по страни
и наставио да стоји сам, збуњено пиљећи.
„Питам се шта ли ће атмосферски узорак да
нам покаже?” рекао је Тенс.
„Могу да претпоставим,” одговорио је капетан. „Већи део атмосфере је затрован. Но, зар нисмо ово и очекивали? Не видим зашто смо изненађени. Фисија уочљива чак из нашег система мора
бити ужасна ствар.”
Прошетао се низ коридор, достојанствен и
безизражајан. Остали су га посматрали док је нестајао иза врата контролне собе.
Пошто је капетан затворио врата, млада
жена се осврнула. „Шта је телескоп приказао?
Добро или лоше?”
„Лоше. Никакав живот тамо не постоји.
Атмосфера је затрована, сва вода је испарила, читава површина је кондензована.”
„А да се нису настанили у подземљу?”
Капетан је одшкринуо бочни прозор не би
ли им што непосредније показао површину планете. Саговорници су зурили, нечујни и видно узнемирени. Миља за миљом – бескрајне руине. Поцрнела згура, избраздана и пуна ожиљака – тек
понегде испрекидана хрпама стења.
Наша је одједном поскочила. „Погледајте!
Тамо, на хоризонту. Видите ли?”
Упиљили су погледе. Нешто је извирило из
површине, али то није била ни стена, ни насумична
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форма. То је било округло – круг тачака, беличастих туфни на мртвој кожи планете. Град? Некакве
грађевине?
„Окрените летилицу, молим вас”, додала је
Наша усхићено. Склонила је своју црну косу са
лица. „Окрените летилицу, хајде да видимо шта је
то.”
Летилица је начинила заокрет, променивши
курс. Када су застали изнад белих тачака, капетан
ју је спустио – онолико колико је смео. „Стубови”,
рекао је. „Некакви камени стубови. Начињени,
можда, од вештачког камена. Остаци града.”
„О, Боже”, промрмљала је Наша. „Како грозно.” Посматрала је рушевине док су нестајале иза
њих.
Беличасти квадратићи су се издигли изнад
површине згуре, окрњени и испуцали, попут шупљих
зуба.
„Овде нема живота”, рекао је капетан,
напослетку. „Мислим да треба одмах да кренемо
назад; знам да би остатку посаде то годило. Упутите
позив главној станици преко одашиљача, реците
им шта смо пронашли; и да...
Затетурао се. Прва нуклеарна граната је погодила летилицу, завртивши је. Капетан је посрнуо,
сударивши се са контролном таблом. Папири и
инструменти су се сручили на њега као киша.
Чим се придигао на ноге, друга граната је задала
ударац. На плафону се појавила напрслина, подупирачи и носачи су се попресавијали и згрчили.
Летилица је задрхтала и напрасно изгубила висину.
Аутоматски пилот је убрзо преузео контролу, донекле је вративши у равнотежу.
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Капетан је лежао на поду поред смрскане
контролне табле. У ћошку, Наша се успињала да
се ослободи развалина.
Мушкарци су већ били напољу, крпећи
напрслине на боковима летилице, кроз које је
драгоцени ваздух отицао у празнину. „Помозите
ми”, викао је Дорл. „Овде је избио пожар, искре су
захватиле електричне водове.” Двојица мушкараца
су дотрчала. Тенс је беспомоћно посматрао призор
кроз сломљене и накривљене наочаре.
„Дакле, овде ипак има живота,” рекао је полугласно. „Али како...”
„Помози нам”, викнуо је Формар, протрчавши поред њега. „Помози нам, морамо да приземљимо летилицу!”
Била је ноћ. Неколико звезда је светлуцало
на небу, намигујући кроз раштркани глиб који је
пловио преко површине планете.
Дорл је зурио унаоколо, мрштећи се. „На
каквом смо месту заглавили.” Вратио се послу,
чекичајући пресавијену металну љуску брода.
Носио је заштитно одело. Још увек је било ситних
напрслина, па су неке радиоактивне честице из
атмосфере већ доспеле унутар брода.
Наша и Формар су седели за столом у контролној соби, убледели и нечујни, прегледајући
инвентар.
„Недостаје нам угљених хидрата”, рекао је
Формар. „Можемо да разложимо складиштене масти ако желимо, али...”
„Питам се да ли можемо ишта напољу да
пронађемо.” Наша је пришла прозору. „Како само
неприступачно изгледа.” Шетала је напред-назад,
ониска, изразито витке грађе, лица затамњеног
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изнуреношћу. „Шта мислиш, да ли би истраживачка екипа нешто пронашла.”
Формар је слегнуо раменима. „Не пуно.
Можда неколико влати које расту ту и тамо, у
некаквим пукотинама. Ништа од било какве
користи. Било шта прилагодљиво оваквом околишу мора бити отровно, смртоносно.”
Наша је застала, протрљавши образ. На
њему се пресијавала дубока огреботина, још увек
црвена и отекла. „Како онда објашњаваш – то?
Према твојој теорији, становници ове планете су
засигурно спржени у својим кожама, попут кромпира. Али ко је на нас пуцао? Неко нас је уочио, начинио одлуку, уперио оружје.”
„И премерио раздаљину”, додао је крхким
гласом капетан са свог лежаја у ћошку. Окренуо
је главу. „То је део који ме брине. Прва граната
нас је онеспособила, друга нас је умало потпуно
уништила. Биле су прецизно, савршено уперене.
Ми нисмо тако лака мета.”
„Истина.” Формар је климнуо главом. „Па,
можда и сазнамо одговор пре него што напустимо
ово место. Како чудновата ситуација! Свe наше
резоновање нам говори да овде нема живота; читава планета у угарцима, атмосфера ишчезла, потпуно затрована.”
„Оружје које је испалило пројектиле је преживело”, рекла је Наша. „Зашто не би и људи?”
„Није то исто. Металу није потребан ваздух.
Метал не може да оболи од леукемије услед тровања радиоактивним честицама. Металу нису
потребни вода и храна.”
Уследила је тишина.
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„Парадокс”, рекла је Наша. „Било како било,
мислим да треба да пошаљемо истраживачку експедицију. А у међувремену, треба да наставимо са
поправљањем брода.”
„Проћи ће дани пре него што узлетимо”,
рекао је Формар. „Потребан нам је сваки способан
члан посаде. Не можемо да приуштимо истраживачку екипу.”
Наша се благо осмехнула. „Тебе ћемо првог
послати. Можда ћеш открити – шта те беше онолико занима?”
„Махунарке. Јестиве махунарке.”
„Можда и успеш да пронађеш коју. Само...”
„Само шта?”
„Само, припази се. Пуцали су на нас не знајући ни ко смо, ни шта тражимо. Уосталом, шта
ако су се борили међу собом? Можда не умеју да
претпоставе да је ико, под ма каквим оклностима,
пријатељски настројен. Како чудноват еволутивни
пут, сукоб међу врстама. Борба унутар исте расе!”
„Сазнаћемо ујутру”, рекао је Формар. „Хајде
да одспавамо.”
Сунце је изашло, оштро и хладно. Група од
троје – два мушкарца и једна жена – спустила се
кроз бочни отвор летелице, стопалима додирнувши
чврсто тле.
„Какав дан”, рекао је Дорл мрзовољно. „Рекао
сам да би ми било драго да поново осетим чврсто
тле под ногама, али...”
„Хајде,” рекла је Наша. „Приђи овамо. Желим нешто да ти кажем. Хоћеш ли нас извинити,
Тенс?”
Тенс је смркнутог погледа климнуо главом.
Дорл се примакао Наши. Ходали су једно поред

120

другог, мрвећи металном обућом згуру под стопалима. Наша га је летимице погледала.
„Слушај, капетан умире. Нико осим нас двоје
то још увек не зна. До краја дана га више неће бити.
Удар је нешто учинио са његовим срцем. Он ускоро
пуни шездесет година, знаш?”
Дорл је климнуо главом. „Штета, заиста.
Према њему гајим изузетно поштовање. Наравно,
сада ћеш ти заузети његово место. Пошто си већ
заменик капетана...”
„Не. Више бих волела да неко од вас преузме
вођство, можда ти или Формар. Размотрила сам
наш положај и чини ми се да се морам спарити са
једним од вас двојице, и то са оним који жели да
постане капетан. Тако бих пренела одговорност.”
„Ја не желим да постанем капетан. Боље да
Формар то учини.”
Наша га је посматрала, високог и плавог, док
је корачао поред ње у свом заштитном оделу.
„Приврженија сам теби. Можемо да покушамо,
барем накратко. Мада, што се мене тиче, чини
како ти је драго. Види, наишли смо на нешто.”
Зауставили су се и причекали Тенса. Пред
њима се налазила разрушена грађевина. Дорл је
пиљио унаоколо замишљеног погледа.
„Видиш ли? Читав овај простор је природна
увалина, огромна долина. Видиш ли како се стење
уздиже са стране и опкољава њено дно? Можда је
део великог бљеска и овде залутао.”
Тумарали су по рушевинама, скупљајући
разноразне комадиће развалина. „Мислим да је
ово била фарма”, рекао је Тенс, испитујући комад
дрвета. „Ово је био део млинске ветрењаче.”
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„Стварно?” Наша је узела комад и изврнула
га. „Занимљиво. Али мислим да треба да кренемо.
Није нам још пуно времена преостало.”
„Погледајте”, рекао је Дорл одједном. „Тамо,
у даљини. Зар оно није нешто?” Уперио је прстом.
Наша је разрогачила очи. „Бели каменови.”
„Шта?”
Погледала је Дорла. „Бели каменови, велики
шупљи зуби. Капетан и ја смо их опазили још из
контролне собе.” Нежно је додирнула Дорлову руку.
„Одатле су испаљени хици. Нисам мислила да смо
овако близу слетели.”
„Шта има?” Упитао је Тенс, пришавши им.
„Готово да сам ослепео без наочара. Шта видите?”
„Град. Одакле су запуцали.”
„Ох.” Свe троје су сада стајали заједно. „Па
хајдемо”, рекао је Тенс. „Ко зна шта ћемо тамо
пронаћи.” Дорл се намрштио.
„Чекајте. Не знамо у шта се упуштамо. Мора
да постоје некакве патроле. Кад смо већ код тога,
вероватно су нас до сад спазили.”
„Вероватно су опазили и саму летилицу”,
рекао је Тенс. „Вероватно знају и где је могу пронаћи и разнети на комаде. Зар је толико битно ако
се још приближимо?”
„То је тачно”, рекла је Наша. „Ако истински
желе да нас униште, немамо никакве изгледе. Ништа нам од наоружања није преостало, то знаш.”
„Осим овог при руци.” Дорл је климнуо главом. „Хајдемо онда. Претпостављам да си у праву,
Тенс.”
„Али дајте да се држимо заједно”, додао је
Тенс нервозно. „Наша, корачаш пребрзо.”
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Наша се осврнула, осмехнувши се. „Ако
очекујемо да стигнемо тамо до сумрака, морамо
да корачамо брзо.”
Доспели су до обронака града недуго након
поднева. Сунце, хладно и жуто, сијало је изнад
њих на безбојном небу. Дорл се зауставио на рубу
гребена, посматрајући град.
„Па, ево га. Оно што је остало од њега.”
А није остало пуно. Огромни бетонски стубови које су видели, нису ни били стубови већ разрушени темељи грађевина. Неподношљива врућина
их је пекла, готово их лепила за тле. Ништа више
није преостало, само овај чудновати круг беличастих квадрата, од око четири миље у пречнику.
Дорл је отпљунуо, згађен. „Још протраћеног
времена. Мртав костур од града, ништа више.”
„Али одавде су испаљени хици ”, промрмљао
је Тенс. „Имај то у виду.”
„Уз то, онај који је пуцао је прецизан, и прилично вешт”, додала је Наша. „Хајдемо.”
Ушетали су се у град, прошавши поред порушених грађевина. Нико се није оглашавао. Корачали су у тишини, ослушкујући бат сопствених
корака.
„Језив призор”, промрмљао је Дорл. „Виђао
сам и раније порушене градове, али они су просто
изумрли од старости, старости и умора. Овај је
усмрћен, спаљен до темеља. Овај град није умро –
он је убијен.”
„Питам се како ли се звао”, рекла је Наша.
Окренула се и пришла степеништу једне од рушевина. „Шта мислиш, могу ли се пронаћи постоља
са путоказима? Некакве плоче?”
Уперила је поглед у рушевине.
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„Овде нема ничега”, добацио је Дорл нестрпљиво. „Хајдемо.”
„Чекај.” Наша се сагнула, додирујући бетонску плочу. „На овоме је нешто написано.”
„Шта је то?” Тенс је дојурио. Савио се и,
покривен облаком прашине, прешао рукавицама
преко површине плоче. „Ово су, без сумње, слова.”
Извадио је оловку из џепа заштитног одела и преписао слова на комад папира. Дорл је добацио
летимичан поглед преко његовог рамена. На папиру је писало:
Френклин апартмани.
„То је овај град”, рекла је Наша. „Ово је његово име.”
Тенс је ставио папир у џеп. Наставили су пут.
После неког времена, Дорл је рекао: „Наша, знаш,
мислим да нас неко посматра. Стани, не осврћи се.”
Млада жена се зауставила, као смрзнута.
„Ох, зашто то говориш? Јеси ли нешто видео?”
„Не, али могу то да осетим. А ти?”
Наша се благо осмехнула. „Не осећам ништа,
али сам можда свикнутија на то да ме неко посматра. Окренула се на другу страну. „Ох!”
Дорл је посегао за оружјем. „Шта је? Шта
видите?” Тенс се нагло укопао и широм разјапио
уста.
„Топ”, рекла је Наша. „То је тај топ.”
„Погледајте само колика је ова проклетиња.”
Дорл је полако вратио своје оружје. „Мора да је
она, нема сумње.”
Топ је био огроман. Усправан и ненадмашан,
био је упрт ка небу – гомила челика и стакла, укопана у широку бетонску плочу. Чак и док су га
посматрали, обртао се око своје основе која је
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непрекидно зујала. Танак покретни диоптер је,
ношен ветром, правио заокрете – мноштво умрежених дрвених штапова наслаганих поврх високог
стуба.
„Ово је живо”, прошаптала је Наша. „Слуша
нас, посматра нас.”
Топ се још једном помакао, овога пута у смеру казаљке на сату. Био је подешен тако да може
да начини пун обрт. Цев је благо спустила нишан,
а онда је поново заузела почетни положај.
„Али, ко испаљује хице?” рекао је Тенс.
Дорл се насмејао. „Нико. Нико их не испаљује.”
Наша и Тенс су разрогачили очи. „Како то
мислиш, нико?”
„Топ их испаљује сам.”
Нису му поверовали. Наша му је пришла,
мрштећи се и посматрајући га искоса. „Не разумем.
Како мислиш испаљује их сам?”
„Гледај, показаћу ти. Не померај се.” Дорл
је покупио камичак са земље. На тренутак је
оклевао, а онда га је бацио високо у ваздух. Истог
тренутка, огромна цев се нагло помакла, диоптер
се згрчио.
Камичак је пао на земљу. Топ је застао, а
онда је поново започео своје циклично врлудање –
тихо обртање око своје осе.
„Видиш ли?” рекао је Дорл. „Приметио је
камичак чим сам га бацио. То значи да будно мотри
на све што лети или се креће изнад површине.
Вероватно нас је спазио чим смо доспели у гравитационо поље планете. Вероватно нас је имао на
нишану од самог почетка. Немамо никаквих
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изгледа. Познат му је и положај наше летилице.
Чека само да се поново отиснемо.
„Јасно ми је”, рекла је Наша, климајући главом. „Топ је приметио камичак, али не и нас – јер
ми се крећемо по површини, не изнад ње. Програмиран је да пуца само на летеће објекте, на небу.
Летелица је безбедна док поново не полетимо,
онда нам је дошао крај.”
„Али чему топ служи?” додао је Тенс. „Овде
више нема живе душе. Сви су спржени.”
„То је машина”, рекао је Дорл. „Машина
која је програмирана да обавља свој посао. И она
то и чини. Како је преживела велики бљесак, не
знам. Сад стоји, очекује непријатеља, вероватно
неку врсту ваздушног пројектила.”
„Непријатеља”, рекла је Наша. „Некога из
сопствене расе. Ко би рекао да су се борили међу
собом, пуцали на себе.”
„Било како било, с тим је свршено. Али, овде
где стојимо, борба још увек траје. Овај последњи
топ, још увек будан, спреман да убије, наставиће
да обавља свој задатак – док се потпуно не истроши.”
„А до тада ћемо и ми бити мртви,” рекла је
Наша огорчено.
„Мора да их је било на стотине”, промрмљао
је Дорл. „Мора да су их користили непрекидно –
топове, оружја, униформе. Вероватно су од тога
начинили животну рутину, попут јела или спавања.
Институције, цркве и државе. Људи обучени да се
боре и предводе армије. Часне, уважене професије.”
Тенс је пришао топу, зурећи у њега из непосредне близине. „Јако је детаљно разрађен, зар
не? Диоптер, све ове цевчице. Претпостављам да

126

поседује некакав телескопски вид.” Примакао је
шаку и додирнуо руб дугачке цеви.”
Истог тренутка топ је начинио нагао покрет,
зањихавши цев.
„Не мичите се!” вриснуо је Дорл. Стајали су
као укопани док им је цев прелетела поред лица.
На кратко је оклевала, зујећи и шкљоцајући, тражећи прави положај. А онда је зујање замрло, топ
је утихнуо.
Тенс се простодушно насмејао. „Мора да сам
ставио прст преко објектива. Бићу пажљивији следећи пут.” Попео се на кружну плочу, корачајући
тихо и обазриво. Убрзо је нестао иза велике машине.
„Где је отишао?” рекла је Наша срдито. „Због
њега ћемо сви погинути!”
„Тенс, врати се!” Викнуо је Дорл. „Шта радиш то?”
„Само мало, чекајте.” Уследила је тишина.
Напокон, археолог се појавио. „Мислим да смо
пронашли нешто. Приђите, ово треба да видите.”
„Шта је?”
„Дорл, рекао си да је топ програмиран да
држи непријатеља на одстојању. Мислим да ми је
јасно и зашто.”
Били су потпуно збуњени.
„Мислим да ово оружје нешто штити. Приђите, помозите ми.”
„Добро”, рекао је Дорл. „Хајдемо.” Прихватио
је Нашину руку. „Хајде да видимо шта је пронашао.
Могао сам да предосетим овако нешто кад сам
видео да је топ...”
„Да предосетиш шта?” Наша је склонила
руку. „О чему говориш? Понашаш се као да знаш
шта је пронашао.”
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„Зато што знам”, осмехнуо се Дорл. „Сећаш
ли се легенде коју све расе негују, мита о покопаном благу, о змају – звери која га штити, приљежно
га чува и не дозвољава ником да му се приближи?”
Потврдно је климнула главом. „Дакле?”
Дорл је уперио кажипрст ка топу. „Ово је
змај. Хајдемо.”
Свe троје су уложили напор да подигну челични поклопац и одложе га на страну. Дорл се
потпуно презнојио.
„Није вредно труда”, промрмљао је, загледан
у тамну, зјапећу јаму под њиховим стопалима. „Или
јесте?”
Наша је ручном лампом осветлила степениште које је водило у јаму. Све је било покривено
развалинама и слојевима прашине. На самом дну
су лежала челична врата.
„Хајдемо”, рекао је Тенс, видно узбуђен.
Упиљио је поглед у јаму. Посматрали су га док се
спуштао до врата и безуспешно покушавао да их
одшкрине. „Помозите ми!”
„Уреду, силазимо.” Обазриво су се спустили
низ степенице. Дорл је проверио врата. Била су
чврсто затворена, забрављена. На вратима је стајао
натпис који нису умели да прочитају.
„И шта сад?” рекла је Наша.
Дорл је извадио оружје. „Одмакните се,
ништа ми друго не пада на памет.” Притиснуо је
окидач. Црвени зрак је погодио дно врата, здробивши га. „Мислим да је ово довољно да прођемо.
Хајде да покушамо.”
Лагано су одгурнули врата, наслагали здробљене комаде по страни, и осветливши ручном
лампом пут пред собом, наставили да корачају.

128

Нашли су се у трезору. Слојеви прашине су
покривали читав простор. Дрвени сандуци су лежали наслагани поред зидова, огромне кутије,
пакети и контејнери. Тенс је знатижељно разгледао просторију.
„Шта ово, заправо, представља?”, промрмљао
је. „Нешто од велике вредности, претпостављам.”
Покупио је једну од кутија са земље и отворио је.
Из ње је испала црна трака, обмотана око цилиндра. Знатижељно ју је подигао и примакао светлу.
„Погледајте ово.”
Наша и Дорл су пришли.
„Слике”, рекла је Наша. „Мајушне слике.”
„Некакви записи.” Тенс је поново вратио
траку у кутију. „Погледајте, овде има на стотине
оваквих креденаца. Хајде да отворимо још неки.”
Дорл је већ преиспитивао цилиндар. Трака
је била сува и крхка. Успео је, да је донекле развуче.
На њој се налазила слика – дечак пријатног
осмеха, млад и витак, одевен у плаво. Изгледао је
свеже, малтене живо, готово спреман да искочи
пред њих, у светлокруг ручне лампе. Био је то
један од њих, један од убијене расе, расе која је
потпуно ишчезла.
Дуго су зурили у слику. Најзад, Дорл ју је
поново обмотао око цилиндра.
„Сви ови креденци”, рекла је Наша. „Ко зна
колико има слика у њима. И ови цилиндри. Шта
ли је у кутијама?”
„Ово је њихово благо”, рекао је Тенс, готово
у себи. „Овде су њихове слике, њихови записи.
Вероватно је овде сачувана сва њихова књижевност
– приче, митови, идеје о космосу.”
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„И њихова историја”, рекла је Наша. „Моћи
ћемо да уђемо у траг њиховом развојном путу и да
откријемо зашто су постали то што јесу.”
Дорл је корачао лево-десно. „Необично”,
промрмљао је. „Чак и на самом крају, чак и кад су
почели да се уништавају, знали су, дубоко у души
су знали да је њихово право благо управо ово –
књиге, приче, митови. Чак и пошто су им градови
сравњени са земљом и сва земља спржена, потајно
су се надали да ће се једног дана вратити и затећи
ово. Након што све остало ишчезне.”
„Кад се вратимо кући, затражићемо да пошаљу истраживачку мисију”, рекао је Тенс. „Све ово
може лако да се натовари и понесе. Кренућемо...”
Заћутао је.
„Да”, додао је Дорл суво. „Да, кренућемо за
око три дана, када поправимо летелицу и отиснемо
се. Ускоро ћемо бити кући. То јест, ако нас ништа
не спречи. Ова проклетиња, на пример...”
„Ох, прекини!” рекла је Наша срдито. „Тенс
је у праву, све ово мора бити пресељено, пре или
касније. Мораћемо да решимо проблем топа, немамо другог избора.”
Дорл је затресао рамена, лица згрченог од
беса. „Шта онда предлажеш? Чим се отиснемо,
бићемо лаке мете. Успешно су заштитили своје
благо, можда чак и превише успешно. Уместо да
га сачувају, лежаће овде док не сатруне. Нема
сумње – послужиће својој сврси.”
„Не разумем?”
„Зар не видиш? То је све што су умели – да
саграде топ и програмирају га да пуца на све што
наиђе. Били су сигурни да ће сваки посетилац
бити непријатељ, спреман да им одузме све што
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су створили. Па, што се мене тиче, могу то и да
задрже.”
Наша, која за то време одлутала у сопствене
мисли, одједном је довикнула. „Дорл! Не знам
зашто смо оволико збуњени. Ми, заправо, и немамо
никакав проблем. Топ није никаква сметња.”
Двојица мушкараца су је посматрали разрогачених очију.
„Није сметња?” рекао је Дорл. „Већ је једном
пуцао на нас. Чим се поново нађемо у ваздуху...”
„Зар не видиш?” Наша се насмејала. „Јадни,
будаласти топ је потпуно безопасан. Чак и ја бих
могла да изађем на крај са њим.”
„Ти?”
Очи су јој засијале. „Да, уз помоћ обичне
полуге, чекића или комада дрвета. Зар не видиш?
Ако се отиснемо, готови смо – топ је програмиран
да пуца у све што лети. Али само то и уме! Наспрам
противника на земљи је потпуно беспомоћан, зар
не?”
Дорл је климнуо главом. „Мекан трбух змаја.
Према легенди, змајева крљушт не покрива његов
трбух.” Почео је да се смеје. „Да, тако је!”
„Хајдемо, онда.” Рекла је Наша. „Треба да
се вратимо до брода, имамо недовршеног посла.”
Стигли су до летелице рано, следећег јутра.
Капетан је у току ноћи преминуо, након чега су му,
како је обичај налагао, чланови посаде кремирали
тело. Нечујно су посматрали пламен док се последња искра није угасила. И баш кад су одлучили
да се врате прекинутом послу, двојица мушкараца
и једна жена су се појавили, као ниоткуда, прашњави и уморни – још увек видно усхићени.
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Из правца летелице корачала је група људи.
Сваки је носио неки комад оруђа у својим рукама.
Скупина је марширала преко сивкасте згуре, преко
непремерене површине здробљенoг метала. Када
су стигли до великог оружја, сви су почели снажно
да га ударају разноразним полугама и чекићима.
Телескопско окно се распало на комадиће,
ожичење је ишчупано, покидано. Делићи деликатне
опреме су полупани, разорени.
Напослетку су и бојеве главе однесене, окидачи и завртњи су уклоњени.
Топ је био потпуно смрскан, велико оружје
је разлупано. Људи су се спустили до трезора и
испитали благо. Сада, када овог страховитог металног заштитника више није било, опасност је напокон минула. Прегледали су слике, траке, креденце
са књигама, круне са драгуљима, пехаре, статуе.
Сунце је већ увелико утонуло у сивкасту
измаглицу која је плутала преко површине планете
када су се уљези попели уз степениште. Кратко су
постојали поред полупаног топа, посматрајући
његове непокретне обрисе.
Онда су се упутили ка летилици. Још увек их
је чекало доста посла. Труп је био гадно оштећен,
доста тога је било начето и изгубљено. Требало је
оправити летилицу и поново се отиснути.
Пет дана су је оправљали, свe петоро, док је
нису оспособили за лет.
Наша је стајала у контролној соби, посматрајући површину планете док је летилица узлетала.
Прекрстила је руке и села на руб стола.
„О чему размишљаш?” Упитао је Дорл?
„Ја? Ни о чему.”
„Јеси ли сигурна?”
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„Мора да је постојало време када је ова планета била сасвим друкчија, када је на њој још увек
било живота.”
„Претпостављам да је тако. Права је штета
што ниједан од наших бродова није доспео овако
далеко. Али опет, нисмо могли да претпоставимо
да овде има интелигентног живота, барем не док
нисмо видели фисију на ноћном небу.”
„А онда је већ било касно.”
„Не сасвим. На крају крајева, њихови предмети, њихова музика, књиге, слике – све то је
преживело. Однећемо их кући, проучаваћемо их.
Штавише, они ће нас променити, после тога више
нећемо бити исти. Њихове скулптуре, пре свега.
Јеси ли видела ону голему крилату звер, обезглављену и обезножену? Вероватно ју је неко поломио.
Али та крила – деловала су јако старо. Она ће нас
променити, у то нема сумње.”
„Када се вратимо, топа више неће бити”,
рекла је Наша.”Следећег пута неће чекати да нас
обори. Моћи ћемо да слетимо и покупимо благо,
или како га ти већ називаш.” Ти ћеш нас предводити”, осмехнула му се. „Предводићеш нас, јер ти
ћеш бити капетан.”
„Капетан?” Намрштио се Дорл. „Одлука је,
дакле, донесена.”
Наша је слегла раменима. „Формар се са
мном стално свађа. Мислим да си ми ти, све у свему, ипак дражи.”
„Хајдемо онда,” рекао је Дорл. „Пођимо кући.”
Летилица је тутњала док је прелетала преко
рушевина града. Начинила је огроман лук, а онда
се окренула ка хоризонту, устремивши се ка непрегледном космичком простору.
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Испод ње, у средишту разореног града, напола смрскани диоптер се благо згрчио, опазивши
брод који се отиснуо са површине. Основа великог
оружја је болно задрхтала, упињући се да начини
заокрет.
Недуго потом, испод развалина, бљеснуло
је црвено светло упозорења.
Стотину миља далеко од града, још једно
црвено светло је бљеснуло, дубоко испод површине
земље. Релеј је успоставио струјно коло, зупчаници
су зашкљоцали, завтрњи су се окренули. На површини, део згуре се издигао изнад тла. Рампа се
појавила.
Истога тренутка, запрежна колица су изронила на површину.
Начинила су заокрет ка граду. Иза њих, друга запрежна колица су учинила исто. Била су натоварена жицама и кабловима. А онда су и трећа
изронила на површину, крцата телескопским и
оптичким материјалом. Уследило је још колица,
нека су превозила делове контролне опреме, нека
завртње, нека чиоде и обичне шрафове. Последња
су са собом носила нуклеарне бојне главе.
Запрежна колица су се поређала једна иза
других, начинивши колону. Истог тренутка, колона
је почела да се помера, неосетно се труцкајући
изнад смрзнуте згуре. Кретала се ка граду.
Ка оштећеном топу.
Филип Киндред Дик je рођен 16. децембра 1928. године у Чикагу, са сестром близнакињом, Џејн. Џејн је умрла
осам недеља касније због алергије на мајчино млеко.
Већи део живота провео је у мајчином завичају, Калифорнији. Уписао је Калифорнијски универзитет, али је прекинуо студије не положивши ниједан испит.
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Од 1952. године је професионални писац који ће саставити опус од тридесет шест романа и пет збирки прича.
Године 1962. за роман “Човек у високом дворцу”, негативну
утопију у којој посматра свет настао после наводне победе
нациста у Другом светском рату, добио је награду “Хуго”, а
1974. године меморијалну награду “Џон В. Кембел”, за роман
“Теците сузе моје, рече полицајац”.
Живео је хаотично: женио се пет пута, стално је у
кризним психофизичким стањима због употребе дрога и амфетамина. Много пише, али без правог финансијског успеха,
све док није продао права на екранизацију својих дела холивудским продуцентима. Умро је непосредно пред премијеру
филма “Блејд Ранер”, рађеном по његовом роману “Сањају
ли андроиди електричне овце” – од срчаног удара, другог
марта 1982, у Санта Ани. Успео је да погледа првих, немонтираних, двадесет минута тог филма, на једној затвореној пројекцији; кажу да је био задовољан одгледаним.
“Блејд ранер” ће прославити не само редитеља Ридлија Скота,
већ и име умрлог писца. Уследиће екранизација чак четрнаест његових дела, међу којима су Верховенов “Тотални
опозив” (1990), Дагуејеви “Вриштавци” (1995), Спилбергов
“Сувишни извештај” (2002), Вуова “Наплата” (2003), Фледеров “Уљез” (2005), Линклетерово “Тамно скенирање” (2006),
итд.
Данас се у Америци сваке године додељује награда
“Филип К. Дик”, за најбоље дело у области научно-фантастичне
прозе.

Са енглеског превео и биљешку сачинио
Душан Јагличић
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ПОЕЗИЈА

Живко Николић
НАПУКЛА СТРУНА

ОКОВА НЕМА
Сањао сам пре неки дан да имам окове на рукама,
на стопама, по целом телу. И док је трајао сан
однекуд је долепршало сазнање да окова нема
и да је сва слобода овога света мени додељена.
Али окови ипак беху ту, мом крику нису дозвољавали
по целој васељени да се разлије. После буђења,
наредних дана, а ево и сада, када ове речи изговарам,
ја сам негде између те свеопште спутаности
и слободе која опојно мами. Чини ми се да у исти мах
чудесним просторима лебдим и да се са места не померам.
Као да је моје место вртлог који се окаменио.
Београд, 19.7 – 15. 8. 2009.

САСВИМ ОДБАЧЕНИ
немам више дрва а ни уз дрва
немам ни шибице ни навиљак сламе
новине немам ни сурутку ни дуван ништа
само бројим овце на тавану
шкрипим кадгод се покренем
сећања више не постоје
на ход сам заборавио на све што је било
тај бездан у мени та ватра притајена
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која ми је дисање однела
када ћутим и мирујем
и само мисли усмеравам
шкрипим и тада до бескраја
или то можда шкрипе вратнице
у овој ноћи све је помешано
слике се у моје груди сливају
а оне се круне као спарушено лишће
ледене капи однекуд на њих падају
ледене капи побегле разјареном сунцу
немам више ни поњаву ни узглавље
бол и дрхтање само у животу стекох
Београд, 14. 8. 2013 – 20.1. 2014.

СТРАШИЛО
Струна је пукла,
пред оком утулио сјај.
Између јаве и сна
псеће се веђе надвијају.
Погрешне кораке
не исправи нико,
круте и охоле речи
рану досољавају.
Коме се смрт на рођењу осмехнула,
светом је лутао и непрестано
сопствено стабло секао.
Не треба жалити
већ спалити треба
оно што остане.
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Свеопшта тишина
биће грумен спокоја
за овај срамотни, самртни стас.
Београд, 16. 8. 2003 – 23. 8. 2009.

САД
све једно што опет промиче
оно што се неће
више никад поновити
постоји само ово сад
и само оно живи
и ништа је друго
до вечно то сад
сад на твоја врата куца
на твоје очне капке
твоју сујету храни
сад је твој прамен спокоја
ипак
за сваки случај
у недрима камен причувај
Београд, 30. 6. 2010 – 23. 9. 2012.
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ЈОШ САМО ТО
још само ову звезду да дохватим
још овај прамен тмине да разгрнем
светлости да се нагледам
својим очима осмехом својим
све у дисање да уткам
у свакој латици
у свакој капи да ме има
још само овај уздах
на траву да проспем
још овај замах ветра
наискап да попијем
Београд, 11. 12. 2013 – 13. 1. 2014.

ТУ
ту само залутали пси трчкарају
а трава обујмљује нахерени кров
зид се измакнуо и са себе збацио
муве уснуле и сунчев зрак
освануле вране на распуклом прагу
предуги репови и жохари на огради обамрлој
кидају се последње нити живота ту
прах је сада све што смо знали
да се зелени од неустукле радости
Београд, 8. 5 – 1. 8. 2012.
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Здравко Миовчић
МИХОЉСКЕ ЗРАКЕ
Затворило се све у своје
Мале празнине и осоје,
А свуд михољске зраке миле
Не би ли капке отвориле.
Узалуд! Као да никога
Не може овај дар од Бога
Да преобрази, макар на трен,
Колико да се зачне катрен
И да се свијет врати у стих.
Или да и ја резе спустим
И претварам се ко да нисам
Трагове Твога живописа
Препознао у трачку који
Чудесним сјајем лишће боји?
ПРОЉЕТНА МОЛИТВА
Благодарим Ти, Господе,
На миру који дарујеш.
На овом јутру у којем
Чај на тераси пијемо
И упијамо прољеће.
И Тебе, Свемогући,
У овом цвркуту птица
И цвату комшијске трешње
Чујемо и видимо.
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НАЈКРАЋИ ДАН У ГОДИНИ
Дуго су дани краћали,
Бивали све одсутнији,
Скривали се и враћали
Све хладнији и мутнији.
Дуго је свјетло свијета
На хоризонту тонуло,
Бивало као вињета,
А онда сасвим клонуло.
Зачудо већ не бојим се
Да можда неће успјети
На склиском путу којим се
Кани још једном успети.
Јер, како старост долази,
Све више ми се открива
Да нас уздижу порази,
А да побједа окива.
И да је пут у безмјерно
За оне који падају
И оне који се, смјерно,
Још немогућем надају.
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О ВРЕМЕНУ
О времену се, мисле, ради,
Па ме питају познаници:
Како га нађем за стихове
Од свега што се, по навици,
Важним и стално неодложним
Чини у нашим животима?
У лавиринту тренутака,
Зар и за пјесму мјеста има?
О времену се, кажем и ја,
Ради – о оном које чува
Од распадања наше дане,
Од бескућности наша чула.
О времену се (више за се
Ћутим, јер не знам како рећи)
Ради – о оном, које тече
Попут потока жуборећи,
Запљускујући, успут, клатно
Пролазности и нестајања
И приносећи, неухватно,
Свјежину сталног настајања...
Пјесма је језик милости ове
Која нас зове кроз стихове.
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ШЕТЊЕ С ПРИЈАТЕЉЕМ
Прошетам с Ранком Поповићем
До неугледног ресторана,
Где се са ићем и са пићем
Још служи окус оних дана
Када је било више дражи
У нечему што тек се тражи,
А речи, димом цигарета,
Обавијале тајне света...
Зборимо, жељни; сунце тоне,
И са Тројице звона звоне;
Трепери душа, загледана
У смирај бурног јунског дана,
Који се, ето, благодатно,
Приводи крају, треперећи
По крововима, недохватно,
Као да, ваљда, хоће рећи
Да буде време кад немири
Размећу мисли, олујасто,
И дође време кад се смири
И када тајне седну за сто:
Па тек остане од немира
Чаша жилавке, парче сира,
У ресторану, на крај града,
Док прилазимо, а ноћ пада.
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Данијела Којић
НЕ РАЗУМИЈЕМ
Не разумијем ја баш о чему говориш
кад кажеш да не вјерујеш да постоји
истина. Шта си онда ти? Ја кажем истина.
И све оне приче о пријатељству
искрености и љубави на коју полицу
то ставити. Да ли тамо гдје пише
психологија, умјетност, филозофија
или на ону до које само ријетки
залутају, која крије ту истину твоју?
Кажеш не разумијеш ти баш
те емоције у које се свако куне.
Е па, ја ћу да ти кажем, када нико
неће, макар се наљутила на ме.
Емоције се не дефинишу да би се
разумјети могле, оне се живе.
Шта имаш од великих очекивања,
снова, надања, када не живиш
радости шетњи под звијездама.
Умјесто познатог куцкања
сигурних дубина, слушаш укроћене
мелодије несхваћених висина.
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ВИДЈЕТИ ИЛ’ НЕ ВИДЈЕТИ
Да ли је лакше неком ко од бијеле пјене
и разиграних таласа дубоко море не види,
од старе одбачене шкољке
скривени сјај бисерни?
Да ли је лакше оном ко од облака
сивих сунце јарко не види,
а од сунца златног дуката
тајни свијет скривених сјенки?
Како је оном ко од таме
кристалну свјетлост не види,
а од безбрижног сна
не зна отворити врата стварности?
Како је теби који од уморног дрвета
веселу, распјевану шуму не видиш,
теби коме савршенство засљепљује очи
а несавршенство живи у заблуди?
Како је теби који од првог стиха
нестварну пјесму не видиш,
од болног, пријетећег трња
мирисни врт царских ружа не посјетиш?
Да ли си сретан ти који од мирног извора
океан чудесног постојања не видиш,
због златног свиленог вела
бескрај и смисао душе не разумиш?
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КРАДЉИВЦИ ПРОЉЕЋА
Утабаним стазама
клупко почне да се одмотава
па се спотакнеш о хрпу сасушених кистова.
Сретнемо се у пролазу, не осврћући се
у име Бога покушавамо очистити згаришта.
Дај нам љепоту коју можемо видјети.
На згаришту пронађоше кист и платно па неки
почеше сликати поново; росу, сунце, боје
и дивљину налик на сузе, сивило, тишину.
Када упитах уличног сликара
да ли може обојити хиљаду осмијеха
он ме онако у чуду сјетно погледа,
каже: „Шта ће мени хиљаду осмијеха,
поља сунцокрета без коријења
кад сви до једног рађају мирисе
радости без трајања.”
Гласника шкртог на ријечима
упитах за вјечност. Он поче говорити
о напуштеним улицама које чувају
тајне животне приче боема, сањара
који носише поруке неког времена
али залуташе у колотечини свјетова
превише рањиви да постану људи,
грешни да им се ко анђелима суди.
Наизглед утабане стазе воде
до умирућих јужних винограда
које одавно нико не посјети.
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СИНДРОМ УГРОЖЕНЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ
Садржајна заданост и посвећеност песништва
Вита Марковића
Након накнадног и са извесне дистанце
ишчитавања поезије Вита Марковића намеће се
1
закључак, који је још Милосав Мирковић уочио, а
то је као да песник Вито Марковић (1936) никада
није био млад песник. Заправо, никада није био
песник-почетник. Још у својој првој књизи Паника
тела (1963) доказао је вештину и зрелост и самосвојност песничког поступка у смислу истовремене
дестилације стиха и вулканског слапа, чије су
порекло усмена књижевна баштина, фолклор и
прастара паганска предања. Ипак, за Мирковићеву
тврдњу, пресудна је била, зналачки укомпонована,
тематска преокупација тачније песникова опседнутост последицама и болестима савременог света
које сежу још из деветнаестог века, али су још
увек актуелне и болне. Садржају је песник Марковић остао привржен и касније, док је интонација
песничког говора мењала рухо од поменуте лаве и
бунтовничког исказа, преко “преламања” слободног
десетерца, па и бајаличког говора, до медитативних
записа у најновијој песниковој књизи Ватра под
снегом (2010).
1

Милосав Мирковић, Песма – Кућа необична Вите Марковића,
Стремљења, Приштина, година XXXI, број 10, 11 и 12, 1991,
стр. 128.
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На синдром угрожене егзистенције данашњег човека и његово удаљавање од прволикости
и првобитности речито упућују наслови Марковићевих књига, циклуса и песама. Ево неколико њихових парадигматичних имена: Приказе, Паника,
Страх, Потера, Апсурд, Ничији човек, Удав-дава-смрт, Песник и смрт, Отуђење, Мучнина, Пустош, Меланколија, Пролог судњег, Молепствије
сотони, Последња земља, Ништост природе,
Балада угинућу, Над понором, Просјак и песник,
Пад, Трагедија, Осамица, Умор-мор, Пут је непут,
Од понора до понора, Мор-балада умирућег, Пустош и смрт, Тескоба, Удес, Ослабица, Ковчег,
Бесебица, Понир, Озвер, Заблуда, Сноумир, Гавран,
сномор, Сноглад, Несрећа, Распеће, Лажиљуди,
Помрачење, Пепео, ноћ, Оскудица, Суноврат,
Играм на смрт, Нож, Ноћ, Невреме, Сенка, ход,
Рушевина, Странац, Самоћа, Ноћ пепела, Равнодушност, Змијска љубав, Додир пролазности, Јез,
Лудило, Тумачење смрти, Увод у смрт, Цвил,
Пев-умор, Одгон, Слобода пати, Отпочиње време
скоре смрти. Куриозитет је и факат да су четири
речи најзаступљеније у именима песама, циклуса
или књига. Реч страх је дванаест пута садржана
у наслову песама, смрт четрнаест, пустош тринаест, а ноћ више од двадесет пута. Управо те
четири кључне речи јасно говоре о амбијенту
Марковићевог песништва и његовој визији света
(«несвета» или «света-авета») око њега. И то у
вечитом мраку, у страху и у тако “опустошеном”
миљеу ишчекујући нужну смрт.
Наслови односно имена песама, поуздано
илуструју не само песникова осећања, него и будућу и песникову коб, односно усуд. Очито да су и
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емотивни набој и садржај Марковићевих песама,
као и самог песника, пре свега, последица скоријих
историјских и друштвених процеса који, попут
црног злоносног облака, и у виду пролонгираног
стреса и страха који трају, ево и до наших дана.
Отуђење
Очито је да треба објаснити порекло доминирајућих мотива Марковићевог “пева” као што
су мотиви “изгубљених илузија” и “бити одбачен”,
а упоредо са њима и мотиви хладноће, осећања
отуђености и губитка слободе и идентитета у хаосу и мраку негостољубивог света.
Један од битних разлога јесте новоформирана и нетрадиционална градска средина, нарочито
мегаполиса, који својим законитостима понашања
и живљења, тачније, преживљавања, све више удаљава човека од његове природе и његовог првобитног ипостаса, последично узрокујући губитак
слободе односно неравноправан сукоб између
нужности и слободе избора, доводећи не само до
поменутог одвајања човека од природе као његовог
извора, него и до удаљавања човека од самог себе.
Марковићев човек суочен са болестима и
изопаченим навикама савременог друштва у лику
силе, којој се појединац не може одупрети, попут
Кафкиног Јозефа К. осећа немоћ окривљеног и
унапред осуђеног појединца и грешника према
општеважећим и канонизованим стандардима. И
по којима је он крив иако не зна или није свестан
ни зашто је крив, ни зашто је грешан? И као и
Кафкин јунак нема право на легалну одбрану:
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Суд је шума
А на сили судац
Дрвета су
Дрвени сведоци
Погибији
Присуствују оци.
Друштво које намеће и провоцира отуђеност
и осамљеност појединаца не признаје право на
одбрану.
Зато, Марковићу не преостаје ништа друго
до право на самоодбрану.
Повлачење у себе, у свој унутарњи простор,
јесте једина могућност да се ослободи од свега што
га окружује. Иако га то води у загрљај осами
(“Песник и ноћас самоћу бира ... У ћутању налази
оружје за себе”), песник то мора прихватити, настојећи да свој минорни и мрачни животни ареал
заштити, ствара од самог себе заштитни омотач
под којим се увлачи као под бедем који га штити
или угрожава, као у песми Отуђење:
Затворио сам очи
Одрекао се светла
...............................
Закопчао сам кожу
До гркљана и
Животиња моја
У мени је легла
Чак и по цену, коју је Марковић и знао и осетио, а то је бесповратан пут у апсолутну изолацију
и могућу подвојеност личности:
Драг сам самом себи
Узимам се у топло наручје
Доносим се пред огледало
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У огледалу место себе
Угледам надгробни споменик
На њему пише:
Вито
Марковић
Ратник.
У песми Исповест песник се упорно повлачи
из света, јер “Из године у годину ... Сам излазим /
И улазим насам”. Корак даље је потпуно увлачење
у себе (“Сам под ребра / Подвлачим се сам ... Не
би л нашо / Коначиште кобно”). Затим, ограђује се
спољним делом самога себе и последично ограничава своју савест на најунутарњији и најбезбеднији
део себе. На пример, у песми Кожа:
Ја ти нећу напоље
Пожар да ме изгори
Шта ће бити од мене
Ако кожу напустим
из чега често произилази укидање свих веза
са спољним светом и појединцу прети судбина жртве
параноје своје и добровољне и принудне изолације2.
Да би се одупро отуђењу човек мора да осети
јединство са собом, па и са деловима свога тела, а
не као према туђим предметима. Не сме да буде
туђин према својим саставним деловима, јер, у
противном:
Напукло је небо
Муње из њег вире
Напрсло је тело
Празно из њег тече.
2

Зоран Глушчевић, Песник и магија тела, у књизи, Зоран
Глушчевић, Поезија и магија, Просвета, Београд, 1980, стр. 25.
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Осећање наде је једини ослонац бићу заточеном у трагичним околностима, које га превазилазе. Само биће које верује у будућност и могућност
својих жеља и својих животних вредности може
сачувати свој идентитет. Песник ће то, свакако,
речима (“У мени се накупи / Бисер речи чудесне /
Обе усне заклопим / Све у себи говорим”). У супротном: “Страшно време напољу / Мимо мене
пролази / Нигде нема никога / Речју да ме утеши”.
Нада је дакле, последњи и осудни чин да се очува
сопственост. Уколико нада нестане – наступа осећање очаја и безнађа, као у наставку песме, која
користи стилску фигуру понављања и игру речима:
Страшно време напољу
Мимо мене пролази
Нигде није никога
Ко ће да ме избави.
Песник упозорава на апсурд данашњег тренутка, јер људско биће (се) све више уништава својим сопственим знањем и умећем. Чак и модерна
открића из кибернетике и атомске физике, теорије
кванта и релативитета, молекуларна и генетска
остваривања потајних снова, невероватно, али
истинито, погодују развоју нелагодности обичног
човека, далеко нелагоднијег, него што су то човеку
средњег века учинила открића Галилеја, Коперника
и Кеплера, или “справе за мучење” ренесансних
уметника. Штавише, појачавају осећај немоћи до
апокалиптичких страховања, често и тако очигледних (нпр. бомбардовање из блиске прошлости
је основни мотив у књизи Ноћи и одсјаји). За обичног
човека, на тај начин, опипљиво постаје неопипљиво, видљиво невидљиво, чекано неразумљиво,
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а жељено опасно. На пример у песми Расту ноћи
широке и дуге:
Расту ноћи широке и дуге
Смрт не оклева смрт да буде
С брега на брег тутњи даљина
Ни близина не зна шта је тишина
С високих места сабласти слична
Светлуца снага духа ниска
Заправо, иза стварности схватљиве чулима
и очекиване у снохватицама, постоји нека енормна
стварност која измиче и машти и логици.
Опредмећеност човека
У отуђеном свету у којем влада поремећен
систем вредности, само ствари и предмети постају
вредновани. Човек, па и уметник, постаје предмет
међу другим предметима. Људско биће бива расточено на делове тела, на фрагменте светлости, боја,
осећања и мисли («Спарен с хоризонтом / Заплаках
се намртво / / Шта ћу куд ћу с ногама / Шта ћу куд
ћу с рукама / / Тело ми се разбежа / Мозак ми се
расточи / / Пустите ме пустите / Ноћас мало насамо»). Све више се губи и дезинтегрише. Постаје
мрља боја међу другим мрљама боја или га уопште
више нема, осим у самотним пределима или напуштеним градским улицама.
Повремено сам себи изгледа као апсурдна
и демонска ствар («Ево трчим по себи / Доле горе
попреко / / Чује ли се напољу / Како плачем унутра»)
сведочећи да аветињска безименост обујмљује
читаво човеково окружење, па и усамљеног и престрављеног човека.
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Оваква отуђења људског бића први је осетио
и предвидео Кафка. У кафкијанском свету човек
се претвара у фасциклу. Болестан или мртав, човек
се у болницама проналази под индексним бројем.
Уместо имена и презимена постаје случај. И не зна
коме да се обрати за помоћ.
У отуђењу од самог себе, човек постаје свестан себе као фетиша, маске, баука, демона или
симбола зла. Честе су параболе и аналогије са
животињским светом мрака и подземних простора
(змије, кукци, мрави, пацови). Поистовећивање са
«нечистим» силама, овом пригодом са весником
лоших вести – гавраном, песник Марковић ситуира
кроз сенку заједничке боје као алузију на перспективу коју појединац може очекивати:
Гавран на брегу
Ја под брегом
На рачун сутрашњице
Обојица дремамо
...............................
Он спокојно црн
Ја беспрекорно бео
Тачно у подне
Бацамо исте
Сурове сенке
као и у исповедној песми Исказ: “На сваком
кораку / Смрт је на мојој страни / / Она је саставни
део / Мене – мога бића / / Ја сам стабло / Она је
гавран на грани”.
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«Бити одбачен»
Ничеов мотив «бити одбачен» је једна од
тема егзистенцијализма, јер песник живи у времену
у којем је поимање човекa као «мерила свих ствари»,
као творца самога себе и развоја социјалне стварности, одавно и заувек одбачено. Синдром угрожене егзистенције песниковог и нашег света манифестује се дејством споља и одраз је већине. Потка
сукоба и супротстављања песниковог и већинског
света води не само у игнорисање појединца, већ и
у даљу прогоњеност и у још већу угроженост («Где
год станеш / Једу те усне понора ... Навучеш капке
/ Спустиш трепавице / / Искључиш главу / Тишину
проспеш / / На свој рачун / У сан доспеш»).
Када субјект не може опстати; када анализом односа алијенације изнутра песник опомиње
на погубност губитка људског идентитета и његовог
памћења (»Откријеш себе / У себи / Несталом»)
принуђен је да се обрати за помоћ, чије одбијање:
Неко чудо у мени
Игра пева попева
Наде моје разгони
Жеље руши разбија
проузрокује у човеку не само разочараност,
већ и осећај резигнације: «У сенци пораза / Бележим
/ Будну блискост / Између себе / И умрле земље».
Разлоге за своју одбаченост јединка проналази или у својој инфериорности или у туђој нехуманости и демонским атрибутима. Немоћ пред
стварима и проблемима метафизичког значења
песник представља чулно, телесно, као и процес
физичког умањивања. Из логорашке историје,
чији је амбијент близак песниковом, евидентирано
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је да су очај и безнађе водили у промптно телесно
и духовно посрнуће. Одбачени појединац, осећање
свог властитог ништавила почиње у себи телесно
и физички да преобликује у умањивање његових
физичких пропорција, док се сав не претвори у
мајушност и сићушност:
Свет ми овај на јазбину личи
На уста лава крвљу што базде
Ја као миш репић што свој
Вучем сенку за собом.
Фрагментација
Бројни су примери из нашег окружења да
процеси дехуманизације друштва и појединца воде
и у њихову дезинтеграцију. На пример, нови кодекс
и систем вредности, као што је актуелна премиса
– «човек није ништа, успех је све» или “циљ оправдава средства”, условили су фрагментацију човека
и његовог света, али и поставили израз у многим
сферама нашег доба, уочавајући да нема више јединства, нема целовитости, чак ни у елементарној
заједници и изворишту људског живота, попут родне
куће («На два дела / Кућу делим / / У једном певам
/ У другом плачем / /Гаврана на души носим»).
Марковићеви људи из опкољеног сивила
урбаног кавеза су црне тачке као бесловесна подземна животињска бића или мрље у паници бесмислено и бесциљно гмижу и лутају, неспособни да
се одупру тој својој коби и опасности која се изнад
њих и изнад нас надвила:
Гледам људе
Испред смрти трче
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Иза смрти
Брже трчи Ништа
Коб их шаком
По темену туче
Чупа очи
Дише им у лице
Као пилад
Испод квочке гојне
Испод свода
На сва уста пиште
*
Што су људи
Него црне тачке
Које земљом
Умногоме трче
У “ковитлацу” и метежу, где се “црни пејзаж
замеће у души” фрагментација бива све јача, ништи
све око себе, заглушује песника још више, који мора
користити иронични приступ у фикцији необичне
и неприродне катарзе у функцији стварања нове
религије адекватне “пустошу” и кафкијанском
амбијенту, као што је у песми Растој: «Себе испред
себе / Руку умножених / У самоћу гурам / / Парче
по парче / Прљаве слике / Из себе бацам / / Комад
по комад / Чистим се изнутра / Путем сна».
У таквом “зверињаку века” додељеном песнику, он се не осећа чланом извесне заједнице. Напротив, он измишља једно «ја» изван домашаја
свести, једно «ид» с кореном у архаичној или митској прошлости. Деперсонализација се гради на
илузији да човек, ослањајући се на «ид», може да
учини да и неми предмети проговоре и задобију
одлике живог тачније људског или демонског бића
(“Дишу звезде на моја ми плућа / Месец кашље на
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тужна ми уста / Ноћ ми лепа али немогућа / Поља
пуста и душа ми пуста”).
Међутим, не говоре само предмети него и
човек који себе сматра предметом, не верујући
више својој свесности, него асоцијацијама са несвесним.
Штавише, човек немоћан у односу на силу
друштвених норматива који га окружују, усмерен
ка нади да ће се услишити његове жеље односно
да ће неке необјашњиве и свемоћне силе прочитати
његове мисли, развија симболичке форме комуникације са тим силама приписујући им особине
разумних бића (анимизам):
Завијам се у ноћ
Под земљом
Чекам
Проток непријатеља
Подземни вукови
Упаљених чела
Један за другим
Једу мој пут
а касније и људске атрибуте (персонификација). Међутим, важно је овде разлучити да управо
у покушају да се из пасивне позиције надања оствари активна позиција жеље за овладавање природом
не лежи само једна од основних човекових склоности ка религијском, већ и ка магијском и митском, које још увек и памтимо и користимо. Наравно, ради се о симболичкој активности субјекта,
а не о правој активности усмереној остварењу жеље,
тако да су и молитва и гаталица само ритуализовани облик надања. Међутим, битно је приметити
тачније поновити, да је у Марковићевом песништву
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евидентан и процес у супротном смеру. И сам се
Марковићев “човек против света овог” принудно
преображава или маскира у предмете и појаве из
сумора његове егзистенције, али се и понаша и
проговара гласом представника анималних специја
(“Ловац ... Уђе у мој дом / / Расцепи мене / Од врха
до дна / У мени нађе / Слику вука”), што је својеврсна
мимикрија, коју песник Марковић вешто сублимише
у његово песништво света угрожене егзистенције.
Спорадично се песник трансформише и у демонска
бића (“Сам сам себи утвара / Велика и одвратна /
Целим телом чупава”).
Страх, паника, ужас
Посебност Марковићевог стиховања јесте
градација емоционалних стања у простору и времену Ничеових “изгубљених илузија” и осећања “одбачености”. Из самих наслова песама издвајају се
врсте и степени осећања страха почев од стрепње,
опреза, бриге, сумње, треме, неповерења, па до
панике и ужаса. И сви су прилагођени усамљености
и отуђености јединке у “пустоши”, која се “простире
у бескрај”, јер бунтовни и прогоњени лирски субјект
суочен са угрожавајућом силом, не само јачом од
њега, већ и са наднаравним димензијама, осећање
страха је очекиван и логичан одговор, као и адаптивна реакција, што нуди и протективну сврху. У
песништву пред нама корисност страха у образу
заштите није заживела као предмет Марковићевог
“пева” јер је драматичност захтевала потрагу за
дубљим и значајнијим изворима одбрамбених
процеса.
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Страх је знак да субјект прихвата своју ограничену егзистенцијалну позицију. Осећање страха
је повезано с инстиктом самоодржања и преживљавања. Појам страх је, у свом ужем смислу, резервисан за реакцију на садашњу ситуацију, док је у
ширем смислу речи, страх осећање које се ствара
у односу на текућу ситуацију коју субјект предвиђа
односно антиципира.
Песник Марковић и познаје и апсолвира
когнитивну тријаду3, по којој је битно да човек
уочава и осећа претећу опасност, да га обузме
немоћ пред њом, и да је немогуће бекство. Прве
две процене из ове тријаде су константне за све
врсте страхова, али разлику успоставља трећа
антиципација – (не)могуће избављење.
Код панике, човек претпоставља своју угроженост силом којој се не може супротставити, али
није сигуран да може побећи или да уме спречити
претњу. Сматра се да је паника добила име по античком богу Пану који је у шумама препадао младиће
и нимфе, а коме се тешко могло побећи.
Код ужаса (страве или престрављености)
особа не само да је сигурна да је угрожавајући објект
или ситуација превазилазе, него је и сигурна да
не може побећи, да нема излаза. Ужас се манифестује парализом, губитком равнотеже, парестезијама, деперсонализацијом или дереализацијом.
Изгледа да се ради о рудиментима једног механизма
који постоји код неких животиња. Зато противници
Марковићевог изгубљеног човека нису машине,
ванземаљци, катаклизме, природне и елементарне
непогоде, већ, поред тог неодређеног и уопштеног
3

Зоран Миливојевић, Емоције, Прометеј, Нови Сад, 2003,
стр. 457.
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“нелепа” или “нељуда”, и бројни анимални
представници и прастара мистична бића, које
поседују и неке људске особине. Једном је, али
само једном прецизно детерминисан и “Црвен
век”:
Животе
Дуга ноћи
Оштра зимо
Звери моја
Твој шум слушам
У побожној тишини
Речи и облика
Хвата ме јез
Живим у Црвеном веку
Самотан и нем
Јачи од букача
У гвозденој шуми
Ратника
Митско и инфантилно
Могући одбрамбени механизми “одбаченом”
човеку “изгубљених илузија” у свету мрака и мржње
поред придавања одређених људских функција
предметима и појавама из окружења, на располагању су му још два реактивна одговора, тврди песник
Марковић, тачније његови стихови. Први је понирање у снохватички свет, у архаично и фолклорно,
у митско, па и магијско, као што је и Кафка стварност преображавао у мит. Други је, пак, бекство у
дечји свет маште и у безбрижну инфантилност,
као што су то и раније чинили песници, нпр. Новалис, а код нас Лаза Костић. Иако су оба могућа
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одговора различита, Херман Брох им даје заједничку
семантичку одору. Заправо, Брох је објашњавао
тежњу уметности и уметника ка миту и фолклору
кроз насушну човекову потребу за нетакнуту наивност почетка, за језик првих речи, за сопот првих
симбола, које свака епоха мора да пронађе за себе.
И одлазак у свет инфантилности је повратак у детињство које је само једно од почетака.
Песник Марковић ослушкујући пориве људске јединке, мучене проблемима своје егзистенције,
међу првима у послератној српској поезији чује и
препознаје глас свести и подсвести народног духа,
из кога та јединка проистиче. Чак се са својим
стиховима враћа коренима нашег досадашњег
стваралаштва, дубинама фолклорне, архетипске
инспирације, са изоштреним слухом за лексичке
иновације и мелодијске нијансе.
Прастаро и митско и, као његов интегрални
део, магијско мишљење и веровање јесте да је жеља
сама по себи, способна да утиче на дешавање у свету зла. Као и наш наивни предак и песник Марковић има право самој жељи приписивати такву моћ
или може тражити помоћ од «вишег бића» које
доживљава као заштитника и чаробног помоћника
кроз ритуалне инвокације, инкантације, приношења
жртава или молитве. Отуда потиче песниково преузимање и тона и немуштог алитеричног вокабулара, али и општег имена разних ритуално-обредних
мистичних обраћања као што су “враџбине”, “бајалице”, “молепствија”, “клетве”, “псовчице”, “претње”.
У објективноепском и ритуалном карактеру
ове поезије као да се сталожило и нагомилало
фолклорно искуство читавих генерација, које песник
епском или мистичном и немуштом формулом
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исказује и призива, као народни певач или бајаличар. Песник је и себе објективизирао4, тако да не
пева више себе и своје муке, него људе и живот,
али са извесне дистанце која подразумева мудрост
и вештину транспоновања речи, времена и простора.
Али, поред констатације да је мистичност
сачуваних ритуала изнад свега резултат отуђивања,
и удружена са митотворством проналажење пута
ка избегавању социјалних решења, битна је у овом
трену и спознаја, као и признање, што да не, да и
одрасле особе које се надају ситуацијама где би
активна жеља била адекватнија, највероватније
показује неразрешену инфантилну зависност. И
свака одбачена особа, и одрасла и дете, реагује
инфантилним осећањем одбачености. Зато не чуди
толико присуство Марковићевих стихова прилагођених дечјем јединству и везаношћу са својим сопственим телом, као првом спознајом, али и звуком
и краткоћом стихова налик на прве песмице које
дете уопште савладава (“Пази пази малени ... Играш
ли се игре / Мачке или миша / Мачке или миша /
Свега мало помало”). Које су опет блиске већ помињаним басмама и чарањима. Потврда за то су и
бројни деминутиви, чак и за демонска непријатељска бића у “псовчицама”, “враџбинама” и “претњама” још из прве Марковићеве књиге. На пример, у
анадиплотично оформљеној песми Друга псовчица:
Приказице наказице
Лепо теби кажем
Лепо теби кажем
Брини своју бригу
4

Зоран Глушчевић, н. д., стр. 34.
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Брини своју бригу
Терај своја посла
Терај своја посла
Чувај своју главу
Нешто, нељуд, нелеп, људић...
Није песнику Виту Марковићу страно Малроово веровање да је демонско царство оно у човеку
што жуди за уништењем другог човека, па и самоуништењем. Међутим, у Марковићевом песништву
је необична његова дефиниција, односно именовање
његовог судбоносног непријатеља. Распон је велики.
Од аждаје и чуда, преко “наказица” и “људића”,
па до најчешће уопштеног и неодређеног бића,
чија су имена “нешто”, “нелеп”, “нељуд”, “ненад”.
Али, не може се пренебрегнути податак да су у
питању сложенице – “не-леп”, “не-људ”, “не-над”,
које у себи носе негацију. И то негацију речи као
што су “леп”, “нада” и “људи”.
Шта се крије иза овог уопштавања, тепања
и негације?
Условно се може претпоставити да су то све
одбрамбени механизми и реакције у Марковићевој
поезији. Док деминутиви имају удворичку функцију
у циљу протективности и умањивања потенцијала
опасности, генерализација и оповргавање јесу у
правом смислу речи варијанте одбрамбених капацитета, које песник нуди свом јунаку. У литератури
опште психологије под одбраном се подразумева
свака реакција која објективно или психолошки има
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сврху одбране телесног или духовног интегритета .
Одрицање или оповргавање обично неке тврдње
или вредности, у овом примеру демонског бића,
поседује исту улогу, нарочито уколико је осамљен
и одбачен појединац призвао у помоћ све свесне и
несвесне емоционалне односе и стања. Извођење
песниковог уопштавања је саставни део интелектуалних способности и непосредно је у вези са
процесом апстраховања. Често је присутна у језику,
у литератури и говору углавном исказана кроз
употребу придева и множине, што је процес удаљавања, али и страха од призивања. Песник Марковић, пак, за ословљавање потенцијалне опасности
и симбола те опасности користи неодређеност и
недовољну дефинисаност:
Иде нешто човек није
Звер није чудо није
Главу диже змија није
Гуштер није шта ли је
Игра скаче играч није
Пева наглас певач није
Склоно паду ли је?
ли је”.

Или у песми Прикрадање: “Човек ли је звер

Отуда помињани термини: “нешто”, “нелеп”,
“нељуд”, “људић”, “чудо”, “аждаја”, “ненад”...

5

Драган Крстић, Психолошки речник, Вук Караџић, Београд,
1988, стр. 387.

175

Смисао егзистенције
Песник Вито Марковић је, како тврди Љубомир Симовић, међу приказама, аждајама, аветима, жар-птицама, болештинама и кукњавама, у
том чудесном и страшном свету исцедио пуну
6
чашу горке жучи смисла и отворио Пандорин
ковчег испуњен змијама, наказама, пацовима,
пауцима, уједима и живим ранама. Очито да је
мрак једини млаз којим се напаја Марковићев
7
– Пандорин живи свет пустоши и страха .
У таквом окружењу лебди у ваздуху питање
има ли смисла таква угрожена егзистенција? Јер у
Марковићевом опустошеном и девастираном ареалу
има свих врста страхова, клетава, презира, игнорисања, па и поистовећивања са демонским у човеку
и непријатељу, затим разноликих промена и измена
које га потпуно удаљавају и од изворног ипостаса,
а тек од света машти и снова, али, упркос свему
томе, нигде нема елемената предаје и признавања
туђе победе. Иако има инверзије да је “победа
највећи пораз”.
Поједини критичари су препознали Марко8
вићев одговор. Срба Игњатовић промишља да
Вито Марковић не верује у исцељење и искупљење,
те његов јунак, као и Кафкин Јозеф К. своју судбу
подноси као казну попут прокужених и оптужених.
6

Љубомир Симовић, Ризница у Пандорином ковчегу, Видици,
Београд, март 1962, бр. 66, стр. 3.
7
Драгољуб Јекнић, У континуитету поезије, у књизи, Драгољуб Јекнић, Немир ријечи, Ослобођење, Сарајево, 1983, стр.
184.
8
Срба Игњатовић, Енигма нове књиге Вите Марковића, у
књизи, Срба Игњатовић, Саломина чинија, Багдала, Крушевац,
1976, стр. 134.
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9

Вук Крњевић , пак, с правом заговара да побуњеног човека, самог и пред собом и пред светом,
једино борба чини могућим и живим. Психолози
су овакав закључак Крњевићев, већ одавно проширили, дајући му и конотацију времена и биолошке
нужности. Наиме, човек је нешто више од вечног
рађања и умирања, од пуког нагона за продужење
врсте и, данас актуелне, немоћне старости. Човек
је биће које је створило и обликовало себе и још
увек се само ствара и обликује. Али, несавршено и
потпуно, да никад не буде потпуно, савршено и
самодовољно. И да упорно и увек гради себе градећи
10
свет који га окружује. Није битно пријатељски
или непријатељски тренутно.
У контексту оваквог тумачења из сфере психологије, важно је детектовати, да су заиста бројни
Марковићеви критичари уочили задатак Вита
Марковића песника у додељеном му хладном и
мрачном ареалу. То је градња “необичне куће”
зване песма и то речима. Речи су, наиме, еквивалент
опстанка (“Нема речи / Нигде спаса”).
И из досада цитираних стихова евидентно
је манихејско правило, али контраст песника Марковића (ипак црно-бели, а не како привидно изгледа
црно-црни) је преточен у јединство супротности11.
Поларизација је код песника Марковића присутна
чак и у животињском свету, на “чисте” и “нечисте”
врсте. Инстикти и емоције сугеришу контраст и
9

Вук Крњевић, Опора реч, у књизи, Вук Крњевић,
Критички дијалози, Свјетлост, Сарајево, 1976, стр. 209.
10
Ернст Фишер, О потреби уметности, Минерва,
Суботица : Београд, 1966, стр. 109.
11
Милослав Шутић, Песничко јединство супротности,
поговор, у књизи, Вито Марковић, Ноћи и одсјаји, СКЗ –
Београд, Бонарт – Стара Пазова, 2002, стр. 57.
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сукоб добра и зла, живота и смрти, светла (читај –
речи) и мрака:
Унутар ноћи речи
Где требало је
Свануло је
Давно
између жртве и џелата, ловца и гоњеног,
између човека и звери:
Ја сам дете вечности
Захваљујући густој ноћи речи
Не бојим се сенки звери дрвећа
(Не)могућност избављења
И у својој најновијој књизи песама песник
Вито Марковић јасно и непосредно детерминише
координате свог досадашњег (не)постојања као
што су празнина и претећа изгубљеност („На
празном месту,\ У кући без адресе”), одбаченост,
отуђеност и осамљеност („Самоћо, успела си”),
анархија и апсурд („Из хаоса мисли и нереда\ Ствари”), али и свет мрака, страха, бојазни и безнада
(„Богат сам небом и облацима,\ На периферији
туробног града,\ Богат сам сенкама и сумрацима”).
У таквом доживљају песникове и наше збиље,
песник уводи мотив старости и немоћи („И данас,
још увек, с пола снаге,\ Корак по корак, силазим у
време,\ У далеко сећање,\ У давне успомене”). Исто
то чини и стих: „Певам и онда кад сам нејак”, као
и кључна реч – „збрчкан”. Уосталом, као што то
остварује и сам сликовит и недвосмислен наслов
најновије Марковићеве књиге. И мотив смрти је
присутан у стиховима Ватре под снегом („Мислима
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надлећем себе и време,\ И мртваца свијеног у
себи” – песма Досада; „Ја сам лирски фанатик,\
Биће олујних дана,\ Полупокојник, можда анђео
пали” – песма Реч ме у покрет ставља). Док
завршна песма симболичног наслова Последње
речи је читава посвећена умор-часу што сведоче
антички симболи смрти (река Стикс, Харунов чун,
Подземни свет), као и њени окончателни стихови:
„До Тачке Непостојања,\ Трудим се да одем,\ Сам,
без заустављања”.
Оно што на плану песничког садржаја одликује читаво Марковићево песништво јесте континуирана побуна против стварности. Некада је то
побуна у име опстанка, у име прволиког ипостаса,
у име осећаја изневерености, у име памћења, у
име вечности, али, у овој књизи, и у име поезије,
којој је песник Вито Марковић посвећен. Колико
је песниково поверење у значај и улогу поезије и
„песничког посла”, као и очекивани данашњи
статус самог песника („Сам, самцит,\ у врту
неодмерених жеља”; „И понор је место за ме\ За
необично постојање”) сликовито илуструје последња строфа песме Ритуал из најновије књиге:
Брчкам се у реци речи,
Под надзором чулне душе,
Смисао постојања у песми
Дајем себи, увек.
Стога, не чуди што су се књижевни термини
и појмови (фусноте, сугласници и самогласници,
текст, строфе, вокали, слогови, песме, стихови)
наметнули као учестали и битни саставни елементи,
нарочито у првом циклусу књиге Ватре под снегом.
Кроз простор између песника и стварности,
између „песника и хладноће” може се доживети и
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контраст између пролазности и вечности, као и
песникове забринутости и уплашености у раљама
такве опреке, чији се исход за владавину овоземаљског живота не може наслутити, коју препознајемо
у једној од песникових исповеди:
Дахће пролазност, ја јурим
За звуком постојања,
Могућност непостојања
Из вида не губим.
Није ли „песничка слобода” могућност и
„необичног (не)постојања”. Није ли песник Вито
Марковић експлицитан, када је реч о његовим
очекивањима, која би, уместо што је илузија,
требала бити и могућност и стварност, али, нажалост, то данас, још увек то није:
Надире стварност.
Поезијо, блесни!
......................
У име вечности, лепотом
Дотуци пролазност
што и сам песник у једном од писаних обраћања јавности потврђује: „Поезија је озбиљно оружје
лепоте у борби против заборава. Она, заиста може,
у име вечности и лепотом дотући пролазност. Како?
Ако се, нагнућем у немогуће, у речима и мислима
отворе врата, изненадном, случајном, ако се измеша
стварно и нестварно, реално и надреално, ако се
лирски и чисто људски застраши смрт, сестра
заборава”.
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Лабуд Дрȁгић
ТРАГОВИМА ВИДОВИТОГ
(Радован Поповић: Како је Буле покорио Европу,
Вукотић медиа, Београд, 2013)
Ово је, како нас сам аутор у краткој белешци
на крају обавештава, само једна од могућих документaрних прича о животу једног од најзначајнијих
и најнеобичнијих српских писаца друге половине
20. века.
Радован Поповић, вичан књигама ове врсте,
склапа мозаик од документарне грађе коју чине
сведочења савременика, први објављени радови,
делови из дневника савременика и њихови узгредни
коментари, делови интервјуа, посвете пријатељима
(које су каткад праве епистоле, неретко лирски
есеји), те интензивна преписка како са пријатељима тако и са најужом породицом, у првом реду супругом Нушом Кански, а дата су и прва писма сина
Александра писана ћирилицом.
Све поменуте посветe, па и она Крлежи, писане су искључиво ћирилицом. У књизи су наведене
неколике посвете Иви Андрићу, Матији Бећковићу,
Стевану Раичковићу, Бранку Ћопићу...
Неутралан став према грађи и свему што је
овде послужило као документ само је једна од врлина ове књиге, у којој њен аутор показује високо
умеће и дугогодишње искуство при састављању
оваквих, по мом уверењу, за науку о књижевности
важних књига.
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Животопис почиње једним, можда најтрагичнијим догађајем у животу писца 18. августа
1941. кад му је било свега једанаест година. Тога
дана је убијен његов отац Милорад у кога је из
ловачке пушке, у наступу беса и под утицајем
пијанства, пуцао Фјодор Архипов, руски емигрант,
иначе очев зет, односно пишчев тетак.
По једном казивању, отац је држао сина у
наручју, по другом држао га је за руку. Свеједно,
догађај је трајно обележио његов живот.
Из обиља биографских података рађа се жива
фигура, мало је рећи најнеобичнијег, већ можемо
слободно казати најчудеснијег писца новије српске
књижевности Миодрага Булатовића.
И пошто одложите ову књигу, вама се учини
да се у животу тога човека догодило све у једном
блеску муње и након неколико дана чини вам се
да сте и ви протрчали кроз тај блесак или у најбољем случају – кроз пожар. Нисте више сигурни
да ли је Миодраг Булатовић дело своје чудесне
литератутре или је литература само варијацијa
једне нестварне судбине. Јер такав успех који је
започео шездесетих са романом Црвени петaо
лети премa небу и који кулминира добијањем
Нинове награде за роман Људи са четири прста
није запамћен у српској књижевности, а богме,
мало је примера и у светској књижевности. Булатовић је са Петлом преко ноћи постао европски,
а потом и светски познат писац. Он сам признаје
да је наставак оне словенске школе коју су започели
Гогољ и Достојевски, и не слутећи да је у Русији
слична дела већ био написао Платонов, а да ће се
на другој страни планете појавити цео један књижевни правац познат под именом магични реализам,
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а чији ће најпознатији представник бити Габријел
Гарсија Маркес, и који ће у Паризу бити одушевљен
открићем Булатовићеве прозе.
Роман Црвени петао лети према небу може
се разумети као алегорија, као метафора ове чудесне животне приче.
Заслуга је, дакле, Радована Поповића у начину коришћења и избора документарне грађе, која
би, по мом личном уверењу, превазишла обим
Булатовићевих сабраних дела. Ово говорим на
основу личног увида, јер сам током минулих година
захваљујући пријатељству с његовом породицом
имао прилике да с времена на време завирим у ту
грађу. Штета би била непроцењива, ако она до
последњег писма не би била сачувана.
Постоји и Булатовић изван папира изван писаних докумената. То су анегдоте које су преносили
његови савременици, а има их много и било би
занимљиво кад би се и оне нашле у једној сличној
књизи. Једну је сачувао Мило Глигоријевић, негдашњи уредник НИН-а, публициста и Булатовићев
савременик. Односи се на завршетак оног овде
описаног суђења. Протагонисти: писац и судија
(добродржећа средовечна дама).
Говорећи о писцу Миодрагу Булатовићу,
Поповић осветљава духовну културну, па и политичку климу оног времена, у првом реду у Београду,
а и на ширем простору ондашње Југославије. Из
целог мозаика издваја се јасан лик писца који
израња као из смутног облака времена и светли
фосфорним сјајем. Неко ко себе види као камиказу
и хајдука спремног на немогуће да би очувао сјај
слободе. Камиказа је витез самоубица који се баца
у пламен за истину. Он себе види као камиказу
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зато што сме да каже истину, а истина је важнија
од живота. А све оно што су сликала и казивала
његова дела, био је ударац за успостављену идеолошку и научну догму о нашем несрећном рату.
Хајдук је схваћен у истом облику као онај који,
како нас народна песма учи, на питање да ли се
кога боји одговара:
Бога мало, а цара нимало,
За везира ни хабера немам...
Бога мало јер је он сам оваплоћење божанских принципа, док је цар синоним пролазне земаљске моћи.
Потом на једном месту каже да је Александар
Велики у његовим годинама освојио пола света, а
он тек једну трећину.
На крају одушевљено закључује: Ја сам
песник!
Заиста песник. Песник светског бола! Песник
у оскудном времену! Песник светске ноћи.
У том погледу занимљив је однос београдске
књижевне, а богме и политичке елите и свеколике
чаршије. Надреалисти, мезимци револуције и јатаци интернационале нису скривали ароганцију према новој књижевној звезди која се рађала ту пред
њима. Као да је очигледна њихова скривена жеља
да се стање у књижевности зацементира и да се
свака нова појава дочека с одбијањем јер угрожава
успостављени поредак и статус неприкосновених
књижевних величина.
Нешто промишљенији и лукавији ловци на
таленте попут Финција и Давича дали су знаке
подршке задржавајући право на увреде.
Ти си гладан, обратиће му се Давичо, иди
ручај па ћемо сарађивати.
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Писац је све бележио и памтио.
Међутим, онај за кога је писање било крвна
освета са одложеним трајањем било је јасно да ће
свакоме узвратити истом мером. Остао је такав до
последње реченице...
Интуитиван, проницљив, интелигентан и
готово прозорљив писац је увек нашао начина да
свакоме узврати на прави начин, да погоди у живац,
било да то каже у директном одговору или у преписци у писмима пријатељима за која је знао да
ће се њихов садржај дуго препричавати.
Никоме није остајао дужан. Нарочито не
новим снобовима чије дијалоге је доцније сам
интерпретирао и они су у тој верзији личили на
сегменте Јонескових или Бекетових комада.
Нису лишена пакости сведочења многих
савременика који су, како је писац стицао углед и
славу, својим сведочењима додавали помало жучи
и злобе не би ли некако успоставили равнотежу
према сопственом осећању за меру – од Флорике
Штефан до Џаџића, Н. Килибарде, Ж. Ђуровића.
Након читања збирке Ђаволи долазе чаршијом је прозујала вест да Родољуб Чолаковић није
спавао целу ноћ. (Да ли ико зна данас ко је био
Родољуб Чолаковић кад су и потоњи његови другови
из робијашница отишли богу на истину? То су оне
робијашнице у краљевини „великог диктатора” у
којима су робијаши преводили Маркса и склапали
план против државе и српског народа о чему излазе
на видело и поуздани писани трагови).
Пишући о злу, указујући на њ, писац је, попут
оног свог црвеног петла, морао право ка небу бежећи од гомиле и зле братије, праћен димљивим
плотунима и мрким сноповима сачме; попут оног
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петла који се претвара у ужарену куглу из које на
све стране пршти перје, а он се, ипак, све више и
више удаљава ка небесима, ка Сунцу.
У краткој биографској белешци поводом пријема у Удружење књижевника стоје подаци о родитељима. Отац шумар, мајка домаћица. У загради је
додата кратка напомена: отац погинуо 1941.
Ова чињеница би код највећег дела његових
сународника и савременика била значајно капитализована и гласила би отприлике овако:
Отац стрељан из заседе од стране четника
и домаћих издајника због прогресивних идеја и
напредних схватања.
У питању је била породична чарка. Оца Милорада је убио његов зет Фјодор Архипов, руски емигрант, пишчев тетак, муж тетке Милијане која ће
га после рата збринути у дому за ратну сирочад.
Дечак ће једнога дана доживети шок нашавши у
брошу своје тетке слику очевог убице.
Причу о Архипову Булатовић је испричао
много пута. Увек је била с неким новим детаљем,
увек свежа и упечатљива, јер је и догађај непрекидно трајао у његовој свести; чинило му се да
још држи топлу очеву руку и отуда је писање за
њега било замена за крвну освету.
Некако из тог времена датира вероватно
једина фотографија дечака Миодрага, Мише или
Вука са својим родитељима. Дечак је у оделу, има
белу кошуљу и правилно везану, вероватно очеву,
широку кравату и зрачи натприродном виспреношћу: нос је правилан, оштар, поглед бистар, јасан,
усне срезане, интелигентне, лице просветљено
озарено неким унутрашњим сјајем и пуноћом јер
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је овај свечани тренутак господства заправо његово природно стање.
Све је на томе светлом лицу одређено дефинисано; све сија чистотом и јасноћом. То је лице
које најављује будућег песника светског бола, песника светске славе – Миодрага Булатовића.
Родитељи су поносни и стамени, али некако
суздржани као да стрепе да би сваки непромишљен
покрет или гест могао нешто пореметити у том за
њих можда најсрећнијем и највелелепнијем тренутку. Мајчина рука је обгрлила дечака преко левог
рамена, али пажљиво и не ослања се на њ целом
тежином.
Са ове фотографије гледа нас једно рођено
госпоче. Ову реч је нарочито волео Иво Андрић,
јер је она објашњавала све.
У књизи је индиректно осветљена личност
Иве Андрића који, чини се, има понајвише разумевања за младог писца и коме писац узвраћа посветама искреног пријатељства, оданости и дубоког
поштовања.
Ту, у ствари, видимо и једног далековидог и
мудрог Андрића, јединог искреног пријатеља који
Булатовића воли и прима у свој дом, пореди се са
њим, у његовој судбини види и своју, сећа се својих
књижевних почетака и налази у њима сличности,
пружајући му подршку, при томе нам откривајући
не само своју књижевну, него и људску величину.
Из ове књиге види се оно време много јасније
и много дубље. Зато ово није само књига о Миодрагу
Булатовићу. То је уједно и књига о свима нама.
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Чедомир Љубичић
ВЕНЧАЊЕ МАШТЕ И ОСЕЋАЊА
(Бранислав Зубовић: Носталгија будућности,
Граматик, Београд, 2013)
Над модерним човеком или, да се тако изразим, цивилизованим хомосапиенсом надвила се
опасност и претња којима некадашње генерације
нису биле изложене, бар не у толикој мери. Развојем
мас-медија данас смо сведоци у шта се претворила
библијска порука: у почетку беше реч – у неодговорно брбљање без краја и конца. Заправо, реч је
постала оружје, слично тољази праисторијског
човека које служи да се успостави закон јачег, а
онај ко има монопол над речима господар је живота
и смрти.
Постоје тренуци када уметник дуже време
не може да одреди слике које у његову душу уноси
небески сунчев зрак. Стварајући у таквим условима,
он не примећује приближавање једног другог тренутка, оног када завршава свој рад, и тада још један
блистав сјај обавештава га о чуду које се десило,
обавештава га поезијом – матерњим језиком људског рода.
Човек по природи слика оно што види и како
га види, живо, снажно, чудовишно: репродукује га
збркано или у реду, онако како га види и чује. Тако
распоређују своје слике не само дивљи језици већ
и језици напредних цивилизација. Онако како их
дају чула, тако их излаже песник, а мера за испевану реч је она бурма којом стваралац венчава
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машту и осећање, у којима се крију принципи разума, оног чврстог и конкретног разума, за разлику
од искључивог и апстрактног.
Бранислав Зубовић је, управо, песник који у
немирне поетске таласе улази конкретним разумом,
имајући на уму мотиве који надахњују.
Најновију песничку књигу Бранислава Зубовића (Тузла, 1976), Носталгија будућности, чине
нове и изабране песме подељене у два циклуса:
Лирско следовање и Бели немир. У првом циклусу
су песме везаног, а у другом песме белог стиха.
Тако конципирана књига не доказује ништа друго
до да се поезији не може приступити са пола душе.
Песма Зимница која отвара циклус Лирска
следовања, пред очи нам доноси живу слику језичког мајсторства. Већ поменута моћ за праву
меру речи, овде долази до пуног изражаја, а такође,
већ помињани, Зубовићев конкретан (здрав) разум
најбоље су оружје против отмичара смисла и вербалних развратника.
У песми Подстанарска само привидно је у
првом плану мука егзистенције, а заправо из ње
извире вапај за изгубљеним рајем када су речи
имале улогу и задатак да успоставе комуникацију
међу људима, подуче неуке или пруже утеху
немоћнима. Данас, када је отуђеност човека од
сопствене природе и суштине проузроковала
апокалиптичне ефекте, речи су се заразиле оном
истом лажи која трује душе и савест, незнање је
то олакшало, а нејасноћа ступила у службу насилника.
У песми На часу историје, Зубовић, заправо
сублимира све страхове, иако је она, невина, ђачка
преплашеност пред надолазећим најуочљивија.
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Проникавши у однос између индивидуалног и бесконачног, Зубовић сав тај вишак историцизма не
увлачи у себе већ га улива у социјално оправдавање
сопственог открића.
Песник Бранислав Зубовић је, несумњиво,
један од оних књижевних прегалаца чији је ум у
стању да утиче на укус читаоца. Таква особеност
интелекта кадра је да натера знатижељника да
прими дух аутора као неку врсту заразе, да суди о
његовом делу са истим расположењем којим га је
песник донео на свет.
Зубовић каткад личи и на превејаног коцкара
који вешто крије кључне карте у рукаву и потпуно
неприметно их избацује на сто, онда када му је то
неопходно. Такав је, на пример, и његов филозофски
однос према сумњи.
Сиоран је показао да однос према суштинским питањима егзистенције није забран за одабране јер одговоре на њих најпре траже они који
сумњају у сопствену сумњу и који су истрошили
ограничене залихе молитве, а стварање света
за њих је био само први акт саботаже. Баш такве
Сиоранове карте овај песнички коцкар вади из
рукава и баца их на сто док осталим играчима
потамњује блистави дух и претапа се у меланхолију,
депресију, нестајање.
У песми Зидање воденице, Бранислав Зубовић, већ поменуто, венчање маште и осећања уводи
под сводове спознаје да поезија аплаудира ономе
што наука презире, и обе су у праву, велике идеје
нису наше већ смо ми њихов плен, а живети у свету
а не замислити се о њему изледа као паразитизам.
Песмом Јутро која затвара циклус Бели
немир, а уједно и књигу Носталгија будућности,
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песник надграђује, већ раније уочене ставове,
неоспорном чињеницом да се мера и пропорција у
свакој значајној књизи, а ова је то свакако, поистовећују искључиво са лепотом.
Зубовићева поетика, можда, највише подсећа
на манирске слике великих мајстора. Свако је ту
узет у пуном животу и тако је стављен на платно.
Онај који треба да јадикује, јадикује; онај који
треба да буде љут, љут је, а онај који треба да моли,
моли. Све фигуре говоре, и то гласно и јасно. Ниједна рука се не покреће без потребе, или само
зато да би се угодило оку, или да би се испунио
простор; сви делови нам говоре једнако снажно,
тако да врло често примамо у себе смисао и душу
целине.
Бранислав Зубовић, песник дубоко укорењен
у традицији али и веома добро огрнут топлим капутом модерних поетских токова и стремљења није
од оних који безглаво трче у померање граница.
Он одбацује револуционарне промене као бесмислицу и удаљавање човека од своје божанске суштине, а то је перцепција природе и свега у њој
јер, како каже, религија која почива на схватању
природе, нужна је истина живота.
Без те истине, заварани модерним сциентизмом, принуђени смо да тумарамо универзумом
без јасног циља и са лажном надом да ће нас опсенарски идеолози одвести на пут избављења. Човечанство се већ толико пута преварило да најмање
што можемо да урадимо јесте да им окренемо леђа.
А ту нас чека Зубовић и једино што нам је потребно
је да испратимо његов узлет до сакралних висина
и неслућених дубина (што је исто), јесте духовна
отвореност и радозналост. Вреди покушати.
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Катарина Костић
СМЕХ И ПЛАЧ
„СМИЈЕШАНИ НАЈСЛАЂЕ СЕ ПИЈУ”
(Роман Лабуда Драгића „Беле ноћи сивог сокола”,
Службени гласник, Београд, 2013)
Знано је да се поезија чита другачије него
проза. Стихови који се воле никада нису прочитани,
ни дочитани. Безброј пута им се враћамо и сваки
пут их читамо као први пут, доживљавајући их као
нову сензацију, ново откриће. А када нам се догоди
да на исти начин читамо и прозно дело, то је сложенији емотивни и мисаони процес и акумулира
се друга врста осећаја при враћању на већ прочитано. Овде немам у виду прелепе пасаже из класичних прозних дела који маме меморију да их
запише, уклеше неизбрисиво, па се догађа да их
понављамо од школских дана до краја живота.
Говорим о прозном делу у целости, које на мене
оставља такав утисак да имам потребу да му се
враћам, отварам странице са исподвлаченим редовима и прочитавам са застајањем. Скоро на свакој
страници књиге једна или више реченица ме заинтригирају на такав начин да се на њих надовезују
асоцијације из мог сазнања. То асоцијативно читање,
да га тако назовем, није местимично, већ континуирано и константно. Одвија се паралелан процес.
Док читам књигу, кристалишу се моја размишљања
и сазнања о многим, у роману описаним, животним
чињеницама и фрагментима, које сам сама искусила
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или уочила у сасвим другим околностима, у другачијем окружењу и чак у другом виду, али без
суштинске разлике. Таква веза између књижевног
дела и његовог читаоца није сасвим неуобичајена,
али ново је, бар за мене, то што је тај асоцијативан
однос према овом роману веома сугестиван. Као
да је аутор исплео невидљиву замку за свог читаоца
да га увуче у свет књиге и ангажује га да буде истовремено бележник, учесник, критичар и судија
свега наведеног, наслаганог и наталоженог у овом
делу. А тога је заиста и превише.
Фундаментални преокрети, који су обележили ратни период деведесетих година прошлог
века, оставили су трагове као од тектонског поремећаја на српској земљи: бројне пукотине, посекотине, малигна испупчења, аномалије, ишчашења,
претумбације, померање, али у многим случајевима
и брисање скале постојећих цивилизацијских норми.
Тај ратни сценарио укомпонован је у општу цивилизацијску кризу, у њене савремене болести и еруптивне канцероидне експлозије. Драгићев роман
доживљавамо као националну и светску трагикомедију са доминантним елементима гротеске,
ироније, хумора, сатире и свим другим својствима
врло препознатљивог књижевног поступка овог
писца. Понекад је довољна и једна реченица да се
укаже на њих као синдром сулудог времена. То
аутор веома ефикасно чини поређењем ратних
ситуација у прошлости и садашњости. Већ на првој
страни романа, кроз две реченице, огољен је и
обесмишљен, због разлога због кога је вођен и
начина како је вођен, последњи рат на српској
територији: „Уосталом, сви који су погинули
заборављени су... У време мог детињства није
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било тако. Хваљени су сви који су погинули, а нарочито хероји који су дали живот за Отаџбину.”
И у другом делу реченице има ироније, али она
произилази из суштинског хришћанског става
према рату као греху и немоћи човекове да га
нивелише, да га се ослободи у свом битисању.
Радња романа је смештена у послератни Београд, који читалац доживљава као бесконачан изложбени простор у коме су зналачки распоређене
све врсте људи, односно људско биће са сто лица:
„У сваком човеку се с променљивом снагом боре
ратник, подвижник, ленштина, скитница, лупеж,
коцкар... Прилика отвара двери пороцима.”
Визуелна сензација асоцира суштаствено
на сликарска платна Даде Ђурића. Незаустављивост
линије и облика на платну, протицање, преплитање,
растакање, модификовање, распадање – адекватно
је непрекидном метежу, сударању, рањавању, изобличењу, сурвавању, замирању и отрежњењу многобројних јунака на страницама романа. Притом сав
тај метеж се одвија по неком зналачки утврђеном
редоследу, по коме је и најмањи детаљ слике, односно текста, стављен на право место, у правој форми.
Преобиље садржаја распоређено је на фасцинантно
привлачан и логичан начин.
Асоцијација на ликовно дело Даде Ђурића
наметнула ми се још при читању претходних дела
Лабуда Драгића, можда најупечатљивије у вези са
причама „Пропаст колоније” и „Хајдуци”, из књиге
„Срам у катедрали”. Спрега између ликовног дела
Даде Ђурића и књижевног дела Лабуда Драгића
је у успостављеној равнотежи између живота и
смрти. Деформисана, расточена тела на платнима
Ђурића, с једне стране, и физички и психички
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ишчашени, депресивни или лажно раздрагани
јунаци романа „Беле ноћи сивог сокола”, захваљујући својој међусобној повезаности и зависности,
узајамно се допуњују и остају у животу. Такви какви
су, густо испуњавају сликарски, односно животни
простор, он се не празни, на њему ври живот, немоћан, али постојан. Нема пустоши.
Овај роман, као и претходне Драгићеве књиге, доживљава се свим чулима, пре свега визуелно.
Пред очима читаоца се покреће недогледно платно,
по коме су појединци или групе људи расути у простору у маниру Бројгела, Боша, Далија, већ наведеног Даде Ђурића и других представника славне
београдске сликарске групе „Медиала”, а понајвише
Милића од Мачве због препознатљивости националног колорита. У универзалном оквиру проницања
писца у човеково битисање, акценат је на специфичности људске судбине на родном простору, на
српској земљи. Тај простор је пребогат, фасцинантан, немерљив по узносима, а још више по сурвавањима људског бића, окрутно реалан и алхемичан
истовремено, захваљујући кристално јасном опредељењу аутора и његовој обдарености да прикаже
свет у коме живи у свим његовим нијансама.
На покретној позорници, обилато декорисаној
иронијом и гротеском, читалац се може проводити
до миле воље заједно са писцем (главним јунаком
романа) мењајући расположење од громогласног
смеха до арлекинске немоћне туге. Али, то је само
први ниво читања ове књиге. Вишеслојност значења
и тумачења појава неминовно допире до читаоца.
Књига је виспрена, проницљива критика савременог друштва. Врло је уочљива намера аутора да
девијације, друштвене, социјалне и менталне, које
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оптерећују српску средину, угради у шири цивилизацијски оквир. Рат и послератни период мале
земље као што је Србија само је много плодније
тло него у мирнодопским условима да се накалеме
најопакије цивилизацијске болести, као што су
разне мондијалистичке моћне и морбидне организације, тајна друштва и верске секте. Нејако (без
савезника), наивно (шунд и патолошка литература,
лажни сјај), искрвављено (ратом измрцварено) и
небрањено (успавано национално биће) српско
тло стење, пуца, на многим местима постаје несрпско под теретом прекобројне белосветске немани:
„Потпомогнуте изасланицима европског црног
племства задуженог с масонским редом Лобања и
кости, хрлиле су и кидисале кикоћући се и штекћући
препознатљивим оглашавањем хијена. Потпомагаху
их – Победоносни ветар Морије, Сионски мудраци,
Принчеви насиља, Деветорица непознатих, Круг
иницијата, коронати, илуминати, језуити, Међународни монетарни фонд, ПИ2, Међународни комитет
спаса, ЦИА, Опус Деи, Витезови округлог стола,
темплари... Форос фондација и Фондација Чини...
Аненхерб-розенкројцери, Црни ред...”
Из странице у страницу читалац се истовремено и забавља и чело од бриге набора не одолевајући заразно привлачном карикирању друштвених
болести и аномалија: политичкој неписмености и
обманама, кукавичлуку, изгубљеним идеалима,
грандоманији, лажном стандарду, лажном моралу,
друштвеној хипокризији, титулирању, девалвирању
академског статуса и додељивања књижевних
награда, јуришању на ветрењаче у трци за славом
и богаћењем, последњем крику сексуалне слободе
и посве оригиналног статуса амазонке у условима
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рата и погубљених снова... Са романом „Беле ноћи
сивог сокола” у руци читалац се разбашкари у
друштву Сервантеса, Раблеа, Дантеа, Молијера,
Маркеса, ипак понајвише Достојевског, Гогоља и
Булгакова, па не може да обузда асоцијације које
се као перле нижу једна за другом.
Колико асоцијација, тј. значења има, нпр.
реченица: „Били су ту подруми дубоки и хладни и
још се у њима није изливала канализација, што је
био довољан предуслов за веру у општи напредак”.
Каква рафинирана иронија, сјајан хумор, оштра
критика социјалне таме, сарказам на заблуде,
паролаштво, лажна обећања! Какви обрти у једној
простопроширеној реченици!
Синдром малограђанина, означеног у књизи
као „граџанин”, концепт је за читаву студију о грађанину (читај „малограђанину”) као специфичном
паразиту, који највише долази до изражаја када
треба да је најмање приметан. Чини ми се да су то
јединствене странице у српској књижевности.
Свака мисао на ту тему развија више асоцијација.
Дубоко су на мене утицале и узнемириле ме реченице: „Није требало изазвати најјаче силе света.
Требало је дати све што траже. Ако треба и руку и
ногу. И обе руке и обе ноге. И главу дати само да
гуза остане епицентар грађанског бића... Грађанин
хоће државу Грађанију која је као разграђен тор...
Он верује да је свет засађен цвећем, да је питом и
добар, али да то сем њега не види нико! Нарочито
не ниткови и хуље. Зато је он ту да их поправи и
усмери.”
Док сам читала, ројиле су се у мени асоцијације на временски период од пре двадесет година.
Новодошли талас српске емиграције у Канади од
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1991. до 2000. био је састављен углавном од професионалаца и технолошке интелигенције. Они су
као папагаји понављали реченицу: „Хоћемо да живимо као сав нормални свет, а то нам је ускраћено
у Србији”, да би онда сручили сав лични и мондијалистички гнев на јадну, немоћну Србијицу. Не
само мени, већ многим старим емигрантима, то је
парало уши.
За нас који живимо на северноамеричком
континенту, посебно у Канади, неодољиву привлачност има пасус о понашању „граџанина” у
складу са метеоролошким условима: „Ако метеоролошке службе осматрања примете три пахуљице
како се приближавају граду, грађанин брзо седла
свог љубимца, навлачи му одећу, покрива леђа,
утопљава и на дугачким дизгинима креће у авантуру
до суседног киоска. Само грађани – јавне личности
наоружавају се најлонским кесама како би ревносно
из мноштва фекалија њухом или духом осетили, а
потом и пронашли свежи продукт свога љубимца
и склонили га на одређено место.“ Идолатрија
домаћих љубимаца традиционално је део енглеског
и француског менталитета, њима је овакав хумор
близак, а ми који смо се накалемили на њихово
тло опонашамо их, опевавамо и стављамо у анегдоте. Али, ево доказа да је верна копија те староевропске приче умножена у великом броју примерака
у балканским земљама. Разлог је познат: одсуство
дијалога међу људима.
У вези са појмом „грађанин” илити „граџанин”, како га аутор романа „Беле ноћи сивог сокола”
приказује, моје размишљање је двосмерно. У српским условима, али и шире у европским, сасвим је
адекватан појам „грађанин”, јер његова супротност
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је у малограђанском тумачењу сељак, геџа, нееманциповани примитивац и томе слично. У америчком
жаргону „грађанин” значи понајвише „становник”,
нико појам грађанина у данашње време не супротставља појму фармера у пежоративном смислу.
Када се употреби, углавном има позитивну, помало
романтичну конотацију. Као друштвени слој фармери (ратари, земљорадници) изумиру. У Канади их
је регистровано испод 7%. У суштини, становници
Северне Америке се у својој историји никада нису
тога стидели, нити су хтели да забораве своје ратарско (сељачко) порекло. У разним приликама се
наводе речи Вилијама Џенингс Брајана (William
Jennengs Bryen), кандидата за америчког председника 1908. године (на тим изборима је победио
Теодор Рузвелт): „Ако запоставимо село по градским улицама изнићи ће трава.”
Неко ко овде живи и пише на тему „граџанина” оспе паљбу на медије, посебно Холивуд,
који су највише нарушили традиционалан начин
живота префорсираним култом индивидуалности.
Дете од пет година важно каже родитељу: „Ја сам
одлучио то и то...” Али, немају лековит рецепт како
се извући из кризе, било да се индивидуа попне
на трон успеха (условно речено, зависно од тога
шта је успех), или да се стропошта на дно земаљског
пакла.
На хиљаде страница, у штампи и књигама,
објављено је на тему неспособности, себичлука,
корупције, издаје, злоупотребе, залуђивања јавности отрцаним слоганом „Пут у Европу нема алтернативу”, као и о проиграном поверењу код народа
српских влада, с једне стране, и наивности, дезоријентацији и националној успаваности народа,
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са друге. Ипак, оно што је на ту тему објављено на
последње две стране романа „Беле ноћи сивог сокола” може да се уврсти у школску лектиру сатире
и гротеске као књижевног жанра:
„Дошло је стани-пани. Не може се даље. Мора
изумрети народ или Влада. Заједно не могу... Чим
би изумрла Влада Народ би обукао коротно одело
и пресвиснуо од туге. Зато је боље да Народ изумре
одмах, а Влада ће се снаћи. Чим остане Влада сама
имаћемо највећу стопу незапослености и највеће
приходе по глави становника. Јер чланови Владе
самим тим постају и становници, и грађани, и путници. Тако наша држава постиже највиши рејтинг.
Јасно је отварају нам се сва врата и постајемо чланови Јуније. Чим одумре Народ решава се питање
незапослених, пензионера, болесних, гладних и
свега тога што штети угледу наше земље и кочи
напредак. Чим остане сама Влада она може сигурним кораком у Будућност.”
Скоро да нема странице у роману која није
алузија, пародија, сатира, критика на живот у окружењу аутора са асоцијативном паралелом деформације и болести цивилизације у целости. Мислим стога, да је немогуће ову књигу читати лежерно, из
радозналости, забаве, или само због њене неоспорно аутентичне уметничке вредности. Она се чита
са застајањем, да би се размишљало о прочитаном.
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БАШТИНА

Поводом стогодишњице Сарајевског атентата у
овој рубрици објављујемо опроштајна писма Вељка
Чубриловића. На тај начин будимо сјећање на допринос и жртву коју је пружио наш крај у борби за
слободарску идеју.
Уредништво часописа

ОПРОШТАЈНА ПИСМА ВЕЉКА ЧУБРИЛОВИЋА
ПРЕД ВЈЕШАЊЕ У САРАЈЕВУ1
ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ –
КЋЕРИ НАДИ ЧУБРИЛОВИЋ
Сарајево, 20. јануара 1915.
(2. фебруара 1915)
Мојој кћери Нади
када наврши 15 година живота
Мило дијете, јединче,
Када ушчиташ ово писмо минуће лијеп низ
година. Од малога пупића расцвјетаће се лијеп
пупољак. Од мале моје Надице чију слику гледам,
развиће се пристало дјевојче. Твој отац замишља
те већ као одраслију дјевојчицу, пуну скромности,
тога најљепшег украса дјевојачког: тиху и мирну,
сабрану и паметну. Чедо моје, твој отац ништа ти
није могао оставити до поштена и неокаљана имена.
Остао је твој дужник, али ти оставља своју велику
љубав и неокаљано име. Ти си већ одрасла и можеш
схватити она бурна времена у којима је твој отац
живио, па ако их схваћаш ти ћеш твоме оцу опростити.
Мајку своју, а мога друга у животу љуби и
поштуј. Она ће теби много жртвовати. Биће ти и
отац и мајка. Од тебе, мило чедо, твој отац очекује,
чистоћу срца и узвишене мисли. Буди племенита!
Воли народ из чијег си и ти коријена поникла.
1

Писма Вељка Чубриловића су преузета из књиге др Здравка
Антонића, Чубриловићи 1914. и касније, Балканолошки
институт САНУ, Београд, 1999, стр. 265–272.
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Ето, то је све што ти отац може оставити у
аманет; а за друго ће се побринути милостиви Бог,
који се за све стара, и без чије промисли ништа не
бива.
Ја те, мило јединче, волим и у пошљедњим
часовима живота, мисли моје упућене су теби и
твојој мајци.
твој отац
ВЕЉКО в. р.
Мила Јованка, ово писмо чувај и предај нашој Нади,
када га могне разумјети, а ти јој буди вјерни тумач
мојих мисли, осјећаја и жеља. Нека вас Бог поживи!
Воли вас ваш тата
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ВЕЉКО в. р.

ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ –
БРАЋИ И СЕСТРАМА
Сарајево, 20. јануар 1915.
2. фебруар 1915.
Мила браћо моја, МИЛОРАДЕ, БРАНКО
и ВАСО
Слатке сестре моје, СТАКО, ЛЕПА и
ВИДО
Дошао је и онај тешки час, када најстарији
брат Ваш треба да испије ону горку чашу, коју му
је провиђење одредило. Брат Ваш умире ведре душе
јер је свјестан да пада као жртва бурних времена
и криза, које цио свијет преживљује. Peractum est.
Мили и миле моје, ових пошљедњих часова
преживљујем слатке тренутке нашег дјетињства,
а слика наших родитеља стоји преда мном. Поздравићу родитеље наше и рећу им, да њихова дјеца
живе као људи, и да чувају онај лијепи глас и име
што нам га у аманет оставише.
Браћо мила моја, не заборавите мене, најстаријег брата свога. Не оплакујте ме. Будите ваљани
и честити и људи и Срби. То вам је оставио у аманет
наш отац, а то вам остављам и ја.
Сестре моје, нема веће милоште од сестринске, али ви не плачите за братом вашим, јер је ваш
брат живио и умро као човјек.
Миле су успомене дјетињства, јаки су братински и сестрински осјећаји, јер су везани крвљу и
заједничким успоменама, заједничком жељом.
Мајка наша и отац наш пожељеше сина првенца и
ја им хитам, да однесем и ваш поздрав и рукољуб.
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Мила ЛЕПА, ти си мајка и имаш двоје дјеце.
Кажи им, да је ујку врло жао што их никад не видје
и не узе на крило! Негуј и храни тића соколића.
Зетове моје и све њихове много поздравите,
ја их волим. У аманет вам моје сироче НАДА и моја
Јованка. Волите их онолико слично колико сам ја
вас волио и волим. Од мојих ствари изаберите шта
хоћете за успомену.
Ја вас све шестеро волим и шаљем вам неизмерно много братских пољубаца.
ваш брат
ВЕЉКО в. р.
На Бијелом Хљебу 20. I 1915.
Мила СТАКО, затражи од суда да ти предају
моје тијело и сахрани га у гробу. Нека ми се за гроб
бар знаде. Нека се моја Нада и моја Јованка, када
дођу у Сарајево на мом гробу могу Богу помолити
да мени буде милостив а њима да даде среће и
напретка.
Воли своју сеју и друга из дјетињства
брат
ВЕЉКО в. р.
Поздрави гђицу Др Катицу! Хвала јој на пажњи коју
је указивала нашој Види.
ВЕЉКО в. р.
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ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ –
ЈОВАНКИ ЧУБРИЛОВИЋ
Сарајево, 20. јануара 1915.
2. фебруара 1915.
Мила моја Јованка
друже мог живота
Кад примиш ове ретке мој дух лебдеће над
тобом, и нашим чедом милом НАДОМ. Твој ВЕЉКО
оставиће ову “долину плача”, а ништа нема да остави Теби, мила моја, и нашем дјетету него своју неизмјерну љубав према вама. Жао ми је што не могу
ових пошљедњих часова да гледам мило лице твоје
и нашег чеда, али душо, пошљедња моја мисао биће
упућена вама, мојим најмилијима.
Не тугуј много не жалости се! Тако је морало
бити. Путеви су господњи неиспитиви. Преда мном
на столу леже слике твоје и Надине, ја вас љубим
и неки унутарњи глас шапће ми: да ће вас послије
моје трагедије пратити срећа и благослов Божији.
Будите сретни, а вријеме ће излијечити и ову тешку
рану.
Мила моја, ја познајем живот и предвиђам
да ћеш ти, душо моја, храбро корачати кроз њега,
и крчити трновите стазе, којим ћете ступати. Али,
душо, ако би пут био исувише трновит, да не би
достојало твоје снаге да га крчиш, потражи, мила,
друга, који ће те разумијевати, као што сам те ја
разумијевао, па с њиме удружи свој живот. Од мене
нека ти је просто! Ти си заслужила да будеш сретна.
Опрости ми мила, ако те ове моје мисли и ријечи
вријеђају. Њих диктује велика и необична љубав,
коју осјећам према теби. Ти ме разумијеш.
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Радовао бих се, ако би могла уредити да будеш учитељица тамо гдје би те окруживала наша
родбина. Нека наше чедо НАДА одрасте у кругу
наших породица, нека има браца и сеја, који ће њу
вољети, а које ће она вољети, јер у већем кругу
наших породица мање ће се осјетити као сироче.
Тешко ми је написати ту ријеч. Васпитање НАДИНО
препуштам теби, само нека јој драги Бог подари
здравља. Ја бих желио да то васпитање буде национално, и да НАДА, по могућности свршава школе.
Али, у сваком случају нека јој се даде хљеб у руке.
Ти си, душо, разборита и располажеш са довољно
енергије да изведеш наше дијете на ваљан пут, и
ја увиђам да ти ово о НАДИ нисам требао ни писати.
Када наша НАДА одрасте и може разумјети
испричај јој све о њеном оцу, и о бурном времену
у коме је живио. Држим, да ће ме разумјети, и опростити свом оцу, што је осиротила. Да: ја тражим и
молим њезин опроштај, јер нисам према њој извршио родитељску дужност. Ти ћеш ме, мила душо,
замијенити, и када буде вријеме рећеш милом чеду:
Твој је тата, волио тебе више него свој живот; љуљао
те и носио када си била мала, о теби је мислио и
дан и ноћ; али је драги Бог тако наредио да те он
остави и не отхрани итд.
Мила моја, читам твоје мило писмо у коме
ми описујеш, како НАДА шири ручице па каже:
от-со, от-со! – да, да, али заувијек!
Буди храбра и опрости своме ВЕЉКУ, ако
те је за наших непуних шест година брачнога живота увриједио, или ти ма чиме нажао учинио. Ја
сам био с тобом сретан и задовољан, јер сам те
волио и љубио. Жао ми је тебе, сиротице моја, и
нашег недовршеног живота. Нека ти је утјеха: што
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у овом бурном времену остају хиљаде и хиљаде
сирочади, и што умире најбоља снага. И туга је,
као и радост, слађа ако је имаш с киме подијелити.
Ја сам се на прошлој учитељској скупштини
уписао за члана утемељача нашег Удружења, ако
временом могнеш, испуни ми ту жељу и уплати
потребну своту; али душо, немој откидати од себе
па да ово извршиш.
Познато ти је да сам ја осигуран на 5000 К
код Банке Славије, мислим да ће ти ову своту и исплатити одбивши неку своту, што сам им дужан.
Овим новцем исплати све моје дугове, који се затраже, а њих нема Бог зна колико 3-400 К. Остатак
новца мила моја, употреби за НАДИНО школовање
и нека ти олакша живот. Свима онима који су мени
дужни опрости дуг. Тешко ми је о овоме писати, јер
ми је жао, што нисам осигурао сигурну егзистенцију теби и нашем чеду. Да, друштву “Просвјети”
исплати 26 К. што сам ја скупио прилога на Видовдан. Иначе сам ја сав новац још давно платио Главном одбору.
Када се изврши моја казна подај парастос у
цркви, у Градишкој у којој сам као дијете долазио и
Богу се молио, у којој сам први апостол читао. Мала
је то црквица, али пуна милих и драгих успомена.
Ујаку ВАСИ пољуби старачку руку, која ме
је уз оца и мајку отхранила и извела на пут. Са захвалношћу и синовљевом љубављу опраштам се од
мог деда ВАСЕ и молим га да ми опрости бригу и
старање што је око мене уложио, молим га да ми
опрости, ако сам му шта нажао учинио.
Молим Бога да му подари здравља и задовољства, и нека дочека сваку срећу од сина Богдана,
кога сам волио као брата, и за кога ме толико миле
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ђачке успомене вежу. Бог им подарио свако добро
и напредак.
Моме ујаку Светку, тетки Милки и свима
њиховима испоручи много поздрава и пољубаца.
Заједно смо расли и пролазили кроз радости и жалости овога живота. Ја их волим и мило их се сјећам.
Тако исто сјећам се мојих стричева Јовице и
Лазе и чика Пере. Жао ми је много их не виђах ове
године, када се спремасмо на пут. Али, Бог тако
нареди. Поздрави их, а ја их волим.
Душо, твојој браћи ПЕРИ, ЈОВИ и милом ДУШАНУ испоручи од мене аманет да живе и буду
ваљани, и честити људи и Срби. Ја их волим и много
их цијеним јер си им ти сестра. Драгој ЈЕЛЕНКИ
дугујем много захвалности. Она је златна и добра.
НАДИНА дадиља. Изљуби ју мјесто мене.
Поздрави ми осталу родбину по Градишкој
БЕРИЋЕВЕ и РАДИЋЕВЕ. Моме учитељу Милошу
КОСТИЋУ, сада надзорнику у Бањој Луки пошаљи
на дар ону моју сребрну кутију за цигарете.
А сада, друже мили, да се опростим с тобом.
Поред све душевне ведрине и снаге што ју осјећам
то ми је тешко. Срце ми замире, када мислим на
тебе и на наше чедо.
Збогом, анђеле мој, збогом радости моја! У
аманет ти наше чедо, залогу наше љубави, у аманет
ти наша НАДИЦА. Бог вас благословио, љубави
моја. Радујте се освиту нове зоре!
Неизмјерно вас воли и љуби ваш тата. Нека
вас Господ благослови. Молите се ЊЕМУ да ми
буде милостив!
ваш тата
ВЕЉКО в. р.
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На Бијелом Хљебу 20. I 1915.
Напиши писмо попу Јови, па га поздрави и
све његове и молим га да ми опрости, ако сам га
чим увриједио. Тако исто и попу Софри, БОГДАНОВИЋУ и МИЛОВАНОВИЋУ. Нека поп Јово замоли Митра МАРИЋА да ми опрости за онај ексцес
на молитви. Поздрави Мајевчане.
Пошљедње пољубце шаље вама двјема, својим
слатким женским главама
Ваш тата
3. фебруара 1915. г.
6 1/2 сати изјутра.
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ПОКЛОНИ ВЕЉКА ЧУБРИЛОВИЋА
КЉУЧАРИМА И СТРАЖАРИМА
(Сарајево, 3. фебруара 1915)
Моје жеље.
Нека се од мојих новаца преда кључарима.........20 К. на вино
И војницима, који су ме стражарили....................20 '' '' ''
Зулфи Шатровићу, да пошаље дјеци.....................10 ''

Остале ствари нека се уруче мојој сестри Др
Стаки Бокоњић.
Брзојав мојој жени.
Вељко Чубриловић в. р.
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ПУТОПИС

Дејан Вукићевић
ПЕЊАЊЕ НА ГОРУ
Код Бугара
До Зографа има око седам хиљада метара поплочаном стазом старом неколико векова. Много
је то јер нас после чека наставак пута за Кареју,
па крећемо минибусом ка пристаништу, где ће
нас на пола пута оставити, а онда како знамо и
умемо, стаза нас води, путокази, а ваљда ће и Бог
да нас погледа с времена на време кроз густо грање.
Возач је пљунути мој брат од тетке. Сличност
између два човека у тој мери, нисам никада раније
срео. Посматрам његове кретње, начин како одмахује главом, све је исто. Испитујем га одакле је, да
ли је можда неки род моме брату. На растанку, пошто нам је објаснио како да нађемо пут за Зограф,
поздрављам га: „Брате...”, он додаје: „Горан, Горан
се зовем. Не могу да поверујем, баш као и мој брат!”
Под тим утиском и сећањем на брата Горана
чију смо мајку на покладни Божић сахранили, а
мало пре тога његовог брата, а пре тога његовог
оца, улазимо у шуму.
Ах, природа!
Мало чудно, додуше, не чују се птице, поток
је још летос пресушио. Нигде живе душе. Влада
успут слика: прастаро живописно дрвеће с корењем
већим од сопствене крошње. Успут застајемо и једемо црвене кликерасте слатке плодове који зру
целе године, с необичним и лепим именом – магиње.
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Кроз грање небо и у даљини звук мора. Или
авиона, тешко је разазнати. Изнад Свете горе је
ваздушни коридор. Небески, може се рећи. Пусто
је, велим, једна пчела на умору и један човек, искушеник рекло би се. Поздравља с руком на грудима
и неком речју коју не схватам. Ако се сваки пут у
природи овако добро осећам, зашто то чешће не
радим, питам се док полако прилазимо моћном
Зографу. Наилазимо на раднике, и Зограф се обнавља, и као да чујемо неки познат, али неразумљив
језик – албански.
Дочекује нас архондар, отац Григорије. Прича на бугарском, ми на српском. И сви све разумеју.
Сутра је Свети Димитрије, њему је и подигнута
црква, позива на бдење. Конак је необичан, лавиринтски ходници, прозори соба гледају на њих. У
фиоци комоде мала монографија, а у њој податак
да је хиљаду осамсто седамдесет и неке у Хиландару
боравило седамдесетак бугарских и само два-три
српска монаха. Бугарски егоцентризам или суви
факaт, после ћу сазнати да је ово друго, добро је,
ваљда, што смо се уопште одржали.
На бдењу су монаси заљуљали велики полијелеј, лево, десно, лево, десно, попалили већину
свећа, те осветлили мрачни наос Цркве Светог
Димитрија. Као да осећам присуство Светог Духа.
Навикао на Хиландару да легнем рано, отишао сам пре краја бдења. Иако су нас упозорили
да се струја искључује у осам, конак је био осветљен.
Вероватно захваљујући празнику Светог Димитрија.
Због продужене празничне литургије, ујутру, нисмо
стигли на доручак, сјурили смо се до пристаништа
на трајект ка Дафнеу. А потом у Кареју.
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У Кареји
Трајект, углавном са Грцима и Русима,
мушкарцима наравно, плови уз обалу и оставља
редом Дохијар, Ксенофонт и Светог Пантелејмона
који се зелени. Пристајемо у Дафнеу, с две-три
радњице, полицијском постајом и царинарницом.
Путујемо аутобусом до Кареје, мале вароши која се
разликује од свега што смо видели на Светој гори.
Са продавницама, мотелом, туристичком агенцијом
и ресторанима. Ту можемо да купимо и воће и
слаткише, али схватамо да нам заправо ништа не
недостаје.
Кареја је, ако тако може да се каже, престоница Свете Горе. У њој је Протат, тело које управља,
нешто као влада. Тренутно је отац Стефан из Хиландара председавајући Протата. Тачно преко пута
њега налази се полуруинирана Саборна црква
Успења Пресвете Богородице. Над њом је подигнута
купола да би се заштитила од даљег пропадања,
те тако наткривена изгледа сасвим необично. Грци
исписују цедуљице са именима својих живих и
мртвих, увијају у ситне монете евра и прилажу за
спасење душе.
У Кареји су отац Ромило, брат Здравко и кувар
Небојша, но ми не затичемо никога, иако би требало
да је наш долазак уредно најављен. Стојимо на платоу испред конака који је заправо сјајан видиковац
на чијем обзору је таласаво Егејско море изнад
којег кључају модри облаци.
Отац Ромило, у мирјанству Александар Кнежевић, један је од двојице аутора култног документарца Видимо се у читуљи, азијатски косих
очију и ретке браде. Тих и успорен, спонтаног
ненаметљивог ауторитета и благе ароганције.
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Често се повлачи у келију, рекло би се да не воли
контакте са светом. Он је некако и мој колега јер
смо власници истих диплома са светске књижевности. Ваљда је дознао да пискарам, па ме пропитује
чиме се бавим. Не могу да се зауставим у препричавању свог романа мислећи да му је занимљив.
Сутрадан, на поласку, није га било. Није имао
потребу за поздрављањем. Још једна монашка ћудљивост на коју се полако навикавам.
Код оца Мелитона
Келија се види издалека, на спрат, с огромним подрумима. Прилазимо неодлучно, монаха не
треба узнемиравати. Пред нас избија пашче, бело
и весело, обиграва, маше репом. То нас охрабрује,
настављамо. А онда из подрума или чега већ искаче
прави монструм, такву животињу псећу нисам никада видео. И она је бела, с огромним шапама и
некаквим образима што падају са страна, а између
којих је разјапљена чељуст. Ноге подиже на Станимирове груди, онда прелази на Владу, па на мене,
па укруг. Све док се на прозору не појави млади
монах и умири га. Станимир разговара с њим на
грчком, позива нас унутра. Келија је огромна, с
ниском таваницом и собама за госте. У једној од
њих се виде Руси који спавају. Гости нас ликером
и још врућим хлепчићима које је сам испекао. Млад
је, насмејан и леп. На растанку поклања нам наруквице-бројанице. Знојимо се од вреле пећи која
је нетом испекла наш обед. Станимиру, чак, избијају грашке зноја по челу, судим да то има везе с
оним псетом напољу. Поздрављамо се, молим
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Станимира да преведе оцу како ми је жао што
немамо чиме да узвратимо гостопримство.
Онда, на путу, у прашини, Влада налази прстен, сребрн, на којем пише: ΚΥΡΙΕ ΙΗСОΥ ΚΡΙСТΕ
ΕΛΕΗСОΝ ΜΕ. Предаје га Станимиру, Станимир
мени. Схватам да је то благослов и стављам га на
средњи прст леве руке иако не волим никакву врсту
накита. Када се испнемо на брдо преко пута, Влада
се сети чоколаде у ранцу. Могли смо је даровати
оцу Мелитону. Скидам ранац и враћам се да то учиним, и успут да га питам за прстен, није ли га неко
његов изгубио, но заборавим. Онда схватим то као
двоструки благослов и задржим га, с намером да
га никада не скинем.
Живи створови
Најбучнији становници Свете горе свакако
су шакали. И после тридесет дана на Хиландару
видео сам само оне у београдском зоолошком врту.
Светогорске сам могао само слушати, па и њих тек
кад је месец пун, у први сумрак и нешто касније,
око девет. Дозивају се с логе на логу. Не нападају,
обично, човека, али како је то дивља зверка, у чопору, па још и језиво завија, човеку није свеједно.
Ловачки кер који обитава на пристаништу у два
наврата испрепадао ме је. Не знам је ли било непријатније први пут, када је из мрака кренуо ка мени,
или када сам га, чувши неке необичне звуке, угледао како ме прати. Отац Макарије приповедао нам
је како је, још онда, кад је стигао као искушеник у
Хиландар, прве ноћи слушао завијање шакала и
мислио како се то демони спрдају с њим.
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Змију смо угледали на самом путу до пристаништа. Била је млада и, чинило се, безопасна.
Отац Макарије каже да их код њега, у келији која
иначе нема струју ни текућу воду, на брду које се
зове Самарија и изгледа баш као права пирамида,
има на сваком кораку. Наручио је књиге о њима
како би суседе боље упознао и с њима водио „активну мирољубиву коегзистенцију”.
Једне ноћи пуног месеца, касно, а на Хиландару то значи око десет сати, испред саме манастирске капије наишао је – јазавац. Лепо се, лагано се
гегајући, спустио низ степенице, њушкао, на тренутак застао, окренуо се и погледао ме, чини ми
се, право у очи, као да ме пита: Шта, ни ти не можеш да спаваш? и продужио.
У свануће, за ведрих дана, кад радници који
обнављају манастир још увек не покрену машине,
у порти се чују птице певачице. Застанем и слушам
их. Негде горе су, у гранама кипариса, или на самом
врху Пирга Светог Саве, невидљиве и нестварне.
Враћајући се, једном, с мора ухватио ме је
тамни мрак. Прст пред оком се није видео. Само
се прашњава стаза помало светлела и водила ме
манастиру. Наједном, причини ми се да видим
нешто још тамније од околне таме, неку прилику,
наизглед људску, како стоји са стране. Страх је у
мени нарастао док сам се лагано приближавао.
Када сам био само на неколико корака, препознах
монашку одору, младог лепог монаха и чудне звуке
који допираху из дубине пресахлог потока. Назвах
му: „Помаже бог!”, а он стави кажипрст на нос и
нешто прозбори на, чини ми се, руском, свакако
не мом језику. Пришао сам крај њега и ослушнуо,
дивље свиње су доле крцкале опале маслине.
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Код зилота
У Есфигмен, зилотски манастир, долази се
тачно за пола сата од Хиландара, као и до Светога
Василија, само с друге стране Самарије. Стижемо
тачно на вечерњу. Изненађује ме опуштеност зилота, очекивао сам строгост при служби, ревновање.
Ништа од тога, монаси се непрестано шетају, улазе,
излазе, веома је живо. Један млади монах коврџаве
браде за све време службе седи, нервозан је, бучно
љушти папир с бомбоне, ставља је у уста и једе.
Помишљам да нешто с њим није у реду, да му нешто
фали, можда је непокретан, или једноставно, што
би се рекло, није под винклу, али не, устаје по завршетку службе, прича с другим монахом и одлази.
У порти се жуте зреле поморанџе које нико
не бере. Излазимо, не знајући куда ћемо, и корачамо
иза неколицине мирјана, њихових радника вероватно, улазимо у малу просторију, засигурно радничку трпезарију и схватамо да је осим њих тачно
још три места предвиђено – за нас. Неко је, значи,
пребројао раднике и госте у цркви и поставио онолико тањира колико је било нас. И све то без икакве
помпе или, чак, позива. Доцније сазнајемо зашто
монаси нису обедовали већ се распршили по келијама – зилоти понедељком, средом и петком, када
су иначе посни дани, једу само једном на дан. Ако
не рачунамо ону бомбону у цркви.
Влада нам је успут говорио како знају да буду
непријатни, да руже нашег патријарха и показују
његову фотографију с папом који је, по њима, иначе,
сам ђаво. Међутим, нас су дочекали хладно, али
лепо. Хиландарски монаси кажу да су с њима у
добрим комшијским односима, да су притекли у
помоћ ономад, приликом пожара.
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Док грабимо последње минуте дана и светла,
тик уз само море, угледам онај чувени натпис:
Православље или смрт, на зидинама окренутим
према мору.
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ДУХОВНОСТ

Давор Арнаут

МОГУЋНОСТ БОГОВИЂЕЊА ВАН МАНАСТИРА
Велика је важност боговиђења за свакога човјека, а огромна већина се не опредјељује за монашки
начин живота, нити је то икада од Цркве постављано
као категорички императив, чак ни од најстрожих
отаца. Да ли је онда боговиђење могуће и ван манастира?
Питање које постављамо је круцијално питање хришћанског живота и то савремено питање.
Двије највеће дилеме које се тичу духовног живота
на Западу су: Kако треба да се понаша хришћанин
и како може да се оствари сусрет са Богом у животном метежу? (Блум, 2004: 379) Постоји више
врста познања Бога. Желећи да понуди савременом
хришћанину могућност опитног познања Бога и
ван манастира, Антоније Блум говори о познању
Бога кроз Његову творевину (Блум, 2004: 384).
О познању Бога кроз Његову творевину и о
томе да је то почетак боговиђења говори нам упечатљиво и дневни круг богослужења, првенствено
вечерње богослужење. Мајендорф овако представља
учење Св. Григорија Паламе о створеној природи:
„Природа, премда није божанска, ипак услед своје
створености одражава Божију замисао о свету и
човеку”. (Мајендорф, 2008: 361) Међутим, доживљај
Бога кроз творевину чинимо у молитви, а не научно,
како су то чинили схоластичари, јер нас научно
испитивање нужно доводи до несавршености творевине и до разних изопачења која је човјек гријехом
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увео, а са чим Бог нема везе. Св. Јован Кронштатски
каже: „Молитва – то је созерцање дела премудрости,
доброте и свемоћи Божије у себи, људима и природи,
молитва је – постојано стање благодарности” (Кронштатски, 2004: 53).
Да ли је, осим овог постојаног стања благодарности, које се вeома приближава исихастичком
идеалу и у свом вишем степену се може са њим и
поистовијетити, хришћанима у свијету доступно и
нешто више? Мишљења се разликују. Николаос
Јоанидис овако дефинише исихазам: „Исихазам је
начин монашког живота, помоћу кога се постиже
сједињење са Богом у миру и самоћи, на основу
непрекидне молитве”. Он каже да је циљ исихаста
виђење славе Господње (Јоанидис, 1983: 181). Из
овога излази да је исихазам у свом савршеном
виду скоро неприступачан хришћанима у свијету.
Међутим, имамо примјере људи који су у свијету
практиковали умну молитву. Св. Јустин Ћелијски
наводи да је отац Светог Григорија Паламе, мада
мирјанин и породичан човјек, практиковао умну
молитву, иако је живио у метежу царског двора.
(Поповић, 1977: 3).
У историји Цркве имамо још доста великих
и свијетлих примјера, а и јасне тврдње отаца. Позивајући се на Св. Симеона Солунског, старац Василије каже да је умно дјелање, призивање имена
Исуса Христа у свако вријеме и на сваком мјесту,
могуће чак и људима који живе у великим градовима, наводећи примјер Светог патријарха Фотија
Цариградског, који је раније био сенатор (Четвериков, 1988: 206). Интересантно је да сами монаси
позивају мирјане на умно дјелање. Преподобни
Јустин Ћелијски на неколико мјеста у Житију Св.
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Григорија Паламе напомиње, а у његовом разговору
са старцем Јовом (Поповић, 1977: 8) и јасно говори
о потреби непрестане молитве, не само за монахе,
већ и за хришћане у свијету.
Најзад, Свети оци говоре о личном сусрету
са Богом као великом дару Божијем који се даје
свима и кажу да су људи дужни да га приме ако
љубе Дародавца. Св. Григорије Синаит каже да се
непосредног сазнања Бога не удостојавају само тиховатељи, већ и било који од вјерујућих који носи закон
Духа исцртан на раскршћима срца, али да се многи
према том закону који добијају на крштењу односе
немарно и да ће он таквима бити одузет по смрти
(Синаит, 2009: 111). Ово су смјеле ријечи, али ријечи великог подвижника. На другом мјесту, Св. Григорије Синаит каже: „Свако крштен у Христу дужан
је (ὀφείλει) да достигне све Христове узрасте зато
што им је он већ предухватио силу и може да их
нађе и усвоји посредством заповести” (Синаит,
2009: 103). Дакле, о потреби непрестаног узрастања у богозрењу можемо говорити на исти начин
као и о потреби самог крштења, чија животна актуелизација је управо боговиђење. Као што ће се неки
спасити можда и без крштења тако ће се спасити
неки и без созерцања, али као што је крштење основа живота у Христу и неопходно рођење водом и
Духом тако је и лични сусрет са Богом једини пут
до Царства. Ни у случају крштења ни у случају боговиђења немар неће бити награђен.
Ипак, тешко је тиховати у свијету. Свештеник
Јован Журавски као примјер могућности умног дјелања у свијету, ван манастира, наводи Св. Јована
Кронштатског (Журавски, 2000: 95). Међутим, одмах се поставља питање да ли би Св. Јован могао
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стећи благодат да није живио дјевствено. У свијету
нема спољашњег мира и углавном нема дјевствености, али зато постоје невоље, можда више него
у манастиру. “Жалости ће нас васпитавати за Царство Божије и усавршавати у ‘умном животу’. Јер
‘умна молитва’ боље расте и снажи нас онда када
сваку жалост трпимо са захвалношћу” (Журавски,
2000: 102). Ријетко шта човјека тако снажно одвезује од свијета и привезује за Бога као жалости.
Жалости не треба мијешати са бригама. Жалост
подразумијева уздање у Божију утјеху, а брига подразумијева страх да се не лишимо земаљске утјехе.
Св. Симеон истиче као важан услов за постизање
благодати да се човјек не брине ни за шта, па чак
ни за друге, макар он био епископ, или свештеник
(Богослов, 2003: 97–98). Као што жалости не треба
мијешати са бригама, тако ни једне, ни друге не
треба мијешати са старањем. Симеон каже: „Постоји безделатно бриговање, а постоји и безбригујуће делање” (Богослов, 2003: 98).
Никакве технике нас не могу сачувати од
невољних искушења, а и не треба, јер циљ свих
исихастичких техника није далекоисточна нирвана,
већ само крчење пута за узрастање у љубави. Св.
Димитрије Ростовски каже да Бог допушта да они
који се баве умним дјелањем пролазе кроз различита искушења како би спознали своју немоћ, смирили се и могли напредовати у духовном животу
(Ростовски, 1990: 40). Дакле, умно дјелање и његове
технике нису намијењени само онима који могу у
великој мјери да се изолују од свијета, иако постоје
предности таквих људи. Говорећи о невидљивој
борби против зла која је изложена у аскетским дјелима, Аверкије (Таушев) каже: „У старини, основе
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те борбе биле су добро познате и световњацима,
људима који су живели светским животом, што је
и природно, јер та борба је – обавезна за све људе
који се називају ‘хришћанима’, без изузетка, будући
да су њена руководећа начела изложена у Јеванђељу, књизи која је намењена свим хришћанима”
(Таушев, 2006: 344).
Ономе који жели да напредује у молитви препоручује се што мање сусрета са људима (И. Брјанчанинов, Изабрана слова о молитви, у : Т. Затворник,
И. Брјанчанинов, 1996, 98–99). Поставља се питање:
Колико нас бављење умном молитвом спутава да
успијемо у некој области овога живота и да ли се
може постићи обоје? Одговор је вјероватно да је
тешко постићи обоје, као што је немогуће достићи
било какав узраст у Христу ономе који живи у блуду.
Све ово обесхрабрује савременог човјека коме је
живот без успјеха на свим пољима, а поготово пословном и “љубавном” (блудном), незамислив.
Међутим, то је сујета. Говорећи о чувању унутарњег
мира, Св. Игњатије Брјанчанинов каже: „Нека твоје
главно дело буду молитва и читање Светих књига.
Свим осталим делима ваља придавати тек другостепени значај, а према земаљским делима буди
хладан, и, ако ти је могућно, потпуно далек од њих”
(И. Брјанчанинов, Изабрана слова о молитви, Т.
Затворник, И. Брјанчанинов, 1996, 121).
И поред свега овога, многа дјела у свијету
човјек не може избјећи, али је битно да све што ради
чини Христа ради. Св. Серафим Саровски казује
да Бог веома цијени добра дјела људска, ма из којег
разлога да су учињена и ма ко да их је учинио, али
да само дјела учињена Христа ради доносе благодат
(Левитски, 1995: 450–451). Многа добра дјела се
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чине ради славе, утицаја, власти, идолопоклонства
сваке врсте, ради особе која се обожава, ради добра
као таквог. Све је то бесплодно и ако се не промијени не води чак ни спасењу. Све ово могу чинити
и људи других религија, па ту ипак не можемо говорити о духовности. Св. Серафим каже да је за задобијање благодати Духа Светога потребно почети
са правом вјером (Левитски, 1995: 451).
Јован Мајендорф каже да се Исусова молитва
практиковала и у киновијским монашким заједницама и међу лаицима (Мајендорф, 2006: 184–185).
Јован Журавски пише: „Свети Василије Велики је
неписменима наложио да цело молитвословље замене молитвом Исусовом и ово је цела Православна
црква прихватила као правило” (Журавски, 2000:
98). Журавски правилно примјећује да многи у наше
доба избјегавају да се баве Исусовом молитвом и
због тога што себе сматрају недостојнима, а то је
потпуно погрешно (Журавски, 2000: 99). Журавски
наводи да су чак неки духовници забрањивали људима да се баве Исусовом молитвом. „Они су се тако
уплашили ове Свете молитве да су дошли до крајњег
безумља: потопили су у реку књиге Светих отаца
о умној молитви које су имали, привезавши их за
цигле” (Журавски, 2000: 99–100). Говорећи о највећој заповијести о љубави према Богу, Св. Игњатије
Брјанчанинов каже: „Очигледно је да се испуњење
највеће и најузвишеније међу свима заповестима
не може постићи другачије него умном, срдачном
и душевном молитвом, којом се подвижник одграђује
од читаве твари, предајући се Богу читавим бићем
својим” (И. Брјанчанинов, Изабрана слова о молитви, у: Т. Затворник, И. Брјанчанинов, 1996, 110).
Брјанчанинов доста говори против разних видова
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прелести, али на крају додаје да је прелест и када
неко уопште не упражњава Исусову молитву и наводи ријечи схимонаха Василија из Предговора књизи
Св. Григорија Синаита: „Усмено и гласно мољење
плодоносно је када је повезано са пажњом, што се
среће веома ретко, јер се пажњи учимо превасходно
при упражњавању молитве Исусове” (Брјанчанинов,
2001: 88).
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ЗАПИС

Гордана Малетић
ПОЛ ЕНКА У ВЛАСЕНИЦИ
Ко се данас сећа „Дајане”, великог музичког
хита из 1957. године? Или песме „О, Керол” Неил
Седаке, или „Сребрног месеца” Кони Френсис, ништа мање популарних у то време? Чувени „Плетерси”, чије су песме представљале малу драгоценост
у дану у коме су биле емитоване на радију, данас
привлаче тек посвећенике у поједине периоде развоја забавне музике, а то стоји чак и за Нет Кинг
Кола, упркос његовој харизматичности и неупоредивом баршунастом гласу. Тако мора бити јер све
пролази, па са свим што је ново надиру и нови певачи у наша срца.
Али касних педесетих и раних шездесетих
они су се увелико и радо слушали. Било је добрих
разлога за то: готово свака од ових и других, тада
модерних композиција, имала је и заједничке карактеристике – полетну и изазовну звучност труба,
тромбона и саксофона, снажну ритам-секцију,
веселе или тужне звуке гитаре и, изнад свега,
солисте чистих гласова, што често импровизују
мелодију преко аранжмана. Било је ту и нових
звукова за наше ненавикле уши, нешто посебно
лепо, што се звало „хавајска гитара”. Тај заводљив,
као ехо растежући звук специјално подешене гитаре
или синтисајзера, што пријања за слух и срце, деловао је нестварно и давао многим песмама сасвим
необичан призвук, који се није могао отпевати,
али се памтио. Многи су тај звук највише волели
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јер је био асоцијативан, па су се до миле воље могли
замишљати рајски призори са егзотичних острва.
Али, ипак су певачи давали највећи допринос
општем утиску и песме су се изједначавале са њима,
а све остало ишло је у други план. И мелодије су
се певале на сав глас, или певушиле, иако је мањем
броју слушалаца успевало да ухвати речи. Но, то
често и није било важно због певљивих рефрена
што су већ својим првим тактовима изазивали
пажњу и осмех. Они су јасно дочаравали душевно
стање извођача који, као Пол Енка у песми „Дајана”,
свима поверава да се заљубио у девојку тог имена
(за коју ће се касније испоставити да jу је једном
видео у цркви, као Данте Беатриче). И није било
разлога да му се не поверује јер су јачина и плачеван, али уверљив тон његовог гласа били до те мере
узбуђујући да су га с пажњом слушали широм света.
Човек не би рекао да су га волели и у Власеници, јер је тешко између овог Канађанина либанског порекла и света из брдско-планинског предела
Босне пронаћи какав заједнички именитељ, али
су звуци са радија допирали и тамо. Истина, радије
су се слушали Сафет Исовић, Нада Мамула и Цуне
Гојковић, у шта се свако могао уверити. Њихове
севдалинке биле су у складу са укусом мале православно-муслиманске заједнице и такорећи представљале оваплоћење слатке љубавне чежње коју
је ухо преносило у само дно душе. Али, кад би се
укључила тада најмоћнија справа, што читавог
дана и ноћи пева и говори, тешко јој је било одолети,
макар свако радије очекивао оно отегнуто: „Кафу
ми, драга, испеци!” Па је тако Енкино необично,
патњом подстакнуто, staccato грцање, у вези са
именом загонетне Дајане, вероватно погађало млађе
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Власеничане, као и другде. А можда и није, ко би
могао знати. Тек, у том месту, а не у Београду, у
коме су већ наступали Луј Армстронг и Ела Фицџералд, успела сам да почетком шездесетих година,
кад сам се већ наслушала хитова овог певача, видим
и његову слику.
Била сам тада старије дете. Открила сам
књиге и не бих више трчала до радио-апарата да
боље чујем изазивачке звуке Енкиног гласа, али
су ми они и даље били драги, па и онда када сам
отишла у Власеницу да посетим тетку. Тамо су
шетња од школе у којој је мој теча радио (и живео)
до чаршије у чијем се средишту налазио киоск за
новине, или посета теткиним пријатељицама, били
врхунац мени предвиђене забаве, будући да снега
у то доба године није било. И тако сам једног јутра
са друге стране стакла поменутог киоска угледала
неколико црно-белих фотографија мушкараца и
жена. Не би они ниуколико привукли моју пажњу
да на централној нисам приметила исписано име
управо најдражег певача. „Откуд он овде?”, била
је прва мисао која ми је прошла кроз главу. Иако
нисам тражила, љубазна продавачица пружила
ми је фотографију у коју сам пиљила и ја сам је
узела, потпуно згранута. Колико год да сам се опирала, сумње није било: тај дежмекаст, носат, смеђ
момак у пошироком сакоу био је Пол Енка, главом
и брадом. Деловало ми је немогуће да баш њему, а
не неком лепотану, припада онај диван, чист глас
који сам волела. После неколико дугих минута, пренула ме је девојка нудећи ми да слику купим за мало
пара, као и ону Кони Френсис, Неил Седаке, или
„Плетерса”. Одбила сам. Био је то увредљив предлог.
Ко би, после оваквог шока, још и потрошио новац
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за слику непривлачног дечка, који као да тера шегу
са мном? Зато сам је вратила и удаљила се од стакла,
бацивши претходно поглед на остале, већ помало
искривљене од сунца и прашњаве, фотографије певача. Сви они били су ми некако чудни, или сасвим
обични, без идеалних, божанских црта које сам им
приписивала, слушајући њихове савршене гласове.
Као у бунилу, полако сам се вратила у школу.
После ове епизоде, никада ме више није изненадило лице певача. Чак сам с великом радозналошћу ишчекивала да их видим на телевизији,
унапред се питајући како изгледају, све док временом нисам престала да на њихов лик уопште
обраћам пажњу. Био је то, дабоме, део одрастања.
Али, много касније, разумела сам да је баш радио,
који нема моћ да понуди слику што ће нам заварати
очи, управо стога прави медиј за откривање и пласирање вредности. У 20. веку, који је Борхес означио
временом лаковерних, јер је произвођач у исто време и онај који рекламира робу, телевизија је овој
непоштеној работи главна испомоћ. Тако је све што
је згодно обликовано, упаковано, ретуширано, или
напросто много хваљено добило нашу пажњу, позитивну оцену и популарност. У општем сурвавању
вредности, и радио је направио многе компромисе,
па ипак, чини се да није имао намеру да вара људе,
ако изузмемо провокативног Орсона Велса и његову
причу о надирању ванземаљаца, или наше врачаре
које су деведесетих година прорицале судбину и
са радио-таласа.
Чуђење што Пола Енку, или његов лик и сенку, срећем у Власеници, као и много каснија прича
мог оца унуци пред спавање о томе како је видео
Бој Џорџа, њеног омиљеног певача, у Кочанима, били
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су антиципација потоњих невероватних догађаја.
Двадесет година касније, када је певање заменио
пуштањем плоча, Бој Џорџ је заиста гостовао у
разним местима Македоније, у шта се свако могао
уверити, а „Пеперси”, у већ озбиљним годинама,
наступили су у Инђији. То нам само говори да су
чуда претходног века толико велика и замамна да
се настављају несмањеном жестином и у овом садашњем. Зато остаје да се види чиме ће нас он, тако
буран и пун непредвидљивих догађаја, у будућности
још изненадити.
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књижевност са теоријом књижевности на Филолошком факултету у Београду. Објавио је збирке
пјесама: Алеја часовника (1998, са Александром
Шаранцем), Нарцисове љубавне песме (1999) и
Астапово (2009, 2010). Преводи поезију са енглеског језика. Живи и ради у Крагујевцу и у Београду.
ЈАГЛИЧИЋ, ВЛАДИМИР, рођен 1961. године у Крагујевцу. Српски је пјесник, преводилац, прозаист,
књижевни критичар. Основну школу завршио је у
Горњој Сабанти, а гимназију и Правни факултет у
Крагујевцу, у коме живи од 1975. године. Прве пјесме је објавио 1981. године у студентском зборнику. Уређивао је неколико листова и часописа
(Погледи, Шумадија, Књижевне новине, Знамен,
Кораци, Липар) и био репортер крагујевачког листа
Светлост. Владимир Јагличић објавио је сљедеће
пјесничке збирке: Погледај дом свој (1990, са Јовицом Јанковићем и Сашом Миленићем), Изван ума
(1991), Три обале (1991, са Јовицом Јанковићем и
Славицом Величковић), Тамни врт (1992), Усамљени путник (1994), После рата (1996), У горама
(1996), Србија земља (1996), Сенке у дворишту
(1996), Врело (1997), Милановачким друмом (1997),
Неповратно (1998), Књига о злочину (2001), Ране
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песме (2001), Куда куде (2001), Пред ноћ (2002),
Немој да ме зовеш (2002), Пре него одем (Изабране песме, 2004), Песме (Москва 2006, плакета
изабраних песама, двојезично), Јутра (2008), Поседи
(2011), Стуб (2013).
Саставио је сљедеће антологије: Кад будемо
трава (1998, антологија српске поезије, песници
рођени после 1945. године), Певачи уснуле престонице (2006, 2008, два века поезије крагујевачких песника), Срце земље (2006, преводиоци
Крагујевца), Антологија руске поезије осамнаестог
и деветнаестог века (1994), Задушнице (Антологија
песника руске искони, 1998, са Ј. Јанковићем, М.
Вуковићем и Л. Радуловићем), Антологија руске
модерне приче (у четири књиге, од Толстоја до
Шаргунова, 2011), Danse macabre (2009, антологија
англојезичког песништва од четрнаестог до двадесетог века, троброј часописа Липар).
Објавио је романе: Старац са пиваре (2003),
Холендери (2005), Месојеђе (2006). Објавио је и
збирку прича: Ево мртав лежим у земљи Србији
(2013).
Превео је више десетина књига разних жанрова са руског, француског и енглеског језика.
Добитник је најзначајнијих књижевних награда.
ЈАГЛИЧИЋ, ДУШАН, рођен 1992. године у Крагујевцу, гдје је завршио основну школу и Прву крагујевачку гимназију. Студент је треће године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, на
Катедри за енглески језик и књижевност. Јагличићев преводилачки рад обухвата двије приповијетке
– Браћа, Шервуда Андерсона (објављена у књижевном часопису Липар) и Други почетак Лоис Таге,
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Џ. Д. Селинџера (објављена у Летопису Матице
српске), књигу огледа Правоверје, Г. К. Честертона
(издавач Бернар, Стари Бановци – Београд, 2011),
као и серију текстова за књигу одломака Достојевски, Велики Инквизитор, изабрани хришћански
мотиви (Стари Бановци – Београд, 2011). Са оцем,
Владимиром Јагличићем (српским песником, прозаистом, књижевним критичарем и преводиоцем)
сарађивао је на “антологији англојезичког песништва
од четрнаестог до двадесетог века”, Danse macabre,
објављеној 2009. године.
ЈЕВРИЋ, НЕБОЈША, рођен 1959. године у Бијелом
Пољу. Прозни писац, новинар и публициста. Објавио је сљедеће књиге: Адамова глава, Црни кофер,
Тихи тат, Српски рулет, Херој на магарцу путује
у Хаг, Кокошињи рат, Фајронт, Бајке, Луда кућа
1, Луда кућа 2. Живи и ради у Београду.
КОЈИЋ, ДАНИЈЕЛА, рођена 1986. године у Тузли.
Дипломирала је на Филозофском факултету у Тузли,
на Одсјеку за енглески језик и књижевност. До
сада је објављивала у онлајн издању часописа Авлија
и фејсбук групама Поезирање и Креативно писање.
Добитник је награда за поезију на међународним
фестивалима поезије и кратке приче у категорији
до 30 година: друга награда Јанош Сивери (2013),
друга награда Раде Томић (2013), друга награда
Душко Трифуновић (2013), друга награда Магда
Симин (2013), друга награда Станислав Препрек
(2013), друга награда Војислав Деспотов (2014) и
друга награда Михаил Бабинка (2014). Један је од
аутора 24. међународног зборника Гарави сокак
(2013). Живи у Прибоју код Лопара.
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КОСТИЋ, КАТАРИНА, рођена 1936. године у Шапцу.
Завршила студије француског језика у Београду.
Од 1969. до 1973. живјела је у Паризу. Била је сарадник енциклопедијског часописа Алфа (La Maison
encyclopedique Alfa). Пише поезију и прозу. Објавила
је сљедеће збирке пјесама: Одбегли пејзажи (1989,
двојезично, на српском и енглеском), Загушен
песнички простор (1997), Крик океана (2002), Плач
крови (2005), Избор поезије на румунском (2000),
Грлећи жуте хризантеме (2013, двојезично, на
српском и шпанском). Објавила је књиге прозе:
Стари и нови свет (2007), Отисци времена – из
културног летописа Срба у Канади (2011), Амерички девети круг – из живота словенских досељеника у Канади (2012). Са Предрагом Драгићем
Кијуком радила је на монографији Србија је велика
тајна, која у рукопису има преко хиљаду страна.
Објављује у периодици: Књижевне новине, Слово,
Градина, Збиља, Шумадијске метафоре, Драма,
Јесењин... Један је од оснивача и до ове године активни председник Српско-канадског удружења писаца
„Десанка Максимовић” у Торонту. Члан је УКС-а.
Добитник је више књижевних награда. Од 1973.
живи у Торонту.
ЛАКОВИЋ, Б. АЛЕКСАНДАР, рођен 1955. године
у Пећи. Дипломирао је на Медицинском факултету
у Приштини (1980). Пише поезију, есеје, студије и
књижевну критику. Књиге пјесама: Ноћи (1992),
Заседа (1994), Повратак у Хиландар (1996), Дрво
слепог гаврана (1997), Док нам кров прокишњава
(1999), Ко да нам врати лица успут изгубљена
(избор, 2004), Нећеш у песму (2011). Студије: Од
тотема до сродника: митолошки свет Словена у
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српској књижевности (2000), Хиландарски путописи
(2002), Токови ван токова – аутентични поступци
у савременој српској поезији (2004), Језикотворци
– гонгризам у српској поезији (2006), Дневник речи
– есеји и прикази српске песничке продукције 2006
– 2007 (2008); Дневник гласова – есеји и прикази
српске песничке продукције 2008 – 2009 (2011).
Објавио је књигу путописне прозе: Хиландарски
путокази. Приредио је за штампу Кодеров митолошки речник Божа Вукадиновића и антологију
песама о Хиландару – Хиландарје. Главни је и одговорни уредник часописа за књижевност, уметност
и културу – Кораци. Живи и ради у Крагујевцу.
ЛУКАЧ, РАЈКО, рођен 1952. године у Међеђи код
Козарске Дубице. Школовао се у Међеђи, Старом
Петровом Селу и Босанској Дубици. Послије прве
године на Филозофском факултету у Задру, студије
је наставио на Филолошком факултету у Београду,
гдје је дипломирао на групи за српскохрватски
језик и југословенске књижевности. Књиге поезије:
Плавуша и путник (1977), Спирално степениште
(1982), Књига паљеница (1986), Одливци и силуете
(1987), Који куну дане и ноћи (1990), Ухолаже (1994),
Јапија за ћивот (1994), Реликвијар (1994), Биштање
пред лапот (1995), Јона из фиоке (1997), Плес
двојника (старе и нове, 2004), Трпеза (сто изабраних пјесама, 2008), Записи из подземног пролаза
(2010) и за дјецу Мачја пређа (2008) и Хвалисавко
у копачкама од седам миља (2009). Романи: Чипкарска школа (1988), Љетне санте (1995), Божији
угодници (1998), Архивске гробнице (2002) и Хроничар (2005). Књиге прича: Мојин краљ (1996),
Шеталиште хромих (2001) и Самртни загрљај
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(2006). Приредио је Антологију приповедака српских књижевница (2002). Живи у Београду.
ЉУБИЧИЋ, ЧЕДОМИР, рођен у Београду 1969.
године. Пише поезију, прозу, књижевну критику,
радио-драме, сценарија за филм, позориште и телевизију. Књиге поезије: Бензинска драперија (1994),
Идеолог светлости (1997), Неронове шибице (2003),
Поноћни извештаји (2006), Прасак малих мисли
(2009). Романи: Пошаст у гостинској соби (2002),
Игуанополис (2005), Дијалог са хоризонтом (2008),
Боја старог злата (2012). Књига прича: Крвни
притисак и танга гаћице (2007). Живи и ради у
Београду. Сарадник је бројних листова и часописа.
МАЛЕТИЋ, ГОРДАНА, рођена у Београду 1952. године. Дипломирала је на Филолошком факултету
на Групи за југословенску и општу књижевност.
Објавила је тридесетак књига. Пише пјесме за дјецу,
приповијетке, романе, поезију, као и путописе, разговоре с писцима и биографије. Критичар је дневног
листа Блиц. Бави се превођењем. Као уредник у
издавачким кућама Књиготека и Евро-Ђунти,
приредила је велики број књига за дјецу и одрасле.
Заједно са др Миодрагом Матицким, главним уредником, уређује годишњак Даница за младе Вукове
задужбине. Добитница је више награда од којих је
најзначајнија награда Змајевих дечјих игара – Раде
Обреновић за најбољи дјечји роман године (Витезови
мачјег срца). Њене књиге Спасоносна одлука и
Крађа винчанске фигурице носе ознаку White Ravens
као препоруку за читање и превођење Међународне
омладинске библиотеке из Минхена. Приредила
је сљедеће антологије: Антологија српске басне,
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Антологија српске уметничке бајке, Антологија
фантастичне приче за децу (награда „Сима Цуцић”),
Антологија хумористичне приче за децу, Рецитаторска читанка и Антологија прича о животињама. Члан је УКС-а и Матице српске. Живи и
ради у Београду.
МИЛАК, РАДЕНКО, рођен 1980. године. Академију
ликовних умјетности завршио је у Бањој Луци у класи професора Ратка Лалића. Магистрирао је у Београду. Више пута је самостално и колективно излагао.
Оснивач је ликовног круга Проток. Живи у Бањој
Луци.
МИОВЧИЋ, ЗДРАВКО, рођен 1958. године у Ледићима, испод Трескавице. Основну школу је завршио
у Војковићима, гимназију на Илиџи, а студије филозофије, компаративне књижевности и социологије
на Филозофском факултету у Сарајеву. Магистар
је менаџмента, директор консултантске куће и
савјетник за рјешавање развојних проблема у управи,
предузећима и заједницама. Објавио је књиге пјесама: Зашто ти нисам писао (2011) и Што затрепери и нестане (2013). Живи, углавном, у Бањој
Луци. Ожењен, има сина и унуку.
НИКОЛИЋ, ЖИВКО, рођен 1958. године у Копривници код Зајечара. Објавио је књиге поезије: Приближавање (1982), Бели вид (1986), Необични дани
(1987), Буђење у предвечерје (1989), Источне зоне
(1992, 2007), Вајање пене (1994), Почетак лета
(1994), Испод праха (1997), Прах и нада (2000),
Покретне ватре (2002), Невидљива боја (2004),
Северњача (2005), Глинено огледало (2005), Зар
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одиста само реч (2006), Извор на камену (2007).
Живи у Београду.
СТОЈАНОВИЋ, ЈЕЛИЦА, рођена у Никшићу 1966.
године. Професор је на Филозофском факултету у
Никшићу на Одсјеку за српски језик и књижевност
(студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности). Гостујући је професор на Православном богословском факултету „Свети Василије
Острошки” у Фочи. Двије године је радила као лектор и предавач српског језика у Русији, на Државном
универзитету у Санкт Петербургу на Катедри за
славистику. Предаје Историју српскога језика,
Старословенски језик, Упоредну граматику словенских језика, Савремени српски језик (на студијским програмима за стране језике). Објавила је
књиге: Ортографија и језик Бјелопољског јеванђеља (13-14 вијек), (2002), Српски језик између
истине и обмане (социолингвистичка анализа
стања у Црној Гори), (2006, са Драгом Бојовић).
Живи у Никшићу.
ТОДОРОВИЋ, ВЕСНА, рођена у Сарајеву 1980.
године. Дар за сликарство је, како каже, наслиједила од оца који је био академски сликар. Академију умјетности – Одсјек сликарство, завршила је
у Бањој Луци у класи професора Ратка Лалића. Од
2004. године ради на Педагошком факултету у Бијељини као асистент. Завршава мастер студије на
Академији СПЦ за умјетност и консервацију. Имала
је више групних изложби у Бијељини, Бањој Луци,
Брчком и Херцег Новом, а учествовала је и на ликовним колонијама у поменутим градовима. У аутопоетичкој биљешци о свом стваралаштву записала
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је: „Моје сликарство инспирисано је животом као
највећим даром Божијим и човјеком као носиоцем
љепоте и доброте. Суштина мојих слика је свједочење љепоте цјелокупне творевине. Посебно мјесто
у мом сликарству заузима човјек: у портрету, фигури
и покрету. Човјек-савременик који носи свјетлост
божанску и који стреми вјечности и човјек-светитељ
који се већ уписао у вјечност и који све нас позива
да му се придружимо у врлини. У својим дјелима
трудим се да прикажем свјетлост која просвјетљује
све и свакога, која не оставља мјеста сјенци, пролазном и пропадљивом. Колорит је углавном чист
и интензиван; боје користим смјело, играјући се
њиховом изражајношћу и разноврсношћу”.
ЋУЛАФИЋ, ЂОРЂЕ, рођен 1965. године у Брчком.
Доктор је медицинских наука и професор на Медицинском факултету у Београду на Катедри за интерну медицину. Објавио је пет књига кратких прича
које су наишле на добар одзив критике и читалаца:
Приче из моје улице (2008), Ћутање (2009), Ограда
(2011), Поглед (2013), Страна 48 (2014).
ЧУБРИЛОВИЋ, ВЕЉКО, рођен у Градишци 6. јуна
1886. године. Основну школу је завршио у родном
мјесту, а 1901. Српску велику гимназију у Новом
Саду. Даље школовање наставио је у Сомбору (Православна српска учитељска школа), гдје је 1905.
стекао учитељску диплому. Учитељовао је у Тузли
и Прибоју на Мајевици. Као учесник Сарајевског
атентата бива осуђен на казну смрти. Објешен је
у Сарајеву 3. фебруара 1915. године.
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Претплатници
Бања Лука: Дубравка Миловановић, Здравко Миовчић,
Милош Лукић, Предраг Тимотић;
Београд: Илија Тошић, Јана Алексић, Владимир
Табашевић;
Бијељина: Александар Ђукановић, Жико Живић, Лало
Перић, Милан Лакић, Мирко Бабић, Предраг Ћеранић,
Ранко Божић, Слободан Станојловић;
Источно Сарајево: Борислав Влачић, Недељко Зеленовић;
Котор Варош: Бранимир Кршић;
Крагујевац: Никола Теофиловић;
Лопаре: Алекса Лазаревић, Александар Симић,
Анђелко Јеремић, Дејан Зековић, Драган Пепић,
Миливоје
Лујић,
Милош
Давидовић,
Младен
Миловановић, Младен Радовановић, Миладин Јовић,
Милена Миловановић, Никола Радовановић, Пајо
Томић, Саво Цвијетиновић, Сања Радовановић, Тања
Пантић;
Милићи: Недељко Бабић;
Невесиње: Александар Цуца;
Приједор: Милан Милошевић;
Тузла: Игор Јукић;
Угљевик: Александар Крстић, Горан Лазић, Далибор
Којић, Драгана Томић, Милован Перић, Невен Рикић,
Перо Ђокић, Петар Лукић, Раденко Седларевић,
Славољуб Пајкановић;
Челинац: Младен Радојчић;
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Установе
Музеј Семберије,
Општина Лопаре,
Општина Угљевик,
Основна школа „Вељко Чубриловић”, Прибој,
Основна школа „Свети Сава”, Лопаре,
Средњошколски центар „Вук Караџић”, Лопаре,
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас”,
Угљевик;

Организације
Удружење грађана „ПУЛ” (10 примјерака);
Удружење Мајевичана у Швајцарској (50 примјерака);

Поштовани, уколико желите да купите наредну
свеску часописа Бокатин Дијак, можете уплатити
10 КМ на текући рачун број: 554-303-001664-03-77
(Pavlovic internacional bank a.d. Slobomir, Bijeljina).
Tиме ћете помоћи излажење часописа у будућности.
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