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РАЗГОВОР СА ПЕТРОМ МИЛОСАВЉЕВИЋЕМ
(Наставак из прошлог броја)
О српским писмима
Медији и у Србији и у Републици Хрватској у
јесен 2013. извештавали су много о разбијању „двојезичних табли” у Вуковару и у другим градовима
у овој држави. У центру пажње се нашла ћирилица.
Преко медија, пре свега преко телевизије, сви
смо могли да видимо да је у овим догађајима потегнут
крупан филолошки проблем; питање националних
писама; Срба и Хрвата. Тај проблем има и научну и
политичку, па и религиозну, страну. Зато што је тако
комплексан, он и не представља нешто ново. Бар мене
подсећа највише на један општепознати догађај из
17. века, на време рађања модерне науке. Познато
је како творац хелиоцентричне теорије, Никола Коперник, није смео за живота да објави своје откриће да
се Земља окреће око Сунца. Јер је знао да је ово откриће у супротности са догмом Римокатоличке цркве по
којој је Земља у центру васионе и да се Сунце окреће
око Земље. За разлику од Коперника Ђордано Бруно
се усудио да брани сличне ставове. Зна се по коју
цену. Био је осуђен да буде спаљен на ломачи. Галилео Галилеи је имао исте ставове као и Коперник
и Бруно. Постоји прича да је попустио пред претњама
и одрекао се својих ставова. Али је ипак изговорио
реченицу за памћење: „Ипак се окреће”. Што значи:
јача је научна истина од оне политичке и црквене.
Разумем донекле новинаре, и из Србије и из Хрватске,
што поводом догађаја у Вуковару пишу и говоре нешто
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што није добро, јер није истина. Мање имам разумевања за научнике и из једне и из друге земље. И пред
очима и ушима научника употребљава се израз „двојезичне табле”. Тај израз сугерира став да је нешто
на тим таблама написано на два језика, дакле на
хрватском и на српском. А то је нешто што не стоји.
На таблама се стварно налази нешто што је различито.
То су писма: латиница и ћирилица. За ту чињеницу
тачна је констатација само да су оне двоазбучне, а
не двојезичне.
Да наведем пример, моја прва објављена књига,
збирка песама Блокада (1967) штампана је латиницом;
друго њено издање објављено је ћирилицом (2009).
Слично је и са књигом научног карактера, Методологијом проучавања књижевности. Њено прво издање
објављено је латиницом (1985); друго издање ‒ ћирилицом (2000). Тврдња да су поменуте књиге писане
на два језика, на хрватском и српском, бесмислена
је. Још мање има смисла да су оне преведене са хрватског на српски. А то што сам рекао за моје књиге
могао бих да кажем и за неке од најпознатијих српских
писаца: Црњанског, Андрића, Селимовића, Ћосића,
Киша. Готово да нема ниједног значајнијег српског
писца чији текстови нису штампани латиницом. Можда
би неком било мило ако би се рекло да су ти текстови
писани на хрватском језику. Али то, разуме се, није
истина.
Шта је важније, језик или писмо?
Као и други српски писци пишем језиком наслеђеним од предака, дакле, српским језиком. У том
погледу моја истина се разликује од оне познате
Крлежине изјаве: да он одувек пише истим језиком
који српски писци називају српским, а хрватски
хрватским. Истина је да је Крлежа стварно писао

8

језиком којим пишу српски писци, дакле српским.
Али је истина да је писао и хрватским језиком, којим
српски писци нису писали. Нико од српских писаца
није писао језиком којим су писане Баладе Петрице
Керемпуха, дакле хрватским.
Што се мене тиче, ја сам већ у основној школи,
у Топлици, научио оба српска писма, и ћирилицу и
латиницу, и то тим редом. Али сам прво набавио латиничку писаћу машину, а тек после сам набавио и ћириличку. Једно време сам употребљавао час једну,
час другу. Откако се служим компјутером, на тастатури
пишем латиницом, а на екрану добијам ћириличка
слова. Подсећам на једну познату чињеницу: наши
неписмени преци створили су српску народну књижевност. Друго име за ту књижевност јесте усмена
књижевност. Ова књижевност, и усмена и писана,
створена је на једном од словенских језика. Ти језици
су се различито класификовали. У почетку су се делили на северозападне и југоисточне. У северозападне
су спадали пољски, чешки, словачки, словеначки и
хрватски. У југоисточне руски, белоруски, малоруски,
бугарски, српски. Та подела је прављена по критеријима
језичке сродности. Данас је уобичајенија подела ових
језика по географским критеријима: на западнословенске, источнословенске и јужнословенске. Најбоље
је имати у виду и једне и друге.
Што се писама тиче, ту прича није коначна. Још
увек је на делу став да су два Грка, Ћирило и Методије,
створили писмо за Словене. Неспорна је чињеница
да су они са подручја Балкана дошли да шире писменост
на подручје Паноније, а то значи на подручје Западних
Словена. То писмо је могло бити или глагољица или
црквена ћирилица. Тврдити да та писма нису и културно добро било ког од западнословенских народа
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не одговара ни истини ни стварности. Ћирило и Методије деловали су у 9. веку пре него што је у 11. дошло
до поделе словенских народа на западну и источну
цркву. Припадници западних словенских народа прихватили су латиницу за своје језике и књижевности,
а источни су прихватили ћирилицу. Тако је испало
да половина словенског света пише латинским
писмом, а друга половина словенским. А што се
Срба тиче, ова подела на источну и западну цркву
поделила је српски народ некако по половини. У
тексту Патриотске фантазије једног Словена
Јернеја Копитара из 1810. представљају се сви словенски народи, а међу њима и Срби. Копитар прво
представља Србе римског обреда, а потом Србе
грчког обреда. А што се писама тиче, он каже да
Срби имају три писма: глагољицу, латиницу и ћирилицу.
Вук Караџић је, што се писмености тиче, имао
у виду три врсте Срба: и неписмене, и оне који су
писали латиницом, и оне који су писали ћирилицом.
Писмени Срби православци су писали ћирилицом,
писмени Срби католици су писали латиницом, а Срби
муслиманске вероисповести у то време такорећи нису
имали писмену књижевност на свом језику. Вук није
створио ћирилицу којом се данас служимо. Он је само
довршио процесе у усавршавању тога писма које су
пре њега учинили Орфелин, Мркаљ и Лука Милованов.
Ћирилица којом се данас служимо, стварно је кодификована у Вуковом Српском рјечнику (1818). Али
је тамо, међу другим писмима приказана и српска
латиница. Везивати Вука само за ћирилицу значи
упуштати се у фалсификате. Да би се о томе могло
говорити потребно је имати у виду битан Вуков став
да Срба има три вере. Подвала је ако се мисли да је
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Вук сматрао да постоје Срби римског закона, а да
они немају писану књижевност.
Откуда онда став да је латиница којом се
данас служимо по пореклу хрватско писмо?
У десетак објављених књига бавим се тим проблемом. Само обнављам ставове првих слависта и
Вуков став да Срби имају свој језик, а Хрвати свој.
А да бисте се у тако нешто убедили неће вам бити
потребне библиотеке књига; довољно ће бити само
неколико. Ако узмете Гајеву књижицу Кратка основа
хорватско-славенског правописања (1830) моћи ћете
да видите како је писао један чувени Хрват на хрватском језику, односно како је тај хрватски језик изгледао. Ако затим узмете Рјечник хрватског језика Ивана
Броза и Фрање Ивековића (1901), видећете нешто
посве друго. У тачки 10. предговора ове обимне књиге
јасно се каже да је тај Рјечник настао на корпусу дела
Вука Караџића, Ђура Даничића, Његоша и Милана
Ђ. Милићевића. Очигледно је ту језик српских писаца
само преименован; дато му је име хрватски језик. То
уопште није ни скривено. У истој тачки се каже да
му се даје име хрватски језик зато што су га правили
Хрвати. Стварни аутор тога Рјечника је Иван Броз.
Посао који је он почео, довршио је његов ујак каноник
Ивековић. Броз је познат по још два слична потеза.
Направио је Хрватски правопис (1892) на основу
корпуса Вука и Даничића. Моји студенти су се смејали
над показаним Рјечником и Правописом и над њиховом аргументацијом. Броз је почео да издаје и едицију
Хрватске народне пјесме. У раздобљу од 1894. до
1941. објављено је десет томова ове едиције. О чему се
ради, најбоље ће се видети у књизи Хрватске народне
пјесме о Марку Краљевићу. То су и по језику, по стиху
и по темама, исте песме као и оне из Вукових збирки.
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Дакле и ту су српске песме дате под хрватским именом. Да се слично поступило по песмама из Ерлангенског зборника, које је скупљао један Немац, испало
би да су то немачке народне песме. У случају назива
хрватски језик из Брозових потеза ради се једноставно
о простом простачком преименовању. Иста логика
је на делу још од Илирског покрета. Српски језик
се преименује у илирски, како га је називала званична
Аустрија. Затим се илирски преименује у хрватски
или српски; најзад се овај двонационални језик преименује у једнонационални: у хрватски. Српски филолози су остали углавном неми пред тим гестовима.
А какви су резултати оваквог преименовања, воде
ка трагичним подсећањима. Моја дијагноза јесте:
српске националне институције су најслабија тачка
српског народа! Другим речима, српски народ је
баш у њима обогаљен. Оне не чине баш оно што треба
да чине. Трагична је истина да српски идентитет нема
ко да брани. Кад председник Републике Србије тражи
ослонце у Академији наука и у Матици српској, он
тражи ослонце на трулим даскама. Највећи доказ
је стање српског народа. Службе које би требало да
га опомену већ од Титових времена не раде у интересу
српског народа.
Ко је створио данашњу латиницу, ону којом
су се служили Срби, Хрвати и Словенци и други?
Годинама сам мислио да на то питање имамо
јасан научни одговор. Ово писмо је створио Људевит
Гај у Краткој основи хорватско-славенског правописања (1830). Тако пише у делу Милорада Живанчевића ‒ Илиризам (1975) које је објављено 70-их
година 20. века у репрезентативној едицији Повијест хрватске књижевности. Новосадски професор
Живанчевић вероватно још увек важи за најбољег
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познаваоца илиризма. На основу тога је рано стекао
звање члана ЈАЗУ, данас ХАЗУ. Вероватно они који
по градовима у Хрватској данас ратују за хрватски
језик и хрватско писмо, нису схватили да су обманути
и да иза те обмане стоји кроатистика. Језик који зову
хрватски није њихов, а није њихово ни писмо које
представљају као своје. И језик и писмо су српски.
Они су језик и писмо Срба католика. Али Срба католика, такорећи, више нема; сви су претворени у
Хрвате. Подвала се десила не само Србима, већ се
десила и Римокатоличкој цркви. У питању су саме
основе ове велике цркве. Кад је допустила да јој се
то деси, Римокатоличка црква више није универзална. Поткопана је њена универзална основа. Са
српске стране још увек нема ко да јој то каже. А
здушно се чини све да се ставови присталица Покрета за обнову србистике не чују.
Радећи на књизи Српска писма (2006, 2009) морао
сам да дођем и до поменуте Гајеве књиге. Пошто је
нисам нашао на простору бивше Југославије, нашао
сам је у Сечењијевој библиотеци у Пешти. Два пута
сам ту Гајеву књижицу прештампао; она има само
28 страна. Из објављеног оригинала постаје јасно да
је Гај стварно створио латиницу за хрватски језик,
и да се тај језик доскора третирао као кајкавско наречје српскохрватског језика. Латиница коју је Гај
створио била је примерена језику који се тада звао
хрватски језик. Седам карактеристичних слова тога
писма разликују се од латинице којом се служимо,
а која је примерена српском језику. Кајкавски чак
и нема гласове ћ и џ. Испало је да израз гајица никако
не одговара за латиницу којом су се служили народи
на подручју бивше Југославије. То писмо је ипак резултат избора оних који су писали на српском језику,
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којима је, дакле, српски матерњи. У данашњем облику
то писмо је кодификовано деловањем српских филолога Вука и Даничића. О свему томе више сам писао
у књизи Срска писма, а накнадно у књизи Биљане
Живковић, О српском питању ‒ Разговори с Петром
Милосављевићем (2012).
Проблем, указујете, и даље постоји.
У другом издању моје књиге Српска писма дат је
један нови прилог, којег у првом издању није било:
одломак из књиге Српска писменица Јована Илића
(1860). Јован Илић, отац Драгутина и Војислава Илића,
био је у своје време чувени песник и државник, један
од оних који су повратили на престо кнеза Милоша
(1858). Ипак, своју књигу није могао да објави у Србији,
јер је у њој заступао ставове Вука Караџића, а Вуков
правопис ће у Србији бити одобрен тек четири године
касније (1864). Део ове књиге је посебно значајан
за тему о којој говоримо. У њој је Илић представио
два српска писма. Прво је представљено Писмо Срба
источне цркве. То је ова данашња ћирилица. Затим
је представљено и Писмо Срба западне цркве. То је
ова данашња латиница. Само је слово ђ писао као
dj, а не као đ. Писао је исто онако као што странци
пишу једно наше презиме: Djoković.
Ако се упитате шта је било са Србима западне
вере, лако ће се добити одговор који гласи: они су
се претворили у Хрвате, претопили у Хрвате, кроатизирани су. Само годину дана после Илићеве Српске
писменице објављен је један чланак Винка Пацела
који сам, такође, пренео у мојој књизи Српска писма.
Овај чланак значајан је због тога што показује на
каквој или којој се теоријској основи десило кроатизирање Срба западне цркве. Пацел у свом тексту заступа став да су Срби и Хрвати један народ по језику,
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али су два народа по вери: па су тако Срби православци,
а Хрвати католици. Такође Пацел износи и став да
су, по писму, Срби и Хрвати ‒ два народа. Срби су
они који пишу ћирилицом, а Хрвати они који пишу
латиницом.
Овај Пацелов чланак преузео сам из књиге Виктора Новака Вук и Хрвати (1976) који је објављен у
Српској академији наука и уметности чији је Новак
био угледни члан. Сам Пацел је био прво присталица
Илирског покрета, али и потписник Бечког договора
(1850). У тексту овог Договора не помињу се ни Срби
ни Хрвати, већ се помиње само један народ који има
две вере, источну и западну, као код Јована Илића.
Ватрослав Јагић ће касније, посебно у Историји словенске филологије (1910) наметнути интерпретацију
да је Бечки договор био договор Срба и Хрвата око
заједничког књижевног језика. Такво тумачење једноставно не одговара истини. Међутим, неодговорни
српски лингвисти, који су следили Јагића, прихватиће
безрезервно ову његову интерпретацију. Павле Ивић
ће ићи чак толико далеко да ће износити став да је
сам Вук у Бечком договору ставио потпис испод текста
да су Вук и Хрвати исти народ. Таква тврдња је, разуме
се, без основа. Без основа Ивић своје немишљење
приписује Вуку.
Први Ваш текст у којем се фактички износи
програм обнове србистике има наслов „Српски национални програм и верско питање”.
Он је први пут објављен 1994. у Хришћанској мисли,
ваљевском часопису који издаје СПЦ. Тај податак је
важан: јер је овај програм практично добио место у
значајном гласилу једне од великих институција српског народа: од гласила СПЦ. Исти чланак је годину
дана касније био штампан у мојој књизи Српска
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књижевност и српски национални програм, која је
објављена у Приштини. Све што сам касније чинио,
али и што су чинили моји блискомишљеници окупљени око Покрета за обнову србистике, заснива се
на том ставу, кључном: да су Срби мултиконфесионалан народ. То је био и један од кључних Вукових ставова и један од кључних ставова србистике. Супротан
том ставу је став Винка Пацела, односно хрватске
идеје југословенства: да се народи идентификују на
основу вере, а не на основу језика. Покрет за обнову
србистике, од свог проглашења (1997) води битку за
поштовање Вукових ставова, односно ставова европске филологије, који су стари више од 200 година.
То је практично битка за опстанак српског народа.
Српским првацима и у филологији и у политици никако, међутим, да постане јасно да је српски народ
све стратешке битке губио прихватајући хрватски
програм југословенства и ставове који произилазе
из сербокроатистике.
У овом тренутку се опет бије важна битка за опстанак остатка српског народа у Републици Хрватској.
На основу информација са разних телевизија о оним
„двојезичним таблама”, јасно испада да Срби у овом
тренутку губе битку. А губе је зато што се Србима из
Хрватске здушно нуди помоћ из Србије, од организација
такозваних ћириличара. Ови ћириличари јавно и јасно
заступају тезе Винка Пацела, односно идеолога хрватске идеје југословенства, да је ћирилица српско писмо,
а латиница хрватско. Резултат такве помоћи је видљив.
Показује се да се међу онима који се осећају Хрватима,
а којима се и српски језик, и српска латиница, приказују као хрватски, налазе они који настоје да истребе и оно мало света који се у Републици Хрватској
још осећа Србима, а свој идентитет везује за ћирилицу
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и православље. Може се само претпоставити да би
ситуација у овом погледу била другачија да се
одговорни чиниоци у Србији другачије понашају.
Била би другачија само ако би се преко свих средстава масовних комуникација из Србије казала пуна
истина о језику и писму. Свеколика јавност, и у обе
државе и у свету, требало би да зна о чему се стварно
ради. Вероватно би то охладило главе актера за уклањање „двојезичних табли” кад би схватили да су то
двоазбучне и на српском језику и на српским писмима. И да су језик и писмо који се говори у овој Републици тековина и Срба католика и Срба православаца, а да није тековина етничких Хрвата. Све то
што казујем чиним као онај апостол науке, Галилеј,
који је рекао: „Ипак се окреће!”
Истичете да оно што је било не треба заборавити. Од историје треба учити на грешкама.
Срби православци у Босни и Херцеговини, на
почетку последње деценије 20. века, на пример,
схватили су да у новој невољи не треба више да се
деле на партизане и четнике, већ да ове немиле поделе заобиђу. Верујем да истојезичници на истом
подручју, што значи да етнички Срби православци,
Срби муслимани и Срби католици треба да избегну
будуће сукобе јер је јасно да су сви заједно постали
губитници. Верски ратови нису наша специфичност;
водили су се у прошлости у највећим западним
земљама и код најразвијенијих западних народа:
Енглеза, Немаца, Француза. Па је најзад код свих њих
нађен модус вивенди, у виду верске толеранције а
неговања језичке истоветности. Тако нешто следује
и нама да на овом терену учинимо. И идеје и програми постоје. Треба само да се нађу снаге које ће
прегнути да се и код нас оствари оно што већ постоји
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свуда другде у Европи. Недавно сам на једном
симпозијуму у Београду, после једног реферата пуног
инвектива против католика и католицизма, питао
реферанта, да ли зна да у Србији постоји један једини
споменик некој страној земљи? Морао сам, најзад,
да саговорника подсетим на нешто што сасвим сигурно зна, али што је и њему, али и многим другим
Србима, у свести затрпано. На најглавнијем месту
на Калемегдану постоји величанствен Споменик захвалности Француској, са јасно написаном поруком да
треба да волимо Француску као што је она волела
нас. Французи су у већини католици, па је и њихова
држава католичка. Мој деда је учествовао у свим ратовима за ослобођење од 1912. до 1918; што значи да
је био и солунац. Моја породица није једина у Србији
у којој су усађена франкофона осећања, што значи да
таква осећања никако нису антикатоличка. А пошто
сам рођен у Топлици, подручју које је и у Првом и у
Другом светском рату било под бугарском окупацијом, страх од терора није био усмерен према људима
друге вере, већ друге нације, нације која је била
окупаторска.
Ове чињенице не треба превиђати. У неким подручјима у којима живи српски народ, као што је било
у Срему, одакле потиче моја супруга Вера, невоље
су се увећале зато што су окупатори, усташе, били
и друге вере. Иако су у већини истојезичници са
Србима православцима, од ове популације, у духу
хрватске идеје југословенства, морали су да буду третирани и као припадници друге нације, дакле само
као Хрвати. Чак су своје хрватство морали на патолoшки начин да доказују. Политика братства и јединства, коју је у духу хрватске идеје југословенства, на
челу победничког партизанског покрета водио Тито,
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није решавала проблем, јер није водила ка верској
толеранцији, као свуда у Европи. Она је проблем само
продубљавала. Убрзо после Другог светског рата
појавила се обимна књига Виктора Новака Magnum
crimen (1948). Главног кривца за сва зла на подручју
Независне Државе Хрватске она је нашла у Римокатоличкој цркви. Један од главних резултата те књиге
и идеологије која је стајала иза ње јесте да се практично
доврши процес кроатизације Срба католика. То другим
речима значи: учињено је да Срба католика практично
нестане, а да Срби као народ натоваре великог противника: Ватикан, а преко њега и цео католички свет.
А кад су Срби католици постали главни противници
Срба православаца, лако је било у истом пакету направити њихове противнике од Срба муслимана. Кад
се све то има у виду, никако се не треба чудити ономе
што се Србима на крају 20. века десило. Све што им
се десило заметнуто је већ у оној клици хрватске идеје
југословенства, која је, у основи патолошка. Примените њен модел на друге земље, па ћете видети
шта ће настати.
На шта остатку од Срба као мултиконфесионалног народа треба указати?
Мој став о том питању остаје непромењен. Теоријски је јасан; треба се вратити србистици, једној од
легалних дисциплина у систему националних филологија. По том ставу било је и мора да има Срба различитих вера: и православаца, и римокатолика и муслимана. То не значи да треба аболирати за злочине
припадникa било које религије, па ни римокатоличке.
Али треба поћи од очигледних чињеница: Срби су
једини народ на Балкану који је у прошлости имао
једну од највећих титула у хијерархији римокатоличке
цркве, титулу примаса српског. На то је Ватикан
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подсетио 1900. први човек Црне Горе кнез Никола
Петровић Његош и добио званичан одговор из
Ватикана да Срба католика има, чак да их има у 12
бискупија. О томе је писао Љубомир Дурковић Јакшић у књизи Србија и Ватикан (1804‒1918). Кад би се
опет Ватикану поставило то питање, он би се нашао
у ситуацији да расветли случај да је цела једна католичка популација (Срби католици) претворена у
Хрвате. То је чињеница пред којом се мора замислити цео католички свет, а не само они у Ватикану.
Пред нашим очима, у доба Титове Југославије,
нису нестали само Срби католици, већ је нестала и
читава једна популација, нестали су и Срби муслиманске вероисповести. За време мог служења војне
обавезе 1964‒65. било је још у мојој чети неколико
муслимана који су за себе говорили да су по националности Неoпредељени. То су били моји четни
другови чији је матерњи језик био исти као и мој,
али се тај језик у оно време звао српскохрватски.
Зато су и били стављени у ситуацију да се не опредељују ни као Срби, ни као Хрвати, већ су изабрали
да буду неопредељени. У књизи Пере Симића Тито –
феномен 20. века (2009) дају се подаци о третирању
популације муслиманске вероисповести за територију целе Југославије. Каже се да је било око 800.000
неопредељених, око 160.000 Срба муслиманске вероисповести, 16.000 Хрвата муслиманске вероисповести.
Можемо се, евентуално, задовољити одговором
да су се оних 800.000 претворили у неку посебну нацију. Ако се, међутим, будемо понашали одговорно
према свом народу, природно би било да се постави
и овакво питање: шта је било са оних 160.000 Срба
муслиманске вероисповести? Где су нестали? Одговор
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на то питање је познат, иако озбиљно није разматран.
Колико знам, ниједна српска институција га није
разматрала. Ова популација је прећутана као да је
није ни било. На питање: да ли је то био грех? Мој
одговор је да јесте.
Још темељније него са Србима муслиманима
десило се и са Србима католичке вероисповести.
На крају Другог светског рата билa је потпуно јасна
слика физичког геноцида почињена над Србима
православне вероисповести од стране Независне
Државе Хрватске. Али не треба превидети и удео
кривице српског естаблишмента у разним политичким и верским структурама. Овај естаблишмент
није постављао питање нестанка Срба католика,
њиховог масовног претварања у Хрвате. Ни тај чин
није прошао без освете. На рачун Србије стигла је
при крају 20. века тужба из Републике Хрватске
за почињени геноцид. Верујем да је тако обликована
тужба неоснована. Сматрам, међутим, да српски
прваци носе дубоку кривицу зато што су прихватили
хрватску идеју југословенства, а одбацили своју идеју
о односима међу словенским народима на Балкану.
То је њихова главна кривица, кривица националних
лидера Срба, руководилаца националних институција. Све што им се после дешавало последица је
те грешке. Та идеја је у корену брисала из корпуса
српског народа све друге верске популације, осим
православаца. Верски рат на простору бивше Југославије је само последица једне наопаке концепције.
Та концепција није српска. Нажалост, некадашња
српска официјелна елита ту концепцију је прихватила и углавном је доследно спроводи. Понаша се
као да властиту концепцију никада није ни имала.
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Питање о којем расправљамо тиче се идентитета.
О овом проблему разговарамо у тренутку када
званична Србија чини напоре да задовољи све критерије да уђе у Европску унију. Или како се то каже:
да уђе у Европу. Колико знам међу овим критеријима
и не спомиње се проблем о којем говоримо. Не каже
се: Србија треба и у погледу вере да се понаша као
и друге европске земље и народи. Али јој се то право
и не оспорава. На самим је Србима да одлуче како
ће се понашати: по европским моделима, или по моделима који је за њих пројектовала хрватска идеја
југословенства.
Лакше ћемо се разумети, ако подсетим да се питањем идентитета као стручњак бавим деценијама.
Чиним то као професор методологије и професор
теорије књижевности. Метод којим се притом служим
је јасно експлициран. То је метод дијалектике конкретног тоталитета. Тим методом се служим и кад се
бавим појавама као што су трохеј, десетерац, метафора, иронија, лирска песма, роман, опус неког писца
или национална литература. Све те појаве су конкретни тоталитети. Све оне имају тачно одређено
место међу другим појавама. Сасвим је конкретна
појава чињеница да нека популација створи један
језик и да говори тим језиком. Таква популација
може бити састављена и од мушкараца и жена,
старих и младих, мудрих и блесавих, добрих и
лоших, али и припадника разних вероисповести.
Језик је оно што их повезује и што од њих чини
језичку заједницу. Чињеница да је та популација
створила тај језик, чини ту заједницу не само комуникативном, већ и етничком. Старо словенско и
српско име за такве заједнице било је језици. Израз
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језици, са старих текстова, данас се обично преводи
изразом народи. Народи се, при томе, третирају као
језичко-етничке заједнице.
Опис који је управо дат односи се на све европске
народе. Такву концепцију је код Срба најексплицитније изражавао Вук Караџић ставом о Србима
три вере. Али такву концепцију је пре њега изражавао
и Доситеј Обрадовић. Та концепција је у Писму Харалампију дефинисана реченицом која гласи: „Закон
и вера се може променити, али род и језик никада”.
Исту концепцију је у пракси примењивао и Свети
Сава. То закључујемо по гестовима које је чинио.
Срби су у 20. веку преузели велики грех прихватајући хрватску идеју југословенства која такву концепцију негира. По тој концепцији ствари су окренуте
на главу. Језичко-етничке заједнице се стављају у
задњи план, или се негирају. А у први план избијају
верске заједнице. Тако смо добили нешто чега другде
у Европи нема: да се на простору бивше Југославије
језици идентификују по верским заједницама. На простору Босне и Херцеговине то се најјасније види.
Испало је да се на том простору више не говори једним
језиком, већ да се говори различито: свака верска
заједница има свој језик. Пошто на овом терену има
три верске заједнице, заједнице православаца, католика и муслимана, испало је да постоје три језика.
За исти језик ранијих деценија била су већ обезбеђена
два национална имена: српски и хрватски. Тотализација је захтевала да и трећи језик верску суштину
замени изразом који бар на површини верско ставља
у други план. Тако је настао израз бошњачки језик
који практично означава језик муслимана. Нико у
Европи, ка којој стремимо, тако не ради!
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Може ли се говорити о истинитим и лажним
идентитетима?
Управо о томе говоримо. Свети Сава, Иван Гундулић, Његош, Андрић, Меша Селимовић, писали су
својим језиком, језиком својих предака. На основу
те чињенице можемо да закључимо да су припадали
истој језичко-етничкој заједници; другим речима природно је да припадају истом народу, српском, односно
српској књижевности. То је један ниво њиховог конкретног идентитета. Ова чињеница не оспорава њихов
религиозни идентитет, нити пак припадност разним
стилским оријентацијама (средњи век, барок, романтизам, модерна, савремена књижевност). Не оспорава,
такође, ни њихов властити језички идентитет. Није
баш исти језик Црњанског и Андрића. Нормално је
да се у језичком изразу све региструје па и то да је
један од њих Банаћанин, а други Босанац, један православац, а други католик. Ако ове ставове проверите
код других европских литература, на пример, на немачкој, добићете сличне резултате. Али је код њих
ситуација нормална. На терену БХС језика, међутим,
није. Патологија настаје кад идеолози и филолози
почну да крше принципе ради властитих интереса.
Неке од тих примера сам већ навео: кад се усваја
Хрватски правопис рађен на корпусу дела Вука Караџића и Ђуре Даничића, или кад се прави Рјечник
хрватског језика на основу дела Вука Караџића,
Ђуре Даничића, Његоша и Милана Ђ. Милићевића,
дакле све самих српских писаца.
Крајем 2013. десио се у Новом Пазару овакав
случај. Ђаци неке школе одбили су да слушају
наставу на српском језику. Хоће да имају наставу на
босанском, или на бошњачком. Иза таквог става стоји
Бошњачко национално веће. Мој став о овом случају
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је отприлике овакав: незамисливо је да се таква
појава деси у било којој европској земљи. Излаз из тог
патолошког стања није да се европске институције
зову у помоћ. Јер у њима има много оних који се
понашају у духу српске народне пословице: да је
добро ако комшији цркне крава. Срби, као целина,
сами треба да понесу одговорност за свој народ
било које вере био. А при томе морају да се понашају у складу са европским правилима. У конкретном
случају од њих се тражи да дају јасан одговор о томе
где су се дели Срби муслиманске вере?
Где смо сада као народ?
То питање се тиче стања свести, али има везе
и са одсуством оне дисциплине о Србима, србистике.
Оно се најбоље може видети на примеру посета
Србији, у јесен 2013, двојице председника суседних
држава: председника Мађарске Јаноша Урбана и
председника Републике Хрватске Иве Јосиповића.
У Чуругу, у Бачкој, приређен је сусрет председника
Србије Томислава Николића и председника Мађарске и обављен је цивилизацијски чин одавања поште
за неправедно уморене Србе и неправедно уморене
Мађаре у годинама Другог светског рата. Господин
Урбан је говорио мађарским језиком, дакле језиком
којим се говори у Мађарској, али и језиком којим
говори мађарска мањина у Србији. Ничега није било
нејасног у настојањима два државника да се односи
између два народа поставе на здраве основе и да се
постигне помирење два народа. Председник Србије
Томислав Николић је истом приликом говорио својим
језиком, српским. И у третману два језика све је било
јасно и чисто.
Некако у то време председник Николић и председник Јосиповић нашли су се у селу Таванкут, на
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северу Бачке. То је село, колико знам, насељено превасходно Буњевцима од којих се многи изјашњавају
као Хрвати. Право је ове популације да се национално
определи како хоће. Али као филолог по професији,
нисам могао да не приметим да су господин Николић
и господин Јосиповић ипак говорили истим језиком.
У третману тог језика, међутим, није све било како
би требало да буде по европским стандардима. Слушао сам, после тога догађаја, интервју са господином Јосиповићем на Радиотелевизији Војводине, и
то у емисији на хрватском језику. Колико сам могао
да приметим, и председник стране државе и млада новинарка, која је грађанин Србије, понашали
су се као да говоре на хрватском језику. У разговору су се дотицали и догађаја око „двојезичних”
табли у Вуковару. Председник Јосиповић се похвалио
како он особно зна ћирилицу и осуђивао је своје
сународнике који се, у његовој Републици, према
овом писму понашају противзаконито. Али је ипак
показао и да се према латиници која се у његовој
Републици употребљава, односи као према хрватском
писму. А тако се односио и према језику којим он
говори.
Исте јесени у Призрену је боравио председник
Турске Ердоган и изговорио је реченицу: „Косово
је Турска и Турска је Косово”. На ту изјаву реаговали
су српски званичници. Нисам приметио да је ико јавно
у Србији имао примедбе на посету председника
Јосиповића. Чињеница је да господин Јосиповић
није ничим драматичним прекршио уобичајене
дипломатске манире. Али је, ипак, учинио нешто над
чиме би требало да се забрине српска страна. Он је
у нашој земљи говорио српским језиком, а према
том језику се односио као да је хрватски. Једно од
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српских писама, ћирилицу, третирао је као српско
писмо, а друго латиницу, третирао је као хрватско
писмо. Чинио је тако у тренутку када се та теза и
званично протура, тј. кад се протура теза да све што
је написано ћирилицом српско је, а све што се напише
латиницом да је хрватско. Кад се идеје које стоје
иза тога геста пренесу на стварност, онда је нормално да се схвати да је у Србији на делу политика
по којој је већ сада половина Србије (она која пише
латинициом) у ствари хрватско власништво.
Констатација коју сте изрекли јесте ‒ да је
по третману који је на делу, половина писменог
материјала Србије ‒ хрватско „власништво”!?
Познате су ми процене Друштва „Ћирилица” да
је у Србији у 47 одсто случајева у употреби ћирилица.
Чини ми се да су те процене реалне. Прихватљив
ми је став који се шири да треба све учинити да се
ћирилица не изгуби, већ сачува као битна вертикала
српске културе. Свако на мојим књигама може да
провери како се према чувању ћирилице односим.
Већина мојих књига штампана је ћирилицом. Важно
је ипак да кажем: да ми је у целини прихватљив
традиционални став српске филологије да Срби имају
два писма: данашњу ћирилицу и данашњу латиницу.
А да ми је уопште неприхватљив став Винка Пацела,
који је уграђен у политику хрватске филологије: да
је српско писмо ћирилица, а хрватско латиница.
Очигледно је да лоше услуге српском народу чине
тзв. ћириличари који заступају хрватске тезе о томе
да је латиница којом се служимо хрватско писмо.
Последице видимо у третману ћирилице, пре свега
у Хрватској.
Згрожен сам над третманом који Телевизија Војводине и Телевизија Србије имају према догађајима у
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Републици Хрватској поводом прогона ћирилице. Ови
јавни сервиси свих грађана не знају шта говоре кад
кажу да су тамо у питању „двојезичне табле”. Кад
би уредници Телевизије Србије на пример гледали
старе емисије Телевизије Београд у емисијама Трезор
запрепастили би се кад би схватили колико је прелепих
емисија титловано латиницом. У терминологији њихових садашњих емисија, то би значило да су те емисије биле на хрватском језику. Слично немишљење
неодговорних на одговорним местима неко је скупо
плаћао. И животима и здрављем и имовином.
Шта да кажемо о ставу да је латиница алтернативно српско писмо?
Мој блискомишљеник, проф. Радмило Маројевић,
инсистира на том изразу, иако, као и ја, сматра да
Срби пишу и ћирилицом и латиницом. Најближе значење латинском изразу alternativa је српски израз
наизменичан, измењив. Значење овог израза примио
сам из области позоришта. Каже се, на пример, да
глумица или певачица та и та, игра у алтернацији
са глумицом или певачицом том и том. Једна од њих
ипак прва има премијеру. За мене је прво од два садашња писма и историјски и лично, ћирилица. Знам
и за случајеве да многи моји сународници дају
предност латиници. Сматрам да је у пуној мери
постигнут један од закључака Бечког договора који
се тиче једног народа различитих вера: да се исти
текст може изразити на оба писма, преносити с
једног на друго писмо. Хвала Богу, и хвала Вуку!
Једна од Ваших битних књига јесте „Увод у
србистику”.
Ова књига настала је на основу мојих предавања
постдипломцима и редовним студентима у Новом
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Саду, Приштини, Никшићу, на Палама и у Бањој Луци.
Има два издања: оба на 598. страна. Та књига је и
историја српске филологије. Сви битни односи Срба
са другим народима немају филолошку основу, али
са Хрватима имају. Греше историчари који се баве
српско-хрватским односима игноришући ту основу.
Она је за односе два народа најбитнија. Треба поћи
од чињенице да се србистика, као дисциплина, јавила
у процесу израстања европских филологија, а поготово
словенских народа. То је било концем 18. и почетком
19. века. Њена историја је занимљива, драматична.
Ове године навршава се равно 200 година како је (колико ја знам) први пут употребљен израз за тематско
подручје којим се она бави, израз serbica (између осталог поред тематских целина које се зову russica, bohemicа, polonica, croatica). То је било у другом тому зборника Slavenka које је приредио Јозеф Добровски, а
који је изашао 1814. године. О том догађају се више
говори у Уводу у србистику, а још прецизније у мом
реферату Романтизам и славистика, који је објављен
у мојој књизи Блок за српску идеју (2012).
О пројектима за обнову србистике
Има ли данас решења за србистику?
Ако гледамо само на то како се Република Србија
и српске националне институције односе према
научној дисциплини о Србима, одговор је поразан.
Јер гласи ‒ излаза нема. Ако се, међутим, обрати
пажња на то шта се десило у постјугословенском
периоду у области националне науке о Србима, онда
се слика из основе мења. Показује се јасно да на
филолошкој сцени српског народа постоје две
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тенденције. Једна је она која је присутна у националним институцијама, а друга је она која се јавља у
виду Покрета за обнову србистике. Бар ова друга тенденција показује да излаза има, да се и српском народу отварају перспективе сличне онима које имају
просперитетни народи.
Знају ли политичари за те две тенденције?
Тврдим да не знају. Нажалост, политичке снаге на
сцени Србије, до сада нису придавале пажњу Покрету за
обнову србистике, односно филолозима чији се
ставови разликују од ставова официјелних филолога.
То у пракси нису чинили ни медији. Очигледно су
се неке снаге постарале да се игнорише управо тенденција која води ка излазу. Нажалост, политичке
снаге на сцени Србије, немају добру рачуницу кад
главне друштвене проблеме српског друштва своде
на економски криминал и растурање дроге. Иако
су то, неспорно, зла против којих се треба борити.
Али постоје и друга зла, против којих се, такође,
треба борити. Она цветају у областима којима се
баве, или треба да се баве, националне науке. Проблем постаје толико већи што се све ове слабости
показују у образовном систему, дакле, на сектору
који се бави образовањем и васпитањем младих.
Тек се на овом сектору јасно види шта значи то што
се у Србији упорно не институционализује србистика.
Слика стања у овој области је стравична. Питање је
само да ли мислимо да је, на пример, зло ако неко
присвоји милионе динара (долара, евра) или ако неко
младе Србе и младе Српкиње лиши нормалног образовања. Сматрам да обогаљујемо своје младе кад им
не пружамо јасне одговоре на питања шта је то српски
језик, шта спада у српску књижевност, шта је чинило
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и шта треба да чини корпус српског народа. Политичари јасно виде да је почињена велика грешка,
када су распродаване добростојеће фирме, цементаре,
велико национално благо. Виде и да смо доведени
у ситуацију да земљу треба поново дизати. Нажалост,
не виде да је слично нешто учињено и са националним
институцијама: Вуком Караџићем, Матицом српском,
Српском академијом наука и уметности. Све ове институције су, у југословенском периоду, задржале имена,
али променилe садржај. Са промењеним садржајем
оне само симулирају да су институције српског народа.
А стварно су у служби туђих интереса! У медијима
се објављују подаци да Србији прети бела куга, да
млади масовно одлазе из земље, да се Србија депопулише. Греши се кад се разлози за такво стање
траже превасходно у економији. Политичари ни не
покушавају да проблеме траже у накарадно постављеној филологији, оној која се у Србији негује, а
суштински изневерава и српску филолошку традицију, и европска правила и вредности. Не треба
очекивати да ће се стање у Србији битно поправити
ако се акценат ставља само на једну страну проблема, а запоставља друга; она која се тиче стања свести. А то стање би требало и међу Србима да се
ствара као и у другим европским земљама: преко
националних институција и образовног система. Да
би и код нас дало позитивне резултате.
Чиме такво понашање може да се објасни?
У више мојих књига, из чисто теоријских разлога,
бавио сам се једним чувеним текстом, приповетком
Едгара Алан Поа Украдено писмо. Главни проблем
те приповетке је у томе што сви знају да је једно
важно писмо украдено; многи се ангажују да га пронађу, ангажована је и париска полиција. Па ништа.
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Испоставиће се да је главни разлог за то неуспешно
трагање у томе што писмо уопште није сакривено.
Оно је стално било на видљивом месту. Али га
тражитељи баш зато нису примећивали. А нису га
примећивали јер су били усмеравани да га траже
тамо где никако нису могли да га нађу.
Наш главни проблем је у томе што се од Срба,
и то преко њихових политичара и институција, склања
из вида оно што су имали, и што би опет требало
да имају, ако хоће да се понашају као и други европски народи. Србима се, пред очима свих, пред очима
њихових лидера, упорно не дозвољава да имају научну
дисциплину о себи самима. Све могу да имају, али
им се оно најбитније не даје.
Ко то не да?
После свих несрећа које је српски народ доживео
у 20. веку и касније, излишно је питање да ли овај
народ има непријатеља. Али српски непријатељи
неће испољити непријатељски однос према Србима
само тако што ће им земљу бомбардовати или им
уводити санкције. Потрудиће се чак и да бомбардовање аранжирају, и да непријатељске гестове према
Србима чине други, макар и на властиту штету.
Природно је да српски непријатељи знају да се највећа штета овом народу може начинити преко
српских првака, односно најгласовитијих Срба. Довољно ће бити ако се учини да они стварно не виде
оно што треба да виде и да не знају оно што треба
да знају.
Упорно, вишедеценијско одвођење Срба од стварних проблема, део је политичке вештине српских
непријатеља. Те вештине се стичу и изучавају као
што се, на пример, ратоводство изучава на војним
академијама. У ове вештине спада и коришћење
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техника за неистинито приказивање стварности.
Треба се зато подсетити израза „Потемкинова села”
који се везује за представу коју је кнез Потемкин
хтео да има руска царица Катарина о животу сељака
у свом царству. Сећам се како је друг Тито, поводом
једног „спонтаног бунта радника” негде у Словенији,
поручио словеначким руководиоцима да је и сам
много сличних „спонтаних бунтова радника” организовао у предратном периоду. А у живом ми је
сећању како је била на много начина аранжирана
популарност друга Тита. У наше време неке организације умеју да организују бескрвне револуције које
се завршавају сменама власти у више земаља. За
српске лидере сасвим је довољно да им се стави повез
преко очију. Видим да се управо тако дешава и у области којом се ја превасходно бавим. Српске лидере,
хипнотисане разним техникама продавања рога за
свећу, лако је навести да отписују читаве делове
српског народа, да благосиљају српске националне
институције, које су се одрицале или одричу читавих
делова српског језика и српске књижевности. Само
посвећенима може да буде јасно шта се у стварности
збива. Ето, где су разлози зашто се не дозвољава
национална дисциплина о Србима, србистика. Довољно је знати да ће се без те дисциплине Србима
битно пореметити имунолошки систем.
Шта да се ради?
Што се мене тиче, верујем да је моје ангажовање
око обнове србистике било оправдано. Наилазим на
јасне потврде да је то чињење потребно. Ево примера,
године 1997, кад је у тада слободној Приштини промовисан Покрет за обнову србистике, однео сам на
конгрес слависта у Будви брошуру са програмским
документима под насловом Обнова србистике.
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Под истим насловом појавила се 2013. обимна
хрестоматија др Душка Певуље из Бањe Луке. Она
је донела по пет текстова Петра Милосављевића,
Радмила Маројевића и Милоша Ковачевића. Али
је у пропратним текстовима показано и како се и
колико идеја о обнови србистике отелотворилo. То
више није пројекција, то су резултати, рекао бих
импресивни. Треба имати у виду да би ти резултати изгледали и много богатији ако би се имали у
виду и прилози других аутора, такође присталица
исте идеје. Покрет за обнову србистике окупио је,
око једне нормалне идеје, мноштво стваралаца из
разних области: лингвисте, литературоведе, политикологе, антропологе, историчаре, филозофе. У три
зборника са Новосадског скупа (2007) има прилога
од укупно 59 аутора. Иако сам међу блискомишљеницима по годинама најстарији, испало је и да сам
залазио у највише области ове дисциплине. Ако се
по нечему издвајам, то су била настојања да се ова
дисциплина представи што шире. Отуда се и јављају
одговори на више релевантних питања, и отуда се
јављају и моји пројекти. И одговори и пројекти се
односе на послове које би требало не само изнова
утемељити, већ и отелотворити. А да би се то учинило, да би идеја о обнови србистике успела, потребно је не само урадити многе послове, него обновити и систем ставова на којима ова идеја почива.
Какав је смисао Ваших пројеката, везаних са
обновом србистике?
Шта значи имати пројекте, нека покаже овај
случај. Дошао шеик Мухамед из Абу Дабија у Србију
на позив политичара Вучића, и понудио 200. 000. 000
долара за радове из области пољопривреде. Српски
званичници су се нашли у неочекиваној ситуацији.
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Морали су да признају да немају пројекте како да
утроше понуђена средства.
У области филологије је ствар другачија. Верујем
да сам, заједно са својим блискомишљеницима,
допринео да се сви важни научни проблеми реше
на коректан научни начин. Али, верујем да је у овој
области учињено и нешто више. Користим прилику
да укажем на један значајан део мога рада, на пројекте. Али и на одговоре који се тичу темеља ове
дисциплине која се бави српским темама. Верујем
да сам, упоредо са другим присталицама Покрета
за обнову србистике, јасно идентификовао проблеме.
Ти проблеми се тичу: а) дефинисања српског народа,
односно српског националног програма, б) дефинисања српског језика, в) српске књижевности,
г) српских писама, д) дефинисања научне дисциплине о Србима, ђ) дефинисања разлике између
српске и хрватске идеје југословенства, е) дефинисања политиколошких основа ове дисциплине,
ж) уређење образовног система посвећеног младима.
Као најстарији међу колегама, блискомишљеницима, учинио сам напор и да ове проблеме не само
решавам, већ да то чиним и са извесним системом.
Да укратко размотримо ове пројекте и резултате. Пођимо најпре од одређења српског народа
и српског националног програма.
Кључеви одговора на то питање везани су са
делатношћу Вука Караџића. Вук се нашао у Бечу
када се рађао један огранак европске филологије,
славистика. У складу са европском филологијом тога
времена и славистиком у настајању, он је дао и све
битне одговоре који се тичу Срба. У низу мојих
текстова, али и текстова мојих блискомишљеника,
констатовано је да су ти одговори били ваљани, и
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у пуном складу са европским стандардима и нормама
које су важиле онда, али које важе и данас. Срби
су, по Вуку, као и други народи мултиконфесионалан народ, јер има три вере: православну, католичку
и муслиманску. На истим принципијелним основама
и Срби имају и свој језик, и своју књижевност, али
и остале карактеристике посебног народа. И Вук се,
у своје време, суочавао са проблемима са којима се
и ми данас суочавамо. А то је постојање разлика
између објективних научних одређења и субјективних настојања појединаца. Са тим проблемом суочавали су се и многи Вукови савременици у Европи.
Српска ситуација ће се посебно искомпликовати тек
у југословенском периоду. Упркос томе, чинили
бисмо огрешења ако бисмо игнорисали принципе
који важе за друге европске народе. У нашем
случају повређивани су и принципи. А то је за
опстанак народа најопсније. Овим питањима највише сам се бавио у књигама и текстовима: Српски
национални програм и верско питање (1994), Српски
филолошки програм (2000) и Срби и мултиконфесионалност (2007).
Шта је са српским националним програмом?
После разбијања Југославије, пошто су Срби лоше
пролазили, пласирана су тумачења да је тако зато
што Срби немају свој национални програм. Јавили
су се појединци да такав национални програм сами
створе. А међу појединцима било је и веома угледних
људи. У таквој ситуацији посебан значај дат је познатом Гарашаниновом Начертанију (1844). Обраћање
пажње на овај документ, који је у Србију дошао са
стране, ишао је у прилог тезама да Србима само један
папир фали да би и они свој национални програм
имали. Моје виђење овог проблема је другачије. Оно,
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парафразирано, гласи: Срби су свој национални програм добили у делатности Вука Караџића, прве велике
српске националне институције. Принципи ове делатности израсли су у Европи; у Европи су добијали
и подстицај, а потврду и у Европи и међу самим
Србима. Вукове ставове прихватиле су касније, као
резултат борбе и тражења решења, и Матица српска,
и Друштво српске словесности, касније Српска
краљевска академија. Ти ставови су били уграђени
и у образовни систем и у национални програм Србије
и српског народа у целини. Срби су, међутим, у
југословенском периоду, а поготово Титовом, свој
национални програм напустили и изневерили. Због
тога су и доживели много несрећа. Сада су у ситуацији да свој некада постојећи програм само обнове.
Као што су обновили државу, грб, химну и заставу. О
овим проблемима говорио сам у књигама Српски
национални програм и српска књижевност (1995)
и Обнова српског националног програма (2010).
Писали сте о српском језику и пишете и данас!
Да бих одговорио на питање шта је то српски
језик, саставио сам обимну хрестоматију најпознатијих српских и страних филолога о овом питању под
насловом Срби и њихов језик (1997, 2002). Али сам
сматрао да то није довољно па сам урадио велики
пројект који је објављен под насловом Издавачки
пројект „Србистика”. Овај пројект је обухватао пет
серија: три посвећене идентитету српског језика а
две идентитету српске књижевности. Пројекти посвећени српском језику грађени су на идеји да би требало прештампати више незаобилазних књига које
су настале пре Титовог периода: а) све релевантне
речнике српског језика, б) све релевантне граматике
српског језика, в) све релевантне правописе српског
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језика, свеједно како се тај језик називао. Овај пројект
је први пут објављен у књизи Српски филолошки
програм (2000). Образложење пројеката износи око
50 страна. У више ових књига, које би требало само
фототипски прештампати, постаје потпуно јасно
како је српски језик преименован у хрватски. Најбољи пример за то у вези је са истим аутором:
Хрватски правопис (1892) Ивана Броза (рађен на
корпусу дела Вука и Даничића) и Рјечник хрватског језика Ивана Броза и Фрање Ивековића (1901)
рађен на корпусу дела Вука, Даничића, Његоша и
Милана Милићевића. Ове књиге јасно потврђују да
је оно што се називало српски и хрватски језик
стварно јесте исти језик, али и да је тај језик ‒ српски.
Шта све спада у Српску књижевност?
Да бих дошао до научно прихватљивог одговора
о томе шта спада у српску књижевност, сматрао сам
да треба консултовати све историје српске књижевности до Титовог периода. Тако је настала едиција Историје српске књижевности која предвиђа да у 10
књига буду објављени све релевантне историје и
историјски прегледи који се ове књижевности тичу.
Ова едиција је замишљена као једна од серија Издавачког пројекта „Србистика”. Упоредо са овом
едицијом направио сам и Антологију српске поезије
у осам књига. Она је требало да буде комплементарна
са едицијом Историје српске књижевности. А истовремено да исправи и огрешења едиције Српска књижевност у сто књига Матице српске и Српске књижевне задруге, из које је, без икаквог образложења,
изостављена цела дубровачка књижевност, а цела
народна проглашена за српскохрватску. Нажалост,
од ове Антологије објављене су само две књиге, прва
и четврта, у издању Српске књижевне задруге и
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БИГЗ-a (2004). После тога БИГЗ је напрасно, непотребно, продат Школској књизи из Загреба, а издавање других књига је обустављено. Ни едиција
Историје српске књижевности, ни Антологија
српске поезије у осам књига нису објављени. Али су
бар објављени предговори књигама из обе ове едиције у књизи Систем српске књижевности (1996,
2000). Ова књига бар показује како је изгледао
корпус српске књижевности у предјугословенском
периоду и како би требало да изгледа у постјугословенском.
Српска писма су заступљена у Вашим књигама!
О овој великој теми сачинио сам књигу Српска
писма. Она прати развој писмености од лепенских
знакова и винчанског писма до садашњих писама
којима се служе Срби: ћирилице и латинице. Књига
има два издања: 2006, 2009. Најпотпунији одговор
на питање којим писмима Срби пишу, у овој хрестоматији, налази се у књизи Српска писменица (1860)
Јована Илића којa је штампанa у другом издању
књиге. Јован Илић је јасно представио Писмо Срба
источне цркве (данашњу ћирилицу) и Писмо Срба
западне цркве (данашњу латиницу). Срби данас пишу
и једним и другим писмом. А тим писмом пишу и
други.
Научна дисциплина која се бави Србима, њиховим
језиком и књижевношћу, кажете, је србистика!
Име научној дисциплини која се бави српским
темама јесте србистика. Историју те дисциплине и
њен садржај представио сам у књизи Увод у србистику (2002, 2003). Оба издања ове књиге имају 598
страна. У низу других књига ови проблеми су конкретним поводом и додатно елаборирани. Као што
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се у сред Србије могу игнорисати и Вукови ставови,
као и цела научна дисциплина о Србима, тако се
поготово може чинити и са једном оваквом књигом.
Објасните српску идеју југословенства.
Југословенски период је оставио дубоког трага
на судбини српског народа. Није спорно да је тај
период обележен остваривањем хрватске идеје југословенства чији су родоначелници били илирци, а
затим Штросмајер, Јагић, Виктор Новак, Крлежа,
Тито. Сви смо сведоци шта нам је та идеја донела.
У студији Две идеје југословенства: српска и хрватска, показао сам да је све до Првог светског рата
међу Србима била доминантна једна друга идеја,
по пореклу српска, у складу са српским националним
програмом. Овој идеји би Срби требало да се врате
после пораза које су доживели у југословенском
периоду. А могу се вратити, ако знају да та идеја
постоји и какав је њен садржај. Имам утисак да се
много чини да се ова српска идеја сакрије, да се за
њу не зна. Иако иза ње стоје знаменити људи српског
народа.
Политичка мисао србистике – прокоментаришите!
Под именом Политичка мисао србистике, објавио је (2010) политиколог Момчило Суботић, важну
књигу, у којој се аутор, углавном, позива на концепт обнављања србистике. На дисциплину србистику,
и на сам чин њене обнове, аутор је гледао превасходно са политиколошког гледишта. Кад смо Бојан
Радић и ја у сарадњи конципирали едицију Дела
Петра Милосављевића у седам кола, испало је да
једно коло од шест књига може да окупи дела политиколошког садржаја. То су ове књиге: Обнова српског
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националног програма, Титаник, Блок за српску
идеју, Филологија и геополитика и две књиге разговора са мном; књигу Бојана Радића: О Ноовосадском скупу и књигу Биљане Живковић: О српском
питању. Не може се зато рећи да србистика није
осветљена и са политиколошке стране. Али може да
се каже да се чине напори да се та чињеница превиди.
Како видите образовни систем у свету србистике?
Покрет за обнову србистике настао је из жеље
да се, поред катедара за разне националне филологије,
које постоје у Србији, институционализује и катедра
за србистику, која би о овој области ствари постављала
на принципијелно исти начин као и друге националне
филологије које се нормално предају на филолошким,
односно филозофским факултетима у нашој земљи.
Још 1998. направио сам и анализу стања што се српског језика и српске књижевности тиче у односу
на друге дисциплине на Филозофском факултету у
Новом Саду. Обиман текст о томе објављен је у књизи Српски филолошки програм. Моја залагања су
јасна: Залажем се да се и научна дисциплина о Србима третира и у Србији и другде као и филологије свих
других народа, по истим принципима. Власти у Србији,
и политичке снаге у Србији, чине велику неправду
српском народу што то право српског народа игноришу, извитоперавају.
Ако би се имали у виду прилози које су дали моји
блискомишљеници, верујем да се слика, у основи,
не би променила. Али верујем да би слика о стању
и снази српске филологије била далеко потпунија.
Испало би да се више не ради о некој идеји, већ о
појави коју никако не би требало игнорисати. Не
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треба се, ипак чудити, што су српски филолози
порадили последњих деценија оно што се од њих
очекивало. Чуђење изазива чињеница да постоје
снаге у земљи које то што је учињено чине невидљивим и што се српски политичари понашају као
играчке у рукама ових сила. А ваљда ће и тој пошасти доћи крај. То ће се, вероватно десити, кад
постанемо свесни да и у Србији постоје силе које
нису доброхотне не само према неким филолозима и
њиховим чињењима, већ и да су такве и према
националној традицији и према народу којим настоје
да владају.
Укратко о др Петру Милосављевићу
Новосадски универзитетски професор Петар
Милосављевић, сада у пензији, један је од најплоднијих српских писаца. Његова специјалност је теорија
књижевности и методологија проучавања књижевности. Професорова Изабрана дела изашла су
у 25. књига. Издавачко предузеће Матица српска у
Суботици припрема издање едиције Дела Петра
Милосављевића у 34 књиге, односно у 37 свезака.
Књиге су распоређене у седам кола. Међу делима
има збирки песама, романа, драма, али највише
књига из области хуманистичких наука: уџбеника
из методологије проучавања књижевности и теорије књижевности и србистике; али и књига из историје српског језика, књижевности, логике, филозофије, семиологије, херменеутике, а највише из
области србистике. Објављују се и књиге мемоара
у два тома. Готово све ове књиге су већ објављене.
Прве су објављиване у Новом Саду. Али после
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1991. ниједна од његових књига у овом граду није
објављена.
Петар Милосављевић је био члан уредништва
два новосадска часописа: Поља (1958‒1968, с прекидима, а главни уредник 1965‒68) и Летописа Матице српске (1969‒1979). Професор Петар Милосављевић је иницијатор Покрета за обнову србистике.
Разговарала и биљешку сачинила
Биљана Живковић
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Славољуб Марковић
ИСТОРИЈИ ПРИДОДАТИ ИСТОРИЈУ РАПИЈАНЕ
Старословенски списи о опсади Рапијане
Написан би овај Псалтир лета 7001. од постанка света ‒ или 1493. од Христа, месеца августа,
сунчев круг 21, месечев 18, у области рапијанској,
у храму Светога Јована, у потоку, у колибици, при
светлости огњишта, за време преосвећеног епископа
кир Георгија ‒ тада Турци опљачкаше и запалише
град, и поробише га, и жене у ропство одведоше,
и мушкарце посекоше, и оне који побегоше
хваташе и у ропство их одводише.
Турска војска, која је намеравала да се одмори
на Дунаву, скупи своје снаге, окрепи се јелом и
сном, и следећег дана, тамо у атару Маргума, и
његових Река, преко дрвених мостова, поче
наступање, уништавајући и саме мостове, што је
био знак да назад неће одступати; и под навалом
киша ‒ које успорише кретање ‒ раштркаше се
војске опет даље, преко Дунава, за збеговима,
пред распореним себарским утробама, и наших
заосталих ратника и предстража, парећи се са
женама у збеговима.
Наше ратничке заставе носиле су на својим
крвавим лицима, вепровске знаке. Непријатељи
већ беху сенке људи и коња. И хици, још криво
одмерени, не стизаху до насипа, а камоли до
циља. Ратници, осветљени месечином личили су
на звездасто нагореле распукле слике. Гледао сам
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светло на изгорелим себарским колибама, које
они сами бежећи паљаху.
И сви су путеви водили ка зидинама.
Силовит јуриш, варком омамљених неверника,
који су загледани у звезде над нашом постојбином; убилачке запеве, трубе, и дреку, тек очекивасмо.
На маргини
„Озеленела поља и ужутеле шуме на живописима беху једино, и увек, лажни, исцртани и
пребојени знаци, те сучеливши се са стварним
животом, тераху људске очи на поклич”, рече
Непознати монах. Тако ученик књигољубни оцртаваше слова која говораху неистине; игре песмопојачке. Насликано цвеће, и обнажена лица које
гледаху очи занесењака, никада не постајаху.
Живописац им измишљаше имена, због непостојања праве речи о пропасти. Чак и имена
живописаца, мада стварна и записана, означаваху
давно мртве речи. Лица људи процваше у очима,
обојена, као словарска знамења, као свако непоимање и недочуј.
АПОКРИФ 1.
Несреће, чекају те незаписиве душе песмопојаца
И крештање репатих птица за колима слути
византијске јавне жене помешане са кћеркама
себарским
Пустош сељења: покисли, изгорели, изболовани
носаху кости својих домочувара
На згариштима напуштених колиба по
брежуљцима
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изговарасмо молитве за окамењене себарске
сватове
И у привиђењу очију наших
С горње, видљиве, стране слике
Угледасмо шаре змија
Тада људи смрт призиваху
И туга ме обухвати
Гледајући у облаке косци по травнатим пољима вероваху у дозревање жита
ОНА, љубљена, малозаписива, остаде
у збеговима
***
Господарица наша ишета на бедеме.
Очима, окренутим беспутиштима, гледаше и
сама немоћна у облаке који личише изгледом на
три осмуђене птице. Чињаше јој се, премореној,
да ти птићи, својим бескрајним плодњама, премрежише небо, а са његове невидљиве стране
остадоше њихова тела. А с друге стране, на земљи,
видела је и празне говеђе лобање, на прошкама
поред разрованог некадашњег, царског друма куда
ходаху турске чете.
Кад зора бану у прастарим врбацима, међу
бојама просивелих брда, сред пустињског песка,
она слушаше лепет крила. Гледаше у обојене колибе,
поред којих висише заогрнуте рите. Мишљаше да
су те, њој непознате и мртве ствари, убожнички
себри. Но, то беше обична варка њених чула. Јер
су и саме ствари у земљи Сербљов мртве. У недођин земљи ако нема земаљских ствари, ту нема
ни људи од праха земног. Једино утваре живе
мимо људи и ствари. Утваре беху застале у очима
обневиделих себара, и мотаху се шуштаво по њиховим
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зимским, напуштеним земуницама. А ови ђердане
и појасе, и ниске дуката, закопаваху. И Даскала
Атанасија слушаху. И сахрањиваху трупла мртвих
који лежаху по улицама града.
АПОКРИФ 2.
Ви Вештаствени, цртежи ваших руку слова
и знамења ваших прстију Ви без очију умним
молитвама са знацима одваздушеним по
степеништу вазнесења у олуји када се кидају
гране оног загрлатског храста под којим седе
у поноћ гробни; Ви, Вештаствени, уздижете
се повлачећи линије ваше ка Богу и у оностраном
цртате све оно што трепери у нама: ране
сабраће наше, красоте овог света изван нашега
тела, имајући духовна крила да опрелетите
сујетне славе пут којим назначени откровењу
тежите другима не казујете зрневље ваше,
и пут који одабрасте, шкропи ућуталог И рекосте: пођите за патинама сопствених сликоборних руку, истицање света скрнавније је
на јави но в сне Ви бродоспасени и храбри
о сечи похватаних бегунаца
и паљењима њихових колиба
ћутасте у тишини
и залазисте у нова богатства земаљских
предела
где више нема живих
Згреших, Господе, прости ме
***
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Месец дана после најезде, случајних упада и
пљачки, наста жамор да је непријатељ освојио
насип, и да се приближава зидинама. Деца што су
изашла испред зидина, задивљена очевим играма
убијања, почеше да плачу миришући дим са
изгорелих поља. Загледан у пребијене ноге коња,
у бауљање рањеника, без икакве заштите, изјахах.
Лутао сам. Био сам сам међу гомилом ветром
оивиченог песка, у некој, моравској пустолини:
јесен оцртана бојама на киши у смирају изведрелог дана. Премештао сам бројанице у рукама.
Размишљах о чистунству, чистилишту, монашких
ми испосника, бесполних млчаника и трпљеника.
Још када не чух проломни плач породиље и врисак дечији. Ко да ове похлепне ратнике, који само
о похари мисле, умилостиви да буду орачи земље
и јахачи витких коња? И гледах сапутнице живописаца и преписивача: за котарицама младих
себарки по пешчару земаљском. И размишљах о
главоодрубљеним великомученицима и досећах се
њихових фрескосликовних лица. Онда се окретох
ка граду.
Богате и високе цркве онај ко није видео својим
очима није их могао замислити. А ако Бог спасе
град, ми ћемо стати и безгласно се и умно молити.
АПОКРИФ 3.
Они што у онострано одоше
што вештаственим очима гледаше
које им се лице Бога указа
И сам несловесан,
У сазвежђу угледах слику
О тешким бесхлебним данима
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Клечали пред земуницом земљани лонци
просом и копривом ускипели
и вијорила се вешала
и завапих милословно у себи
Дан и ноћ Господа звах
О, Невидљиви, о Неописани, о Несазнајни, о
Непостизајни,
О, Многомилостив, о Преблаги, човекољупче
Господе! О, благости твоје,
одагнај то мноштво људи
да пођем ношен отвореним очима својим
Је ли ко од древних васкрсао?
Васљубљени, Деспотове опсене ми наздрављаху
***
Непријатељи беху одступили: у замасима посецани вратови, угажено класје које су браниоци
покушавали сачувати, зубала, посечене шуме,
врелим уљем посипана лица јуришника које смо
клели због неразумљивог говора, и ми, преживели,
зачарани обредном песмом, ломили смо врхове
копаља, напрезали мишице, јахали смо поправљајући насип.
Зачарани обредним песмама непријатеља,
уплашени ћутњом челника, ратници престаше да
се боре. У ровове упадоше они чији говор нисмо
познавали. Чуо сам у бесу речи себара, које су
претходиле тишини. А коњска копита су ударала
по лицима и грудима рањеника. Њиска коња и
јауци прострељених. На раздаљини стреломета, у
светлу су се појавиле Божанске стопе, на усхит
словожудних калуђера, који су стали испред врхова
непријатељских копаља. Преживели ратници уставили су најзад освајање насипа.
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Најжешћу битку поднела је седма легија чији
челник стајаше у светлу, нагорелог лица, и пред
ким не бејаху борци његовог језика. И сви се писци
слажу да је челник, који име није хтео рећи, у нападу рањен, ведар и весео, ослушкујући севање
копља као сопствену сенку, стојећи на бедему,
сузбио непријатеља. Иноверници који су опходавали
око бедема желећи да га опколе, губили су дах пред
јеткошћу челника чије срце не распознаваше страх.
И преостали борци, над хумусном земљом прародитељицом, гледајући ружоберним очима, пролажаху у омами ватри, удаљаваху се од насипа и
скриваху се иза зидина. Гледали су новонастале
слике, описујући их знаним себарским речима,
усред мора светла, сашаптавајући се са собом у
смиреним вечерњим бојама неба. Премештах
бројанице у рукама, очаран уснулом свраком на
леђима цркнутог мезијског, људождерског пса.
Чуо сам ојкања на зидинама.
Ујутру, у светлу, освануше стрме зидине града,
куле, железна врата са шиљцима, војници који бацају стреле, дрвена кола с упрегнутим воловима,
чији рогови се кретаху по ваздуху. Једила ме је
одважност ратника који су са првим пожарима
посустали. Псовали су. Због губитка имовине бејаху
спремни да оставе своју веру. Поља окитише ватром.
Чуло се вриштање силоване жене, реско ударање
копита побеснеле кобиле. И негде далеко, испред
зидина, на вису, обмањивао је свирач себе дотерујући своју свиралу.
Руком записа дијак грешни, Јоаким.
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АПОКРИФ 4.
И боје што се из дворова властеле преламају
И окриљене птице што се у руци деспотице
наше укажу
И прљаве барске воде што испод зидина
одсликавају у својим огледалима мачеве, лучеве,
лица наша као лица издајника
И испражњени лагуми
И живописани ликови
житија наших бића
***
ОНА испражњених очију, и по огледалу, при
севању муња, расплинута би. Речито и немоћно,
стваралачки, плачем пред њом и сним. Гледах је
као варку, без моћи над њом, док се развлачи гола,
мокра, покисла; блудниле и блудничиле посличене
бутине, окупане, цедећи зној коже, по цртежу. И
тако, као у сваком миметичком умећу, видим је
стално нагу и по овом мраку. Личи на грчку валеријеву играчицу, са дотрајале античке вазе. Њени
ваздушасти, немерљиви покрети, некада живог тела,
када јој дух, као свака пнеума, мимо земљине теже,
поиграва над подигнутим ногама, као да су ухиљадустручени покрети тела. И свака њена месната
нога заустављена над земљом, ове ноћи, надмоћно
ме додирне. Њене подстомачне паукове мреже,
саткане су и од потке, од маловредних подлога, и
бледих наноса боја по грубом малтеру. Лежаше ОНА
на стубовима храма. Ја, занатски мило, подупирах
овлажене цртеже уздасима на мекопутној постељи
постиђен, мислећи на непролазност слика. Црвено-жути ждрепци, стојећи заспали, раширених
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ноздрва, као да се сећаху крда, и гласоноша о пожару
који је харао по жировим шумама. Над пешчаним
гробиштима, ојкао је неко из пастве над мртвима,
и одјек пустосањалице и зломисленика, гони ме у
страх и потезање мача против преступничких вера.
Уздижу се димови за које не знам да ли су знаци
ухода, или се ватра разгорева за незване госте освајача, за којима трче крештаве свраке окупљајући
се около њихових ноћишта.
АПОКРИФ 5.
Поклоних мојој прастарој, правоверној, првореченој оцртану књигу.
Пут мој прах је – нестаје под угљеном.
И ко ће ресати моје ужутеле листове, тобоже, о изнемоглим старцима са ових наших,
велмошких њива.
Па сам блатио боје испод четки грчких мајстора зографа, у инат туђинцу, у славу сопствену.
Приказивао сам, по ко зна који пут, лица светаца.
ОНА, слављеница, беше мимо знакова са листова књига Безименог преписивача.
Стасавао сам је, заједно са папирнатим луткама, у лакрдијаша, аутокабдалиса, који краде боје
од Грка, Дионизијских подругљиваца.
Самосвојан у том потоњем, оживелом цртежу
са међа пешчанских.
Црква самоникла
1. Уз лик Ктиторке, мајке кнегиње, поврх линије
своје учене живописачке деснице, нацрта почетну
страну тек преписаног петокњижја коме спремаше
задивљујуће образне украсе.
2. Са некадашњих преписаних љубостињских

59

књига Непознатог сапријатељника, личном руком
илуминисах, и пренесох сада на манастирски зид,
свеже образе на лицу Ктиторке и наборе одора
царских светица.
3. А фреска упорно и недовршено стоји; и ломна
рука чека. Надошлу воду молитвама дозивају себри,
да отклони најезде иноверника.
4. Боје стајаху као проклета међа на његовом
живопису.
5. Када ћеш прегрешни, Непознати црноришче,
једном већ фреску Ктиторке обновитељски да изобразиш? Остави се ружних, убледелих црвенила,
опточених црним мрежама! Као да је Кнегиња, на
започетој фресци, пре времена умрла! Да ниси омађијан утканим болом за раноумрлим сином међу
њеним исплаканим очима.
6. Прозрачан човек као он, упечатљивих линија
на свом лицу, смерни и увек на покору спреман живописац Непознати. Мудрост и смиреност мајсторова
бришу границе између стварног и оностраног. Увек
се изнова враћа на своје сликоукрашивачко слепило,
о коме га је опомињао и његов, сада већ почивши,
протомајстор Константин Грк. Упливе црта туђих
руку, на својој фресци, покуша храбро, заувек, да
одагна. Да олакша себи: својој вери у сопственост
дела. Прекрсти се и погледа пут неба.
7. Да није ово пролеће изазивало слепило тако
да не могу сагледати ни оностране боје посред лица
наше Господарице. А у дворишту, отуда, из правца
виса, поред кога протиче река, грешни световњак,
монашки опрезно, ослушкује мудроносне речи плашећи се да Турци не освоје Рапијану.
Шта ако уђу у град?
На вратима се јасно указивала Кнегињина глава.
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Она је јутрос још надгледала радове заповедивши
да се цркве затрпају земљом и чекају нас до повратка.
Усред свежег малтера, почиње да титра, однекуд,
трачак светлости који тајанствено у очима, те исте
Господарице, ишчезава. А виде преламање светла
и преливе боја ћилибарског зрна у севу погледа и
у змијском гибању тела те жене.
8. Пође руком, још једном, за обрисима недовршене фреске Кнегиње.
***
Када девојка донесе глас Божији да ће Турци
освојити град, и да књиге из цркве пренесу преко
Мораве ка Дунаву, послаше је у ксенодохију. А тада
већ схваташе да њене речи нису само слутња. И
увек то лице девојке и њен вапај, показују им се!
Паде у кратки занос: да убије тамног монаха,
да посече ђаволику десницу живописца Непознатог,
који је зајахао над процепом сликарске скеле.
‒ Никада те нисам видео тако једру: сликописну
и бестелесну, грешнице!
‒ Оче, живопишче! Ти си, опрости мени несмерној! Свилено рухо носиш!
‒ И униње... и никтоже, аз раб Непознати, блудодејанијем окован.
‒ Оче, живопишче! Затрпаћемо школе и манастире. Ми ћемо да прекријемо цркву, а Бог ће је сачувати. Смилуј се Боже, и сачувај је. И сам, грешник,
повуче четком по малтеру: вукао се прах иза његове
деснице.
‒ Звао сам те девојко, да ти видим очи. Опрости,
мени великогрешном! Те твоје очи не смеју бити
откривене, јер су ишчупане из твог бестидног тела.
Покрићемо их.
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‒ Али, како? Оче, сликопишче! Чим бих очи
покрила, стидећи се, лице би ми се изменило.
Плаво, оперважено љубичастим, испуни поглед
живописца Непознатог раба свете Задужбине. У који
део тела блуднице, треба, макар и длетом, засећи
да би остварио ту промишљеност у линији, окупаној
плавом бојом, по току светих малтерских жица? Зар
ће њене очи пренете у фреску сачувати тај град,
или бар цркву Спаситељеву?
‒ Ето, Турци ће сутра ући у храм ако га не затрпамо и не сакријемо.
‒ Безбожнице, уви мње грешном... Подигни
десну шаку! Да заувек заклониш сабласне, родоскрвне очи, јаднице!
‒ Не дирај, љубљени оче, моје очи. И не лепи
за њих проклетство моје.
Раб живописачки и илуминаторски, Непознати,
најзад је блажено ућутао. Као при исихастичкој,
умној и ћуталачкој, молитви. У само свануће, наслика зеленог коња, овна предводника, птице на
грани, главу неке златокосе, давно заборављене
девојчице. И даље, раб Непознати ослушкиваше
бат срца у својим драгоценим прстима деснице.
***
Не види због те сопствене, сликопојне страсти,
ни зидине града на западном, предвечерњем хоризонту, а камоли шанчеве, заклоњене планином, чији
су браниоци већ изгинули.
Касно у ноћи, при светлима кандила, затекоше
мирјанина, писца гостујућег, Непознатог, како клечи
пред иконом. При одсјајима свећа, које држаше
у својим смерним рукама, видели су његове очи,
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покривене раширеним прстима десне шаке, осребрене траговима крупних суза.
***
Ветар се прикрадао припрати, а они, Непознати,
занесени, без покрета, са давно мртвима и рукописима не излажаху. Стремили су Сунцу, светлости на
Гори таворској, не видећи брата Радосава, који црташе
наочњаке Јабучилу. Конаци бејаху порушени. А беше
заповеђено да се земља навуче и црква прекрије
њоме, али Непознати калуђери и даље не излажаху.
***
Пред њим, зачаран светошћу Сина и манастирског простора, стајаше Господар. Свемудрости, које
он раније оствари на преписаној књизи Мојсија
Доситеја, и даље стајаху: „Када девојка, грешница,
рече да ће манастире похарати, да ће нам цркве
оскрнавити, ти рече да је грешница сумасишавша.
И доведе је у манастир. Сада када то ја кажем, ти
се само у Бога уздаш.”
***
И нису престајали са украшавањем зидова.
Заносили су се да ће им Бог помоћи, и одлазили
су и враћали се са путовања. Корили су непослушне
себре и отроке, и плашили се новог реда, турског.
Не беше Радосава ни пре повратка са Атона, ни у
доба мог првог сазревања. Бејах као безножна звер,
с невидљиве стране мојих цртежа. Чуо сам одбројавање откуцаја срца, јер је требало закопати оно
што се није могло понети, и земљом га прекрити.

63

Са брда, које се уздиже уз саму цркву, треба земљу
свући, и прекрити, не само зидине, него и оне који
неће на реч да се предају.
Обноћно около нас, дође мирис нагоретине са
запаљених колиба, а судије времена одсецаху уши
са надутих мехова поцркалих коња. Мада видех
толике пакости: дижу ми се очи на молитву ноћу,
док ми се јављају многа страховања. А умрлим матерама деца сисајући дојке сама умираху, и људи од глади судараху се и падаху као пијани, обузети глађу
нису се могли гледати. А други до њих ничице лежећи,
као животиње, траву зубима кидаху и издисаху.
АПОКРИФ 6.
И сновиђења нека ми боје посличе И нека ми
поглед испуне запуштени предели и поља
сагорела пред непријатељима И нека ми
остане слика у замућеним очима, И нека ми
многоречје стаса са првим слоговима И нека
ми махнитање језика отвори незалечиве ране
Само да Теби, Боже, за славу Твоју и нашу, за
децу нашу, и градове наше венац исплетем
од словољубног ткива Да гавранове са куле
наше уклониш Да промене душе и тела буду
безболне за нас и непријатеље наше Да папирни савијуци Безимених преписивача у прах
претвориш Да жене себарске забораве на
мртве мужеве Да турска појања не буду злодушна Да буду нова стремљења речоносних
О, Боже, једини Открављена земља у покољу
иноплеменика
преобличава се опет у визије нових речитости
те се продужује у испрекиданим причама о
Постању
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***
Војска која је одступала пред непријатељем,
била је без вођа, неорганизована: свако је себи био
коловођа. У густој поворци, у нереду какав не приличи војсци, прошавши поред цркве, која је била
пуна верника, ратници пођоше ка вратима куле.
Почеше клицати и позивати Господара, чак и бацати
камење и црепове, али нико не нападе стражара
чије руке беху наоружане само мачем. У вици, бацању камења, ругању стражарима који достојанствено ћуташе, јењаваше бес разбијене војске. Онда
се чуло да неко трчи степеништем, и дозива стражу.
Тај звук је више задао страх онима који су опседали
кулу него стражарима. Вођа побуњених, који беше
рањен, недорастао задатку, није знао шта би могао
да каже стражару, а савете није имао од кога да
прими. Прво: командовао је да војска приђе, а онда
да се удаљи и не провоцира стражу. Они који су
касније стигли желећи да чују Господара, сада су
се удаљавали и бежали назад прикључујући се својим
јединицама. Војска је била распусна. Њену распусност повећавале су гласине о Турцима као иноверницима чијим су се обичајима подсмевали, као
и прича да се турска војска осипа, бар она ка јужним
зидинама, тако да је код лоших војника повећана
недисциплина довела до буне, а код добрих војника
је дошло до нехата. Примирили су се и Турци. Појавила су се знамења о којима је народ ‒ подложан
празноверју ‒ почео да говори. Виђене су војске
како се сукобљавају на Гори рапијанској, одакле
је блештало крваво оружје, а из облака се огањ
упућивао ка рапијанским зидинама. Отварала су
се врата храма и људи су истрчавали из цркве падајући на колена. Онда су звездочатци видели да Бог
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почиње да бежи из цркве, и та слика, та прича је начинила гужву на капији. Људи су слушали да се у списима види пропадање града, и ропство, тако да је бекство било спас. Народ је почео да бежи ка мочвари и
да се утапа у њој. Ако се иноколени дочепају власти
ко зна шта ће се десити са нашим женама и децом?
Кишовит дан узнемираваху муње које пресецаше
обале, ослањаше се на зидине, и треперише на кули
у којој бејаше Господар. Али, Господара не одвратише муње, да смирено сиђе низ степенице куле,
да погледа и потапше стражу, да би онда кренуо
ка првим редовима окупљених војника. Веровање
да је грмљавина и ударање грома у рапијанску кулу
предсказање, није помело Господара. Могућност
побуне старешине су прећуткивале. Коловође су
уклоњене, а њихово негодовање свело се само на
грубо изговорене речи. Господар и војсковође говорише оно што им је угодно чути, али њихове речи,
и удварања, знао сам да не могу отерати Турке нити
скинути опсаду. Појединачна незадовољства сами
учесници су спречавали, ваљда чекајући једно свеопште незадовољство које би довело до смењивања
Господара, и јуриша на Турке. С друге стране стигоше најхрабрији који су добровољно упадали у турске
редове доводећи отуда живе заробљенике, или поред
застава набадаху на копља посечене главе, разметајући се приликом прилажења Господару. Били
су опијени пљачкајући, без напора су, храброшћу
својом, стицали славу, волећи походе и пљачке,
више него ред и плату. Коњи које су јахали служише
им за гиздање. Свака војска има такве војнике. У
расулу је њихова храброст често потребна. Господар
их не примети, или се прављаше да их не види.
Ободе коња ка зидинама.
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Ратоборност војника, иако још није дошло до
одлучујуће битке, јењавала је.
Заповест
И заповеди Господар наш да се књиге сликотворца, које се приказују у његовом сну, закопају
у манастирској порти
И лик који се указа испод живопишчеве четке;
црни угљен под црвеном булком, наличаше на одлив
одебљао од тешких крвавих боја
И да се они несрећници тамо, у манастирској
ксенодохији, пошаљу изван зидина као уклети
Ако који не хтеду да се обману летњим слављима на обали затињане реке
Они који крадоше вино за велика поста из
манастирског подрума, и гајише мржњу на Божија
кандила: да се предаду непријатељима
И нерађајуће жене себарске које улазе у природу
живих, које отров за стреле спремаху, и које туђе
утробе изокретаху: да се са стрелама на бедемима
укажу
И слике које прелазе поред мојих оболелих очију, због подсећања на дечачке снове, тај грех што
је у крви сваком цртачу, лажних и светогрдно
распреданих прошлости: да се спале
И опела на илирским гробљима, у славу давно
умрлих: да се прекину
***
Источни зид је поткопан попустио. Господар
наш, који бејаше рањен, и на самрти, није могао
више да говори. Онај који у првој младости беше
оличен: ненадмашни бацач камена, васпитач орлова
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звероубица с којима најрадије велможе ловише,
који не припадаше овој слововремености, ни борама
свог испошћеног лица, не заслуживаше пажњу, и
који се опсена плашаше, који скриваше очи од
папирних страница, проклињући живописце манастира, који сумњаше у нашу храброст, који спомињаше давно потонуле куле и њихове браниоце ‒ као
да их ми боље не знадосмо од њега ‒ захтеваше и
даље да град бранимо. А Господар наш, под штитом
свегубитеља, који је некада хтео да за одмазду свима
својим непријатељима ‒ који су имали злу мисао
и саветовање са ђаволом, против главе овог благочастивог Господара и његових родитеља ‒ дворове
похара, и њих погуби, а који су се бежећи спасили,
те им сада и писмено, у словима које носе његову
бригу за свој род, скрушен, прашта. И ћутања му
постадоше величанствена у лику који умираше.
И онај који је опет на зиду Зарве, цртао оног
првобитног вучјег бога, и мењао му лик у старца
хромог и троглавог Дајбога, црном чађавом бојом,
и чија усмена реч не беше записана, захтеваше
даљу борбу.
Помоћу договора који постигосмо са нападачима: да се становници оставе на својим имањима,
а да им се младе жене и чељад неће дирати, а у
који Господар не вероваше: очекивасмо смрт и
предавање града. Ратнике Господар не жалаше.
Ако их је смрт до сада заобишла ‒ а чији очеви
давновечно прођоше, и чије речи стоје у преписаним
књигама ‒ нека отворе капије, нека понесу старе
манастирске записе (нагорелих од кандила, и који
срицаху у тајанству старе апокрифе), и нека у јуришу
изгину или се пробију до газа на Морави. Нек се
поломе песнице свих отрока, о меропса својеглавих,
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јер Турци ће, свакако, ратнике поубијати, или ће
против хришћана да их поведу. Боље нека изгину,
са Божјим именом на уснама, него да постану мартолоси и арматоли. Те Господареве речи, у познавању
узрока ствари, бејаху тачне, али он не имаде потребитости да их ословљује, или образима црноризаца
украшава, те рекавши да је прегршт усивеле земље,
заједно са својом Господарицом, у смрт крену. А
они други, који такође смрт чекаху, борише се храбро
безмало целог дана, пратећи сунчево протицање
по кругу; ратоваху против заборава, ослушкујући
вапај у граду који су Турци запоседали.
По уподобију утвара, Турци освојише град: и
разграбљен би. На путевима лежаху мртви, јер не
беше погребника. И би многа нечистија, јер гладни
људи једоше месо пасје, коњско, и человеческо. Лица
младића бејаху као лица стараца, и гладни скончаваху. Турци не штедеше ни веру, ни узраст, ни пол.
Паљаху оно што је преостало од себарског добра,
и себре у ропство одвођаху, и жене наше одвођаху,
да се у Турској, проклетој земљи, множе.
Мртве легије загаламише, и та мртва песма чу
се на Господаричиној стази, која вођаше у предалеку
равницу. Иако моје речи сада изгледају тешкожучиве, али тако би. Када Турци освојише град, оно
што би рањено одмах поубијаху, и истакнуте међу
нама који преживеше посекоше, и њихове главе
на коце, изнад бедема, истакоше. И престрашени
гледајући посечене главе, и испуњавајући заповести освајача, домаћини, остављајући своје благо
у кућама, са својим породицама, и мушком и женском
чељади, излажаху из града, а Турци одвајаху мушку
чељад на једну страну, а женску на другу. Дрхтах,
ни жив ни мртав, одагнавши духове већ давно мртвих

69

учитеља, не због себе већ гледајући како безгрешне
жене, кћи наше, које бестелесно ходаху по бојама
несветогордних слова списатељских и живописачких,
Султан турски, својим поганима дарује и дели.
Капаху ми сузе гледајући дивљања по нераспознатљивом граду, у пламену и рушевинама, над
себарском браћом, и миловах горке изливе моравских
облатњавелих валова. Ослушкујући псовке војника,
и гледајући како оседлавају коње тамо где Господар
улови рибу на Морави, која засече у водено огледало,
и на месту где направише газ, планирах да у ноћи,
пређем до оних других страна, где ће историјске
очи бити упрте у мртве ратнике поломљених руку
који су просили за прегршт жита, за све побијене,
непријатеље себарске.
И нараста вреднота, и слава, и чудо, од тог
словног знака.
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Бошку Протићу
1.
Има прича које се најпре догоде, а да би биле
испричане, ваља сачекати да оконча њихово тихо
зрење, док им петељкe не отањe и малаксају, а
паучинасти кȃд почне да се таложи по кожурицама
њених плодова. Дође час у коjeм је довољно само
подметнути руку и прича ће се бешумно спустити
на наш длан, ући у наше уши, као да је у њима одувек
била.
Једна од таквих прича је и ова, коју, уместо
баналне здравице нашим младенцима, каним да
испричам, док нам малигани не одузму стрпљење
и смање моћ расуђивања. Нек се њена јека пролама
временом, заборавивши на свој извор и повод, постајући прича по себи и за себе, одвојена од свог
родитеља попут разметног чеда.
Управо вечерас, поштовани свадбари, венчањем
ово двоје младих људи ставља се тачка на једну
такву причу. Тек сада могу да вам је исприповедам,
на тренутак прекинувши звучни делиријум којим нас
штедро обасипа наш полетни оркестар. Данашњим
потписима младенаца, њихових кумова и матичара,
отклоњена је бојазан да бисмо превременим обзнањивањем детаља те приче утицали на њен ток и
коначан облик.
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А све је почело средином тридесетих година
прошлог века, у кућама двеју старих крагујевачких
породица.
У једној од њих, прабака наше прелепе невесте
дуго је наслућивала да иза честих мужевљевих избивања не стоје пословни сусрети и разговори, како
већ приличи адвокатима, већ ‒ друга жена, њена
супарница, за чије постојање није имала опипљивих
доказа ни поузданих сведока. Уздала се у оно на
шта се обично ослањају недовољно обавештене
жене ‒ у предосећај који све, без разлике, поседују
и, у недостатку нечег конкретнијег, њиме се диче.
Као и обично у сличним приликама ‒ била је
у праву.
Након мучне спознаје, налик изненадном буђењу из дугогодишње омаме, уследили су часови
у којима би је наизменично спопадали налети беса
и понирања у дубоку отупелост. Одједном јој се
све разјаснило и сложило, као карте у пасијансу.
Разумела је сваки мужевљев нелогичан гест, тик,
говорну омашку, нејасне одговоре на најједноставнија питања, избегавања да је погледа у очи, његовo
камуфлирање нервозе и деконцентрације, често
праћене хистеричним испадима.
Приметила је промене и на себи.
Одједном је у свакој жени коју би сретала, видела могућу супарницу и потенцијални разлог њене
тихе патње. Кажем „тихе патње”, јер за жучну свађу
и драматичне испаде у кући од реда и угледа није
било места. Поготово у присуству мужевљевих времешних родитеља.
С друге стране, муж, док је био у кући, чинио
је све како не би пружао повода да се у њега посумња. Наоко, био је пажљив и нежан у односима
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са децом, брижан према њој, срдачан и наглашено
ведар у разговорима са родитељима, предусретљив
према комшијама и стрпљив према клијентима.
Она би пре сваког заспивања премотавала филм
дана на измаку, и у сваком мужевљевом гесту видела благо претеривање и срачунато прикривање.
У њен живот неопазице се уселила та друга, непозната жена и лежала између супружника попут
сабље из приче једног јужноамеричког писца. То
невидљиво сечиво правило је све већу дистанцу
између њих, како у кревету тако и ван њега. Као
да је сабља, поред своје оштрине, била натопљена
смртоносним отровом, те би сваки и овлашан додир
са телом ризиковао живот.
Узнемирена жена је наставила да живи, додатним напором се препуштајући рутини свакодневних
послова. Готово да је мазохистички уживала у утиску
који оставља на мужа и своју околину. А тај утисак
је требао да потврди њену наивност и слепило. Учинило јој се да сви око ње одавно знају разлоге мужевљевих екскурзија. Чак и знатан део њене родбине,
док је само она одавала необавештеност у плиткој
заокупљености собом, децом и кућним пословима.
Додуше, дуго је наслућивала и комбиновала,
што је морало да је у неком часу одведе на прави
траг. Нико не зна, нити је то за ову причу од пресудног значаја, на који начин и од кога је сазнала
за име своје супарнице. Уосталом, увек се украј
нашег незнања задесе речити телали и забринути
душебрижници који нас запљусну хладном купком
поверења, а у ствари – презира и сажаљења.
И како то обично бива, супарница је била из реда
оних у које је најмање сумњала. Наиме, била је то
жена дугогодишњег пријатеља њеног мужа, сада
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покојног, који би за њега, сви су веровали, ставио
руку у ватру. Без сумње да би је и ставио, заштићен
дебелим гуњем благотворног незнања, веровања
на реч и рођењем стечене простодушности.
Прабака наше невесте једва да је познавала ту
жену, иако је Крагујевац тада био мала варош. Среле
су се неколико пута на улици или у некој радњи и,
можда, размениле неколико учтивих поздрава. Чак
јој се ни имена није сећала, пошто је увек у кући
помињана као „жена гос’н Милована”.
И тако, решила је поменута прабака да се суочи
са супарницом и „ствар истера на чистац”, мада
ни сама није знала шта то треба да значи и како
ће све да испадне. Није се упуштала ни у то да ли
ће са тим предузећем нешто изгубити или добити.
Само је хтела да своје незнање оконча крајње драматски, стилом увређене жене.
Многе бесане ноћи утрошила је у изналажење
начина на који ће то да изведе, шта ће да јој „у очи”
каже и уради. Кроз главу су јој пролазили бројни
науми; од шишања косе и гребања лица, вођења
обнажене прељубнице кроз Главну улицу, све до
бруталног уморства, пошто знамо да у тренуцима
повређености свашта пада на ум и најмирољубивијем и најпитомијем чељадету.
За то време, неколико улица даље, у другој кући,
своје дане и ноћи тиховала је прабака нашег данашњег младожење, такође жена од угледа, од пре
неку годину удова, заштићена незнањем ове прве
жене и дискрецијом човека који јој је повремено
долазио у визите.
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2.
Коначно је свануо дан обрачуна. Била је то једна
од оних недеља кад је прабака данашање младенке
поуздано знала да јој муж са својим пријатељима
у „Старој Србији” игра преферанс, сугурна да ће
тамо остати све до вечери.
Одабрала је да то буде после ручка, дакле у време када варошка врева јењава и на улицама настане
краткотрајно затишје. Дакле, у време кад је мирније
и у свакој грађанској кући. Улицом у то доба пролази
тек по неки занатлија, отежао и већ добрано поднапит, те једва да зна за себе, а камоли да обраћа
пажњу на жену која негде жури.
Свему томе претходиле су темељне припреме.
Дуго је седела пред огледалом, рашчешљавала своју
дугу црну косу и поново је свијала и уплитала у
пунђу на темену, па на њу пажљиво стављала тепелук, те га опет скидала, незадовољна и несигурна.
На плитком фесићу од црвене чоје биле су пластично изведене купе у виду венчића. На средини фесића налазила се већа купица, а око ње, у међупростору, таласасти низови бисера.
Припремала се брижно и наизглед хладнокрвно,
по ко зна који пут понављала већ спремљене тираде,
претпостављала могуће одговоре супарнице и за
њих спремала убитачна противпитања.
Чак је свој одраз у огледалу посуђивала противници, дозвољавала јој да се успротиви, чак и
да насрне на њу, па би се брже-боље враћала „у свој
лик”, жустро јој одвраћала, а на њену одлучну
одбрану још жучније протусловила.
Властити лик јој се у трену чинио познат и драг,
а у другом, опет, мрзак и огаван, са гомилом ситних
несавршености и мана.
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У сваком случају, чинила је све да умањи слабост
и да се не обрука пред супарницом. Штавише, као
да је прижељкивала да је учини љубоморном, мада
јој постојање могућности љубоморе љубавнице
никако није улазило у главу. У њеном поимању
мушко-женских односа љубомора је припадала искључиво удатим а превареним женама ‒ попут ње.
Обукла је дугу хаљину из два дела. Горњи део
је био укројен у струку, закопчавао се по средини
целом дужином и имао полукружан изрез за њен
још витки врат, оивичен белом набраном чипком.
Рукави су дуги, прави, у доњем делу незнатно сужени, такође оивичени истом чипком.
Сукња јој је била кројена из више делова, од
тамноцрвеног „морандика”, постављена белом и
драп памучном материјом. У задњем делу била је
више набрана и нешто дужа. Са стране се налазио
прорез за закопчавање. Доњом ивицом сукње била
је нашивена црна заштитна трака.
Потом је ставила „бајадер”, женски широки појас
од драп свиле, на ужим странама завршен вишебојним дугачким ресама. Украшен на оба краја у
два низа утканим цветним гирландама и букетима
ружа, каранфила и другог цвећа у жутој, плавој и
љубичастој боји. Ивицама му тече уткана вијугава
лозица са наизменично стилизованим цветовима
у црвеној и зеленој боји.
Онда су на ред дошле минђуше, финим кујунџијским радом сачињене од две мање и једне веће међусобно спојене купице, уоквирене тролистима и
привеском, такође, од две купице. Све украшено
ломљеним дијамантима. Затим је на руку ставила
сат са огрлицом од нанизаних брушених зрна граната.
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Потом је огрнула либаде, женски горњи хаљетак,
од љубичастог свиленог сомота, са поставом од сивог
и црвеног платна, док јој је вез био од жутих срмених нити.
Након тога могла је да крене.
И тек што је додирнула месингану кваку на вратима, устукнула је, вративши се у собу. На комоди
је била заборављена лепеза, начињена од белих и
широких нојевих пера, углављених у мале држаче
од каучука, па скупљене у једну алку.
Но, манућу се описа и рећи вам само то да је
била обучена по тадашњој последњој моди, што је
само увећало њену лепоту, какву већ знају да имају
одлучне а повређене жене.
Признаћете да је пре личила на невесту, у најмању руку лепу као ова данашња, њена праунука,
него на неког хајдука који се спрема да бије „љути
бојак”.
3.
Препуна одлучности да „ствар назове правим
именом”, да дуго скривану романсу свог мужа
оконча, изненадила се кад је схватила да се већ
нашла испред свог циља. Ушла је каменом стазом
кроз двориште и зауставила се испред врата куће
своје жене, узрока својих несаница. Још једном се
огледала да случајно неки део одеће не стоји како
треба, а кад се уверила да је све на свом месту, још
једном је дубоко удахнула и издахнула. А онда
покуцала. Једном лагано па два пута јаче. И тако
неколико пута.
Није дуго прошло, а врата куће „покојног гос’н
Милована” су се отворила.
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На њима се појавила прабакина супарница, разрогачених очију, такође не без шарма, али толико
сабрана да је изгледало као да јој је оваква посета
одавно најављена. Благо се наклонила, преко рамена
придошлице погледала по празном дворишту и руком
јој показала да уђе.
На овом месту наша прича нагло губи слух. Њена
радња као да тоне у дубоку воду. На очи приповедача
пада чудна омаглица. Оне региструју само удаљене
и неразговетне шумове и разливене силуете. Поред
тога, приповедачу није било изводљиво да уђе кроз
малочас отворена врата. Морао је да се задовољи
оним што „чује” и „види” кроз зидове и застрте
завесе на прозорима, као и да се ослони на сопствено
искуство.
Судећи по силуетама двеју жена које су се могле
назрети кроз густу завесу и прозорско стакло, разабирући мрмор који је долазио из куће ‒ приповедач
претпоставља да је разговор испочетка био жучан,
испрекидан и нервозан, да би се током дугог поподнева и вечери, утишавао и текао равномерније, док
су се кретње обеју жена успоравале, постајући
мирније и сталоженије.
Најпре су женске силуете биле издужене, што
је наводило на закључак да су у усправном положају, да би се после жучних гестикулација рукама
једна од њих упола скратила, што би могло значити
да је села, препуштајући оној другој да износи своје
аргументе. Затим би се улоге промениле. Придигла
се она која је седела, а села она која је стајала. И
тако унедоглед. Онда би једна женска прилика шаке
приносила месту где би јој могло бити лице, док
би друга силуета стајала близу ње, усправна и мирна
као проштац.
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Када су напољу сенке почеле да се издужују а
потом и разливају, у унутрашњости куће неко је
заждио свеће у свећњаку, нашто обе силуете посташе
јасније, а пригушеном звуку као да се повратио смисао. Та светлост била је једини сведок чувеног двобоја
који данашњом свадбом почиње да задобија митске
размере и значај.
Заувек ће остати непознато шта то читаво поподне и вече могу да говоре две супарнице, жене које
би требало да се неопростиво мрзе и, у најмању руку,
почупају за косе. Јер, мржња, бар тако тврде познаваоци, нема дуг фитиљ. Једино што данас знамо
јесте податак да је тај сусрет потрајао дуже него
што би потрајала и најдужа свађа. Дужа и од најприснијих разговора.
Потрајало је сувише дуго, али се зато свршило
потпуно неочекивано – две жене су се на растанку
загрлиле и изљубиле „као да су биле род рођени”,
као сестре које се годинама нису виделе, па преко
сваке мере настоје да сад пропуштено надокнаде
у пажњи и срдачности. Неко од савременика је овај
расплет зачинио мудрошћу по којој на крају свих
неспоразума стоји разумевање, као драгоценост
усред јаловишта и једино могући излаз.
4.
Ко би знао да одгонетне која је алхемија припитомила онолику јарост повређене жене? Њен самовољни долазак испао је пожељнији од најискренијег
позива. Ко може да разуме магију која глад за
пажњом и љубављу усамљене жене преображава
у достојанствено и искрено признање? Никад нико
до краја неће одгонетнути како су се одлучност,
страх и нелагода током тог легендарног сусрета
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преобратили у учтиву добродошлицу какве се приређују најрођенијима и срдачан испраћај доживотно
стечене пријатељице.
Не знамо. И никад нећемо сазнати.
Знамо да је то могуће!
Упркос томе што ће се и даље испредати овакве
и сличне приче које ће само да нагађају и круже око
Крагујевца, попут оне његове чувене кише.
Да ли је та жена дочекана са равнодушношћу
која разоружава сваки бес и јарост? Или је примљена
са разумевањем и помиреношћу која ни њу, која
долази на обрачун, не може да надмаши у жељи
да се ствар разјасни? Да ли је она, која је дочекала
незвану гошћу, била беснија на тог мушкарца од
ње, која је покуцала на њена врата? Да ли је осветница наишла на кривицу и кајање које није очекивала,
на разумевање које кроти сваки бес и затомљује
сваку срџбу?
Не знамо. И никад нећемо сазнати.
Знамо да је могуће!
И која је то реч, мисао, покрет учинио да се две
жене разумеју, потпуно и до краја живота? И шта
је то што је те две непријатељске силе потрло и претворило у блискост којој неће бити премца?
Не знамо. И никад нећемо сазнати.
Знамо како је и то могуће!
Након тога, њиховом дружењу није била краја,
док муж од кога је све почело, око кога се заметнула
„кавга”, постаје споредна личност у овој причи, али
и у животима двеју жена. Том истом везаношћу оне
су заразиле и своју децу, а њихова деца ‒ вечерас
смо сведоци ‒ своју децу.
Данас присуствујемо свадби на којој се узимају
двоје младих људи из те две породице. До данас наши
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младенци нису знали за ову причу. И боље да нису.
Данас они досадашње пријатељство, сковано под
чудним околностима и налик каквој измишљеној
сторији, крунишу браком.
Овај ће податак, можда, сневеселити љубитеље
доброг приповедања, али ће их и поучити како
срећни крај понекад не доноси пословичну радост,
већ и сету што је једна, ипак лепа, прича завршена.
Доказ више да васкрсавамо само у другима.
Ако васкрсавамо.
Живели наши младенци на многаја љета!
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пуног крви. Звони телефон и глас диктира списак.
У списку постоји жеља оног који се распричао
(дугачак списак) да буде јасан, односно, практичан.
...љут као рис, а сит и поред добраног сна пресит, пробудио се јутрос шарпланинац. Његов сањив
поглед оба миша која су као и обично на столу очекивали мрвице хлеба и бар мирис сира...
Отишао је на прославу после креативне расправе
са Михаилом Бахтином и Романом Јакобсоном. По
овом свету више не корачају, не возе се и не лете
људи који су их познавали, са којима су Михаил и
Роман делили добро и зло у затеченом, потом делом
и од њих обликованом свету. Да ли им треба одати
признање? М. Б. је употребио сву своју креативну
моћ да предочи и растумачи сложена текстуална
исходишта великих писаца. Испало је да је подижући другима споменик, истовремено извајао и
свој који можемо видети, ту, у парку поред саобраћајне магистрале.
...нису констатовала. На столу овог пута не само
да није било укусних мрвица већ је из атмосфере
над њим изветрио мирис. Узалуд су га тражили под
столом. Газда нас очигледно игнорише, закључили
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су мишеви напуштајући, по њихов апетит, злокобан
стан. Убрзо је кроз отворена врата вођен бригом
због газдиног одсуства изашао и шарпланинац.
Додуше, газда је на столу оставио поруку, али пас
још увек није научио да чита.
ХОР
„Још литар један доброг вина дајте нама ви,
Да почнемо сложно нову песму сви.”
ЗДРАВИЦА
Да нам још дуго поживиш и пишеш.
Што подразумева здраву исхрану, балансирано
уношење течности и одрицање од широке лепезе
штетних материја као што су бензин, барут, малтер,
стакло, хероин, кокаин, челик, сумпор, мастило,
никотин, на пример.
Ми не бисмо знали колико смо паметни да ти
ниси поједине наше монологе са сопственом душом
и душом света забележила. Најпре у блок који је с
годинама постајао све дебљи, затим их пренела на
траке које је индустрија умножила у икс примерака,
а снаге увек инвентивне пиратерије размножиле
до ипсилон калибара. Борба са пиратеријом је, сви
то знамо, борба са ветрењачама. Неко је у њој Дон
Кихот, неко Санчо Панса. Пирати се крију баш у
ветрењачама. Када ветрови стану, они се са товарима робе кроз мрежу лагума зачас извуку из зоне
којој су се опасно приближили звуци Росинантових
копита како по спеченој земљи Манче, тако и по
овим нашим асфалтираним пределима. Ти си захваљујући свом егу, суперегу, либиду, Еросу и Танатосу
вечерас за ове столове привезала књижевни, сликарски, психолошки, фотографски, све на ски и шки
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(глумачки, правнички, политички, ратнички, ето
чак четири придева на чки) свет и полусвет. Лично
до вечерас сам се осећао као пуноправан члан полусвета, али све ми говори винућу се у сфере света
да кроз њих, како знам и умем, пловим својим
једрењаком под условом да га снабдем једрима...
ХОР
„Ај, шором шајке (петерац)
А Дунавом чезе (шестерац)
Домаћине, има ли (шестерац)
Шта за мезе?” (четверац)
...Хвала, Борису Леонидовичу Пастернаку што
се присетио те моје реченице коју сам изговорио
у ноћи после пада Бастиље, како смо у то славно
младалачко време пре три деценије и лета кусур,
звали зграде Филозофског и Филолошког факултета,
питајући се шта представља предивно архитектонско
здање између њих у које сваког јутра улазе Михаил
Бахтин и Роман Јакобсон. Михаил је тврдио да је реч
о пошти, Роман о испостави Адмиралитета када на
згради, при њеном врху, такорећи под самим кровом, пише да је посадио док није порасла до ветроказа и оџака капетан Миша Анастасијевић, власник
ланаца бродова који су пловили тамо-амо натоварени
махом сољу и неопходном посадом. Кад смо већ код
славних реченица нећу помињати афоризме по којима ме сви знате, већ ћу вас подсетити реченице
капетана Титаника којом се обратио присутнима
када је било извесно да се путовање пре времена
завршава. Чини ми се да је била врло утешна и да
је гласила: „Господо, добићемо једанаест Оскара.”
Дуго по паду Бастиље открили смо да у Анастасијевићевом здању не станују ни поштари ни морнари,
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него ректор Универзитета са припадајућим
особљем...
„Дугачка ти је здравица, брате!”
„Маестро, твоје је да ћутиш и фотографишеш.
Нека Јоаким прича.”
„Нисам фотограф, већ камерман.”
„Утолико боље. Да ли си уснимио ону прелепу
даму, тамо поред филадендрона или кактуса, шта
ли је већ?”
„Нисам.”
„Pourqoi?”
„Нисам је видео од кактуса или филадендрона,
шта ли су већ!”
„Сада је видиш?”
„Видим.”
„Па, сними је.”
„Не могу. Батерије су издахнуле.”
„Е, са том техником никад ниси начисто. Откаже
у тренуцима важним колико за појединца, у овом
случају мене, толико и за човечанство, вас. Тај њен
контрапост душу је дао за насловне стране високопозиционираних магазина.”
...И као што рекох, ваша ће ме књига уздићи до
царства логоса који се хвала богу из столећа у столеће наставља и трајаће док се Сунце не охлади до
степена да то постане неиздрживо за већину становника. Они који се буду прилагодили одржаваће
на земљи логос колико се то може. Шта ће бити
после? Наступиће мрак. Још једна повелика оаза
мрака у универзуму...
ХОР
„Свака песма има крај
ај, ај, ај.
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Дуги тамни бас,
Прекри све нас.”
...Можда и неће наступити мрак, али неће бити
никог да види како ће изгледати то што ће наступити.
Верујем да ће последњи становници Земље, интелигентни попут овде присутних, пре коначног краха
сести у бродове неупоредиве са капетан Мишиним
бродовима и отиснути се на пут са неопходним
пртљагом, пре свега са пробраним залихама духовне
хране. Она друга, односно, прва, подразумева се.
Не може се правилно сатима седети за екраном и
позорно испитивати вакуум пространство дубина,
ах, та дубина свемира, без редовне и здраве исхране
лишене већ поменутих штетних материја. Човек
никада није задовољан. Испада, смета му што је
свемир по свој прилици бескрајан. Не би му ваљало
ни да је мањи, да је само једна галаксија ‒ Млечни
пут. Твоја књига нас води том стазом, широком
као сазвежђа посејана преко неба у овој светлој
ноћи. Надамо се да ћемо са другим, допуњеним и
исправљеним издањем успети да пробијемо ионако
флуидне границе наше матичне галаксије. Да ли
ће катаклизма са океанског дна испоручити на
светло дана Титаникове олупине? Зависи од врсте
катаклизме. Спуштам ову чашу Млечног пута за
љубав нашу и књигу више која се негде тамо и овде
пише. Леонинска рима пуни груди млеком свима.
Када сване питаш се с ким проводиш дане. Живела!
„Спустио си пуну чашу!”
„Ко би то очекивао! Јоакиме, није у чаши кукута.”
„Ах, да. Стварно пуна! Сада ћемо то исправити,
пехар до дна испразнити, затим га уводоравнити.”
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„Знамо, занео те говор. Паметнији одавно нисмо
чули.”
„Каква књига, такав говор.”
„Занела га здравица помало апокалиптичке
интонације, мислим, нарочито при крају.”
„Крајеви су обично катастрофични.”
„Мислиш, Сунце нема светлу будућност?”
„Будућност планете није нимало светла, као ни
Сунца, уосталом. Оно се хлади можда и против своје
воље. Уколико елементи имају неку вољу. Све те магме, једињења, разједињења, ротације... поплаве.”
„Немају, сестро, проверено. Као ни енергија и
та маса x убрзање, све је обична механика, кинетика... тако некако. Воља допаде само нама и вишим
разредима животиња.”
„Ја сам после читања књиге слављенице изгубио
вољу за читањем на дуже време.”
„То је логично. Треба сварити садржај једне да
би се прешло на следећу књигу. Као са женама. Зар
није, Лили?”
„Тако је. Кад свариш мене пређи на другу.”
ХОР
„Дај ми крила, соколе
да прелетим планине.”
Марлена Дитрих је у ваздуху врхом упаљене
цигарете, целом цигаретом и муштиклом исписала
чак три знака питања. Први знак лежерно, други
нешто брже и највећи који је заузео готово пола
позорнице испред хора, стреловито.
„Све је само дим. И поплава.”
„Остане понека песма.”
„Остане. Понека чаша вина.”
„И сећање на растанак.”
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ХОР
Хор пева Низамски растанак.
Завеса пада на позорницу. Пада на живот и на
хор.

Перформанс се завршио.
Пастернак је пожурио у своју викендицу. За њим
је огрнувши кратку бундицу изашла грациозна Марлена. Окупљени свет се размилео у мајску ноћ. Бахтин и Јакобсон су стигли у прави час да са хора и
живота подигну завесу, уролају је и под мишкама
понесу кући. Тамо ће је прочитати. Када свет пристигне у домове неко ће укључити телевизор, неко
ће га искључити и прихватити се решавања укрштених речи. Неко ће сести да вечера. Јоаким ће можда
наставити своју здравицу, маестро исте ноћи развити
колекцију екстра садржаја. Одморнији ће се машити
неког штива лакшег садржаја. Врло могуће Бахтиновог или Јакобсоновог. Класици формализма/структурализма, као и сви класици, тешко излазе из моде.
...Шарпланинац је у потрази за газдом неко
време лутао по крају. Онда се нашавши друштво,
још увек сит и сасвим одобровољен, укључио у перформанс праћења деце до школе. Први добачени
сендвич поделио је са хитром ретриверком, остале
са мешанцима из друштва. Затим су у хладовини
неко време попут мачака сви задовољно прели.
У парку смо шарпланинац и ја. Пас дрема поред
клупе милован зрацима подневног сунца. Јадан,
спава потпуно исцрпљен јер јутрос није доручковао.
Као и ја. Доручковао сам у ресторану. У кући није
било ничег за јело. Ако, ако! Дуго ми је требало
да схватим. Тако смо се, верујем, за дуже време
лишили редовних посета два несносно предузимљива
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и довитљива миша. Шарко је постајао љут као рис
када би пошто се пробуди на кухињском столу угледао моћне мишеве забављене прањем есцајга, чишћењем столњака. О мојој љутњи да не говорим.
У наступима беса вијао сам их метлом и каишем,
вребао бодежом и размишљао да набавим пиштољ,
ако треба и са оном у целом свету забрањеном дум-дум
муницијом. У крајњем случају, ако дигнем кућу у
ваздух, у ваздух ће одлетети и мишеви неупоредиво
досаднији од легендарног Џерија и његовог брата
Тома. По стану сам од тавана до подрума распоредио
неколико картонских тацни премазаних смрт лепком
у који сам убацио комадиће декоративне мамац сланине. Нису давали ни пет пара за ту по њих смртоносну сланину. Само је Шарко редовно доживљавао
малере. Код ветеринара сам га уместо са корпом
водио са тацном преко њушке. А количина потрошене сланине и мене и њега је водила у здравствени
и финансијски колапс.
Сада у миру парка уз цвркут птица (то ваљда
цвркућу оне које су касније устале) проучавам интимне белешке у календару за мај текуће ..13. године:
2/19 Велики четвртак (Велико бденије) ‒ 400/каса
узајамне помоћи
5/22 Васкрсење Господа Исуса Христа ‒ Васкрс
7/24 Васкршњи уторак ‒ С. Марковић, ја, Радован
‒ 400/каса узајамне помоћи
12/29 Свети Василије Острошки Чудотворац ‒
храна: сестра, зет, чудотворац
14/1 Свети пророк Јеремија ‒ Џеjмс Бонд 1 и 2
17/4 Света Мученица Пелагија Тарсијска ‒
сестрин рођендан, за 4 године доживеће троструко
пунолетство; проверити колико је живела Пелагија
Тарсијска
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18/5 Света Великомученица Ирина ‒ 11ч. подмладак ФК Жути пантери : ФК Плави делфини 4:3
(1:2)
22/9 Пренос моштију Светог оца Николаја
‒ ветеринар, обућар (умро обућар); 400, Сима М.,
Димитрије, ја, Радован (каса узајамне помоћи)
Занимљиво! Од двадесет два прелепа мајска
дана, у прелепе убрајам и кишне, чак и она четири
са температурама око 0, живео сам осам дана. Шта
је са преосталих десетак-дванаест (нпр. 3/20 Велики
петак, Свети Николај Жички, 6/23 Васкршњи понедељак; Свети Великомученик Георгије ‒ Ђурђевдан,
8/25 Свети апостол и јеванђелист Марко ‒ Марковдан, 19/6 Праведни Јов; Пренос моштију Светог
Саве Српског, итд.). Да ли сам живео у тим данима?
Нисам! Према древним учењима дани неживљења
продужавају дане живљења. Што значи да десет и
још понеки дан у мају продужавају мој живот за
толико дана.
Одједном стазом иде човек по само њему видљивој цик-цак путањи. И ту путању прелази несхватљиво
споро: корак-два напред, два-три-два назад, следи
размишљање релативно у месту, па опет храбро
напред. Судећи по свему бивши спортиста, неко ко
је у свом веку дуго имао посла са лоптом у ногама.
Нешто се мислим, ако тако медитативно настави,
до мрака ће стићи и до наше клупе. А да му клупа
треба као одмориште и то се по свему види.
...Ко би рекао да и у данашњем времену живи
мудар човек. Мудар попут учитеља који су открили
да време смањене потрошње енергије, пропор ционално продужава време њеног трајања. Ваљда
је зато Адам толико живео. Познато је да је у рајској
башти утрошак енергије близак нули. Већ је Мојсије
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упадљиво краће живео због напора на које је приморан сав Адамов и Евин пород.
И поред специфичног начина изражавања
сличног јунацима епске поезије и Шекспирових
драма, разумео сам га. Чинило се да га је и Шарко
разумео. Помирљиво је махао репом и шапама, то
му је прешло у навику, скидао непостојеће тацне са
њушке.
Човек је са индигнацијом одбацио могућност
дизања куће у вазух заједно са мишевима. Погледао ме је као да сам то већ урадио. Тако је продужио
живот Џерију и његовом брату Тому. Глодари су и
поред технолошког напретка, неуништиви, рекао
је, и у екосистему имају своје место.
„Ваља им у овим апокалиптичним временима,
усамљени пријатељу... да сте ми живе и здраве птичице мале и ви бубице и бубамарице на влатима
травчице сваке... доскочити. Из тактичких разлога
спријатељити се са њима. Пустити их да се осећају
раскомоћено, одомаћено у сваком кутку. Мада, из
искуства знамо да се тај ситни глодарски накот најбоље осећа у кухињи, у складиштима хране... у библиотекама, зар не, као последњем прибежишту.
Ту скоро, појели су једну књигу из четрнаестог века.”
„Значи, по вама, открити им све чари просечне
домаће кухиње.”
„Тако је.”
„Кад им се учини да због ваших пословних
обавеза они по кући коло воде следи... шта?”
„Мој изненадни повратак и шок по коло, односно,
мишеве на столу.”
„Зар се досад нисте сетили? Дакле, не метла,
каиш и корбачи, арсенал хладног и ватреног оружја
и справа за мучење... зар их довољно не муче по
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својим асептичким лабораторијама разноразни
Франкенштајни које називамо научницима... ни
енормно скупи лепкови смрти и још скупља сланина,
него мачка... права мачка уместо овог вашег васпитаног и доброћудног шарпланинца.”
„Јадник, ништа од јутрос није ставио у уста.”
„Јесте ли ме разумели?”
„Како да не!”
„Можда и две мачке које ће тој незаситој стоци
објавити свети рат до истребљења... здраво да сте
вране, гачци и свраке мале, као и ви орлови што нас
спокојно мотрите са купола и полукупола драге нам
црквице... а кад се глодари стратешки повуку у неке
друге куће, имате слободу да већ доказане терминаторе, две обичне шумадијско-персијске мачке
изнајмљујете комшијама.”
...Од њега сам добио савет поводом Шарка. Потребно је да превладам сентименталност, добро
разуме љубав према кућним љубимцима, разним
паткама, хрчцима, канаринцима, жабама, и њихову
према нама, и огласим продају шарпланинца. Релативно млади и уљудни шарпланинци скромних
прохтева, осведочени чувари деце, имања и одраслих,
на светском тржишту пробијају цене добермана,
вучјака, дога, ротова...
Срдачно смо се растали.
Уручио ми је прегршт визиткарти својих пријатеља (Б. Л. Пастернак, М. Бахтин, Марлена Лили
Д., хор Бели анђели) који могу да удоме шарпланинца
и тако отклоне олујне ветрове мог финансијског и
здравственог слома.
„Не брините. Живот је ионако обичан перформанс.”
Нисам разумео последњу реч.
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Показао је на парк, на Шарка, зграде и аутомобиле, људске прилике: „Све око нас је речник.
У њему се налази објашњење и за ту реч”, и наставио
својим чудним, два корака напред, један назад,
лево-десно, дриблинг ходом.
Можда је то био главом и брадом сам Фрања
Асишки?
То је радост!
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Оливера Недељковић
ТАЈНА КОЈА ЈЕ ПРЕОБРАЗИЛА И СВЕТЛОСТ
Тајна коју ми је поверило властито тело, одједном
је преобразила и светлост. Свака наредна недеља
била је златовез који се пара, лагано, дан по дан.
Невидљива рука правила је намотаје опаране свиле.
А мој длан подрхтава на трбуху. Ослушкује у њему
мале срчане неспоразуме. Јер, осим мог, још једно
срце у мени труди се: треба прекинути да бројиш
властите откуцаје, а не заборавити да куцаш. Бодрим
га, шапућем му како је од сада оно моје најважније
срце. Да ушивено је у моје тело ситним, густим бодом.
Да све на свету, сад његов је једва чујни одјек.
Са зида, малени Христос стидљиво се смеши.
Јер препознаје руку везиље. Тај га длан свечери
милује по коси. Мислим да сам разумела шта ми то
Марија говори, лагано увис подижући кажипрст без
напрстка: кад год осетиш убод, посисај капљу крви
и прошапући над лицем загледаним у твоје: − Ту
сам, ту сам, и сва моја нежност ту је, ту, где ће
заувек и бити. И настави да везеш, не погледајући
у ову, као зрак танку иглу којом сам те даровала,
стављајући је у твоју несвиклу руку. Ово је, запамти, игла без ушице и без конца. И не мисли о свом
неискуству. Знај, једино се љубав ниодакле не може
препочети.
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ДАНИ КОЈИ СЕ МЕШКОЉЕ У УТРОБИ НОЋИ
Ако затворим очи, видим дане који се мешкоље
у утроби ове ноћи. Видим сваки крстић на везеном
јастучету и књигу која се, испуштена на под, сама
отвара. И онај грумен соли отопљен у једној јединој
сузи, све видим. И неке високе куле сазидане од
пренутог ваздуха. И маслачке чије се семе сели из
нашег у туђа дворишта. И рибље јато уловљено у
мрежу од распреденог сунца. И видим: први мраз
застао пред шљивином гранчицом. Свака латица
танки је свитак светлости. А затим угледам лампион
на најнижој грани јелке и два осмехнута лица у њему.
Уместо речи, пахуље провејавају између њих. Видим
и мрвице хлеба које за нама зобају зебе, знајући да
постоје путеви проходнији и од овог, јер су даљи.
И ветар повијен у пелене које се вијоре у дну једног
дворишта, и њега осећам на лицу. И своју руку на
нараслом трбуху, ружу која се лагано свија у пупољак
какав је некада била.
Јер древне приче, из књиге склопљене под мојим
узглављем, кажу: док смо у утроби, сањамо све у
шта гледа она што нас носи под својим срцем. Зато
се бојим, ето, зато се, сине, бојим да отворим очи.
А мајчине жеље, управо сам прочитала, остављају
ожиљке на детињој кожи. Стога унапред знам: имаћеш белеге посвуда где сам те још нерођеног, у мислима љубила.
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МЕЂУ ОБЛАЦИМА КОЈИ НАС УЧЕ ДА ЛЕБДИМО
Облаци су се спустили тако ниско да би чули,
када ми кажеш: − Поседујемо највише што се може,
ову марамицу свезану у мртви чвор. Кад кажем ти:
− Ето, ни малићем нисмо мрднули, а постали смо
кључари властитог страха. И кад прошапућеш:
− Саградићемо кућу под туђом стрехом као што
је граде ласте: од муља кроз који ходамо и пљувачке
коју бисмо, иначе, прогутали. Када те подсетим:
− Дахом на прозору може се заклонити читав
свет. И када се осмехнеш: − Ми смо воштанице
које стоје усправно захваљујући врелини својих суза.
Или ако те питам: − Чини ли ти се да залутали смо
међу сенкама столетних стабала низ које се слива
ћилибар?
Дете које поскакује између нас, наглас се радује:
− Ја умем да летим! Ја умем да летим! Само ме
држите чврсто и подигните високо, високо! Облаци се пенушају, покушавајући да нам на свом језику
кажу оно што и сами знамо: педаљ, сопствени педаљ, то је најдуже од свих растојања.
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ОНО ШТО ЈЕ ШАПУТАО МОЈ АНЂЕО
УСПАВЉУЈУЋИ ТВОГ АНЂЕЛА
Био си моја похвала овом свету. А сада си једина
истина о мени. Зато ти кажем: нема онога што нећеш издржати. Само увежбај да чујеш тишину између
два откуцаја властитог срца. Најпре изговори име
на које ће се будућност одазвати, а потом је помилуј
низ риђасту длаку и тако припитоми знатижљу у
својим очима. Онда се преслишај, све што је мој
анђео шапутао успављујући твог несташног анђела.
И лагано, сасвим лагано, искорачи из мог погледа.
Док се будеш освртао, сети се: само љубављу, суза
успева да сачува своју опну. И не заборави: ма где
да будеш, увек ћеш моћи да се склониш овде, у ову
постељицу начињену од мојих прокрвљених и свих
других неизговорених речи.
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Мија Кото
ПЕСМА О РАСТАНКУ
Нећу никад умети
да кажем збогом
Уосталом,
само мртви знају како се мре
Све остаје и даље,
једино ми не можемо више бити
Можда је за љубав,
у ово доба,
још рано
Нисам желео
овај спокој,
ову изопштеност од свега,
ову осаму од свих
Сада од мене
не преостаје ништа
што би било моје
а када покушам
да измислим неки кржљави сан
цео ми пакао на уста покуља
Ниједна реч
не може да досегне свет,
знам,
па ипак пишем.
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НАРЕЧЈЕ ЗЕМЉЕ
Ово камење сања
да постане кућа
знам
јер говорим
језик тла
рођен у предвечерје
пре мене
мој глас је остао
заточеник света,
укопан у песак Индијског океана
сада,
чујем у себи
наречје земље
и плачем
с камењем
које се споро ка сунцу пење
КИСИКО
Не, нису то биле птице
него је летело цело небо
О раме земље
ослањао се дан
А рањена светлост је истицала
као из била самоубице
и падала
кап по кап
на моја скривена крила
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ИДЕНТИТЕТ
Морам да будем неко други
да бих био ја
Ја сам опиљак стене
И ветар који је разједа
Ја сам полен без инсекта
Ја сам песак што подупире
жиле дрвећа
Постојим тамо где себе не познајем
и очекујем своју прошлост
жудећи за надом у будућност
У свету у којем се борим ‒ мрем,
у свету за који се борим ‒ рађам се

ЋУТЉИВА СМРТ
Ноћ нам је уступила нагон
и у нас се негде дубоко
уселила птица и неспокој
живот нам служи
ал’ нам није довољан:
ми смо смола
из расеченог стабла
отварамо се за светлост
на уснама
ове неисцељиве ране
У врхунској срећи постоји сенка
једне смрти ућуткане
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КОРЕН РОСЕ
Сада сам мање ја
а снови
које сам сањао да снивам
пробудише се у туђим постељама
Шта бих дао да ме задеси
она смрт од које се не умире
и да за неки други плод
покушам да будем сок
јер ме је издала храброст
властите судбине
пустио сам да се моје
стрепње распомаме
и сад осећам оно што други осећају
патим од патње којом они не пате
и живећи животом који је њих напустио
нудим море
које се у мени отвара
за безброј пута одлагано путовање
Покаткад залутам
тражећи корен росе
а ако се са собом мимоиђем
то је зато што су сви људи
постали ствари
одјеци, руке
кућа покрета
и као да ме све те ствари
гледају очима свих људи
И тако се нагињем
кроз прозор песме
загледан у маглу што ме преплављује

106

и ослушкујем лако дисање
предмета сахрањених у дну тишине
и измишљам оно што пишем
да бих себе измислио писањем
и све ме успављује
јер све у мени буди
тајни глас детињства
Исувише ме воле
ствари којих се сећам
и препуштам се
као да се од себе склањам
дремљивом миловању
оног тела које се родило
из мојих стихова
телу коме се добровољно потчињавам

КРАЈЊИ РЕД ВОЖЊЕ
Не умиремо нимало
Кад дође ред на нас
То је само нагло скретање
С друма којим више не идемо
Умиремо потпуно
Кад није прави час
А никад није
Тај час
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Мија Кото (1955) један је од најзначајнијих савремених
писаца португалског говорног подручја, биолог по струци,
аутор десетак књига прозе и четири збирке поезије, добитник
свих најзначајнијих португалских и иностраних награда, рођен
у Мозамбику, где и сада живи, отворио је Сајам књига у Београду, 2011, када су почасни гости били португалски писци.
На српском језику објављена су му два романа у издању „Геопоетике”: „Река звана време, кућа звана земља” и „Исусалим”,
оба у преводу Јасмине Нешковић. Спада у ред оних ретких
писаца који се поигравају језиком, ослањајући се на богату
машту и усмено предање. Иако слови за „непреводивог писца”,
преведен је на више од двадесет језика.

Изабрала, са португалског превела
и биљешку сачинила
Јасмина Нешковић
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Захар Прилепин

КРВ ПЕВА, ЛИКУЈЕ ТЛО
Тло и крв ‒ данас је готово необично и непристојно да се говори о томе.
Једни зубима за стабљике вуку тло ‒ под себе,
под себе. Леже на њему, раширених грабљивих руку
и јаких ногу. Они су у ратном стању, мада нико не
пуца по њима. Кад би пролетела макар једна, мала
бомба ‒ видели бисмо ко би од њих остао да зубима
вуче стабљике, а ко нестао, као букаџија и преварант.
Други се криве и причају: ма какво тло, забога,
то је првобитно, то је отрцано, на крају крајева…
„Имате ли озбиљније аргументе?” ‒ питају они.
‒ „Шта имате осим тла? Изврните џепове!”
Немам, одговарам. Немам ја аргументе. Немам
ништа осим тла. У џеповима су ми карамеле у дувану.
Тло има неколико несумњивих врлина.
За разлику од нас, оно ћути. То ћутање можемо
да ослушкујемо и ловимо му смисао: оно је мрачно?
оно је нежно? оно је величанствено?
И крв је ћутљива, а њено кретање је као кретање
времена. И времену се могу исећи вене, а тада ће
да шикне преко ивица ‒ мимо тела, у врућу воду,
у згужвани пешкир, у вику ближњих и радознало
ужасавање даљних.
Наше тло је растворило у себи небројено мноштво
руских срца. Ја потпуно разумем зашто сурови сељаци понекад милују земљу рукама. Гледао сам то
као дечак у филму „Седамнаест пролећних тренутака”
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и после, када сам порастао, гледао сам то још неколико пута, а горе је гледати то него женске сузе.
Понашање и првих, о којима смо већ говорили,
и других, које смо тамо спомињали, диктира, у суштини, једно ‒ мучни, тајанствени, неподношљиви
страх од смрти.
Први хоће да се умиљавају, да одобровоље тло:
прими ме нежно, прими ме лепо касније, сасвим
доцкан, хајде да сада чак и не говоримо о томе.
Нећу да грешим душу, али понекад ми затреба
да први пожеле да прихрањују тло другима, да их
пропусте напред у том реду.
Други кажу: мрзим те, тло, ти хоћеш да раствориш и мене, одвратна, црна земљо.
Тло и крв, у суштини, јесу једно исто. Тло јесте
укочена, концентрисана, тотална, непомична крв,
која се више не може пустити на вољу. У лаком телу
носимо своју крв спремајући је за тло. Да заливамо
цвеће и жита.
Други кажу: нећу ваше цвеће, није лепо, жита
су вам неукусна, горкаста, туђа. „Не дам му своју
крв, нека се храни чиме хоће”.
„Зашто је руско тло такво да због њега све време
треба убијати или умирати?” ‒ питају они.
Бесмислено питање, свако тло је такво. Најважније је истраживати га, осетити да си порастао,
утврдио се и да те неће ишчупати никакав разуздани
ветар. Тада ти одједном постане јасно да због њега
можда нећеш ни морати да убијаш него ћеш почети
да живиш ради њега ‒ заиста је задовољство.
Моје је тло ‒ срећно, лако је као перце које носи
радост, игра у такту, шири се у сусрет теби кад хоће
да падне.
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Било је то, по свој прилици, пре двадесет пет
година…
Четврт века је прошло, ко би то могао замислити.
У комшијску кућу лети су стигли деда и унук.
Деду су сви звали Викендаш. Тада су викендаши
били још ‒ реткост. Сада је све обратно, остали су
нам једино викендаши.
Деда се презивао Вајнерман, и све док није
наступило ново време, био сам уверен да је деда
Немац. Унук се звао Ваља. Ваља Вајнерман.
Скитали смо по округу, као Пушкин и Дељвиг.
Већ тада сам знао та два презимена, и наше шетње
су ми изгледале необично поетске. И наши разговори
су били лагани и мудри. Тако сам мислио, мада смо,
вероватно, недаровито маштали и хвалисали се.
Заиста смо изгледали као тихи клинци, али после
смо сами себе изненадили, украли сплав од одраслих
момака из далеког насеља, и читаво лето нам се
испунило смислом, бескрајним купањем, сваковечерњим скривањем сплава у жбуње поред понтона
на којима је моја мајка, боже мој, прала рубље све
до саме јесени, већ у леденој води.
Па, ја ово нисам прочитао у књигама руралиста,
то је још било у мом, чак не у прошлом него неком
претпрошлом животу. Мајка на понтону поред црне
воде с белим рубљем.
И ето, требало је да Ваљи и деди дође бака. Деда
је био потпуно равнодушан према том догађају, али
Ваља је чекао и усплахирио се. Ситуација се пооштравала тиме што је бака стизала на свој рођендан. Требало је да јој спреми поклон ‒ а шта је могао да јој
поклони Ваља Вајнерман, дечак од седам или осам
година?
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Деда му није давао новац, а тада није ни имало
шта да се купи.
Ујутро, неколико сати пре бакиног доласка, Ваља
је био код мене, читавим изгледом је зрачио тугу,
готово неподношљиву за дечје срце. Напољу је прокапљивала киша, а то нашим поетским душама није
додавало светлост расположења. Негде у даљини је
затрештало, као да је неко решио да, уместо обичних
сеоских тепиха, окачи и истресе огроман лист гвожђа.
‒ Ваљо! ‒ синуло ми је одједном. ‒ Сећаш се,
видели смо јагоде? Код Шарових?
‒ Шта? ‒ упитао је оживљено Ваља, али још не
верујући својој срећи.
‒ Па, јагоде.
Напољу је загрмело, али и севнуло, неочекивано
и злобно. Са прозора смо слетели, крцкајући дечјим
костима, и одмах се насмејали свом страху, искреном
као детињство.
‒ Па шта? ‒ упитао је Ваља, дахћући.
Гледао сам кроз прозор, напољу је лила таква
киша да се у дворишту није видео ни дрвени нужник,
који се налазио на двадесет корака од куће.
‒ Па то! Замисли како ће се твоја бака обрадовати кад стигне, а на столу јој две кофе јагода?
‒ Две кофе?
‒ Две кофе. Хајдемо што пре.
‒ Хајдемо после непогоде ‒ предложио је Ваља.
Напољу је грмело и пљуштало, тако бучно да смо
чак и у кући морали разговарати из свег крхког
гласа.
‒ Јеси ли луд, Ваљо? Треба сад, док су се сви
посакривали.
Из оставе смо узели две огромне кофе, нама
готово до појаса, па излетели напоље накострешени,
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као шашави врапци. Одмах смо се незадрживо клизали по блату и у трену покисли до последње плаве
жилице.
У грмљавини и пљуску, сваке секунде падајући
с ногу, докобељали смо се до повртњака, ускоребри,
провукли смо се између прошћа и почели да беремо
јагоде.
Свет је био пун непогоде и дрхтао као покретна
циркуска шатра. Земља је око нас кључала, као
жива. Очи нам је заливала ледена врелина. Леје
су се помешале, као да су их тешким дланом растрљали по повртњаку. Листови јагода су се савили
ка земљи. Јагоде су се улепиле у блато, и да бисмо
их извукли, морали смо да згрћемо земљу, обилно
је утерујући под нокте.
Дрхтећи и смејући се од ужаса, при лудачком
севању муња, ми смо у своје металне кофе, пуне
воде, бацали грумење блата у облику стиснутог
дечјег длана, несрећне комадиће лишћа и ретке
јагоде, згњечене у нашим рукама.
Отирали смо очи и уста, уста су нам била црна,
а безобразне очи прљаве, ту прљавштину и црнило
нам није спирала чак ни киша.
И када ме питају шта знам о тлу, одговарам:
знам све. Грабио сам га, хранио се њиме, мазао се
њиме, на стомаку сам пузио по њему. Знам да, док
је наоколо непогода, на тлу расту јагоде, и срце
пумпа крв, као да узмахује крилима.
Сада моје тло дотичу, лаким стопалима, моја
деца ‒ и ко ће мени да докаже како је лоше говорити о тлу?
Јуче сам видео: двогодишњи син је изуо сандалице под јабуком, са земље је подигао јабуку, иде и
грицка је, понекад опет седне и гледа у мале румене
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пете: да се није залепило нешто од кокошке или од
гуске ‒ мирише одвратно, али зато он лепо гледа
у малене пете, као у акварелски потез.
Устаје, иде даље, прави бесмислене кругове,
наоколо су птице и сунце.
У тлу растворена, срца његовог деде и прадеде
ликују, подржавајући те мале пете ‒ сигуран сам
у то ликовање, као у своје име.
Крв моја пева безвучно. Сад одох и ја да уберем
себи јабуку.
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СИНДРОМ „ТЕТКЕ”
Моја прабаба Ањута имала је сестру од стрица.
Име јој је било Леонида. Лепотица, авантуристкиња
и расипница, разбацивала је породични капитал
на одећу и забаву, имала је много љубавних веза и
није знала ни за каква ограничења. Негде око 1910,
у Паризу, упознала се са сином белгијског милионера
који се звао Пол. Смртно се заљубила. Имала је тридесет пет година, а он двадесет седам. Не знам појединости, али могу да претпоставим да је све што
им се дешавало било необично романтично. Кад ју
је Пол запросио, Леонида се одједном уплашила.
Белгијанац није имао појма да је она старија од њега
осам година.
Леонида је рекла да мора да размисли, да разговара с родитељима, брзо се вратила кући и успела
да за ситан новац добије нове документе. У њима
је све било тачно: име, име по оцу, презиме, вероисповест, друштвени статус, место рођења, месец,
датум. Само друга година. Леонида је постала десет
година млађа. Рођаци су се сложили с њеном одлуком и заклели се да ће чувати тајну.
Затим је живела дуго и срећно у старом замку
у Белгији, Пол и она су имали децу, унуке и праунуке. Увек, целог живота, она је остала десет година
млађа од саме себе. Сви су мислили да је умрла у
осамдесет трећој, а стварно је умрла у деведесет
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трећој, и нико, чак ни породични лекар, није сазнао
истину.
О случају Леониде причала ми је моја баба Липа,
кад је имала шездесет пет година, а ја петнаест. И
желела сам да изгледам старије. Својим сопственим
лицем нисам била задовољна. На њему се није могла
видети никаква прошлост, никакве тајне и унутрашње драме. Било је досадно, сувише читљиво,
глатко, младо и здраво. Са задовољством бих себи
додала тих десет година којих се одрекла Леонида.
Била сам спремна да проживим, за један дан, за
један тренутак, тајанствени делић туђег живота,
испуњеног доживљајима, љубавима и авантурама.
Да бих изгледала старије, чупала сам обрве, мазала усне тамновишњевим ружом и цртала интригантне сенке испод очију. Ипак ништа није помагало.
У биоскопу „Москва” савесне продавачице
карата нису ме пуштале на филмове с напоменом
„деци до шеснаест”. Напунила сам шеснаест, затим
седамнаест, осамнаест. Нису ме пуштале. Тражиле
су личну карту. Показивала сам и беснела. С тупом
пубертетском упорношћу крила сам своје године,
до двадесете. Стално ми се чинило да су мизерне,
ништавне.
Своју старију кћи Ању родила сам са двадесет
шест. Док сам ишла са огромним стомаком, слушала
сам саосећајне коментаре: тако млада, а већ… У
породилишту су ме назвали старија прворотка.
Када сам имала тридесет, муж и ја смо први пут
путовали авионом у Њујорк. Осамнаест часова лета,
са два слетања, у Даблину и Калгарију. Аеродроми
ноћу, мећава, рефлектори. Одједном сам се осетила
веома стара. Јасно сам могла да замислим како бих
снажно све то доживела када сам имала четрнаест
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година, када сам до јутра читала Селинџера.
Уосталом, стигавши у Њујорк, готово одмах сам
отишла у Централни парк, попушила цигарету на
клупи поред језера и питала нашег америчког пријатеља да ли зна шта се зими дешава са паткама у
језеру.
Пре недељу дана моја Ања је напунила петнаест.
Ја ћу у јулу избројати четрдесет једну. На улици нам
се обраћају са „девојчице”. Ми се тихо кикоћемо.
Можда је збрка с мојим узрастом до мене стигла
по наслеђу, од моје несташне прабабе Леониде. Што
више старим, све више ме крепи та стара породична
прича. Гледајући се у огледалу, питам се: а како
би било да тајно прецрташ десет година? Сасвим.
Нико не би ни приметио.
Одлично се сећам себе ‒ на нивоу осећања ‒
кад ми је било пет, петнаест, двадесет пет, и тако
даље. Желим ли тамо да се вратим? Тешко. Да ли
бих пристала да дам једну од четири проживљене
деценије, да бих била млађа? Низашта! Ниједан
дан не дам, чак ни најтужнији, а да не говорим о
срећним.
Допадају ми се моје године. Гледам своју мајку,
њој је шездесет, и не бојим се старења. Она је лепа
жена. Она је леди. Никаквих нараменица, никаквих
козметичких смицалица. Истина, постоји један мали
„ноу-хау”.
Жена може да има колико год хоћеш година,
најважније је да се не претвори у тетку. А та се невоља дешава и са двадесет.
Тетка је нешто бесполно, чему се не зна број
година. Стомак и вештачко перје на глави. Шарени,
марљиво неговани цветњак разноврсних болести,
од којих су најозбиљније ‒ хистеричност и хронични

117

затвор. Очи застрте копреном контролисаног беса.
Из теткиних уста чак и реч „Господе!” звучи као
змијско шиштање. Али, то је само последњи стадијум
болести. А све почиње потпуно невино.
Тетка-почетница о вама никад неће казати ништа лепо, ни у очи, ни у вашем одсуству. Али сатима
може да говори ружно и да у томе ужива. Тетка-почетница црвени од злобе, али никад од стида. То
осећање њој је непознато, као и осећање хумора.
Ипак, уме да се смеје. Ако вас блатом испрскају
кола, или вам се на главу унереди птица, тетка-почетница ће се загрцнути од девојачког смеха.
Она веома пази на ситнице. Страшно виче на
дете које је разбило шољу, и обесиће се за копејку.
Појешће вас живе због огреботине на полираном
намештају, због мрље на тапетама, због места у реду,
или просто онако, због тога што сте друкчији.
Тетка-почетница споља је још лака и симпатична, али је унутра сва гвоздена, тешка, спремна
да као тенк упадне у туђу породицу, да гусеницама
погази мирне становнике, и да као трофеј на лафету
одвуче жалосну лешину главе породице.
Тетка-почетница је похлепна и прождрљива.
Она је месождер, и вечно је гладна. Жао јој је комадића који је нестао у вашим устима, чак и када
је њен тањир пун. Она пажљиво прати ваш комадић,
и у мислима га гура себи у уста. Али истовремено
се увреди ако одбијате тешку храну. Остаћете витки,
а то је гризе. Њој не можете угодити.
Јадна тетка! С њеним гастрономским сладострашћем она не може да сачува пристојну женску
линију. Жели да изгледа боље, али не може да се
заустави, стално једе, једе. Жели, а не може. То је
ужасно. Спремна је да своје проблеме објасни било
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чим ‒ поремећајем метаболизма, лошом екологијом,
седећим начином живота, сталном заузетошћу,
нервним премором, уроцима, само не похлепом и
прождрљивошћу.
Котлете с прженим кромпиром, палачинке с
џемом, макароне с месним умаком и парчад крем
тортe јачи су од ње, и побеђују у њој жену. Ви свакако
не волите да признате свој пораз? Ни она такође.
Зато не помишљајте да са њом седнете за сто. Ако
не једете слатко и масно, питаће вас: „Шта, бојиш
се да се не угојиш?” То питање она уме да постави
тако да ће ваше невино „Да” зазвучати као признање
срамног тајног порока. Безопасније је да измислите
нешто о шећерној болести, о болесним бубрезима
и лошем варењу. Заузврат, она ће вам радо почети
да прича о својим болестима, и наћи ћете заједничку
тему. Али, накратко. Тетка, између осталог, има јако
развијено чуло за туђинце, за људе друкчије сорте,
лако ће вас раскринкати. С тетком се не може живети
мирно у истом простору, јер су конфликти, скандали
‒ њена стихија. Њој је тешко да живи без негативних
емоција, својих и туђих. У атмосфери мира и добронамерности она вене ‒ ако, наравно, не успе да ту
атмосферу поквари.
Тетке, почетнице и зреле, постоје свуда, независно од географске ширине и друштвеног система.
Запослена тетка опаснија је од незапослене ‒ домаће,
ако, наравно, домаћа не живи с вама на истом улазу
и на истом спрату.
Тетка-чиновница обавезно прима мито, добро
је, ако je то новац или бомбоне, горе је, када је то
ваше понижење. Тетка-лекар ће вас лечити, здравог,
до инвалидности и убедиће вас да сте такви и били.
Образована тетка, тетка која пише, ужива у хаосу
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кухињске свађе и уздиже га до уметничког открића.
Она из реке живота марљиво цеди само ружне ствари, доказујући вама и себи да ничег лепог тамо нема
и не може бити, да је сваки човек у својој суштини
ђубре и да су сви једнаки.
У ствари, тетка уопште није злотвор. Кад вам се
деси нешто лоше, она саосећа. Ако вас неко увреди,
стрпљиво слуша ваше жалбе на оног ко вас је увредио. Али кад сте добро, када сте срећни, успешни,
лепи, боље да јој не излазите на очи. Потрудиће се
да вам поквари задовољство. Уверавам вас да она
то уме.
Узгред, ако туђи успех одмах код вас изазове
бол у желуцу и критички говорни пролив, будите
опрезни. Ућутите у пола речи, брзо погледајте себе
у огледалу. Ако сте жена, тешко да ћете се себи свидети у том тренутку. А ако сте већ зрела тетка… не
знам.
Права жена целог живота, по капљицу, истискује из себе тетку, онако како је Антон Павлович Чехов
истискивао из себе роба. Што мање тих одвратних
капљица остане унутра, то ћете лепше и достојанственије старити.
Старости се боје сви ‒ жене и тетке, мушкарци
у најбољим годинама, чике, људи-анђели и човеколике звери. Уосталом, човек се од звери разликује
по томе, што се не боји саме старости, већ њених
откровења, која се беспоштедно појављују на лицу.
Постоје необично лепи старци, светли, дирљиви,
на њиховим лицима има нешто дечије, анђеоско.
Постоје старци веома ружни, као вештице и ђаволи.
То нису случајне ћуди слепе судбине, то је, у крајњем
збиру, избор, веома личан и потпуно слободан. Све
лоше што је човек учинио у животу, излази напоље,
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цеди се из мутних непријатних очију. И ништа више
не можете да промените. А колико јуче сте могли.
2001.

ЗНАК СУДБИНЕ
Пре много година Петар Иванович је путовао
у Псков, на службени пут. У то време је радио као
трговачки путник и због тога је често морао да путује. Враћао се кући, московски воз је каснио и Петар
Иванович је морао да на станици проведе неколико
дугих часова.
Железничка станица, нарочито у унутрашњости, је досадно, прљаво и опасно место. Петар Иванович је ставио свој службени кофер на колена,
прекрио га новинама и решио да презалогаји, да
поједе сендвич. Право наспрам њега седела је сва
бела, угојена и мекана као недопечена земичка,
дебилна девојчица с флашом кефира у руци. У то
време млечни производи су продавани у стакленим
флашама затвореним чврстом фолијом. Девојчица
је покушавала да фолију скине зубима, згулила је
допола и тако почела да пије. Кефир јој се цедио
низ браду. То је било тако непријатно гледати, да
Петар Иванович није могао да до краја поједе свој
сендвич с докторском кобасицом, иако је био гладан.
Да оде да седне на неко друго место, није могао. У
чекаоници није више било слободних места. Растужио се, и туга се одразила на његовом лицу. Вероватно му је зато и пришла дебела млада Циганка.
Тужан човек губи присебност, лако га је преварити.
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‒ Лепотане мој, имаш ли десет рубаља? ‒ предузимљиво је питала Циганка. У устима јој је светлуцало злато.
‒ Немам ‒ одговорио је Петар Иванович.
‒ А пет?
‒ Немам ни пет.
‒ Хајде, дај, колико имаш. Рећи ћу ти једну важну
ствар ‒ наваљивала је Циганка ‒ не бој се. Дај бар
рубљу, сазнаћеш своју судбину.
Рубља ‒ то већ није било много. Петар Иванович
је уздахнуо, извукао из џепа згужвану новчаницу
и пружио Циганки. Она га је одмах ухватила за руку
и дунула у његов длан. Рубља је нестала. Длан је
остао празан и го. Циганка се загледала у њега и
почела да говори брзо и нејасно, тако да је Петар
Иванович разумео само једно. Он неће бити увек
такав као сад, скроман и неприметан. Доћи ће време
када ће постати познат, прославити се. На линији
живота има посебан знак, који личи на печат. Показала му је стварчицу на његовом длану, која је
личила на типографску звездицу.
У том тренутку су објавили да воз полази, и
Петар Иванович се брзо ослободио Циганке.
У купеу је мирно до краја појео свој сендвич,
попео се на горњи лежај, била је већ поноћ, и требало је што пре заспати. Али он није могао. Мисли,
голе и нечујне као рибе, пливале су по глави. Реч
печат, коју је изговорила Циганка, деловала је на
њега на чудан начин.
Петар Иванович никад у животу није радио
ништа што би макар теоретски могло да прослави
човека. Мајка му је говорила: седи мирно и не истичи се. А, истину говорећи, није имао чим ни да се
истиче. Споља је изгледао сасвим обично. Ниски
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раст, уска рамена, мала глава с правом косом боје
саргије и лице без било чега интересантног, ни лепо,
ни ружно. Ништа нарочито. Чак ни његови блиски
познаници при случајним сусретима нису га препознавали. У школи је учио осредње, затим се уписао
на пољопривредни факултет. Тамо је имао неколико
доживљаја, везаних с цедуљицама, одласцима у
колхоз на вађење кромпира и с једном необичном
девојком која се звала Регина. Имали су везу. Сви
су се чудили, јер Регина је била права лепотица,
висока црнка плавих очију. Веза је трајала око три
месеца, не више. Он се чак није ни зачудио ни изненадио када она није дошла на састанак, а затим га
замолила да је више не зове.
Због нечег, Циганкино пророчанство вратило
му је у сећање ту Регину, њен дуги нежни врат,
хладне усне, и како је затварала очи и како су њене
густе трепавице голицаво подрхтавале.
У купеу је било загушљиво, заударала је туђа
обућа и нездрави дах. С доњег лежаја чуло се влажно
и уједначено хркање. Петар Иванович није приметио
како је заспао.
Сањао је како у непознатом граду иде уском
пустом улицом. Изнад његове главе није било неба,
под ногама уместо асфалта зјапила је празнина. Кад
би подигао главу, ништа није видео, као да је био
слеп. И још страшније од тога, није видео самог
себе, своје ноге које су корачале, своје руке испружене у маглу. Он сам никако није био означен у
простору и био је само део страшне магле, празнина
у празнини.
Ишао је дуж сивих зидова, црних прозора,
мрачних улаза, провалија без дна. Постао је свестан
да је улица само декорација, танка мулажа од
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фурнира, иза које нема ничега. Петар Иванович
је одлучио да скрене у неку капију, отуда су се чули
тихи звуци. Тамо је угледао високог човека у прслуку
од вате и кратким панталонама. Човек је мео празнину огромном метлом за двориште. Петар Иванович се накашљао и упитао га:
‒ Реците ми, молим вас, има ли овде неки излаз?
Домар се окренуо. Уместо лица имао је телевизијски екран. Тамо, унутра, преливао се јарки,
заслепљујући живот. Свирали су оркестри, пенио
се шампањац, смејало се, цвркутало десетине малих
разнобојних Регина. Петар Иванович се лако одгурнуо непостојећим ногама од црне празнине, узлетео
је и ударио челом, тако да га је заболело. Од бола
се пробудио. Показало се, да је, док се у сну окретао
на тесном лежају, ударио главом у преграду између
купеа.
Воз је стајао. У ноћној тишини јасно су се чули
гласови отправника. Пластична завеса на прозору
била је померена. На станици је било светло. Петар
Иванович се спустио с лежаја, погледао кроз прозор,
на мокром перону видео је човека неиспаваног
згужваног лица и изгарављених ушију. Из чизме
му је вирила жута заставица.
Воз је кренуо. Опет је постало тамно.
„Какав тамо печат? Виц, и ништа више” ‒ помислио је Петар Иванович.
У мислима је видео како се враћа кући, како га
дочекује његова жена, исто тако тиха и неприметна,
како ће сести да пију чај, и он ће јој причати о Циганки и о глупом пророчанству. Чак ће јој показати
малу звездицу на длану.
‒ Бићу чувен. Какав виц! Стварно смешно. Ха-ха!
‒ промумлао је у влажни вагонски јастук.
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Пред очима му се веома јасно појавило округло
грубо лице Циганке, блеснуло је злато у њеним
устима. Виц није био превише смешан, али је био
чудан, као да је са дуплим дном, и тамо, на дубљем
дну, открио је згужвано парче своје студентске младости, случајну полумртву успомену. Да ли је то био
атеље вајара у Кировској улици, или изложба забрањених сликара у Сретенки? Гори свећа, тацна
с пикавцима лежи на поду, дим, много лепих сетних
жена. Он је међу њима, с Регином.
Кад је дошао кући, није хтео да прича жени ништа о Циганки и њеном предсказању. Учинило му
се, ако исприча о томе наглас, уз чај, у својој сиво-жутој јадној кухињи, звездица на длану ће се осушити и одвалити, као корица зарасле огреботине.
Наставио је да живи даље. Ишао је у своју фабрику, у одељење за набавке, одлазио је на службена
путовања у досадне градове у унутрашњости. Коса
му се проређивала и седела, ћерка расла, патила
због пубертетских бубуљица. Гојила се и старила
жена. Живот је постајао све тежи, пара није било
ни за основне потребе, плата је исплаћивана нередовно, на крају је његова фабрика затворена. Жена
је радила као лекар-интерниста у дому здравља и
такође је све мање добијала. А цене су расле, почеле
су несташице производа.
Сан који је Петар Иванович некад сањао на лежају путничког воза Псков‒Москва, периодично
му се понављао, у разним варијантама. У ствари,
ништа друго није ни сањао.
Понекад уместо уске улице био је трг, а уместо
домара с метлом, огромно чудовиште са много пипака, није се могло одредити да ли је паук или хоботница. Морао је да пита чудовиште где је излаз,
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оно се лагано окретало према њему, показујући телевизијски екран уместо главе. Некад се све одигравало
у шуми, између мртвог дрвећа с лишћем од хартије,
тамо је био медвед са женским ногама у мрежастим
чарапама, у ципелама са високим штиклама. Као
и пре, свуда је била магла, у магли је светлуцао екран,
у који је требало одмах заронити, да би постао видљив, присутан у простору.
Женина колегица, лекар-уролог, предложила
је Петру Ивановичу да продаје најновије биљне препарате под називом „Чудо живота”, за мршављење,
јачање мушке потенције и интелектуалних способности. Почео је да с коферчетом иде на разне адресе,
да нуди рекламне листиће и узорке чудесних капсула, испуњених тамнозеленом сувом травом.
Једном је требало да оде у чудну установу. Дуго
је лутао по двориштима и уличицама у непознатом
делу града, на крају је пронашао гвоздена врата
полуподрумске просторије с натписом: „АО ИПЧИ”.
Кад је позвонио, појавио се момак високог раста у
маскирној војничкој униформи. Петар Иванович се
плашљиво представио. Момак је затражио да му покаже личну карту и да отвори кофер, и тек тада га
је пропустио, не рекавши ни речи.
Унутра је био ходник, застрт скупим светлим
тепихом, и много врата, која су се непрестано отварала и затварала, пропуштајући да уђу или изађу
ужурбано-пословни добро одевени људи. Петра
Ивановича нико није примећивао, неколико пута
га је неко гурнуо, он се сасвим изгубио, а онда се
на најближим вратима појавила дама у строгом
љубичастом костиму, личила је на члана обласног
комитета, погледала га је од главе до пете и упитала:
‒ Јесте ли ви чудо живота?
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‒ Да ‒ обрадовао се Петар Иванович ‒ ја сам
чудо!
Дама га је повукла за собом дуж ходника, до последњих врата. Пре него су се та врата отворила,
отуда се чула грмљавина мушког гласа:
‒ Треба нам сасвим друкчији жетон! Бренд мора
бити апсолутно убитачан!
‒ Па онда, хајде, предлажи варијанте, ти сам,
у ствари, не знаш шта желиш ‒ узвратио је други
мушки глас, миран и подсмешљив.
‒ Желим да све погађа! ‒ викао је нервозни.
Петар Иванович је ушао, погледао наоколо. На
средини велике собе стајао је огромни сто прекривен
зеленом чојом, сличан билијарском, само без рупа.
Био је претрпан хартијама. Поред зидова су стајале
полице, пуне видео-касета и фасцикли. Владао је
ужасан неред. На поду је стајао укључен компјутер
на коме су пловили искривљени разнобојни прозорчићи. За столом је седео и пушио неки човек.
Због дима Петар Иванович га није одмах приметио.
Други човек је скакутао око стола. Био је млад,
мршав, мали. Дугачки праменови косе су као округле
заграде уоквиривали његово необријано лице. На
себи је имао џемпер и погужване летње панталоне,
иако је напољу било тек рано пролеће, хладно и
влажно.
‒ Да би све погађало, треба да је веома јако ‒
наставио је дијалог онај који је седео за столом, у
диму.
‒ Ево, Дмитрије Петровичу, довела сам вам продавца „Чуда”, како сте тражили ‒ рекла је љубичаста
дама, убацивши се у кратку паузу дијалога.
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Дим се разишао, Петар Иванович је видео човека
за столом. Имао је дебело, глатко обријано, важно
и помало познато лице.
‒ Па дајте, покажите шта ту имате ‒ притрча
к Петру Ивановичу младић у летњим панталонама
‒ само брзо, брзо, шта тамо петљате?
Петар Иванович је био навикао на разне врсте
обраћања ‒ културно и некултурно, и чак примитивно.
‒ Најновији препарати по америчкој рецептури,
искључиво на природној основи ‒ поче он, извукавши
рекламни проспект јарких боја.
‒ Чујте! ‒ прекину га дебели. Шта сте ви студирали?
‒ Ја? Зашто? ‒ збуни се Петар Иванович. Таква
питања му још нису постављали. Убрзо је све било
разјашњено. Дмитриј Петрович и он су готово у истом
тренутку препознали један другог. Испоставило се
да су заједно завршили пољопривредни факултет.
‒ Реци ми поштено, Петја, хоће ли да ми помогну
твоје америчке травке? ‒ поверљивим шапатом
упита Дмитриј Петрович после кратког излива носталгичних осећања ‒ ја се овде, разумеш, бавим
бизнисом, страшно нервирање, и оно се, наравно,
одражава на моје здравље. Посаветовали су ми то
„Чудо живота”. Узгред, сећаш ли се Регине? Она
је сада моја супруга. Имамо двоје деце, дечака и
девојчицу.
‒ Вероватно су већ одрасли? ‒ једва дишући, рече
Петар Иванович. Он се толико узбудио да је почео
да се зноји. Желео је да поштено каже свом бившем
колеги да те травке никоме нису помогле, да је све
то глупост, али тада младић у летњим панталонама
гласно и полако рече:
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‒ То је он, жетон! То је он, јак бренд! ‒ његов
кажипрст с дугим прљавим ноктом био је усмерен
право у лице Петра Ивановича. Он ће све погађати!
‒ додаде, узбуђено подижући глас.
Петар Иванович се укочи сав збуњен. Сада су
сви присутни, укључујући и љубичасту даму, пажљиво и ћутке гледали у њега.
‒ Па да, Дмитрије Петровичу, у одређеном смислу Гоша је у праву. То је баш то лице које нам је
потребно.
Ошамућеног Петра Ивановича су посадили за
сто и почели да му објашњавају то о жетону и бренду.
Радило се о томе да је бивши колега основао
акционарско друштво, и да би широки слојеви куповали акције, била је потребна реклама на телевизији.
Уобичајени начини с фотомоделима, глумцима,
лепотанима и лепотицама, нису више ефикасни.
Реклама треба да убеди гледаоца да ће акције учинити богатим најобичнијег човека, који се ничим
не истиче. А обичнијег и неприметнијег човека од
Петра Ивановича, нико од присутних још није сусрео.
‒ Платићемо ти! ‒ брундао је Дмитриј Петрович,
бивши колега. ‒ Прославићеш се по целој Русији!
И ништа не треба да радиш. Само ћеш испред камере да кажеш неколико речи, искрено, од срца, у
најобичнијем окружењу.
‒ Лако је то, стриче ‒ поновио је то исто дугокоси
Гоша ‒ ти ћеш то да урадиш, знам. Замисли да си
стигао скоро до дна. Лоше ти је, нема посла, нема
новца. Смртна туга. И ето, ти си за последњу копејку
купио неколико хартија од вредности. Просто онако,
од туге.
‒ За последњу, боље да купим гриз ‒ тихо узврати Петар Иванович и увуче главу у рамена.
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‒ Одлично! ‒ Гоша поскочи и пљесну длановима.
‒ Ево већ имамо унутрашњи конфликт, кренула је
драматургија!
Драматургија је стварно кренула, потрчала,
појурила. Петар Иванович је оставио своје желатинске капсуле, почео је да одлази на снимања.
Први клип био је снимљен у старој совјетској кухињи,
с налепљеним тапетама и малим столом од пластике.
Петар Иванович се у клипу звао Иван Петрович
и у почетку је изгледао жалосно. Према сценарију,
жена га је оставила, изгубио је посао, остало му је
само да пије, али нема новца, осим тога има чир.
Гледајући лепе акције са грбом, поређане на излизаној пластици стола, он тужно разговара сам са
собом, да би можда било боље да је за последњи
новац купио гриз или шећер. Али у том тренутку
звони телефон, и пријатни женски глас га позива
у банку да за купљене акције добије дивиденде.
Даље, у сваком следећем троминутном споту
материјално стање Ивана Петровича постаје све
боље и боље. Више не размишља о гризу, има га
довољно. Купио је лепо одело, затим нову кухињу,
затим је пошао у ресторан и тамо се упознао с привлачном женом. Требало је да она постане његова
супруга, а даље се претпостављало да ће стећи већи
стан и да ће отпутовати на одмор у иностранство.
За први клип Петар Иванович је добио толико
новца колико никад у животу није држао у рукама.
Кад је клип емитован први пут, цела породица је
седела поред телевизора. Вечера је била постављена.
Петар Иванович је био тако узбуђен да није могао
да једе. Седео је, стегнувши до бола шаке, као да
се бојао да ће онај печат на длану ишчезнути с
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линије живота. Чак је осећао лако голицање, као да
је звездица оживела и почела да мрда шапицама.
Једна од првих ствари које је купио за новац добијен за спот, био је видео-рикордер. Касно ноћу,
док су жена и кћи спавале, он је устајао и по неколико пута гледао снимке спотова. Тако је, у раном
детињству, устајао ноћу, пео се на столицу, отварао
креденац да кришом поједе чоколадну бомбону.
Убрзо су Петра Ивановича почели да препознају
на улици. Посматрали су га, осмехивали му се, поздрављали непознати људи, ословљавајући га са
Вањуша или Петрович. Емитован је други спот, затим трећи.
Из подрумских просторија с гвозденим вратима
„АО ИПЧИ” се преселило у малу симпатичну вилу.
У част пресељења био је приређен диван банкет.
Петар Иванович је био позван са супругом, и тај
старији брачни пар је скромно уживао у обиљу деликатеса и у друштву познатих људи. Петар Иванович је видео Регину. Она је краљевски допловила
до њих у сребрној хаљини, с голим раменима и дубоким деколтеом, сва витка, плавоока и права, као
да није прошло толико година и као да не постоји
старење. Кад се упознала с његовом супругом,
осмехнула се. Рекла је обома неколико љубазних
речи и отпловила.
На банкету се десио још један значајан догађај.
К Петру Ивановичу пришла је кратко ошишана
енергична девојка, стегла му руку и позвала га на
телевизију, да учествује у разговору.
Тог дана Петар Иванович се дуго и пажљиво
бријао, чистио ципеле и излио на себе пола флашице
колоњске воде. Кад је дошао, нису га оставили да седи
у фоајеу и да чека са осталом публиком. Енергична
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девојка одвела га је у посебну собу, упознала с водитељком, веома познатом и лепом женом. Ту су попили кафу и попричали о времену. На средини
студија стајале су фотеље. У њима су седели главни
јунаци, два мушкарца и две жене. Наоколо је на столицама седела разноврсна публика. По студију је
ишла водитељка с микрофоном. Петра Ивановича
су сместили у публици, али у првом реду. Пред сам
почетак снимања, изашао је мали дебели човек, ћелав,
али с коврџавим риђим бакенбардама, и танким
пискавим гласом почео да објашњава публици, да
се не треба устезати и скривати своје емоције. Затим
су укључене камере. Двојица мушкараца у фотељама
су узбуђено почела да говоре о томе да су мушкарци
бољи од жена. Жене су узвратиле. Све четворо се
нервирало и викало једно на друго. Водитељка је
молила да се смире, да не прелазе на лични план
и да бирају речи. Било је неподношљиво топло. Петру
Ивановичу су унапред рекли да и он треба да каже
своје мишљење. Док су други говорили, он је напорно
размишљао, али ништа није смислио. Када му је
водитељка пришла с микрофоном, рекао је да је
најважније да човек буде добар, а остало није важно.
Сви су се с њим сложили и запљескали.
Кроз неколико дана, Петар Иванович је био
позван на други ток-шоу. Тамо се старија, тужна жена
жалила на свог мужа, који ју је напустио и отишао
другој, младој и веселој. Затим је изашао тај исти муж
и почео да објашњава зашто је то учинио. Јавила се
млада жена и потврдила да он није желео никог да
увреди. Петар Иванович је требало да каже своје
мишљење, и он је рекао да се у животу свашта дешава.
Опет су му аплаудирали.
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Кад се спремао на четврти или пети ток-шоу,
испоставило се, да му се на сакоу за излазак оковратник прилично усијао, а да се на сивом џемперу,
који би могао да обуче уместо сакоа, појавила велика
масна мрља. Требало је обновити гардеробу, али
новца од прва три клипа о Ивану Петровичу више
није било. Телефонирао је младићу Гоши, с лицем
у заградама, да га пита када ће почети нова снимања
и да ли може да добије мали аванс. Телефон није
одговарао.
Целе следеће недеље Петар Иванович се веома
нервирао. Покушавао је да успостави везу са својим
бившим колегом Дмитријем Петровичем или с љубичастом дамом, која је личила на члана рејонског
комитета, али узалуд. Жена му је скренула пажњу
да су спотове с Иваном Петровичем сасвим престали
да емитују.
Петар Иванович је пошао у рејон Паријаршиских
рибњака, да пронађе вилу у којој је недавно био приређен отмени банкет и у којој је пловила, између
шампањца, кавијара и познатих људи, вечно млада
Регина у сребрној хаљини.
Била је јесен. Под ногама је шуштало суво лишће
раскошних боја. Петар Иванович је пришао капији
виле и видео скеле за оправку, зелену мрежу, гомиле
песка у дворишту. Сунце је ударило у прозор суседне
куће, плануло је заслепљујуће и нестварно руменило.
Петар Иванович је мало стајао, уздисао и кренуо
кући.
Клип с рестораном и привлачном дамом био је
последњи. Широки слојеви становништва су масовно
куповали акције, а „АО ИПЧИ” је нестало без трага,
заједно с новцем. Дошло је до скандала, преваре,
одржавани су митинзи ојађених улагача. Жена се
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бојала да Иван Петрович излази на улицу, а још више
да учествује у ток-шоу емисијама. Али све је прошло
без опасности по њега. Бес широких слојева ни на
који начин није се тицао Петра Ивановича. Пронашли
су га, међутим, представници мале али бучне политичке партије.
Та партија се борила за правду. Петра Ивановича
су замолили да говори на митингу и да осуди не само
„АО ИПЧИ”, већ и власт, која дозвољава таквима
да пљачкају народ. Говор су му написали унапред.
Говорио је. Аплаудирали су му.
Ускоро је постао члан те партије, добио је црвену
чланску карту, изабрали су га за заменика секретара
за пропаганду и критику.
Положај, у суштини, мали, али понекад су му
нешто плаћали. Петар Иванович наставља да учествује у телевизијским разговорима, да говори на скуповима, да ради у комисијама и учествује у разним
акцијама. Говори много и надахнуто, излаже своје
мишљење о државном уређењу и хомосексуалности,
верности у браку и клонирању, о сукобу генерација,
о приватизацији, проституцији, сублимацији. Понекад га моле да каже нешто посебно, скандалозно-разобличавајуће, и за то му посебно плаћају из
„црних фондова”. Он раскринкава, критикује, подржава и одобрава. Он фарба косу у светлокестењасто.
Он је јасно оцртан у простору.
Кад се акција заврши, он се метроом враћа кући.
У вагону метроа отвара новине или часопис, чита
рецензије о ток-шоу емисијама и рубрике градске
хронике, разгледа фотографије, и ако негде, на пример, у списку имена присутних одређеном догађају,
промакне његово име, он приметно поцрвени.
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Има дуго да се вози. Живи на периферији, у
Солнцеву или у Биберову. После метроа још четири
станице аутобусом.
Прво пролази поред светлуцавих малих нон-стоп
продавница, где мирише свеже цвеће и изгорело
пилеће месо. Грми музика, продорним псовкама дозивају се Кавкасци, а цвећарке вичу: „Ру-же, ру-же,
ру-же!”, као да вабе кокошку с истим именом. Понекад свраћа у бакалницу, купује хлеб, сардине,
млеко. Затим мора да пређе трг. Тамо је грозан
саобраћај и увек покварени семафор. На коловоз
ступа тако као да кроз ципелу проба хладну воду,
и затим неспретно претрчава, унезверено се осврћући лево-десно, јежећи се од јаких сирена, жмирећи
од дрске светлости фарова. Сваки пут кад се коначно
нађе на тротоару, тешко дишући, он изговара једну
исту реч „Адреналин!”, и већ бодрије, ситним корацима иде даље, дугачким сквером, од блока до блока,
поред једнаких сивих кућа-кавеза, поред суморне
зграде школе, у коју је некад ишла његова кћи.
Она сада живи у САД, у Бостону, и још не може
да нађе посао, да добије зелену карту и да се уда.
Увек кад пролази поред школе, Петар Иванович,
ни сам не примећујући, уздише, тужно, испрекидано.
Даље на путу је зграда дома здравља, која личи на
кутију за обућу. Тамо ради његова жена.
Ма како касно да се враћа, на највишем спрату
последње зграде на самој периферији, у десном горњем углу светли прозор. Мора да се пење пешице.
Лифт се често квари, сва дугмад су спаљена.
Петар Иванович се пење лагано, од спрата до
спрата, дише све теже. У малом двособном стану
чека га његова жена, рејонски лекар-интерниста.
На средњем прсту десне руке она има велики тврди
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жуљ. Целог живота је писала: преписивала рецепте
и попуњавала картоне својим нечитким докторским
рукописом.
Он љуби њу, она љуби њега. Она га храни супом
и главним јелом, обично је то пилећа супа с резанцима, пилетина из супе запечена у тигању и пире
од кромпира. Увек поједе све, чак и ако није гладан.
Затим пију чај, он јој прича како је прошла данашња
акција, шта је рекао овај, како га је погледао онај.
Она узвраћа, и прича му детаљно о томе шта јој се
дешавало на послу, о хронично болесним старцима,
о дрским алкохоличарима-симулантима, о младим
наркоманима, досадним, али понекад и опасним,
и шта је рекла медицинска сестра, и како ју је погледала директорка.
Спавају, загрливши се, на проширеном шкрипавом лежају. Петар Иванович не сања више црну
страшну празнину. Сања своје лице на телевизору.
Познат је и потпуно срећан.
Октобар, 2002.
Полина Дашкова, псеудоним, право име Татјана Викторовна Пољаченко, рођена 1960. у Москви, песник и прозни писац.
Објављује од 1996. Веома је позната и цењена у Русији. Њени
романи и приповетке се издају у милионским тиражима. Превођена је на француски и немачки. Дела: Крв новорођених,
Место под сунцем, Златни песак, Чеченска марионета или
твари за продају, Забран, Лик непријатеља, Лаки кораци
безумља, Нико неће заплакати, Осећање реалности, Херувим,
Љуљашка, Добитак, Вечна ноћ, Извор среће. Преведене приче
узете су из збирке Љуљашка.

Са руског превео и биљешку сачинио
Новица Јањушевић
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Јелена Елтанг
ИСТОРИЈА ГРАДА НОЛИ
Прича прва и најкраћа.
О хотелу који је изгорео.
Наш град Ноли ‒ то ти више није Италија, али
није још ни Француска. Због тога овде живе скоро
прозирни људи и има много вештаца. Увек је тако
у оним местима где људи и не могу баш да објасне
одакле су. Де, ако отпутујеш нешто даље, у Ментон,
у Антиб, тамо ти је Азурна обала, свилени сунцобрани,
сребрне кашичице. А наше ти је место мутно и опасно,
овамо нико ни не долази, сви само пролете ауто-путем,
појма немам шта теби би да се зауставиш. Схватам
како си до мене дошла, препознала си своје име у
излогу. А ја сам хотел одскора преименовао у „Јелена”, после пожара. Пре тога се звао Ноли Реџина,
па једно осамдесет година. И прошле године изгорео.
Зграда је остала читава, али је унутра све изгорело,
чак се и намештај на тераси угљенисао, иако је цео
дан падала киша. Ето, ти си, на пример, данас спавала на кревету са бронзаним шишаркама, јел’ да?
то је кревет моје бабе, а сто са рупом од кишобрана
‒ ујаков, град ми је сакупио стари намештај, јер хотел
мора да ради. Како зашто? Мадона! Само ти се чини
да је празан, ал’ нека, много има да се објашњава.
А све је изгорело због Бригите, због Швеђанке.
Допутовала је у јулу, по највећој врућини, дошла
са штафелајем и почела да слика пејзаже. Студенткиња, ноге дуге, кошчате, коса бела, уопште
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није лепа ‒ рагаца повера. Прво је на плажи седела,
а наша брда мењају боју, приметила си? е, то није
од сунца, него због баба Кјазе, од њеног расположења,
е па локалци то знају, а ова се све дивила променама
светлости и сенке, а онда је и у самом граду почела
да седа на своју столичицу, на сред улице.
Говорио сам јој, тој Бригити: буди пажљивија,
код нас не смеш тек тако људе на папир да пренесеш,
а да и не говорим о кућама њиховим, иди, цртај
естерлиције, грожђе на брдима, а сињору Чезаре
немој да црташ, због тога јој лице постаје блеђе са
леве стране и лоше јој се кика уплиће, па сама ми је
говорила, видиш ваљда да код нас ни фотографа нема,
а та ти је ствар много мање опасна. Али она ти се само
смејала, а зуби дугачки ко код рибе сан пјетро, кад
је видиш, одмах ћеш се сложити. И тако ти је она цртала око недељу дана, одлазила у кафе код Виториа,
хтела и да спава с њим, а Виторио, сакре ном, он
ти је такав, само му дај светлу косу, прво се овамо
пењао, преко ограде, после је на плажу водао ко луталицу, онда јој је дозволио да и њега црта, и на крају
отишо са браћом Тино у риболов и удавио се.
Онда је сињора Чезаре код мене дошла са мужем
и још неким људима, дај, каже, те листиће њене, где
јој стоје, сигурно не носи са собом цео блок. А сињори Чезаре је до тада лице скроз боју изгубило и
стално се држала за образ, али нисам их пустио,
па нисам могао, капити? па шта ће о мени да кажу?
казаће: власник хотела претражио девојчине ствари,
отишао сам до мора и нисам могао да је нађем, све
сам литице обишао, хтео сам лепо да је замолим да
дође, а кад сам се вратио ‒ хотел гори.
Киша пада, а он гори. Јел’ хоћеш још кафе, Јелена?
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Прича друга, о ошишаним лавовима.
...питаш, где је нестала Бригита? То ти нико неће
рећи.
Пре неких петнаест година код нас је нестао цео
један путујући циркус, па ништа.
Ево како је то било. Допутовале тада са мађарским циркусом три сестре (а у ствари и нису праве
сестре, али тако ти је то код циркузаната), веселе
дресерке лавова (да, да, имале су једног лава на њих
три), у истим скерлетним плаштевима, што су прошарани штрасом, једна је била риђа, а друге две
упадљиве попут препелица... дакле, те су се сестре
и допале браћи Тино, а то су била права браћа ‒ лепотани, спуштено чело, коврџе, очи ко код дивљих
мачака, италиано веро! Најстарији Тино се смејао
стакленим смехом, као да му се нешто мрви у устима,
најмлађи је у сну правио чудне звуке према којима
су риболовци знали место сутрашњег риболова, а
средњи је у џепу носио ексер, који је у траторији
песницом закуцавао у зид да би окачио своју екстравагантну јакну... и та су браћа пожелела девојке за
себе.
Како је то код нас у Нолију уобичајено, они су
изјутра дошли до циркуских шатора са три букета
горске конопље и три тешка прстена са брушеним
хризолитом које су наследили од баке, она ти је била
осећајна жена, умела је да прави сребро од луковине
и корале од рибље крљушти, а изгледа да је знала
још понешто, јер је у младости преотела једној жени
деку браће Тино, намамивши га прстом на коме су
била баш та три прстена.
Даље се десило следеће. Позвали су девојке
на разговор и све им рекли без двоумљења. Е па
ма немој, рекле су на то дресерке, шта ће нам три
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црномањаста рибара, кад имамо лава са златном гривом и мађарско небо са драгуљима. Одлазите, рекле
су оне, миришете на дагње и сладострашће, а нама
то заиста не треба.
Браћа нису ништа рекла, отишли су и нису се ни
окренули за лепим Мађарицама, а увече су дошли
на представу са другим људима и сели да гледају.
Купола циркуса је такође била скерлетна, свилена
и држали су је стубови, обавијени златним лентама,
молто бело, молто бен тровато!
Излазе наше сестрице, избацују им кавез, а у
њему лав ‒ обријан до главе, набио се у ћошак, ужас
му у очима, а на репу скерлетна машница.
И шта ћеш са њим таквим? Рагаци повери.
Гледаоци се смеју, Мађарице псују из свег гласа,
директор циркуса трчи око кавеза, маше рукама као
неки Италијан... онда једна од сестара, она што је
била риђа, искорачи напред, пронађе погледом браћу
Тино, а то је било лако ‒ јер се они нису смејали, подиже леву руку и рече им нешто веома тихо, нешто
налик на клетву.
Сви су заћутали и кренули кући.
А ујутру циркуса нигде није било, Виторио и ја
смо ишли да видимо, глупани, ничега није било, ни
скерлетне куполе, ни шатре, ни кавеза са животињама, чак ни трава није била угажена. Капити? Јо
ло со. И нико нема појма.
А девојке је неко после видео у Портофину, на
вашару су правиле пирамиду, на асури у розе трикоима. Мадона! Не сипај то млеко у шољицу, квесто
е импосибиле!
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Јелена Елтанг (Елена Элтанг, Лењинград, 1964) песник,
писац. Завршила Факултет журналистике Лењинградског
универзитета. После 1988. године живи у Паризу, Копенхагену,
Лондону, а последњих година у Вињнусу. Прву књигу објавила
2003. године. Године 2010. добила награду „Новая словесность”
(за роман „Каменные клёны”). Објавила: Стихи, 2003; Побег
куманики, 2006; О чем пировать, 2007; Каменные клены, 2008.
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Денис Осокин
ГОРКО ПЕВАНИЈЕ
Знамо да тако певају у Србији и у још понеком
смртоносном кутку Балкана. Али термин је наш и
са задовољством га поклањамо домаћим музиколозима.
То је певање такво као да се место слова запева
јој, јој-јој, јој-јој, јој-јој! Или јао, јао-јао, јао-јао, јао!
И све речи, ишчупане зубима из тела, вреле и крваве,
да се баце у лице слушаоцима, што грцају у сузама.
А у ствари сами усклици јој! и јао!, стравични од
снаге, туге и весеља, уоквирују готово сваку реч,
отпевану у сузама.
Знамо, чули смо већ да се тако пева и у Румунији
и Босни, тако певају Цигани, тако певају сви они што
су им очи црне, а живот ‒ све сам нож у срцу, сунце
у очима и вино уместо леда, лека ил’ воде.
Хоћемо да живимо све до опеклина по целом телу,
хоћемо да умремо од бола и усхићења, наши зуби су
сломили коштицу у врту кајсија и винограду живота
‒ и схватили смо њен крик и њен отров, што грчи
грло ‒ то ти саопштава та чемерна песма, ако хоћеш
да је слушаш.
Горко певаније представља границу људског сазнања. Тај што тако пева, док седи под крушком и
плаче, схватио је све и сад је бескрајно срећан, шта
год да му се деси, и срећан је заувек.
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До лудила нам је блиска та горка попевка овде,
у Русији, и кажемо јој да!, и завидимо, ми очајнички
завидимо људима који у болу певају.
Денис Осокин је рођен 1977. године у бившем СССР, данас
РФ. Дипломирао је филологију на Казањском државном универзитету. Објављује прозу у свим водећим руским алманасима
и часописима. Прву књигу је објавио 2003. године. Добио награду „Деби” за кратку прозу 2001. године, награду „Кинотаур”
за најбољи сценарио 2013. године и престижну награду „Андреј
Бели” 2013. године.
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Живорад Недељковић
ПРЕДЕО НАД ВРЊАЧКОМ БАЊОМ
И обичан зимски пејзаж, младе грабове
И церове шуме на падинама спуштеним
Ка ретким кућама, недохватан је.
Иза прозора аутомобила, и измаглица
И румен над њом, постају вишеструко
Урамљена, погледом заштићена слика.
Рећи да знам шта је на њој, било би
Охоло и неразумно, иако видим дечицу
Иза зидова, а младунце дивљачи кроз
Скраму шипражја; саму неуку припрему,
Не мудрост да живот образложи и спусти
Поуздање у њега, не зрелост којом би се
Огрнуо зимски пејзаж. Нема брижности
Ни за лед на улепшаним гранчицама,
Ни за тешке замахе орлових глади.
Доле, у бањи скутреној око топлих извора,
Пресијавају се плочници, кораци не знајући
Трагају за отиском погледа. Радости има
У недохватном: журно уклања рамове
И бојама преображава разборитост за којом
Сам чезнуо, пропуштајући да сазнам шта је
Заиста моје, залеђен у пустоши непостојања.
Увек у изобиљу унутрашњих представа.
Не тамо где живот опстаје, и мами све јаче
Откад је постао погледом заклоњен предео.
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БЛАТО
у шумама на Гочу
Није нужно схватити да је овде и ништа
Било драгоценост, остављена да зри и трули.
Опорави се потом, све важнија срцу које
Забаса у потрази за самоћом између ратова,
Напујданих да и самоћу претворе у грумен.
Није нужно схватити да овде није било пута.
Опет га нема: само распамећено блато и траг
Тешких точкова поред воде и здравља у њој.
Стабла су одвучена на пилане, потом дигнута
На спрат да раздвајају собе, видају страхове,
Несхватљиве црву у тами негдашње букве.
А рат, рат нема шта да тражи овде где ништа
Довољан је ослонац, неће разумети залудност;
И самоћа је изгажена, утиснута у живу кашу
Као звезда у сјајем очерупану крошњу неба.
Рат, уверен да његово је ништа налик другом,
Још нествореном, над којим душа дуби пут.
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ЗВЕР У СРЦУ
Лако је рећи: један од оних дана у којима
Светлости има мање него других састојака,
А њих мање него нечег што је сувишно
Или изгледа да јесте: туга над измаглицом
И представом достојном часа кад нагрну
Ослободиоци носећи на мачевима пресуде.
Уверени да брза смакнућа нису доказ о звери
У срцу, него недужна песма тог истог срца.
Један од оних дана у којима срце не зна
Где да се дене; да ли у сопствену, ни из чега
Набујалу тугу, или у околно нечујно мирење,
Створено пристанком на аветињске улоге.
Или у непроменљив распоред састојака, тамо,
Иза мирних застора у нама, где у бескрајној
Спорости чили детињство дуж схватљивог реда
Одложених књига; вратити се у неред, узимати
Једну по једну, оживети у њима, увек нов.
Сазнати да ће доћи дан у коме биће излишно
Сазнање да немам куда до у свет који сам
Стварао. У један од лаковерних, препуњених
Очајем и кроћеним зверима. И не изговорити
Никад да места је све мање, тражити га.
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ИЗБИЦА
Дошао је, силнији него што је у сећању
Осликано, љут на водена оклевања, бесан
Због самилости према мудрим старцима
И радозналој деци. Каснио је не хајући
За дату реч; сада би у налету надахнућа
Да прикаже све своје моћи: први снег.
Налик огорченом песнику слаже слој
По слој речи које све би стале у ледну
Синтагму: набујало, херметично лудило.
И ко сада њиме да се бави; зар народ, још
Неразуман у метафорама давних освајача,
Збуњен пред епском нотом сопствених
Похода на туђе ништавило, зар ја, застао
У излишности сметова, будан у наносима
Неупоредивих очекивања и заноса.
Зар деца и старци белину могу откључати,
Зар знатижеља и искуство у њој да траже
Ослонац и узимају једно од другога. Зар ја,
Остао без иједног кључа у избици од леда,
У којој сазнавах да непреводивих налета
Надахнућа и моћи нема нигде до у њој.
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Никола Живановић
СТВАРНИ ЖИВОТ
Постојање стварног живота приметио сам 1991.
Стишњен са родитељима и сестром у плавој пеглици
Превалио сам невероватних 2000 километара
Сам ће га бог знати куда и зашто
Онда је нешто зашкрипало, неколико бандера
Пролетело је поред прозора
Мој отац је говорио нешто о рату у Хрватској
Мајка тресла цигарету кроз прозор
Пре него што сам поново утонуо у сан
Двадесет и три године касније
Још увек се сећам мириса ауто-пута
Додира сунца на кожи, сасушених уста
Мој отац застаје понекад да заврши започети говор
А мајка нервозно отреса цигарету
Од које су јој већ пожутели прсти
И негде у пролазу, лица свих оних
Које сам између тада и сада
Срео, заволео, доживео, преживео
Како ме терају да се пробудим
Да их бар једном угледам
Машу ми испред очију
Машу, као да некуда одлазим.
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СТИСАК
Што брже, додирни ми руку, ухвати ме за дупе
Шапни на уво нешто мокро, јестиво, са пуно пљувачке
Само да ме прожме језа
Уради то брзо, изненадно,
На јавном месту, где то није пристојно
Уради ми то док радим нешто што захтева пуну пажњу
Рецимо, пржим јаја на око
Или слушам Голдберг варијације
Брзо, можеш ти то, имамо времена
Још има наде за нас
Знаш да увек бројим до десет
Пре него што се сетим
Да не умем да волим.

ПОЗОРИШТЕ, НЕПРИЈАТЕЉ
Чим су угасили светла
Гледаоци су постали намештај у старим прашњавим
собама
Прекривен белим платном.
Ти си улазио и излазио на бину једним покретом руке
Климањем главе
Полоније није могао да те заустави.
Потом си се повукао дубоко у таму,
Твој пулс одјекивао је ходником.
Делови
Твоје руке држе моје руке
Твоји покрети придражавају моје
Твоје се рожњаче око мојих зеница свијају као змије.
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ЗАР ЈЕ ТО СВЕ?
Тај неважни тренутак док пишеш песму
Док први пут возиш бицикл
Први пут кад си се из непознатог дела града враћала
кући
Зар си могла знати да је то све, све што ће ти живот икада
понудити?
Шта чекају она силна дела у Лувру?
На које се то велике подвиге напрежу Венеција и Рим?
Који је то тренутак будућности у коме ће се са њима
нешто десити,
Осим кад боја избледи, кад темељи попусте,
Кад се таваница Сикстинске капеле сруши.
У међувремену можда још неколико блесака блицева
Још неколико аплауза, неколико лепих речи од људи
До којих никоме није стало, или јесте, свеједно.
Хајде, загрлимо ову планету, преко рамена која нам
буду најближа
И насмешимо се пролазности, смрти, којечему.
НЕВЕРНИЦИ
1.
Долазе тешка времена за невернике.
Мислили смо, какве то везе има
Веровали или не веровали,
Бог је мртав
И зар то није страшније од сваке безверице.
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Онда смо почели да сумњамо у хероје
Који су се одједном чинили крвавијим
Него што их памтимо.
Сумњали смо у љубав и старе песнике.
Нисмо више веровали ни својим успоменама,
Дневницима, писмима пријатеља.
Чак смо и на сопствене фотографије
Понекад гледали с неверицом.
Стари идеали звучали су лажно,
Нови недовољно убедљиво.
На крају смо одбацили веру
И у сопствени живот.
Шта смо друго могли?
Није више било Њега
У кога смо могли да не верујемо без последица.
2.
По рецепту хришћанских светаца
Учврстио сам свој атеизам.
Неверовање је друга страна веровања,
Она скривена линија.
Увек нас је било који смо за ту неверицу
Били спремни да страдамо,
Чак да уз речи NON CREDO
Будемо разапети на крсту.
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Јасмина Нешковић
TAEDIUM VITAE
Уморна сам
Прастара
Вековима сама
Као каријатида напуштеног храма
Где се гуштери легу
И миле колоне мрава
А како ли је тек уморна
Зарђала грабуља
Џелатова секира
Круна мртвог краља

ПРАЗНИК
Дан, празан
Као ненаписана књига
Ништа се није догодило
Између два мемљива зида
Само су слике још мало потамнеле
Од мога погледа
Дуванског дима
Овај дан као да је грешком
Уписан у календар
Тек што је свануо
А већ пада вече
Нечујно и нагло
Као из Квазимодоове песме
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ПЕНЕЛОПА
У недељу
Кад се и Бог одмара
Од пусте досаде
По хартији шарам
(Ко оно рече
Да је рад створио човека)
У недељу док чекам рано вече
Да првим светиљкама разгони чаму
По пепелу џарам
Ткам и парам
У недељу
Док Дунав тече

ПРЕТПРОЛЕЋНА ПЕСМА
Покушавам да једем
Не осећам глад
Покушавам да спавам
Не долази сан
Јер труле у мени оне јагоде и трешње
Којима се деца неће радовати
Као што то спролећа бива
Хоћу да одвратим мисли
Од поплављених башта и њива
Да шетам трговима
Са Де Кирикових слика
Ал’ стално ми је пред очима
Једна питома крава
Чије млеко нико неће пити
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РОЂЕНДАН
Не знам шта су решавале
Суђенице или виле
У освит јулског дана
Пре педесет и пет година
Између 45. и 46. степена
Географске ширине
На северној полулопти
Ове уморне планете
Где је једно новорођено дете
Прогледало очима од црне свиле
Можда су биле омамљене
Од летње оморине
Па су се посвађале
Ил’ су се брзо сложиле
Какву судбину да му доделе:
“Застајати, посртати,
Падати и устајати,
Од бола и радости месити хлеб свагдашњи,
Зидати катедрале.”
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КОБНИ ШТАФИР
Учили су те одмалена
Да будеш послушна
Смерна
“Супа се једе док је врућа
И не прича се за столом
Пристојна девојчица носи плетенице
Беле сокнице сукње до колена
Не прескаче тарабе
Не баца камена с рамена,
Зна где јој је кућа”
Тако су те учили
“Из најбоље намере”
А сада кад су већ одавно
Отишли свако на своју страну
Оставили су ти у наслеђе
Само кристал и чаму
Па седиш тако сама
Као она вечна невеста
Из Дикенсовог романа
И белим власима крпиш гоблене
Са зимским мотивима
Док чекаш некога да дође по тебе
Да те поведе
Да те одведе
У горе зимзелене
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Дарко Зарић
ПОЧЕО САМ
Мисао
коју не могу завршити.
Ријечи писати
које нико не смије прочитати.
Дан
у ноћ претварати.
Свијет
без граница стварати.
Снове
на јави сањати.
Почео сам
и не желим престати.
Дијамант
од камена правити.
Дивље звијери
голим рукама кротити.
Бујицу
у ријечно корито враћати.
Почео сам
и нећу престати.
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КАД ОДЛУЧИШ ДА ЈЕ КРАЈ
Бесциљни људи лутају
улицама ове ноћи
одјекују крици прошлости
кањонима наших амбиса.
Гласови слободе утихну
на ивици трајања
кад моменат краја
провлачиш кроз сјећања.
Постајеш дио свијета
дијеловима нас створен
тим играма живота
на граници смрти.
Немиром погрешних одлука
наду немој губити
и охрабрен ријечима
сијај, мој мјесече!
ТЕБИ, ЧИТАОЧЕ
Колико сам ријечи уздасима написао
Колико ти тајни животних открио.
Толиким врховима са лакоћом ходио
Неријетко и на дно падао.
Херојске борбе са часнима водио
Неосвојиве тврђаве без муке освајао.
Лутао пустињама, у оазама завршавао.
Многима у ум свјесно завирио
Да бих искру Себе у теби пробудио.
И ево сада сам без ријечи остао.
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Миодраг Лукић
ВЕЛИКИ РАТ
„Велики рат” је монодрама написана поводом
оснивања одбора Српског просвјетног и културног
друштва „Просвјета” у Швајцарској.
Глумица игра Стојанку, мајку Стојана и Бранка
који се налазе у рату, један на страни Аустријанаца,
а други на српској страни.
„Историјска чињеница је да је Гаврило Принцип
провео извјесно вријеме у селу Тобут на Мајевици,
одакле је илегално пребачен преко Тузле за Сарајево.
Остало је упамћено да је у селу Прибој, гдје је службовао младобосанац Вељко Чубриловић, Принцип био
први човјек који се појавио у кратким панталонама
што је изазвало чуђење код локалног становништва.”
Инспирацију за ову монодраму црпим из сјећања
на моју бабу Вукосаву. Причала је често са горчином
о Првом свјетском рату и о својој браћи, од којих је
један ратовао и погинуо у аустријској војсци, док
је други био доборовољац у српској војсци.
Август 1914. године у једном селу у сјевероисточној Босни.
На сцену која представља двориште српске
сеоске куће у сјевероисточној Босни излази Стојанка сва у црном, са црном марамом на глави и
сјекиром у једној и суварком у другој руци.
СТОЈАНКА: Сву ноћ су пуцали топови. (Спусти
сјекиру на пањ и суварак ломи рукама) Не знам више
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пуцају ли у мојој глави или их чујем с оне стране
Дрине. (Сједне на пањ на који је већ ставила сјекиру)
Не знам ко у кога пуца, Стојан у Бранка или Бранко у Стојана? (Покрије рукама лице) Знала сам, знала
сам да неће на добро да изиђе, кад сам виђела Стојана са оним момком у кратким гаћама. Боже, сачувај,
мршавко један са мрком наусницом и оволиким
очима, а на њему кратке гаће нису му ни до кољена.
Шћела ја да га викнем да се не брука у друштву са
такијем момком још у свету неђељу у црквеном дворишту, кад видим и учу Вељка како им прилази и
грли оног у кратким гаћама. Викала би’ ја мог Стојана, али ђе ћу да га брукам пред учитељом Вељком,
кад је учо велики човјек, а добар ко мајка. У неко
вријеме наиђе мој Митар па ме шаретом позва да
му приђем, па ја ти оставим моје сестре Јованку и
Илинку и приђем мом човјеку, а у њега мрке обрве
пале на црне очи, а из очију му нека чудна ватра
сијева.
„Иди кући и прави ручак. Нека Бранко ону јаловицу закоље и тури на ражањ, имаћемо госте.” Нареди
мени мој Митар и не даде ми ни да зазинем да га
питам ко ће нам то у госте доћи кад јаловицу што
је за молитву чуво ’оће данас да закоље.
Шта ћу јадна ти сам, не смијем да кренем за њим
и питам га, па се окренем и ма’нем руком мојим
сестрама и пожурим кући да затекнем Бранка код
куће, јер ако га не буде ваља ми самој клати овцу јер
Митра необављена посла код куће не смијем чекати.
(Устане и удари сјекиру у пањ)
Јадна је наша жена, јадна поготову ако не рађа
синове. Јој, синови моји!
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Ја сам јадна родила петорицу, а понекад, Бог
нека ми се смилује, помислим да би боље било да
нисам.
Мој Бранко, мој трећи син, а пето ми дијете,
закло овцу прије него што сам ја дошла кући, вели,
поручио му отац по Јовану, мом најмлађем сину, а
деветом дјетету.
Прво сам родила Радована и он ми је највише
муке задао. Био крупна беба, а ја млада и неука,
родила сам га стојећи и пупак му српом одсјекла,
било вријеме жетве. Срећом сам срп опрала ракијом,
па ни њему ни мени није ништа нашкодило.
Јој, Радоване, прва радости моја!
Био ми болешљив мој Радо, болешљив блијед
и ћутљив, па другом сину дадосмо име Стојан, да
стоји и постоји, да буде кадар стићи и утећи и на
страшном мјесту постојати, како се у пјесми казује.
Послије ми се родише двије цурице, близнад, Бранка
и Борка, па онда роди’ Бранка, да брани род свој
од душмана. После опет роди’ двије цурице, Илинку
и Вукосаву, а на пошљетку дођоше Илија и Јован,
Светог Јована славимо, а Илију преслављамо.
Дођоше ми гости и са њима моја прва радост,
мој Радован. Дошо из школе, а ни јавио нам није да
ће доћи. Блијед, суза мајчина, блијед и мршав, а очи
му сијају ко и у оног момка у кратким гаћама. Дошо
и тај момак, а и учо Вељко, али ја њија ни виђела
нисам, мој ми Радо у оба ока стао, па за остале није
мјеста било.
Пуна ми авлија дјеце, сви се окупили, још два
госта приде, а ја само мог Радована гледам, дику моју.
„Шта га милујеш није цурица, дај, постављај
софру”, загалами ко бива љутито мој Митар, а и сам
се сину обрадово ко и ја. Првенац па још најбољи ђак,
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од уста смо одвојили и послали га у школе, нека учи
кад је паметан па макар ми били гладни, говорили
смо. Нек учи кад је паметан, а знали смо, знали смо
да за тешка посла није, напала га сушица, на душмане
нападала дабогда.
Разлетимо се ми, дјеца и ја, па софру постављамо
за асталом код бунара, а моји синови Радован и Стојан сједоше са гостима и оцем, што Бранку не би мило
јер и он се осјећо одраслим, а запало га да окреће
ражањ.
Трчим ја и доносим иће и пиће, а никако да дођем
себи од чуда што мој Митар трпи за столом, ма шта
за столом, што трпи у авлији човјека у кратким гаћама. Бојим се јадна чуће се у селу да је код нас ручо
или не до бог заноћио па ми се шћери неће моћи удат.
Не дао бог да и’ село у уста узме нема им удаје па
да им царска круна са главе сија.
(Сједне и загледа се у даљину)
Сјели они. Пију ракију и помало присмачу сира
и кајмака, неће да се наједу, чекају печење. Ништа
чудно, мушкарци ко мушкарци, воле да попију, али
мени нешто не да мира, не причају како приличи
мушкарцима кад се до’вате ракије, него све нешто
ћућоре ко младе јетрве код строге свекрве. Ма шапћу
сунце им њи’ово, ништа не могу да чујем, а и оно што
сам чула нисам разумила, све неке ријечи, атентат,
паребелум, валтер, маузер и тако то, ништа ти ја
од свега тога до тада нисам била чула.
(Устане)
Не да ми ђаво мира, па приђем столу, ко бива
да им штагод додам и успут покажем шаретом Стојану да се издвоји и дође иза куће. Погледо ме мрко,
али је послушо. Добра су моја дјеца, никад ми ни
једно није рекло: нећу.
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“Што ме бона сад зовеш ко да немаш друге дјеце
да ти помогну?”, прекори ме син, а ја ни пет ни шест
њему у очи:
Како си мого да доведеш кући човјека у кратким
гаћама? ’Оћеш ли да пукне брука па да ти сестре
остану неудате?
„Бог с тобом мајко. Што би сеје остале неудате,
што је Гаврило у кратким гаћама?”
Кад прича кроз село крене испашће да он никако
није гаћа ни имо на себи и ко је он уосталом? ‒ упитам га све љућа јер никако нисам могла да с’ватим
што су довели тог момчића у нашу авлију, кад нема
ни стаса ни гласа. Мршав ко и мој Радован, али још
ситнији и за главу нижи. Не би га човјек ни примијетио да му није кратких гаћа и мршавих ногу у
које нисам смјела ни да погледам јер ђе приличи
женску да гледа у голокрка мушкарца.
„Не могу да ти кажем мајко, али чуће се ускоро,
не бој се”, рече мени мој Стојан и врати се за астал,
а ја остадо’ за кућом са руком на устима. Нешто ме
проболо кроз прса па никако да попусти.
Наједоше се они и напише, али не запјеваше
ко што је ред, него се у тишини разиђоше. Моји
синови Радован и Стојан одоше с њима, а Митар
леже да спава, а да ме у очи није погледо. Волио
је да одспава неђељом после ручка.
Нисам ја школована, али ни будала нисам. Осјетила сам да се нешто крије од мене, а гости ми дошли ко ’ајдуци и не само они него и моји синови, а
Митар ко неки јатак. Знам ја добро ’ајдуке, пију и
једу у тишини и ћућоре умјесто да говоре. Сваке зиме
су код моји’ родитеља, материни рођаци ’ајдуци
зимовали. Чудо од људи, има и’, а опет ко да и’ нема,
толико се умире, нико не би реко да су то исти они
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људи што џандарима цијело љето измичу и робе
Турке и Швабе ђе год стигну, а богами и понеког
Србина, ако се за њега прочује да је дебелог образа.
Чекала сам, јадна, да се Митар пробуди, па нисам
ни јела са осталом чељади кад су сјели да поједу оно
што је иза гостију остало. Таки је ред, гостима се
износи најбоље што имаш, а женама и дјеци шта
остане. Таки нам обичаји.
Пробудио се Митар, усто и до’ватио ракије, а да
се није умио ни Богу помолио, што ме јако забринуло
јер није мој човјек био таки, јок. Увијек се он Богу
молио прије него шта било уради и увијек је говорио,
без Бога ни преко прага.
(Ломи суварке)
Пије он ону ракију, а све очима бјежи ко да ћу
му из очију прочитати оно што неће да ми каже.
„Ђе нам одоше синови?”, питала сам правећи
се да питам онако успут и да ме ништа у грудима не
стеже.
„Одоше за послом”, одговорио је, а да ме није
у очи погледо. Ма није да наши мушкарци гледају
женама у очи кад с њима причају, ма јок, ми њима
дођемо ко нужно зло па на нас не троше ни очи, ни
ријечи, али мој Митар није био таки, па сам одма’
знала да се нешто лоше спрема чим он врлуда погледом ко шљепић под откосом.
„Каким послом у свету неђељу?” упитам га ја,
а он ме пресијече мрким погледом и одма’ну руком.
Знала сам кад одма’не ’вако руком (покаже како
маше руком од себе ка публици) да са њим нема
више разговора, али ми оно што ме у прсима пробадало не даде да зашутим.
„Само се ’ајдучки послови раде и неђељом”, рекла
сам и мало узмакла у случају да пође да ме удари.
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Истина није ме туко, Бог да му душу прости, али
не могу да лажем да нисам добила пар шамара у
младости, још док му нарав нисам упознала.
„Гледај своја посла, жено”, проциједио је ’вако
кроз зубе, што је био знак да му је стрпљење при
крају и да је вријеме да одем за послом, ако нећу
да добијем шамар, али она мука у прсима није дала
да престанем.
„Како ти, домаћин један по један, дозволи да ти
голокрк човјек уђе у авлију и још за нашим асталом
да руча?” ‒ питала сам погано, погано како само
жена може да пита.
„Реко л’ ти ја да гледаш своја посла? Јер ако ’вако
наставиш ударићу те, ’оћу ’љеба ми!” Наљутио се он,
стварно се наљутио. Видим ја да му из очију ’уја сија,
ал’ ми мука не да мира па га упита:
„Шта ако се у селу прочује да нам је голокрк
човјек био у кући? Неће шћери моћи да нам се удају...”
Нисам видила кад је изма’но само сам осјетила
кад ме је лупио. Видјела сам прво јато свитаца, а онда
јата црни’ мува, па сам тек онда пала.
„Пас јој матер, наћера ме да је ударим!”, загаламио је и отишо кроз вратнице, а ја остала да лежим
и гледам у небо, на коме ми се чинило да на бијелим
облацима видим моје синове Радована и Стојана.
Срећом ђеца нису виђела да ме ударио. Била сам
крива. Јесам. Лијепо ми је мајка говорила: језик језа,
гуза плаћа, али ја нисам умјела да држим језик за
зубима и не питам оно што ме тишти. Како да не
питам кад сам осјећала да, матер то осјети, да су ми
дјеца у некој опасности. Помишљала сам да ће се
одметнути у ’ајдуке, ал’ ми на памет падало да је
Радован болестан од сушице и да не би мого дуго
’ајдучки љеб да једе.
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Вратио се Митар довече. Лице му било мрко ко
ноћ, а нос објесио до пода. Није ми ништа реко. Није
ми се извино, наш ти се човјек не извињава ни попу,
а камоли да се извине својој жени. Ма иако се није
извино што ме ударио, видила сам му по очима да му
је тешко, па сам му опростила, а и била сам крива,
што јесте јесте.
Ни сутрадан није реко ђе су отишли Радован и
Стојан, а ни ја нисам смјела да питам јер ми није
било стало да опет добијам шамар. Пет дана прошло,
а он не говори ђе су нам синови, питала би’, али
смјела нисам па сам зато наговорила Јована да он
пита оца, знала сам да неће лако дићи руку на њега
јер волио га је мимо остале ђеце иако то никад није
пред другима показо.
Био светац, ја отишла код сестре, удата овде у
истом засеоку, а Јована наговорила да полако испита
оца ђе су му браћа.
Код моје Илинке дошле јетрве па ни о чему другом не причају до о момку у кратким гађама. Пријете
му, иако га нема у близини, да га оне ни близу своје
авлије не би пустиле, а камоли у кућу да га приме.
Оне причају, а мене пробада у грудима јер знам да
ће пући брука што је у нашу кућу навраћо.
„Богами ја сам у госте примила учитеља Вељка,
а тог у гаћама нисам шћела, ал’ учитељ рече да му
је он побратим. Вели, воли га више него рођеног брата, па ако за њега у мојој авлији мјеста нема, неће
ни он да уђе.” Слагала сам. Морала сам јер да нисам
тако рекла, оне никад не би престале да баљезгају.
Ма пљувале би оне по мени и по мом човјеку, али
на учитеља нису смјеле јер бољег човјека није било
на далеко и на широко. Слагала сам и уста им затворила, али ми се нека горчина скупила у устима. Шта
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има да олајавају тог момчуљка, можда се, тамо ђе
се он родио и носе кратке гаће.
Присјела ми кафа код сестре, па сам се вратила
кући прије него што сам планирала, таман да затекнем Митра и Јована како сједе у ’ладу код бунара
и нешто тиjо причају. Остала ђеца била отишла на
вашер у село код моји’, био је Видовдан.
До ноћи сам чекала да ми Јован приђе и каже
шта је сазно од оца, али он је врдо од мене и отишо
да спава, а да нисам могла да га питам. С првим
мраком стигла су ми ђеца са вашера. Лијепи и весели,
a крњави нема међу њима Радована и Стојана, па
ми се стужило да заплачем, али нисам смјела сузу
да пустим, да не би’ как’о зло навукла.
Поспали смо, чини ми се да нисам ни сат спавала
кад је неко залупо на вратима. Ја скочим да отворим
врата, ал’ ме Митар задржа, па узе сикиру у једну
руку, а другом отвори врата. Кад споља повикаше
углас, тројица или четворица:
‒ Баци оружје и излази напоље!
‒ Как’о оружје људи? Ово је сикира, ја пошо да
потврдим тор, вукови ми овце кољу ‒ реко им је мој
Митар, а да му глас није задркто и пошо сирота напоље. Нисам ништа виђела, али сам чула да је неко
викно стој и чет’ри пушке кад су опалиле. Није ни
јаукно мученик. Осто је на мјесту мртав, а ја удовица
са кућом пуном сирочади.
‒ Ђе су ти синови, жено? ‒ запита ме један џандар. Наше говно, нашим језиком говори.
‒ Што ми убисте човјека? ‒ јаукнула сам и пошла
ноктима очи да му ископам. Ударио ме пушком у
стомак, па у слабине, руке му се осушиле дабогда.
‒ Казуј, влашка кучко, ђе су ти синови? ‒ вико
је и ударо ме ногом.
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Обезнанила сам се и не знам шта је даље било.
Кад сам дошла себи у авлији ми се пола села искупило
Митра да са’ранимо. Нико ме ништа не пита, нико
ријечи не проговара. Комшије сандук кују на дрвњаку,
а сестре ми шапућу да Митра без попа са’ранити
морамо. Џандари одвели попа у ’апс заједно са учитељом и још двадесет виђенији’ домаћина.
„Ђе су ми синови?”, викала сам: „Митре, ђе су
ми синови”, викала сам и шћела Митру мртвом очи
да ископам јер знала сам, ако су џандари попа оћерали, моји синови су још раније страдали, а све због
тога што на свету неђељу пусти у авлију оног момчуљка у кратким гаћама.
„Смири се, сејо”, шаптала ми Јованка. Смири се
бона, неко је убио цара. Кажу да је у’ваћен па, кад
је он уваћен, нико твоје синове неће ’ватати.
„Зна ли ико како му је име?”, питала сам ко безумна јер шта ми значи да знам име оном ко је убио
цара, кад ми мртав муж лежи у кући.
„Гаврило. Гаврило Принцип, био је код нашег
уче прије пар дана”, реко је неко, нисам чула ко јер
сам почела да се гушим па сам једва рекла: „Зар
оно дијете да цара убије?”
Пала сам и желила да умрем јер сад сам била
сигурна да синове више виђети нећу, отишли са оним
несрећником и учом Вељком, проклет дан био кад
су ми у авлију ушли.
Митра смо сутрадан са’ранили. Нисам кукала
него сам га клела што је синове пустио да оду. Клела
сам га и питала:
„Црни Митре, што пусти синове да оду? Што ти
не оде да убијаш цареве? Ко посла ону дјецу да цара
убијају душа му се у паклу мучила?”
(Заћути)

174

Да је правде, онај несрећи Гаврило и моји синови
и још стотине и ’иљаде синова би се женили и дјецу
рађали, а ако већ мора да се убија и гине, гинули
би они који су већ живот проживјели. Не, они са
сједим главама, ко бива паметни, дјеци оружје у
руке турају, а они сједе у дебелој ладовини.
Веле ми да сам полуђела јер нити кувам, нити
једем, нити се о ђеци бринем. Шћери кувале и стоку
намиривале, а Бранка, сузу мајчину, пси швапски
у војску позвали.
Радована кукавног у тамницу бацили да му суде
за издају. Каку црну издају? Како је он мого Аустрију
да изда кад нити је она његова нити је он њен? Не
дају ником да га посјети. Њега и још стотине други’
потрпали у затворе да им суде зато што слободу
љубе и зато што су Срби.
Стојан некако побјего. Кажу отишо у Србију, а
ја кукавна молим се Богу да брат брата не убије.
Бранко ми силом у аустријској војсци, а Стојан својом
вољом тамо ђе му и јесте мјесто, а ја стрепим колико
од швапске толико и од српске побједе, бојим се да
ми побједе синове не поједу.
Помози Боже, да рат се заврши, да се синови,
браћа и мужеви, својим мајкама, сетрама и женама
врате. Помози Боже да рата не буде... о Боже, врати
ми синове јер ништа на овом свијету није вриједно
живота њи’овије, па ни та слобода о којој су пјевали
ништа вриједити неће, ако не буду живи да јој се
радују.
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Нашом генерацијом вјероватно цијелога живота
зваћемо оне који су се, деведесетих, барем једном
нашли у избјегличкој колони или су на било који
други начин напустили топли дом, замијенивши
га хладним рођачким собичком или каквом другом
негостољубивом одајом. Или оне који су, уз нешто
више среће и у нешто другачијој улози, кроз прозор
учионице што гледа на магистрални пут, с болом
и страхом какав ваљда никада више неће осјетити,
посматрали бескрајну колону невољника. Оне што
су барем једном чули ријеч која ће у народу убрзо
попримити сасвим погрдно значење и чак и гласовно
узличити на један од смртних гријехова, ријеч упућену постиђеном себи или пак неком, у свом разреду новоме ученику. Или оне који су се, игром
судбине каква се није тако ријетко играла у посљедњејшем рату, у само неколико година нашли и у
једној и у другој, подједнако тешкој животној улози.
У ове посљедње убраја се и писац књиге Петодинарке, рођен у Даљу, славонском мјесту којем је
посветио и којим је насловио свој први роман, настањен данас у Бањој Луци, у којој се полагано али
несигурно заборављају све наше избјегличке или
дошљачке судбине. Његов нови роман, сјајно илустрован, намијењен је и посвећен нешто старијој
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дјеци и одраслима, вјечитим деранима какав је и
сам, у љепшем смислу те ријечи, остао. И дјетињству
уопште, опет у оном љепшем смислу, иако га таквим,
у случају главног јунака, ова књига баш и не биљежи.
Дакић није писац побједа, патетике и изврсности,
једнако као што његов главни јунак, ћутљиви незнајша
Жељко Нишевић, јесте сасвим обичан дјечак, из
сасвим обичне, избјегличке сиротињске породице,
а опет херој. Другачијих, породица али и хероја,
као да и није било у тим избјегличким колонама:
о другачијима, на било који начин изврснима, Дакић
као да и одбија писати.
Петодинарке је задовољство читати и због детаљног описа и надахнутог пресјека живота овог
малог, но историјски и географски нимало безначајног мјеста. Због деликатних емоција, живих и садржајних успомена, носталгије и меланхолије, хумора
на сопствени и туђ рачун, укратко због свега онога
чиме је аутор, на исти начин, начинио и даљско
ткање своје прве, назовимо је тако, аутофикције.
Иако је углавном настојао да дȃ вјеродостојан одраз
времена у којем музе ћуте пред истинском трагедијом живота, а људи за пјесму немају жеље ни полета,
Дакићу инспирације није мањкало, нарочито када
је у питању родна ријека, па ће његови „Дунавски
вали”зазвучати овако:
Стојим и ослушкујем његов бешумни ток кроз
плодне славонске равнице; стојим неколико центиметара од малених таласа који ударају у пешчану
обалу и брзо се повлачим назад, преплашен тишином којом се та моћна водена стихија ваља даљским обалама. И ништа се, за тај један тренутак
вечности, не чује: ни крик оближњих птица, ни
крекетање жаба, ни лавеж удаљених паса. Постоји
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само тишина, та лековита и умирујућа тишина
која крепи и одмара, од које се никада не можеш
растати и која тече у теби ма где био и ма којим
путевима ходио. Она смирује ватру, разгони муку,
потапа тугу. (У њу су и данас поринути сви моји
снови и надања, жеље и пркоси, стрепње и радости.)
Међутим, ова књига заслужује пажњу и позитивне критике прије свега зато што представља
један снажно ангажован антиратни подсјетник на
избјегличку муку, на заборављену сиротињску
колону, на невољу од које је, чини се, и Бог дигао
руке. Без имало уљепшавања и идеализације, често
својствених књижевности посвећеној дјеци, натуралистичким рафинманом рекло би се, Дакић биљежи
и књижевно обликује своја сјећања. Књигу Петодинарке одликују приповједачко вишегласје и вјешто
организован аутореференцијалан текст. У њој се
додирују и преплићу различите судбине, приче и
исповијести. Теку дословно из неколико рукаваца,
као према Дунаву, и сливају према Жељку Нишевићу
и његовој животној причи, његовом дискретном херојству. Теку попут појединачних избјегличких судбина
које су се слиле у неизбрисиву колону магистралног
пута новије историје.
Петодинарке су, видимо од самог почетка, литерарно и животно конвертибилна монета. За једну
петодинарку из овог романа могло се купити „пет
пловака, 30 удица или нови мепс”, док би више њих
било довољно за „најбољу пецарошку опрему у улици”.
Јасно је да су петодинарке из наслова новчаница с
убједљивом симболичком али и аксиолошком вриједношћу у овом дјелу. Петодинарке су тачка додира
и тачка пресјека различитих животних прича, лајтмотив ове даљске полифоније. Када је у питању прича
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дјечака Горана Дакића, открићемо тек толико да ће
на почетку бити „слатко” зарађене, а да ће на крају
приче пећи попут савјести.
Има у овој књизи невеликог обима још много
тога да се припомене, али оставимо то читаоцу да
открије. Прије свега када је у питању Жељко Нишевић, испрва за Дакића дјечак без својстава, а затим,
на концу свих прича, херој националне и сваке друге
историје. Неко ко није умио да запамти или препише
поглавље из „учитељице живота”, а ко ју је истовремено доживио на најтежи могући начин, цијелим
својим бићем. Био је то једанаестогодишњак који је
три дана и три ноћи без престанка возио своју породицу у избјегличкој колони.
Сви се понекад сјетимо рата у свом родном граду,
свога али и туђег избјеглиштва, невидљивог херојства ни по чему изврсних нити занесених, али и те
како заборављених дјечака. Дакић нас свесрдно на
све то подсјећа, нештедимице али финим и ненаметљивим ткањем. На све то, али и на бројне лијепе
ствари, колико год можда и нехотице, на то колико
је дјетињство драга и далека успомена, колико је
школско одјељење фина и разнолика заједница,
колико је другарство, као и херојство, непоновљиво
и предодређено спонтаношћу. Иако већ поменут у
књизи и то као неко ко је „грешке у фуснотама и
непотребне реченице отклонио”, осјетих потребу
да о овом сјајном и необичном роману, дјетињству,
другарству, животу и животном херојству, додам
још понеку ријеч. Тако и настаде овај осврт.
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ЧОВЕК ПРИЧА ПОСЛЕ РАТА
(Бранко Бубало: Душа у пепелу, Свет књиге ‒
Београд, 2012)
Све више верујем да писац који има шта да каже
нема потребу за експериментом, за иновацијама на
плану форме нити за стилским егзибиционизмом.
Његова прича је увек толико значајна и снажна
да она сама хоће што јасније и што брже да се оствари.
Уверен сам да је ово случај када је реч о роману
Бранка Бубала.
Прича је испричана лепим али једноставним
начином, праволинијским хронолошким редом.
То је прича о грађанском рату на просторима
негдашње државе Југославије у оним њеним деловима где су Срби живели са припадницима других
конфесија. Овде је реч о Хрватима.
Али оно што ову књигу чини прворазредним
догађајем у српској књижевности јесте управо њена
једноставност и начин на који је испричана.
Главног јунака ове књиге, захватио је вихор догађања који га носи по инерцији ратне стихије, али
у којој он успева да очува морални интегритет, свој
јасан људски и национални став утемељен на предачким вредностима. То су у првом реду вредности
части и достојанства, поштења и јасног уверења да
је на страни Бога и правде.
Одмах, на почетку књиге сусрећемо се с главним
јунаком који при посети оцу наилази на хрватске
барикаде подигнуте на брзу руку.
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Над целим простором лебди атмосфера стрепње
и страха, а присен завере која постаје све очигледнија,
све јаснија ‒ њено страшно лице открива најближи
сусед Хрват Нађи ‒ маргинална појава сваког друштва,
али који је баш у овој атмосфери проналази свој тренутак.
Дуго потискивана, прикривана, комримирана,
мржња наједном избија на површину да би се испољила у свој разорној снази кроз своје најочигледније
објављивање које се зове РАТ. И то рат ближњих
или једнородних. Рат Срба православне вере противу
Срба римокатолика који су себе назвали Хрватима.
На кардиналском конгресу у Загребу 1900. године пала је одлука да се сви Срби католици имају
убудуће звати Хрватима.
Само две године пре овог конгреса на попису
становништва у Дубровнику, 98% становника говорило је српским језиком. Она два процента говорили
су немачки, талијански и мађарски. Хрватски се
није ни помињао.
Књига почиње кратким, ефектним уводом: долазак у родитељску кућу; сусрет с родитељима. Около,
на улици и пред улазом у двориште знаци којих
раније није било, знамења која познају само они
који су их исцртали. У ваздуху се осећа атмосфера
несигурности стрепње и завере ‒ као у Вартоломејској
ноћи.
Сусрет са маргиналцем, “песником” Нађијем:
дијалог о Јасеновцу. Нађијева релативизација злочина. У томе не мањка вештине: Давно је то било,
каже. Ко зна шта су хтели. То је било смишљено
против Хрвата. Очи у очи с подлацем, протувом.
На другој страни су Давид и Милица. Њих чврсто
спаја узајамна љубав као из Шекспирових комада
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јер припадају завађеним странама. У овом случају
завађеним народима или странама у рату. Милица
и Давид.
Давид је нашао привремено склониште у Београду и ужива гостопримство Софије Милутиновић,
али га обавеза и осећање одговорности према пријатељима и истомишљеницима који бране своју
ствар тера да им се придружи. Одлази на фронт.
„Али горчину у устима и гуку у грлу није могло
да спере и одстрани никакво гостопримство, саучешће
и разумевање свих тих добрих људи.”
Ако пажљиво читамо дело Иве Андрића лако
ћемо увидети колико је он био пажљив читалац
својих претходника у првом реду ‒ Његоша.
Његошев стих из Горског вијенца (који у натпевавању сватова преко поља пева сват Турчин)
индиректно је присутан у једном есејистичком фрагменту Андрићевог романа Госпођица:
Ал’ ти просто Диново млијеко
Када Босни саломи рогове
Кад све покла што не посунети
Само факир остави фукару
Да нас служи, а пред крстом тужи.
За нас је овде у првом реду значајан појам факир
фукаре.
Ево Тог Андрићевог фрагмента:
„Као свака оријенталска варош, Сарајево има
своју факир-фукару, што у овом случају значи своју
руљу која живи десетинама година повучена, раштркана и привидно припитомљена, али која се у оваквим
приликама, по законима неке незнане друштвене
хемије, одједном сједини и букне као притајен вулкан,
ригајући огањ и блато најнижих страсти и нездравих
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прохтева. (....) Рађају се расту и умиру у тој мржњи,
тој стварно физичкој одвратности према суседу
друге вере, често им и цео век прође а да им се не
пружи прилика да ту мржњу испоље у свој њеној
силини и страхоти; али кад год се поводом неког
крупног догађаја поколеба устаљени ред ствари и
разум и закон буду суспендовани за неколико сати
или неколико дана, онда се та руља, односно један
њен део, нашавши најпосле ваљан повод, излива на
ову варош, познату иначе због своје углађене љубазности у друштвеном животу и слатке речи
у говору.” (Андрић: Госпођица, Београд, 1967, стр.105)
Роман Бранка Бубала дотиче управо то место,
узима тај тренутак кад се поколеба устаљени ред
ствари, када разум и закон бивају суспендовани на
неколико недеља или месеци, а богме у различитим
интензитетима и на неколико година, онда настају
односи, или сумрак односа о којима говори ова књига.
Говори о растакању свих вредности, свих достигнућа у међуљудском саобраћању које су постигнуте кроз еволуцију или кроз најпрогресивније цивилизацијске тежње.
Овде се рат јавља у потпуној огољености која
се помера до апсурда. На тим страницама позавидели би или их пожелели у корицама својих књига
и Луј Фердинанд Селин, и Ерих Марија Ремарк и
Ернест Хемингвеј и Малапарте.
Задах се не заборавља. Враћа се, пришуња, заскочи; без повода и јасне асоцијације: за ручком ‒
у испарењима кокошије супе; у току разговора или
у самоћи; у шетањима парком; у игри с дететом...
Одједном долебди у дашку ветра ‒ воњ. Скрива
се у промаји иза отшкринутих врата, у хладу
северног зида застртог маховином и пужевима;
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у мирисима земље или после пролећне кише; испод
преврнутог камена у игри стонога и даждевњака;
у зимским јутрима; у безнадном скоку жабе крастаче у подножју натрулог плота. Помислим: и овде
је била стара кума. Привилегија је то познанство.
Први пут ‒ у оно бабље лето деведесет прве... и
не памтим такво лето, топло, благо, издашно,
плодно, раскошно ‒ мир дана ремећен канонадама
или наглашаван чвакањем далеког снајпера, који
чврка негде попут детлића, а заправо сеје смрт
‒ и слушао сам све те звуке лежећи у хладу и
грицкајући травку; у тражењу предаха, чудећи
се нашој вештини да упропастимо ваистину најлепше лето и јесен наших живота... упознах је у
Кореји, на путу ка фабрици. Упознавање је трајало
само неколико минута. Видео сам је још издалека; с
обале Дунава, ближе Симеонове куће. Мине, тамо
на путу ка фабрици, послате издалека, падале су
као по пољу крупан град... Прва, друга, трећа... четврта, пета... Видех људе како безглаво тумарају,
попут мрава; а после их мимоиђох, хитајући тамо
‒ уплакане и стиснутих усана. Тела погинулих и
рањених, умотана у ћебад и шаторска крила, већ
су однели. На асфалту су остале локве усирене
људске крви и комади меса, парчад исцепаних униформи и делови војничке опреме. И тај задах ‒
слаткаст, лепљив, продоран, постојан; неизбрисив,
није имао куд да оде... Рана јесен је била мирна ‒
топла и без покрета ваздуха.
Крв рањеника није се тако осећала. У њој је
још увек постојала потка живота. Смрт је та
која има мирис.
А у магловито, зимљиво, новембарско јутро,
исте године, у необраном пољу кукуруза, лежали
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су мртви хрватски гардисти. Унакажени мецима
и шрапнелима. Тада сам први пут видео непријатеља; живог или мртвог. Лежали су, наспрам
наших бункера и траншеја, ни тридесет корака
удаљени. Задах њихових мртвих тела ушуњао се
у измаглицу јутра. На лицима, ако су их имали,
остао је грч неверице (нико не верује у своју смрт),
неки су били попут новорођенчади узнемирене у
сну.
Тада, ништа нисам осећао. Радозналост је иницијално надвладала сваку емоцију. Ти лешеви подсећали су на лутке искренутих удова, напуштене
после игре. Слика је била већа од мене ‒ збуњујуће
јасна ‒ смрт је прошла туда. Ноћ и дан и ноћ... и
дан, отварали смо ватру по тој утрини, следећи
наређења која су нам као у перо стизала преко везе,
и на основу којих смо насумично правили невидљиву
шару по атару, иза села. „Пирот двадесет један,
запраши мало по свом левом крилу, на петсто ‒
тамо ми се нешто комешају... Пошаљи две тамо;
тренутне... Пирот двадесет један, прочешљај мало
ПАМ–ом тај кукуруз испред...” ‒ обраћао ми се
Чигра; безбрижно и присно, као да се познајемо
годинама (два дана пре тога сам први пут срео
тога чудака), и као да садимо тикве.
Трећу ноћ је све стало. Хрвати су коначно одустали од напада. Одспавао сам неколико сати у
најближој кући, по први пут у три дана, онако
обучен и у чизмама.
Човек који је написао ове странице може бити
спокојан у погледу свог опстанка у српској књижевности.
После кратког боравка у Београду код госпође
Софије Милутиновић, јунак се враћа у Борово Село
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у само језгро сукоба. Читалац се одмах иза тренутног
одахнућа налази у самомј жижи окршаја, у Борову
Селу које даноноћно засипају хрватски минобацачи,
пљуште разарајуће гранате, руше се куће, фабрике,
школе, страдају цивили...
Насеље као да је било мртво. Недокучиво. Нигде
да се наслути покрет. Као да зграде, хале, јабланови, кранови, стубови уличне расвете и солитери
тамо стоје сами иза непробојног заштитног поља.
Као да се сами бране. Понекад ми се заиста учини
да тамо нема никога, да су ствари протерале људе
и да не дозвољавају да њима поново овладају. Нека
невидљива неман оданде бљувала је, с времена на
време, по нама ватру. Опасно семе смрти. Нека
вражија звер је наше јаве претварала у море и ругала нам се, немоћнима и ситнима, слабим да јој
наудимо, а камоли да је савладамо. То што не можемо да видимо непријатеља изазивало је у нама
осећај да се боримо с ветрењачама. Тек стравична
песма цвркутаве танади, која су нам оданде стизала,
праскава и застрашујућа, суперсонична; заиста
бржа од звука, што је стварало пометњу, јер су
та малокалибарска зрна стизала до нас пре свог
звука, сведочила је да су тамо ипак неки опаки људи
који умеју да посеју смрт.
Иако је ово највећим делом део ратне хронике
аутобиографског карактера, роман Б. Б. је једна
виспрена анализа људских нарави у одговарајућим
околностима. Књига ова нам предочава превртљиве
ратне околности када људима попусте све кочнице
и сва средства самоконтроле; кад се разгоропаде
најгори пориви, деструктивне страсти а мржња
добије отворен пут на све стране ‒ када на видело

191

изиђу оне затомљене дуго потискиване најтамније
стране људске природе.
Ово је прича о сети и носталгији о жалу због пропасти људског, а на подстицај тамних можемо слободно рећи демонских сила запретених у дубинама
људског бића.
Можда зaмишљен и као пишчев alter ego Давид
је запао у клопку несрећног склопа околности. Најневероватнији драматуршки обрти судбине, случаја,
среће и несереће изводе на позорницу своје протагонисте у невероватном светлу, разобличене и огољене у најнижим људским страстима: у мржњи
похлепи, себичности, пакости, у незајажљивој страсти за уништењем другога у анималној крволочности
која прогресивно добија на интензитету. Зло се, као
основно лице рата, шири као епидемија, захвата све
стране и пред њим узмиче разум, гаси се, чили као
неуверљив ослонац људског постојања.
Овде читамо његову драматичну исповест из
времена грађанског, а можда је тачније казати
верског рата. Сви анимозитети и све рђаве страсти
одјеном су прокључале силином вулканске лаве и
свак је био спреман да чини зло, али је очигледно
да је она друга страна имала врло разрађен и дуго
смишљан програм.
Потпуно угаснуће свих обзира, одсуство сваке
самоконтроле и потпун губитак свих људских критеријума, потпуни морални пад у коме је све дозвољено
до најнижих поступака ‒ развлачења грађевинског
материјала са порушених кућа или откривање кровова захватило је становнике Борова и Вуковара.
Тајац. Смртни страх у коме је сваки прозор нека
заседа... Сваки комшија ухода, издајник, извидница
неке злохуде силе, какав је рецимо Нађи, неприметан,
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интровертован; који је само сачекао свој час да би
се претворио у отвореног заговорника усташтва.
Драматични, мрачни, опскурни догађаји се умножавају из дана у дан и трају у сећањима Давида П.
или се трансформишу у његове снове.
Ипак усред ратнога пакла као сећање на срећне
дане благородног мира, који донекле сећају на најсрећнија златна времена људске цивилизације, двоје
младих да би се склонили од злочина, затварају се
у топли простор куће и окућнице; у коме једна малена
башта постаје сав простор њихова деловања. Башта
у којој дозревају повртарске културе, сазрева семење
изобиња радости, кућа и башта коју обделава Давидова бременита љубав Милица, која ће и сама донети
нови живот, наједном постаје оаза ведрине и спасења.
Обоје у тој идиличној изолованости проналазе
највеће упориште.
То је средишње место романа дато као контраст
свим оним натуралистичким ужасавајућим сликама
рата:
Преселише се коначно, негде у мају, у Вуковар,
у кућу Давидових родитеља. Летња кухиња је остала
нетакнута и, премда скучена, послужила им је као
привремени дом у коме су кували, јели, спавали...
Милица је и даље плакала, немо и нехотице га
оптужујући што је доведе у овај мртви град, у
ноћима сабласно мрачан и пуст, срушен, спаљен,
рањен; у ту малу, задимљену собицу.
Но ускоро стигоше топли дани и зеленило прикри голе искидане крошње вуковарских кестенова
и липа. И, коначно, све постаде мање ружно. Он
је уклањао отпали малтер и трулеж из куће и
дворишта, без посебног плана и намере, већ као
из неке досаде и да се избави од мисли. Милица,
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понесена сличним импулсом даде се на крчење
корова из башчица у предњем дворишту, у којима
је Давидова мајка гајила лале и мушкатле, руже
и јорговане и вазда имала неког новог, егзотичног
цвећа, чудних имена, која је једино она памтила.
Мало-помало, чистила је и плевила, окопавала и
расађивала луковице мушкатли и лала и гомоље
љубичица што преживеше зиму. Премда никада
није то радила, у њој се прену дух градинара.
И када је свака травка била оплевљена и сваки
бокор корова ишчупан и сваки цветак доби своје
место, она одлучи, иако већ са стомаком, да засади
башту. Да ли промена кроз коју жене пролазе у
трудноћи или јој је годио мирис земље и свежина
јутара крај Дунава, она је уживала у том свом новом
послу као у неочекиваном открићу. Незнање и неимање искуства надокнађивала је преданошћу и
саветима добијеним од благонаклоних жена из
комшилука. Стојанова мати, обрадована њезиним
ентузијазмом, обећа јој расаду лука, парадајза и
паприке и даде јој семена мркве и першуна; и два
џака кромпира ‒ један за јело, а други за семе. Морао је Давид, парче по парче, да узашови и пограбља
целу, у коров зараслу башту, све до дунавске обале.
Забрана пловидбе била је још увек на снази и
река се опорављала, чистила, пролепшавала, сједињавала с плаветнилом неба. Многе вечери дочекаше,
тог пролећа и раног лета, седећи на натрулој
клупи у дну баште, на високом баиру, опчињени
ширином и погледом што је пуцао на велико небо
и бачке њиве које су се назирале иза појаса врба и
топола. Није памтио да је Дунав икад био плављи
него те године. Уживао је, гледајући у Миличино
лице, коначно мирно и спокојно. Ветрић се играо
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с увојцима њене косе, а њен поглед је блудео у даљину.
После вечере, уморни од дневних напора, купали
су се у пластичном кориту постављеном насред
собе, између стола и развученог кауча, грабећи
воду лончетом из големог веш-лонца посађеног на
руб кухињског штедњака. Полевали су једно друго,
уживајући у топлини собице, у белини и додиру
својих голих тела, у мирису сапунице, у чкиљавој
светлости лојаница, у игри сенки по зидовима, у
пуцкетању ватре, у смеху, у блискости, ничим
ремећеном миру. Није било струје у њиховој улици,
воду су узимали са старе пумпе у дворишту. Били
су заузети тешким радом и изненадном жељом
да ту полусрушену кућу поново претворе у дом, да
оскудицу тога пролећа замене плодовима лета.
Легали су рано и као да су последње двоје људи на
овом свету.
На кући, растресеној од детонација и урушеној
гранатама, мало шта је остало на свом месту. Он
одлучи најпре да претресе кров, да измени сломљене
и напукле рогове и пречаге, а потом да пресложи
цреп. И комад забата према улици, урушен гранатом, требало је озидати и, ако се негде нађе мало
цемента, омалтерисати.
Све што му је требало, довлачио је с околних
рушевина, из пустих дворишта, и овде се осећајући
као лопов, правдајући се да је то тек нужда, да би
све то ионако пропало, иструлило и распало се,
да је узимао само оно неопходно. Живот мора да
тече даље.
Књигу, пре свега, носи дух доживљеног, те се
не осећа никаква потреба за фикцијом нити се на
стилском плану тежи ка артифицијелности. Израз
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је јасен, економичан, сажет, неретко и рустикалан.
Реченица најчешће кратка, прецизна.
Ликови дати у кратким потезима из којих се виде
живи људи у рђавом времену.
На крају, ова књига се природно уклапа у онај
круг тема којима се бави књига Карлхајнц Дешнера
Политика Папа у 20. веку, и природно припада теми
којом смо се бавили у књизи Српски језик у окупацији,
у мутљагу глобализма.
Све заједно ово може да чини само једну скицу
за опширну хронику вишевековног геноцида Запада
над источним словенским, посебно парвославним,
народима, од Карла Великог, преко Наполеона и
Хабзбурга па потом преко Хитлера и коминтерне
до наших дана.
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Радован Јовановић
СУКОБ1
Реч је о Мари Павловој, мојој малој комшиници.
Ето, пре недељу дана свршили смо основну школу, а јучер њу нешто стегло у врату и хоће, веле, да
је удави. Лекара ми немамо, а Јања гатара каже, да је
ударила на очи. Лепа девојчица, па се и то догађа.
Но јутрос видим по својој мајци, да је ствар озбиљнија.
Узнемирила се нешто, мало, мало, па ме загрли
и у образ пољуби. А све крије очи у страну. Иста таква
била је лане, кад Павлу умреше два синчића, један
за другим.
---------------------------------------------------------------------------------Чим сам дошао кући, питам мајку:
„Је ли, мама, ко је то Он?“
Она ме зачуђено погледа и одговори: ‒ А што
питаш?
„Јутрос нас неколицину сакупи комшија Павле
и даде нам сваком по банку, да идемо у Киселицу
и да потражимо неку траву. Лек његовој Мари. Кад
се вратисмо без траве, и рекосмо, да је нигде данас
не могосмо наћи, а иначе је сваки дан виђамо, он
сабра обрве, погледа на небо и вели нама: ’Хвала

1

Прича Сукоб прештампана је из часописа Средина (Тузла,
1925, бр. 2, стр. 56‒58). Аутор приче је био и уредник Средине.
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вам, децо. Бадава сам вас мучио. Сад знам не да
Он.’ Ко је то, мама, Он?“
„Он, он“..., ушепртљила она. „Он. Бог, синко,
драги Бог је Он...“
‒ А, што он не да нама да нађемо траву, кад те
траве има?
Моја се мати уозбиљи. Видело се, да је питање
збуњује.
„Не знаш ти то. Не разумеш ти то. Деца то не
схваћају..., одговори ми она, не довршивши мисао.
И ту ме прекрсти и уђе у собу.
Вирим кроз кључаницу, а она пала пред икону
и плаче.
--------------------------------------------------------------------------------Звоно једнако позива на састанак и свет се купи
пред Павловом кућом. И ђаци су већ ту. Разгледају
се мараме на чирацима и рипидама и рачуна се,
колико ће се моћи добити за њих код бакала.
Поврх куће, у шљивику, распојасан и рашчупан
нариче комшија Павле. Страшно је његово нарицање.
Друкчије него оно женско. Тако мора да урла цар
пустиње са стрелом међу плећима.
Дође и свештеник и посла по Павла, да се покојница благослови. Он још од јутрос не слази у кућу.
Једва га приволеше.
„Немој, Павле“, вели му газда Алекса, „немој
чинити без себе. Шта ћеш, Бог дао, Бог узео...“
‒ А, што да узима баш моје једино? Је ли, газда
Алекса? Колико је узео твоје? А? Сад те питам...
Газда Алекса преблеђе и уклони се међу свет.
„Да се иде“ ‒ наређује свештеник.
‒ Да се не иде ‒ испрси се Павле. ‒ Хоћу да ми
прво рекнеш, слуго божји, зашто тај твој господар
изабра баш моје дете... Лако је рећи: „Да се иде“...
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Поп Теодосије, пламене косе и лица, још више
поцрвење, али се уздржа.
„Чудна су дела Божја, Павле мој. И Бог не воли
да се петљамо у његове послове... Ваљда треба неко
да нас дочека и на ономе свету.
Павлу се лице поново искриви, али сад још јаче
и он рикну:
‒ А, ко ће тебе, попе, дочекати? Имаш их осмеро.
Сви живи и здрави. А мене је имао ко. Не укопа ли
ми лани оба сина једног за другим? Не сахрани ли
ми жену, кад пресвиште за децом? А? Реци, слуго
божја! Да те чујем сад...
Отац Теодосије у први мах не одговори ништа.
Види се, криво му је, али се некако свладава. Завукао
руку у браду и нервозно је меша.
„Божја воља, Павле“, једва процеди.
‒ Е, зар баш божја ‒ пита Павле и увлачи му се
у очи. То ми рече и газда Алекса. Него, учеван си,
право ми реци, зар баш божја?
„Божја, Павле, божја, ничија друга“, мири га попо.
‒ Е, кад, ето, велите, да је његова, онда ће ми он
за све и да плати...
И неста га у кући.
За трен ока појави се с пушком у руци.
Жене и деца завришташе.
Одважнији се сјатише и ухватише га.
„Шта си наумио, побогу, Павле?“, пита га кум
Обрад.
‒ Да га убијем ‒ одговара Павле и отима се.
„Кога, да си рођени брат, кога да убијеш?“ испитује даље кум Обрад.
Њега... Бога... За срце ме је ујео...
Сви зинули, чуде се и крсте се...
--------------------------------------------------------------------------------
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Тако му и треба ‒ вели чаршија, кад он онако
сулуд мине мимо њих.
‒ Тако му и треба. Хтео човек да убије Бога, а
Бог њега кврц па по памети.
Тако говори чаршија, а ствар стоји овако:
У болу своме човек је тражио узрочника несреће
своје. И рекоше му и поп и трговац, рекоше му грдну
лаж, да је то Бог. И завадише Бога са човеком. А кад
човек диже руку на Бога, они му је сапеше. И бол
оста у човеку и настани се у глави.
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Душан Праћа

КОСОВСКИ ЦИКЛУС
СЛУГА ГОЛУБАН

Хвала теби, свијетли Лазаре,
Што Милици госпођи ме врати.
Твоје ријечи земљом господаре –
Не могу ме пред Богом опрати.
Господари, господаре царе,
Царуј царством, нек је бесконачно,
Срце ми је и теби, Лазаре,
Ал’ и милом Богу приступачно.
Нису Богу важнији Мусићи,
Ни синови старог Југ-Богдана,
Сва властела и властеличићи
Од вјернога слуге Голубана.
Јесам слуга цару, ал’ и Богу,
Бог ли дадне, служићу поново,
Ал’ свом срцу одољет не могу
Да не идем на бој на Косово.
Бања Лука, 4. 5. 2010.
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СЛУГА МИЛУТИН
Ја, Милутин, слуга у Лазара
И заточник Небескога Цара,
Вјеран Крсту и Светоме Слову,
Нисам издô цара на Косову.
Стигоше ли два врана гаврана
Са в’јестима од Косова равна?
Казаше ли да ја не говорим?
Т’јелом горим, а с душом се борим.
Јесте, госпо, Лазар погинуо,
У царство се небеско винуо
И Бановић и девет ти брата,
Јест и Милош, ал’ уби Мурата.
Ту брат брата, госпо, не обрука,
Сем велможе Бранковића Вука.
Он побјеже, ал’ може да гине
Унижени слуга Милутине.
Б. Лука, 5. 5. 2010.

208

ВАИСТИНА СЛУГА
Немој, секо, мене братимити
У свом красном двору господскоме.
Ја не могу невјере чинити
Господару и моме и твоме.
Љубим с вашег стола сваку мрву,
Нисам вичан кадифи ни свили,
Уклањам се и мраву и црву,
Ал’ нечистој не склањам се сили.
Јесте јасан Мјесец на заоду,
Кретати је слуги и витезу
На виђење Богу и народу,
На рочиште честитоме кнезу.
Ако нам је суђено Косово,
Гдје се бране правда и истина,
У пресвето име Исусово
Нек пострада и раб Ваистина.
(13. 5. 2010)
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Бранко Брђанин

„ЗАОСТАВШТИНА”
ДУШАН ПРАЋА (1950‒2014)
Три су укоричене књиге које је потписао Душан
Праћа ‒ до времена када ће промијенити свијетом;
кад су штампане двије збирке сонетних вијенаца,
2013. и 2014 ‒ Зауздана псовка (Сарајево, 1979 ‒
ћирилицом!), Прогнане душе (Бања Лука, 1997 ‒
наравно ћирилицом), збирке поезије и уз њих Кафански рјечник (2003), књига душе, а помало и прозе;
највише књига памћења и сјећања. Праћина је „борба”
отпочела и прије него што се Душан родио: отац
Никола је спрштио године Другог рата, крвавећи
гаће и кошуљу (прионулу уз леђа крвава); а ни сину
није било мане. Можда нам нико, данас, не би вјеровао, али во времја оно, „борба” је била и када се
смисли, осмисли и оствари један књижевни сусрет;
како је учинио овај митраљезац голубијег срца. А
књижевни сусрети на Шушњару код Санског Моста
били су и више од литературе: глуви барут пуцкарао
је на све стране и у давне дане наређеног лажног-југокомунистичког „братства”.
Не угрожавајући друге, не дирајући слабе и нејаке
‒ чојством ‒ Душан Праћа је бранио и своје од других,
ама и друге од нас. (А какви знамо бити, знамо ми
нас!) Никад се ни од чега не склањајући, са животом
се одавно поздравио: „Лолица“ је, баш, у свему био
први.
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Ако је Зауздана псовка била испјевана „у младалачком незнању“, али чврсто укотвљена на главном
националном току литературе, онда су Прогнане
душе скнађене са горким искуством времена и живота; искуством узлета и болног отрежњења. Има
у тој књизи толико завичаја да није могао да стане
у ријечи. И ‒ није ни морао! Јер, има и нешто раније
од ријечи, нешто јаче и силније; нешто од чега нам
неће бити боље, али нам хоће бити лакше: велика
љубав и осјећање, сапатништво и саосјећање. Како
год вријеме пролазило, опет се указује да је пјесма
Везиља основна метафора цијелог овог књижевног
збитија. Као везиља што свој живот у конац усукује
и у крпу-платна ушива (истовремено бивајући и
Јефимија, и нека неименована, нововремена жена),
тако и Пјесник све своје бујне ријечи и стихове у
једну жицу упреда: непрекинуту нит очаравајућег
осјећања, једне велике душе.
Патња им је иста; нада им је иста. И вјера, и
љубав, и мати им Софија.
Док мраз по стаклу везе небеске арабеске / и
ледена се збиља у недођију губи, пјева аутор; ојкајући другим гласом, однекле, „иза каце“: Мој драгане,
моја грудо леда, / ти се стопи, ја се не нагледа.
Управо овај и овакав спој; ова два лица исте несреће,
међашни су доказ колико је поезија Душана Праће
стала уз бок највећима. Онако како је и колико и сам
Човјек-пјесников двојник пристао уз српске витезове;
од Косова и прије Косова ‒ до данашњег дана ‒
колико се српско име спомињало: све је добро и
честито било.
А оно што нам је исти аутор у прози оставио,
Кафански рјечник, прожето је истом сјетом, дубоким
и чистим осјећањем, ама надограђено хумором
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(понекад горким и опорим, али увијек љековитим!);
најчешће хумором најплеменитијег кова: господственом шалом на властити рачун.
Ова књига је она „мала-велика”, од које се неће
разграничавати историја књижевности, али око које
ће се људи окупљати као око жара на огњишту (запис:
„Траг“): Причам како сам и ја, идући трагом линија
на длану, заглавио у кафану. И како већ 30 година,
гатајући по чаши и по талогу од кафе, тражим
излаз. И видим много путева, али пут свој не видим...
Причам још и како ми је линија главе много плића
од линије срца... Причам све ово у кафани, јер у кафани (још је дуго до фајронта-старога душманина)
још увијек имам коме да причам ‒ само ме нико
не чује. Сваки пијани брат само сам себе слуша и
своје мисли мисли.
Чучак је давно рекао „ваља нама преко ТЕКЕ”,
свједочи нам Душан Праћа у прелијепој књизи поетичног наслова (коме сам лично кумовао, и на то
сам поносан!) Кафански рјечник.
Душан, Дујо Николин, од Праћа, рођен је на свијет у Кијеву код Санског Моста, 1950. Зауздао псовку,
у сарајевској Свјетлости 1979, Прогнао душе у Бањој
Луци, 1997. (Као да се поиграо нумерологије, обртао
„седмицу“ и „деветку“, 79–97!) Од ’95. живио је у
Бањој Луци. (Ту су га прогнали: неко се други, непознат неТко – који је „донио јесен у моју собу“ ‒
поиграо не само са цифрама и бројевима него и са
људским главама и са нашим душама!)
Ипак, остало му је довољно душе ‒ широке, словенске ‒ да искапа у књигу, да помене, забиљежи
и запамти. По Праћиној ће се књизи, једном, писати
права историја, иако је за сада та књига сама по себи
паралелна. (Не, није она скрајнута. Она само иде
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својим ходом, корача малчице нагнуто, понекад
се штакама помаже, али стиже!) Шта је то у њој
посебно? Све! Такву књигу никада нико (О) овдје
и (О) нама није написао. Кафански рјечник Душана
Праће је озбиљна књига. Озбиљнија и од намјере
њеног писца. И времена су, уосталом, озбиљна! Да
нису, не би ни настао овај несвакидашњи рјечник,
дневник и путопис душе. И када хоће да нас насмију,
ови редови натопљени искуством могу да нас расплачу. Зашто? Па, најчешће зато! И зато што је
пренасељена емоцијама и мртвим пријатељима!
Зато што је исписана у живим сликама о душама;
јер да нема Праћине књиге не би жив био ни Јово
Тонтић ни Живко Перовић. И ини. Многи.
Питање је да ли бисмо били (више) живи и ми,
привидно живи, ми на „вејтинг листи”, ми који чекамо, како пјева Рајко Петров Ного (и њега има у
Рјечнику!), док не одемо горе / На коначну рехабилитацију.
И овом књигом потврђује се древна истина како
је свако наше дјело боље од нас самих, али и једна
лична чињеница: Душан Праћа је био свјетло у тами;
заточник Слободе и Правде, борац завјета за Истину.
„Најбољи су људи које не познајем”, испјевао
је почивши Јово Тонтић, најбољи пријатељ Душана
Праће (често га је помињао и није дао успомени
да изблиједи), а ја изричем: Душан Праћа је био најбољи човјек кога сам имао срећу и привилегију да
упознам! (Или, опет Тонтићевим стиховима: „Ни о
чему се ту, у ствари, не ради, него је то једноставно
тако.”)
А као да је јуче било када је тај ‒ још један у херојској колони ‒ гороломник као Прогнана Душа прије
скоро двадесет година сишао са Грмеча и почастио
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нас својом мирном ријечју, благим погледом и умном
мишљу; задужујући, а не тражећи да му се тај дуг
нити призна нити врати. Знали смо се одувијек, препознали смо се као што се најближи рођаци-племеници препознају. Не кажу без неке и у Херцеговини,
и на Романији и на Грмечу: „ми се знамо хиљаду
година”; како су се наши ‒ исти ‒ преци знали и
разумијевали. Частан и поштен, срчан а одмјерен,
племићки господствен, како и приличи витезу; трајао
је свој живот знајући древну српску поуку: „у добру
се не узвиси, а у злу се не понизи”. Заиста ‒ ријечима
народне пјесме ‒ вриједи Праћа царевога града!
Као и епски Војиновићи, знао је Душан стати на
мегдан, кад јунаштвом ваља бранити прије чојство
него живот; и ‒ као и Милош Војиновић ‒ освјетлати
образ своме Роду. Нетко бјеше; помало је таквога
сокола!
Зауздану псовку објавио је седамдесетих у
ондашњем Сарајеву, ћирилицом; на лични захтјев.
Данас то разиграно писмо којим је штампана и Праћина прва књига ‒ са словима као у коло ухваћеним
‒ јасно показује да ни у ОНОЈ БиХ нису сви морали
писати латиницом. Истина, могло је то и да „кошта“,
али Душан је знао и шта даје и зашто то даје:
боље је погинути главом но образом. А и дан-данас
нам та књига... та Праћина племствено Зауздана
псовка... чува образ: сјаји; и на дањем свјетлу и у
мраку!
Прогнане душе просто експлодирају стиховима
који значе и зраче, који се памте. Понијела је та
књига награду „Слово Подгрмеча“. Заиста, Завичај
је сада говорно подручје.
Праћин Кафански рјечник је најпопуларнија
књига нашег Душана; и то није случајно: скупио
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је под ломни-запаљиви папирни кров, по азбучном
реду, људе и догађаје које вриједи памтити; као што
ће многи памтити Дују Николиног управо по тој
књизи.
Шушњарски шумор, у два сонетна вијенца и Сана
у сну Сањана, укупно четири акростихована „мајсторства” Праћина, донијели су му и двије значајне књижевне награде: „Печат вароши сремскокарловачке“
у Војводству Српском и награду „Шушњар“, у Завичају... Заиста, тачно кажу да су књижевне награде
добродошле само кад је писац на почетку (да га
охрабре и подрже), или кад је при одласку, да га
достојно испрате.
Пјесма „Везиља“ из Прогнаних душа заблистала
је обиљем Душанове душе, а као њено лирско средиште остаје стих у коме мраз по стаклу шара небеске
арабеске. Тако некако се и постоји, у овој Долини
Плача: само као привид; лијепо украшено, али трошно
и пропадљиво, какво и јесте људско тијело. Као што
се ријечи ‒ вјерује легенда ‒ изговорене за зимских
студени, следене; да би се у прољеће опет, негдје,
чуле... Само нам ваља ослушкивати и чекати...
„Рукописи не горе“, знамо!
Из Праћине ЗАОСТАВШТИНЕ објављујемо три
пјесме (недовршеног) Косовског циклуса: да га посвједоче и да нама посвједоче у ком смјеру се кретала
Душанова књижевна имагинација и лична идентификација (већ у Прогнаним душама срећемо стихове
о Цару Лазару и Царици Милици). Ни ту „ситну
књигу” није допјевао; као што ни у животу није стигао
да каже своју посљедњу ријеч: мимоишла га је и та
чаша!

215

ДУХОВНОСТ

УДК 930.85:726.5

DOI 10.7251/BOD1502219B

Ненад Божовић
ГОРЊА ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ КОД
СТУДЕНИЦЕ
И удари дажд, и дођоше воде, и дунуше
вјетрови и нападоше на кућу ону,
и не паде; јер бјеше утврђена
на камену.
Мат. 7, 25.
Увод
Друга половина прошлог века протекла је у знаку
осетније научне радозналости за споменике у околини Студенице. Међутим, у целини узевши, они
су још увек недовољно изучени, упркос томе што
су неки од њих добили своје монографске студије.
Стога, они и даље плене истраживаче богатством,
разноврсношћу изазова и питањима којa се постављају на самом почетку истраживања.
Што се тиче Горње испоснице, проучавана је
од низа истраживача у различитим временским
периодима и са различитих аспеката. Не постоји,
дакле, ниједна целовита анализа овог споменика,
односно монографска студија. У својим текстовима,
аутори који су писали о испосници доносе прегршт
података и анализа, али многи се закључци утемељују на претпоставкама; недостаје целовит приказ
овог комплекса; проучавање се свело на посматрање
само из једног угла (нпр. просветитељски значај
испоснице). Ниједан текст није имао за задатак да
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систематично прикаже све оно што је о испосници
проучавано и што се о њој зна. Овај текст покушава
да систематизује податке о испосници и доведе у
питање уврежене тврдње у циљу темељнијих и поузданијих знања о њој.
Пре него пређемо на рад неопходно је поменути
неколико значајних запажања. Најпре, у литератури
се често повезују Горња и Доња Савина испосница.
Неки аутори су Горњу називали „Пештером”, а Доњу
испосницу само „Испосницом”. Због тога често долази
до забуне на коју се испосницу податак односи. Но,
текстови скоријег датума углавном користе термине
Горња и Доња испосница Светог Саве. Горњу и Доњу
испосницу повезује најпре географска близина, затим
предање, слична архитектонска решења (поготово
облик и величина основе храма), близина Студенице
и прожимање са студеничким братством (углавном
су у испосницама пребивали монаси студеничког
братства, што је и данас тако). Ретко се при помињању једне од њих изоставља ова друга, тим пре
што свака од њих доноси неке појединости потребне
за расветљавање историјата ове друге. Може се
рећи да су обе упредметљење оног православног,
отачко-аскетског амбијента и духа који је са Светим
Савом лагано упливао у рашко-студеничке крајеве.
Затим, текстови који су писани пре Другог светског рата, па и неки каснији текстови, углавном се
одликују есејистичким стилом, наиме, феномену испоснице прилазе лирски, песнички и са пуно емоција.
Ти предратни аутори (нпр. Саватије Божић и Бранимир Малеш) повезују испосницу са ликом Светог
Саве, односно усредсређују се углавном на духовни
и просветитељски значај испоснице. Послератни
аутори пак, углавном истичу вредност испоснице

220

као меморијалног комплекса, односно посматрају
је као историјски споменик (нпр. Радован Миловић). Коначно, савремени аутори (нпр. Станић Радомир, Синиша Темерински и други) прилазе испосници са научне стране, врше егзактна проучавања
и доносе прегршт нових података, врло значајних за
сваког истраживача који започиње проучавање
ове области.
1. Географски положај испоснице
Гледајући од манастира Студенице према северозападу, истоимена река изградила је једну удолину
опкољену стрмим стенама. На осмом километру
од манастира, односно на ушћу реке Савошнице у
Студеницу, стиже се међу обронке Радочела, на
чијим уским заравнима леже Горња и Доња Савина
испосница. Од подножја планине, стрми, вијугави
пут води најпре до Доње испоснице. Од ове испоснице,
идући ка западу, преко брега, на доста неприступачном и дивљем месту (око 300 м изнад реке Студенице) наилази се на Горњу испосницу.
Већ сам опис терена указује да ходочашће до
испоснице није лак подвиг. Ипак, пут до испоснице
је у знатној мери олакшан будући да одскора постоји
могућност превоза до подножја планине, а планинска
стаза је, трудом студеничке братије, знатно проходнија.
2. Објекти у комплексу Горње испоснице
Комплекс Горње испоснице обухвата:
1. Капију, односно зидове који су чували прилаз;
2. Црквицу посвећену Светом Георгију;
3. Вишеспратну грађевину за становање ‒ „кулу”,
са прилазним мостом;
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4. Просторију са извором и до ње просторију са
огњиштем;
5. Пећину на улазу у комплекс, са зазиданим
предњим делом;
6. Пећину у непосредној близини куле;
2. 1. Одбрамбени зидови ‒ прилазна капија:
Већи део уске стазе, којом се долази до испоснице, са једне је стране омеђен стрмим стенама,
а са друге пак, отвара се широка провалија. Оваква
уобличеност терена је током векова у великој мери
отежавала приступ испосници, којој се, ионако, може
прићи само са две стране ‒ поменутом стазом од
Доње испоснице, односно села Савова и са западне
стране од села Бажала. То је, током векова, истовремено омогућавало безбедност, односно одбрањивост
испоснице.
Стога, разумљиво је зашто би само један преградни, одбрамбени зид могао зауставити непријатеља, ако не у потпуности, онда бар на неко време.
На слици је приказан одбрамбени зид (капија) на
који се наилази када се крене стазом од Доње
испоснице. Слика указује и на млађи датум изградње
ове капије. Трагови негдашње капије налазе се
двадесетак метара ниже од ове капије.
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Будући да аутор ових редова није прилазио испосници са супротне стране, за опис другог, западног
одбрамбеног зида, односно капије, ослонићемо се
на извештаје других аутора. Са западне стране, зид
је сачуван у висини од 2 м, али не и у пуној дужини,
јер је део са капијом срушен; широк је око 70 цм, а
по начину зидања одговара осталим грађевинама.1
2.2. Црквица Светог Георгија:
Даље низ стазу долази се до црквице посвећене
Светом Георгију. Изнад улазних врата цркве налази
се мозаик на коме је представљен светитељ коме
је црква посвећена. Мозаик је дело уметника Милана
Видојевића из Александровца и постављен је 2005.
године.
Црква спада у круг грађевина скромније архитектуре, што и не изненађује када имамо у виду
конфигурацију терена. Проницљиво је и спретно
уклопљена у амбијент чија је ограничена површина
у великој мери одредила величину, па и сам облик
основе. Основа је правоугаоног облика са избоченим,
нешто деформисаним олтарским простором; масивни
бочни зидови носе полуобличасти свод, изнад којег
се налази двосливни кров од камених плоча.2 Спољашњи зидови цркве нису омалтерисани, већ је у
питању дерсовани камени зид; примећују се скорији
радови на спољашњости цркве.
1

Синиша Темерински, Горња испосница у Савову код Студенице, у зборнику: Осам векова манастира Студенице,
Издање Светог архијерејског синода СПЦ, Београд, 1986, 258.
2
Радомир Станић, Споменици градитељства од XIII до XVII
века у околини Студенице, у зборнику: Благо манастира
Студенице, Галерија Српске академије наука и уметности,
прир. Војислав Ј. Ђурић, Београд 1988, 256.
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Унутрашњост цркве, нажалост, не пружа онај
сјај какав је некада имала, будући да постоје јасне
назнаке да је целокупна унутрашњост цркве била
живописана. На западном зиду очуван је фрагмент
фреске Успења Богородице, а о чему ће касније бити
више речи.
Занимљиво је поменути да један од аутора који
се бавио Горњом испосницом, Бранимир Малеш,
говори о три омања остатка иконостаса: „Потпуно
су пропали од црвоточине, али оно што је остало
задивљује нас својом уметничком лепотом. Сачувана
су четири лика, Анђео благовештења, краљ Давид,
Девица Марија, и још један мени непознат светитељ. Ликови су савршено свежих боја, детаљног
цртежа, пуни израза, рекао бих модерни су. Лице
Маријино зачуђава својом лепотом. Ликове окружује
позлаћена резбарија.”3 Он такође каже да постоји
изесно предање које ове делове иконостаса прибраја
иконостасу из времена Св. Саве. Будући да ових
делића иконостаса данас више нема, изгледа да је
поменути аутор давне 1925, када је писао свој рад,
био један од последњих који је у својим рукама држао
ове драгоцености. Данашњи иконостас сачињен је
деведесетих година.
2.3. Прилазни мост
Прилазни мост омогућава приступ кули, тачније,
без њега би приступ кули био немогућ. Дугачак је
око 20 м, израђен је од дрвета. Прислоњен је уз стену,
а греде моста се ослањају на зидане камене ступце.4
3

Бранимир Малеш, Испосница и пештера св. Саве више
Студенице, Прештампано из „Просветног гласника” бр.
3‒5, 1942, 12.
4
С. Темерински, нав. дело, 258.
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Сачувана су два ступца, чији доњи делови по употребљеном материјалу и начину градње, одговарају
осталим грађевинама у комплексу Горње испоснице.
Зуб времена је чинио своје, те су стога били потребни
извесни радови на мосту, а о чему ће касније бити
више речи.
2.4. „Каца” Св. Саве: На око двадесетак метара
наниже од улаза на мост, налази се просторија са
обзиданим извором, у народу звана „Савина каца”.
Овај обзидани извор је величине и облика попут
каце те је одатле вероватно и проистекао назив.
То је, заправо у камен узидан бунар, на којем се
при врху налази прозорче; вода се дохвата кроз
поменуто прозорче помоћу кутлаче. Бунар је затворен полукружним зидом, изнад њега се надвила
стена и на природан начин направила кров. Зид је
сачињен од тесаног камена са пажљиво изведеним
5
спојницама. Сврха овог обзиђивања је чување воде
која пресахне у летњим месецима. У овом се резервоару, пак, акумулира довољно воде да обезбеди
боравак у испосници током читаве године. Извор
зависи од падавина и може да пресуши у летњим
месецима.
Унутрашњост просторије је хладна. Температура
воде у летњим месецима је око 12 0С, реакција воде
је неутрална до слабо кисела. Рh вредност износи
6,5 до 7 степени.6
Поред просторије са извором налази се просторија са огњиштем, преграђена зидом. Има површину од око 12 квадратних метара; поред огњишта,
5

Исто, 258.
Живко Славковић, Лековитост Савиних испосница, народна
медицина, Слово, Краљево, 1997, 78.
6
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односно камина има и димњак. Могла је бити стан
за једног монаха.7
Обе ове просторије налазе се испод куле. Њихови
зидови подупиру истурени део стене на коме је утемељена кула.8
2.5. „Кула” Горњој испосници:
Најимпозантнији објекат овог комплекса је
свакако вишеспратна стамбена грађевина, најчешће
означена именом „кула”. Приљубљена уз стену као
ластавичје гнездо, оставља утисак ванредног грађевинског подухвата и постаје својеврсни заштитни
знак Горње испоснице.
Природно удубљење у стени омогућило је изградњу куле. Око удубљења је потом изграђен један
лучни, спољни зид, што је у потпуности затворило
овај простор. Унутрашњост је подељена на четири
етаже, укупне површине око 60 м2.9 Ширина зида
је 80-90 цм; омалтерисан је са унутрашње стране.
На сваком спрату се налази неколико прозора,
различитог су распореда и величине. Окренутост
прозора према истоку омогућава добру осветљеност
унутрашњости куле. Међуспратна конструкција је
дрвена; више је пута била обнављана. Греде-носачи,
дубоко су постављени у зидове. За следеће таванице,
носачи су били све мањих димензија и на мањем
размаку. Степенице се налазе уз стену, да не би
заклањале зид са прозорима. Предели око испоснице
су праве мале ботаничке баште, богате разноврсним

7

С. Темерински, нав. дело, 258.
Исто, 258.
9
Исто, 257.
8
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биљем. Постоји много лековитих биљака. Ботаничка
проучавања вршили су професори из Краљева.10
3. Историјат испоснице и проблем ктитора
3.1. Ктитор испоснице: На почетку овог поглавља
треба напоменути да су историјски подаци о испосници веома оскудни и нема аутентичних података
о њеној изградњи, као и о њеном ктитору. Међутим,
неки текстови, изворници, записи и натписи, који
не садрже директне наводе о ктитору испоснице
или тачну годину градње, ипак могу у већој или мањој
мери говорити о валидности постојећих хипотеза.
Најзаступљенија, а може се рећи и једина, постојећа хипотеза држи Светог Саву за градитеља
испоснице. Недостатак других хипотеза вероватно
је настао из два разлога: први, нису постојали никакви
историјски наводи или пак предања која би испосницу
повезивала са другим Немањићима; други, прихватање Савиног ктиторства над испосницом без неких
дубљих разматрања.11
Чињеница да ниједан владар пре Стефана Немање није био запамћен у народу, вероватно почива
у недостатку ктиторских задужбина које би сведочиле о њима и након њихове смрти.12 Тек са Немањом
почиње серија блиставих средњовековних грађевина,
достојних пуне уметничке пажње. Са Немањом, у
српској државној политици, поред случајног и ратоборног, примећује се нешто државничко и стваралачко,
10

Ж. Славковић, нав. дело, 102‒104.
Радомир Станић, Фреске у Доњој испосници св. Саве код
Студенице, Зборник за ликовне уметности 9, Нови Сад,
1973, 115.
12
Владимир Ћоровић, Историја Срба, Београдски издавачко-графички завод, 1993, 139.
11
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тежња да се створи нешто постојаније и монументалније.13 Овакав животни миље, у оквиру кога је васпитаван и одгајан Растко Немањић, оставио је на њега
велики утисак. У данима свога детињства Растко
је посматрао изградњу Студенице. Историјске чињенице су јасно показале да је Растко, у овој делатности,
пошао очевим стопама, а то и данас јасно сведоче
њихови заједнички подухвати.
О ктиторској делатности Светог Саве можемо
сазнати од његових биографа, Доментијана и Теодосија. Доментијан, на пример, говори о живој и
свестраној делатности за време игумановања у
Студеници: „[...] старе цркве утврди, а нове сазда
и све постави на сваком добром закону [...] Подобећи
се владици своме Христу, који је украсио небо звездама, по истоме чину он украси своје отачаство
сваком добром вером и светим црквама поља и удоља
и брда, а где не стиже створити цркве, ту постави
крст, да се на сваком месту прославља име Божије.”14
За овај период Савиног боравка у Студеници (1208.
до 1217. године), везује се изградња испоснице.15
О овоме такође говори и Теодосије: „[...] друге многе
цркве, мале и велике, сазида Свети Сава докле је
био архимандрит у Студеници, не само камене и
дрвене”.16
Мотив за градњу испоснице могла је бити Савина
тежња да „пренесе сваки узор Свете горе у своје
отачаство киновијама, игуманијама, сихастиријама”.17
13

Исто, 139.
Доментијан, Животи Св. Саве и Св. Симеона, превод Л.
Мирковић, Београд 1983, 102‒103.
15
С. Темерински, нав. дело, 259.
16
Теодосије, нав. дело, 156.
17
Доментијан, нав. дело, 102.
14
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Такође, не смемо заборавити и могућност да је, за
време игумановања у Студеници, Свети Сава желео
да се повуче у тишину неке испоснице, као што је
то чинио и на Светој Гори.18 Пре било којег важнијег
догађаја, како Доментијан истиче, Сава се повлачио
у Карејску испосницу или како то Теодосије каже
у „ћелију мучања у Кареју”.19 Тако је, на пример,
учинио пре рукоположења за јеромонаха. Његови
биографи на доста места се осврћу на подвижништво
Светог Саве и на његове отшелничке склоности.
Теодосије говори да је од најранијих дана монашког
живота зажелео да се прикључи отшелницима.20
„Хлеба и воде, окушаше и то оскудно, те исцрпљиваше
младићки цвет; уз то се и мрзнуо од зиме, и само
худа власена хаљина беше му довољна.”21
Несумњивост чињенице да је Сава ктитор Карејске испоснице, већ указује на склоност ка изградњи
сличних објеката. Уколико упоредимо Карејску и
Студеничку испосницу, споља гледано, не бисмо
могли наћи неких сличности.22 Међутим, обе испоснице пружале су могућност за подвизавање, молитву
и духовни живот. У обема испосницама, књиге су
биле преписиване. У Хиландарском типику, Сава
заповеда будућим игуманима да се за Карејску испосницу бирају само писмени монаси.23 Преписивачка

18

Ђоко Слијепчевић, Историја СПЦ, том 1, Београдски издавачко-графички завод, Београд 1991, 61.
19
Теодосије, нав. дело, 139.
20
Исто, 98.
21
Исто, 99.
22
Темерински, нав. дело, 259.
23
Исто, 259.
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делатност је била развијена и у Горњој студеничкој
испосници.24
Но, узор за грађење испоснице не би морао
искључиво да буде везан са Светом Гором. Познато
нам је да је Свети Сава често обилазио света места
и ишао на ходочашће у Свету земљу. Савина поклоничка путовања по Светој земљи имала су за циљ,
између осталог, упознавање и са животом, радом
и уређењем монашких колонија.25 Теодосије указује
да је Свети Сава у лаври Светог Саве Освећеног
водио не само духовне разговоре, него и проучавао
живот монаха и уређење манастира.26 Уколико упоредимо географски положај и место градње лавре
Светог Саве Освећеног, можемо уочити упадљиву
сличност са Студеничком испосницом. Лавра Светог
Саве Освећенога се налази на крају клисуре на чијем
дну се пенуша Кедронски поток.27 На стрмим падинама са друге стране клисуре се виде пећине у
којима су живели монаси (крајем петог века). У
испосничком комплексу се налазе и пећине у којима
су се молили најпре Свети Сава Освећени, а затим
и Свети Јован Дамаскин.
Савини биографи такође говоре о великом броју
светих места које је Свети Сава посетио током свога
пропутовања кроз Палестину. Уколико упоредимо
једно од типичних светиња Палестине, као што је
манастир Светог Ђорђа у Вади Келту у близини
24

Надежда Синдик, Поговор фототипског издања Студеничког
типика, Народна библиотека Србије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Београд 1992, 401‒418.
25
Ђ. Слијепчевић, нав. дело, 101.
26
Теодосије, нав. дело, 212.
27
Упореди (горе) са описом положаја Студеничке испоснице,
поглавље I.
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Јерихона, са Студеничком испосницом, такође можемо
приметити неке сличности.28
Прегршт навода о Савиној дарежљивости и
нештедимости можемо наћи у списима његових
биографа: „[...] давши у лавру Светог Саве, назива
се један брат од њих и написа у спомен своје родитеље
и својељубазног брата свог и тако по свим светим
црквама по реду од Гроба Господњег”.29 И уопште
на својим путовањима Свети Сава се показивао врло
30
издашним према црквама.
Народно предање испосницу везује за Светог
Саву. И данас ће ретко ко, мислећи на испосницу,
рећи Студеничка испосница пре него испосница
Светог Саве. Осим Горње испоснице, Сави се приписује и црква у селу Савово, које је врло близу испоснице.31 Само име села говори о живом народном
предању које се везује са делатношћу Светитеља.
У историји је опште познато да одређено место добије име по личности која је битно утицала на његов
историјски развој.32 У свом тексту о испосници,
Бранимир Малеш наводи стихове наше народне
песме: „Свети Сава гради испосницу, а слуге му
граде Придворицу”.33 .
На почетку поглавља назначено је да не постоје
директни наводи о градњи и ктиторству испоснице.
28

Уп. слике скита светог Јована Хозевита.
Доментијан, нав. дело, 158.
30
Слијепчевић, нав. дело, 116.
31
Неки аутори су испосницу лоцирали пре према селу Савово,
него према Студеници, нпр.: испосница Светог Саве у Савову
(нпр. С. Темерински).
32
У Рашком округу можемо навести пример села Мланча,
које је добило име по кнезу Милану Обреновићу или град
Краљево по низу српских владара крунисаних у Жичи.
33
Б. Малеш, нав. дело, 1.
29
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Ипак, постоје извесни записи који посредно говоре
о овој теми. У фототипском издању Студеничког
типика, односно Цароставника манастира Студенице34 налази се запис који гласи: „Сиј типик сиреч
образник светаго сави српскаго препиĉе 7127 (1619)
в пешчере светаго сави посца”.35 Типик је, дакле,
преписан у пештери, односно испосници36 Светог
Саве. Сама чињеница да се, давне 1619. године, име
Светог Саве повезује са испосницом, говори у прилог
веродостојности Савиног покровитељства над испосницом. Треба такође напоменути и белешку П. Ј.
Шафарика, која се јасно види на додатним странама
Студеничког типика37, у којој се овај познати чешки
научник осврће на малопре поменути податак.
За тему овог поглавља, значајно би било поменути
и један натпис који се налази у Доњој испосници
(Светог Саве), недалеко од Горње испоснице. Народно предање и једну и другу испосницу приписује
Светом Сави. Осим географске блискости, ове две
испоснице везује и близак датум изградње. Стога
натпис о обнови Доње испоснице, који се налази
на јужном зиду наоса, може послужити поткрепљивању хипотезе о Савином ктиторству испосница.
Запис гласи:
„Сеи бистъ перви царъ сербски Стефанъ
Неманя первовѣнчанни и святи Сава, перви
архїепископ сербски и учителъ, бивши сини
царя Симеωна, лѣто Ѿ созданїе мира ҂
34

Налази се у библиотеци Народног музеја у Прагу (Шафарикова
збирка рукописа, IX H 8 Š10).
35
Студенички типик, Фототипско издање, Народна библиотека
Србије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Београд, 1992, 177.
36
Posca, посница, испосница.
37
Студенички типик, 397; белешка је на латинском језику.
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6683. Имѣша власт:
Сербская,
Тракїска,
Греческая, Сремская, Ерватска,
Славенска, Захолмия, Илирическая,
Далматска, Болгарская.”
„Се обнови се мною грешна їеромонаха
Софронїя троудомъ, їждивенїем храмъ покрова
богоматере Ѿ рождества Христова ҂
фиωтски кпъ.”38
Спомињање Немање и Светог Саве и навођење
области којима је Немања владао, затим фиксирање
године 1175. у натпису из прве половине 19. века
(тачније 1815), није тек случајно или безразложно.39
Наведена 1175. година је година рођења Светог
Саве. Текст је вероватно сачињен да саопшти верницима оно што је непосредно везано са испосницом, те се стога може сматрати одразом снажно
укорењеног народног предања.
3.2. Првобитни изглед испоснице: Данас се
заправо само претпоставља како је изгледао читав
простор на коме лежи испосница. Многи аутори
пишу о тим првим данима испоснице и почецима
њене изградње. По њима, Свети Сава је, дошавши
на место где је данас испосница, највероватније
наишао на једну велику пећину где су само орлови
могли доћи и где иначе ни са које стране човек
није могао прићи.40 Затим је до саме пећине кроз
камен од два метра пробио рупу кроз коју се улазило
38

Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи,
књига 2, прир. Л. Цернић, САНУ, НБС, Матица српска,
Београд, 1983, натписи број 3935. и 3936, 351.
39
Р. Станић, Фреске, 115.
40
Саватије Божић, Испосница св. Саве, Преглед цркава
епархије жичке, XVII, 7-8, Краљево, 1935, 191.
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ка пећини, зазидао отвор те пећине и оставио само
пролаз за врата. Затим је делање усмерио на две
тачке: пећину у којој је било воде и која је преграђена
тако да сакупља воду и коначно зараван на стени
на којој су почеле припреме за изградњу цркве.
Тако је обезбедио три основне потребе монашког
обиталишта: скромно коначиште, воду за пиће и
простор за богослужење.
3.3. Испосница за време турског ропства: Наиме,
током векова, испосница је била пустошена од стране
Турака. По народном предању, Турци су из долине
топовима пуцали на испосницу. Аутор који наводи
овај податак, сумња да је тако могла бити причињена
икаква штета будући да се испосница налази на
великој висини.41 Кроз планински увој који води ка
испосници и зараван на којој она лежи, народ је пролазио у време збегова. У паничном страху, бежећи
од Турака, на једном непроходном месту заглавио
се велики број људи. Народ је туда бежао сматрајући
место неприступачним за странца, а самим тим и
сигурнијим местом.42
С обзиром на развијену преписивачку делатност,
претпоставља се да је у испосници чуван велики
број старих, драгоцених рукописа.43 Трагајући за
благом, Турци су је вероватно више пута пљачкали.
На удару је, много више него Горња испосница,
била Доња испосница Светог Саве. Она је више пута
и паљена. Страдање ових здања везује се за 1696.
годину, датум када је Студеница оплењена.44 Постоји
предање да је неки прост монах 1813. године запалио
41

Б. Малеш, нав. дело, 2.
Исто, 2.
43
Исто, 3.
44
Исто, 3.
42
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све књиге у испосници да Турци не би „оскврнавили”
те списе.45
Због тешког живота за време Отоманске империје, многи монаси из ових крајева одлазе преко
Саве и Дунава да би своје последње дане проживели
што даље од Турака. Са собом су носили оно што
им се чинило највреднијим, а то су рукописи и богослужбене књиге. Тако је препис Студеничког типика
доспео у Војводину и кога је Шафарик пронашао у
фрушкогорским манастирима, одневши га том приликом у Праг.46
3.4. Испосница у новије време: У првој половини
XX века испосница је била ненастањена. Од 1939.
године у њој живи монах Рафаило, касније великосхимник Гаврило.47 Извршио је оправку куле, у
подножју изградио камин. Поправио је и прилазни
мост. Све време је градио и дозиђивао у испосници.
На крају је проширио један део пећине и припремио
себи гроб.48 Године 1981. монах Гаврило је трагично
настрадао у пожару који је захватио кулу. У пожару
је оштећена кула у великој мери и након тога се у
испосници није могло живети.
Но, убрзо су почеле припреме за обнову. Радови
су почели у јесен 1984. Искоришћена су постојећа
лежишта, претходно очишћена од нагорелих греда.
Међуспратна конструкција је израђена од храстовог
дрвета посеченог из шуме између Горње и Доње
испоснице. Поново озидани камин одвојен је од

45

С. Божић, нав. дело, 191.
Радован Миловић, Савина испосница, Повеља, 2, Краљево,
1971, 167.
47
Темерински, нав. дело, 259.
48
Исто, 259.
46
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дрвене конструкције. Кула је поново адаптирана за
становање.49
Није, међутим, пожар био једина опасност за
монахе у испосници. Монах Платон се оклизнуо
низ стрмину и од последица угруваности преминуо.50
Мислећи да се у испосници крије велико злато, група
младића из околних села убила је монаха Нестора
1967. године.51
3.5. Испосница у народном предању
Постоји низ веровања која народ везује са испосницом. Највише се она тичу извора, односно тзв.
„Савине каце” у Горњој испосници. Народ се некада
о празницима сакупљао горе.52 Вода има лековито
дејство, те стога људи понекад долазе издалека. Народ
пије воду из каце: ради очишћења од грехова и
здравља телесног; многи су, заиста, који су са вером
пили и оздрављавали53. Сматра се да „вода никада
не пресушује нити бива већа ни мања, нити своје
удубљење препуни већ колико народ узме, толико
и она надође, више не”.54
Није само вода из Савиног извора та која је лековита. Целокупно окружење, пашњаци, ливаде, шуме,
поточићи и слапови носе са собом изобиље негативних
јона, којих у градским срединама има мало. Они
подстичу метаболизам и делују антиалергијски.55
Успешно се може сузбити астма и друге дисајне
болести.
49

Темерински, нав. дело, 260.
Ж. Славковић, 80.
51
Исто, 80.
52
Б. Малеш, нав. дело, 14.
53
С. Божић, нав. дело, 192.
54
Ипак истраживања су показала другачије.
55
Ж. Славковић, нав. дело, 61.
50
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Но, поред реалних и основаних веровања постоје
и празноверице, легенде и приче. Колико је снажан
архетип Светог Саве у колективној свести народа
српског, најбоље може показати и прича по којој
је Свети Сава поносан, на коњу долазио и обилазио
ове врлети и стрмине на којима се и коза једва сналази. Заправо, свако место где је по предању Сава
оставио свој траг данас се поштује као својеврсно
светилиште: Савина чесма (код Доње испоснице),
Савина стопа...
4. „Студенички градитељски феномен”56
Горња испосница није усамљен феномен; она
се својом архитектуром уклапа у остале градитељске
подухвате у околини Студенице. У науци, међутим,
још није истражено колико су наше владарске задужбине, као значајни духовни и уметнички источници, утицали на развој градитељске делатности
на својим властелинствима.57 Духовни и културни
утицај манастира Студенице58, значајно је допринео
да се у области њеног средњовековног властелинства
сагради и обнови велики број храмова. У време када
су обнављане старе и грађене нове цркве у околини
Студенице, удела је имало и студеничко братство
предвођено неким од својих предузимљивих игумана,
који нису могли остати равнодушни према задужбини
56

Радомир Станић, Споменици градитељства од XIII до XVII
века у околини Студенице, у зборнику: Благо манастира
Студенице, Галерија Српске академије наука и уметности,
припремио Војислав Ј. Ђурић, Београд, 1988, 252.
57
Р. Станић, Споменици, 251.
58
У тешким временима, владарске задужбине су, поред свог
духовног и културног утицаја, биле и пламена огњишта из
којих се црпила снага народних покрета. Осим духовности,
оне су градиле и свест о националном идентитету.
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подигнутој на манастирском поседу.59 Један од занимљивих проблема који треба расветлити је утицај
студеничког братства на избор просторних решења
и дефинисање спољашњих облика храмова. Само у
ужој околини манастира Студенице, не рачунајући
цркве из студеничког комплекса, саграђено је више
од двадесет храмова, што се сматра за највећу концентрацију храмова у близини неке владарске задужбине.60
Ради добијања што обухватније слике о испосници
Светог Саве, потребно ју је приказати у оквиру ових
градитељских подухвата у околини Студенице, односно упоредити је са архитектонским решењима ових
здања. Ова упоређења дају јаснију слику о томе у
којим појединостима је Студеница утицала на архитектуру ових здања и у чему је испосница слична
осталим грађевинама у околини манастира. Будући
да подробније разматрање изискује знатно већи
степен стручности, овде ћу навести само пар узгредних запажања.
Припрата Јована Радослава, на пример, и црква
Никољача из студеничког комплекса непосредно
су утицале (као узор) на цркву светог Николе у Брезови и Богородичину цркву у Палежу.61 Иако испосничкој цркви не можемо наћи непосредне узоре,
свакако је јасно да самим својим уклапањем у архитектонске обрасце студеничке градитељске скупине
говори да није настала случајно и независно од
великог градитељског узора у суседству.
Црква Светог Георгија у комплексу Горње
испоснице, као што је већ поменуто (погл. 1), је сасвим
59

Р. Станић, Споменици, 255.
Исто, 251.
61
Исто, 260.
60

238

једноставних облика и упрошћеног просторног
решења у виду правоугаоника са избоченим полукружним олтарским простором (додуше мало изобличеним због конфигурације терена), и у студеничкој
градитељској скупини представља црквицу скоро
најскромније архитектуре. Овој цркви веома је
слична црква Светог Алексија у Милићима, међу
житељима тог краја позната као Сретењска црква:
највеће сличности увиђају се у структури основе.
Велике сличности у решењима спољашњег изгледа
храмова можемо увидети упоређујући цркву Светог
Николе у Ушћу и испосничку цркву. Аналогију у
архитектури испосничке цркве и Богородичине цркве
у Долцу, можемо увидети из скице попречног пресека поменуте долачке цркве.
Слично осталим средњовековним споменицима
из студеничког краја, и светосавски храм у Савову
има правоугаону основу која се на истоку завршава
полукружном олтарском апсидом (дакле као и испосница). Црква Светог Николе у Брезови, иначе је
малих димензија, а по архитектури иста као и савовска.
5. Живопис Горње испоснице
На западном зиду цркве Светог Георгија, на улазу
изнад самих врата налази се фреска Успења Пресвете Богородице. То је и једини сачувани део живописа Горње испоснице. На фресци је представљен
раскошни одар на коме лежи Богородица, обучена
у плаву хаљину и тамноцрвени огртач. Због оштећења,
црте њеног лица су ишчезле. Поред ње се налази
Христос у ружичастој одори, који прима душу мајке
у виду детета повијеног у пелене. При дну одра
видимо једног анђела. Апостоли са архијерејима
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достојанствено присуствују овом чину. Боје светитељских ореола су веома наглашене.
Будући да је остали део живописа, који је према
неким изворима обухватао целокупну унутрашњост
цркве, у потпуности уништен, биће јако тешко
одредити идентитет живописца као и датум израде.
Но, овај преостали део фрескописа биће траг који
води ка расветљавању проблема. Наиме, стил којим
се одликује овај фрагмент, упадљиво је истоветан
62
са фрескама у Доњој испосници у којој се сачувао
много већи део фрескописа. Стога, широко је прихваћено мишљење да је исти мајстор осликао обе
испоснице. Анализа фрескописа Доње испоснице
може умногоме помоћи изналажењу заједничког
зоографа и датума израде фрагмента у Георгијевој
цркви Горње испоснице.
Међутим, пре него наставимо разоткривање
идентитета испосничког зоографа, неопходно је
поменути следеће: од истраживача који су се бавили
овом темом користићу два релевантна аутора, Радомира Станића и Здравка Кајмаковића, који захваљујући аргументима које излажу у својим радовима,
заступају сасвим различите теорије. У наставку
поглавља размотрићемо поменуте теорије и аргументе.
У Доњој испосници, Станић најпре констатује
непостојање ктиторске композиције,63 а затим и
непостојање натписа о живописању храма који би
садржао уобичајене и одговарајуће податке. Они би
расветлили време настанка фресака, њиховог ктитора,
а можда и самог мајстора. Међутим у недостатку
62

Р. Станић, Фреске, 134, фуснота 39.
Живопис је уништен баш на месту где би требало да буде
ктиторска композиција.
63
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ових података приступа се стилским аналогијама
у циљу решавања поменутих кључних питања.64
Сликарство Доње испоснице, уопште узевши,
показује у ликовном погледу висок квалитет за своје
време. Сликарски поступак при обради ликова је
наглашено колористички.65 Начин сликања одеће,
обрада позадине и пејзажа, колористичко богатство
и смисао за колористичке хармоније углавном су
заједнички за фреске у испосници и живопис у припрати Пећке патријаршије (1561) и припрати Грачанице (1570), сматра Станић.66 Из тога изводи
закључак да је живопис Горње и Доње испоснице
несумњиво дело сликара потеклих из пећке школе.
Он сматра да су настале у XVI веку и то после обнове
Пећке патријаршије, највероватније у периоду од
1561‒1580.67 Од ових мајстора једино су два по имену
позната: Андреја и Лонгин, који су иначе нарочито
активни у ове две деценије (између 1561‒1580).
Захваљујући неким фрескама у Богородичиној цркви
у Студеници, за које се поуздано зна да су их радили
пећки мајстори, Станић везује испосничке радове за
1568. годину.68
Осим стилских аналогија, Станић излаже још
један аргумент. Наиме, на делу северног зида у
олтарском простору Доње испоснице насликане су
64

Станић, Фреске, 126.
Исто, 127.
66
Исто, 131.
67
Исто, 131.
68
Када је игуман Теофил у Богородичиној цркви у Студеници
давне 1568. године унајмио скупину најугледнијих сликара
(пећке школе) да обнове један део студеничког живописа,
могуће да је њихов рад проширио и на испоснице будући да
је иза њих стајало име првог студеничког игумана ‒ Светог
Саве. (Р. Станић, Фреске, 133)
65
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две стојеће фигуре. Прва је Свети Арсеније, а друга
Свети Сава. Обојица су одевени у архијерејске одежде.
Он сматра да је: „представом Арсенија, односно наглашавањем његовог култа, Пећка патријаршија
хтела да непосредније истакне своју легалну основу
и каноничност свог постојања. Сликањем Саве и
Арсенија уз најзаслужније црквене оце у поклоњењу
Агнецу потенцирао се не само њихов лични углед
већ и ауторитет српске цркве, чију су организацију
69
поставили и њоме руководили.” Такође постоји и
блискост стилских обележја између фреске патријарха
Арсенија у испосници и у Богородичиној цркви у
Студеници, што он наводи у прилог тези о пећкој
школи.
И таман кад помислимо да је проблем ауторства
живописа Горње и Доње испоснице решен, онда на
страницама докторске тезе Здравка Кајмаковића
прочитамо следеће: „фрагмент фреске у Горњој
испосници (Успење Богородице), несумњиво је дело
Георгија Митрофановића”.70 Затим се осврће на
Станићева истраживања о испосницама и његово
датовање живописа, доносећи сасвим нови поглед
на ствари ‒ уместо 1568, када је Станић датовао
живопис, Кајмаковић тврди да је он око пола века
млађи и приписује га Георгију Митрофановићу71,
а не пећкој школи и њеним мајсторима.
69

Исто, 127.
Здравко Кајмаковић, Георгије Митрофановић, докторска
дисертација, Сарајево, 1977, 62.
71
Подаци о сликару су јако оскудни. Углавном се црпе из ауторских натписа или ктиторских записа које је он сам исписивао
на фрескама и иконама. Његово деловање пада у прве деценије XVII века, тачније у његову другу и трећу деценију. Тама
турског ропства и даље је над Србијом, али обнављање патријаршије и повољнији политички и економски услови довели
70
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По Кајмаковићу, Студеница је била једна од најзначајнијих тачака на којима се задржавао овај
мајстор. Имајући у виду и то да су испоснице домаћи
пандан скитовима Свете Горе, сликарев боравак и
рад у испосницама је неоспоран. Георгије је био
потписао и датовао своје фреске у студ. испосници,
али натписи су потпуно уништени, као што је поменуто. Међутим, он на основу датовања Деизисног
чина из Студенице (напоменутo у биографији да је
то његово дело) живопис смешта у 1618. годину.
Период 1618‒1619, када је Георгије Митрофановић нарочито активан у домовини, у испосници
борави и преписује књиге Георгијев сабрат, хиландарски монах Аверкије.72 Аверкије у испосници преписује
су до својеврсне ренесансе у српској црквеној уметности.
Његово најпознатије дело је фреска на западној страни, односно
спољњем зиду манастира Мораче. На њој су представљени
углавном старозаветни мотиви: Ангел Великог Савета, Мојсијева неопалима купина, Јаковљеве лествице и низ пророка.
Поуздано се зна да је осликао манастир Завалу у Поповом
пољу у Херцеговини, а затим и манастире у Добрићеву и Крупи.
Септембра 1622. завршио је осликавање хиландарске трпезарије. У хиландарском музеју под бр. М219-М336, налазе се
царске двери које је живописао. Најзначајније за овај рад је
његово несумњиво ауторство над Деизисним чином у Студеници и деловима иконостаса у студеничкој цркви Никољачи.
Презиме Митрофановић, највероватније носи због извесног
старца Митрофана који је веома утицао на овог хиландарског
живописца. Он је у написе стављао име свог духовног оца. О
месту његовог рођења не можемо знати јер је доследно монашкој
традицији на натписе стављао једино да је „от манастира
Хилендара”. Види З. Кајмаковић, нав. дело, 27‒33.
72
Потписивао се као „монах од земље Херцега” или чешће као:
Аверкије из Кареје. Један је од најпознатијих преписивача међу
српским монасима у XVI и XVII веку, који касније живи и ради
у Карејској Савиној испосници. Опширније види З. Кајмаковић,
нав. дело, 63.
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Студенички типик. На овим чињеницама овај аутор
гради један од својих главних аргумената. Он сматра
да се у овоме виде: „обриси одређених напора око
Студенице у тежњи да се у то време овај најзначајнији
манастир у Србији организује по обрасцу Хиландара
и по могућности на његовом нивоу”73, и у наставку
текста: „У сплету снажних и тесних веза између
Хиландара и Студенице, улоге сликара Георгија и
преписивача Аверкија, имале су специфичну тежину,
посебно на културном пољу. Зато и њихов боравак у
Студеници не коинцидира случајно. Два Хиландарца,
сликар, а вјероватно и преписивач, радили су у Студеници 1618. године на истом задатку: да обнове
и учврсте пољуљане и расточене каноне монашког
живота, да поткријепе култ Саве Немањића и да поведу студеничко братство за примјером тада снажне
и организоване монашке заједнице у Хиландару”.
Даље, Кајмаковић налази велики број сличности
између фреско програма који је Георгије израдио
у Студеници, с једне стране и фреско програма
манастира Завала и манастира у Добрићеву и Крупи,
са друге стране:
‒ Најпре, на сводовима храмова осликан је Сведржитељ, Ангел Великог Савета, Емануил...
‒ Поклапа се и распоред осталих фресака. Георгије увек слика Успење Пресвете Богородице на
западним зидовима цркава. Тако је и у Горњој и у
Доњој испосници, а такође и у манастиру Завали.74
‒ Многи пророци у Доњој испосници имају исте
предлошке као и у манастиру Завали или морачкој
фресци.
73
74
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Исто, 63.
З. Кајмаковић, нав. дело, 65.

‒ Ликови Христа на своду испоснице идентични
су са предлошком у Завали.
‒ Сличност слова у натписима.
‒ Плава хаљина (химатион, огртач) Христов у
испосници и Богородичина хаљина ‒ прекрасна
светлоплава скупоцена боја препозната је на фресци
у хиландарској трпезарији.
Овим се отприлике завршава Кајмаковићева
аргументација.75 Он није помињао било какве сумње
или колебања у погледу тезе коју образлаже, што
читајући текст Радомира Станића, не можемо а да не
приметимо. Станић констатује стилску уједначеност
фресака у Доњој испосници и наводи да је ипак
могао бити у питању један мајстор, а не неколико
(будући да он сматра да је ансамбл радило више
мајстора пећке школе). Затим примећује и неке
стилске недоследности које не иду у прилог његовој
тези: натписи поред појединих светитеља су краћи
у испосници од оних у Студеници или Пећи.76 Мускулатурна физиономија представљених ликова је израженија у испосници и лица су више овалног, а не
угластог облика.
Не смемо пренебрегнути ни чињеницу да је
Станићев текст написан 1973. године, а да је Кајмаковићева докторска теза објављена 1977. године.
75

Заправо он завршава следећим цитатом: „Георгијева порука
о спасоносној монашкој и подвижничкој формули, исказана
већ у Морачи, јавља се и овде кроз осликавања студеничких
испосница као оваплоћење његовог погледа на свет. Јер, питамо
се, шта би могло да нагна искусног зоографа који је на свим
странама наше земље могао да пронађе неосликаних зидова
у црквама да савлада мукотрпна беспућа да би свој сликарски
рад извукао уз стрмине студеничког кањона до забачених
испосница, до којих још и данас стижу бољи пешаци.”
76
Р. Станић, Фреске, 132.
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Уосталом, Радомир Станић у свом каснијем тексту77
(1988), који се успутно бавио испосницом, наводи
Георгија Митрофановића као иконописца.
6. Значај испоснице
Значај испоснице најјасније се огледа у њеном
утицају на духовне кретње унутар српског народа.
Наиме, утицај испоснице можемо посматрати са
два аспекта: практично-просветитељског и духовно-теоријског.
6.1. Уопште није потребно наглашавати колико
је значајна улога просветитељске делатности. То
можемо видети из чињенице да је у сваком народу
у великане сврстан најпре онај који је светлошћу
свог разумевања света одгонио мрак народног незнања. Чињеница да је у испосници била развијена
преписивачка делатност, говори о постојању својеврсног књижевног центра. Будући да знамо да је
језик Светог Саве имао знатног учешћа у формирању
српскословенског књижевног језика и да се претпоставља да је „Живот Светог Симеуна” написан у
испосници, већ само по себи уврштава испосницу
у културно жариште.78 Из тога центра зрачила је
на околину култура одређеног доба са типично својим
одликама. Поуздано је и сигурно да је у испосници
организована Савина школа, која није била само
преписивачка, већ и књижевна.79 Имала је и своју
традицију. Но, данас нема никаквих података који
би осветлили опсег делатности ове просветитељске
установе.
77

Р. Станић, Споменици, 257.
Р. Миловић, нав. дело, 166.
79
Исто, 166.
78
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6.2. Осветлити духовно-теоријски значај испоснице суптилнији је задатак од претходног. Неопходно
је позвати се на аскетско-подвижничко предање
Православне цркве. Наиме, пре свог палог стања,
човек је непосредно доживљавао свет духа.80 Тиме
је поседовао и целовити, свеобухватни доживљај
стварности. Но, падом, човек је располутио свој
доживљај стварности делећи је на духовну и материјалну. Стога, човеку стално прети опасност да
се утопи у бивствујуће, овосветско, да буде занесен
разноликошћу твари и да се уподоби њима. У потрази
за оним што је вечно, подвижници се одвајају од
света. Налазе скровите просторе и неприступачна
места у природи. Управо трансцендирањем, надилажењем овог света указују се обриси његових правих
димензија. Студеничка брда била су крајње подесно
место за једног преданог подвижника и зато на њима
и ниче испосница. Она стоји као парадигма духовне
реалности и зрачи идејом труда, љубави и топле
молитве Богу.
У својој осамљености, практикујући пост и бдење
над собом и својим делима, подвижници су откривали
различите духовне хоризонте. Желећи да се што више
приближе Богу, постајали су сведоци Божијег силаска
ка њима. Дух је осветио њих, а они су осветили твар.
Зато студеничка брда нису за нас само голети. У
њих је утиснут печат великог Светитеља. Стога им
се увек и враћамо, осећајући дубоко у дубини свога
бића „логос” којим светитељ је „ологосио” ову твар,
а тај је светитељски Логос заправо Христос.

80

Радмило Вучић, Испосништво и испосници у СПЦ, Богословље, година IX, свеска 1 и 2, Православни богословски
факултет, Београд, 1965, 17.

247

(Цртеж према Темерински, 258)

248

ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ

УДК 73/76.01

DOI 10.7251/BOD1502251V

Драгана Вуковић

ДИЈАЛЕКТИКА ОСЛОБАЂАЊА АПСТРАКТНЕ
МИСЛИ У АПСТРАКТНОЈ ЛИКОВНОЈ
УМЕТНОСТИ
Изостајање предмета на слици и укидање читавог
система означавања условили су тзв. неразумевање
апстрактне уметности, мада се и пре тога оно чисто уметничко у уметности није у пуној мери разумевало.
Говорити, овде, о неразумевању или недоумици
са којом се сусреће ма који просечан посматрач
ликовног дела овакве врсте, значи говорити о оној
истој конфузности и зачуђености са којом се сусрео
и отац апстрактног сликарства, Василиј Кандински,
када се лицем у лице нашао са једним Монеовим
платном на изложби француских импресиониста у
Москви 1895. године. Тек сликар-аматер тада, он ће
записати: „Изненада, нашао сам се по први пут пред
једном сликом која је приказивала пласт сена, како
је писало у каталогу, али који нисам препознавао.
То неразумевање ме је узнемиравало и веома љутило.
Сматрао сам да сликар није имао права да слика на
тако нејасан начин. Потајно сам осећао да је у том
делу недостајао предмет (објекат). (...) Све је то остало
конфузно у мени, а ја још увек нисам могао да предвидим природне последице тог открића. Али оно
што се јасно показало јесте невероватна снага, мени
дотад непозната, палете која је превазилазила све
моје снове. Сликарство ми се указало као обдарено
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невероватном снагом. Али несвесно је „објекат” употребљен у делу као неопходан део изгубио за мене
сваки значај.”
Постојање и препознавање предмета на слици
одувек је стварало лажно уверење да се „слика разуме”. Битна разлика састоји се у томе што посматрач
раније није био свестан да слику, заправо, не разуме,
а сада је у то сасвим сигуран. Разлог за такво што
треба тражити у чињеници да се код класичних дела
ствара илузија о разумљивости захваљујући лакој
разазнатљивости форми и видљиве (препознатљиве,
„читљиве”) теме, а тамо где нема теме (као у модерној
књижевности) или предмета (као у апстрактној
уметности), разумевање изостаје. „A priori је погрешно
питати се пред једном апстрактном сликом шта она
представља. Она ни није направљена да представља
нешто, она је ту да би успоставила једно ликовно
расположење”, каже Фохт.1 Она је, према томе, једна
врста вештачког расположења, изазваног атмосфером која зрачи из склада нарочито изабраних и међусобно промишљено компонованих боја и облика. Та
атмосфера поништава границе између појединачних
ствари и обавија их у један општи штимунг. Овако
гледано, апстрактна уметност је веома блиска музици
која одувек ствара расположења на такав начин. Исто
тако, апстрактна уметност је блиска и науци, а то се
огледа кроз њене методе и тежње. На пример: проучава се објективна вредност боје и истражују њени
физички квалитети, а потом се на темељу таквог,
студиозног, приступа материји постижу конкретни
ликовни ефекти. Однос науке и апстрактне уметности
може бити интересантан и са становишта једног
1

И. Фохт, Модерна уметност као онтолошки проблем, Институт друштвених наука, Београд, 1965, стр. 26.
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дијалектичког преседана: у науци постоји општеприхваћени принцип да теорија претходи пракси,
док се у уметности одиграва потпуно опозитан процес
‒ пракса претходи теорији; међутим, апстрактна
уметност представља изузетак: у њеном случају
теорија претходи пракси, једнако као и у науци.
Цели један век пре рођења апстрактне уметности,
естетика (већ тад!) спекулише о аутономији форме
која се ослободила садржаја и та слобода је, у крајњем,
довела до апстракције.
„Ово ’растављање’ уметничког дела употпуњено
са анализом његових саставних делова, даје повод
за теорију чистог виђења које се нуди да буде учење
о уметности, друкчије од естетике, стога што проучава
феномене виђења остављајући по страни осећања”,
пише Дора Валије.2 Двадесетшестогодишњи немачки
филозоф Вилхелм Волингер у једном свом есеју први
издваја апстракцију као естетску датост. Он запажа
да су током трајања претходних цивилизација постојали одређени тренуци када је осећајност бивала
задржана оним што је ван домашаја, те да је у тим
тренуцима уметност, заправо, тежила апстракцији,
јер је једино таква форма имала моћ да трансцендентира стварност. Мада не постоје никакви докази
да је аутор прве апстрактне слике, Василиј Кандински,
био упознат са поменутим есејом, иако је овај објављен
две године пре него што је он сам почео да пише свој
текст о апстрактној уметности, може се приметити
одређена повезаност међу њима.
Латинска реч abstrahere има двојако значење:
1. апстрахирати „од” нечега, у смислу ‒ занемаривати нешто и 2. апстрахирати „на” нечему, у смислу
2

Д. Валије, Апстрактна уметност, Metaphysica, Београд,
2006, стр. 18.
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‒ излучитавити, односно извлачити неке црте или
својства из нечега. Апстрактна уметност, у ствари,
обједињује ова два значења. У апстрактној уметности
предмет је оно „од” чега и „на” чему су ликовна дела
апстрахирала. Одатле долази и други назив за апстрактну уметност ‒ беспредметна уметност. Фохт
наводи основне фазе које су се збиле на путу разбијања и растварања предметности у апстрактној
уметности. Прву фазу чине „импресионизам” (Сезан)
и „поинтилизам” (Сера). Боја и мрља се ослобађају
конкретне представе и пројављују као вредност по
себи. Исто то се дешава и са конструкцијом, волуменом и линијом. Сам Сезан каже: „Сликарство је
уметност комбиновања дејстава, то јест успостављања
односа између боја, обриса и планова.”3
Друга фаза, по Фохту, јесте „експресионизам”
(Ван Гог). Боја се сада одваја од локалног тона, одваја
од стварности и посматрана на овај начин бива изложена спекулацији, те постаје апстрактна датост.
„Небо без и једне мрље, свијетло, не бијеле, него лила
боје која пркоси анализи, бијеле у којој се види надирање црвене, плаве, жуте, небо које на све баца
одсјев и које свуда осјећаш изнад себе, које је пуно
испарења и слаже се са лаганом измаглицом испод
њега” ‒ у егзалтираном узлету исписује Ван Гог.4
Следећу фазу чини „аналитички кубизам” (Брак,
Пикасо). Кубизам у својим делима анализира бића
из стварности и приступа синтези свих датости које
су произашле из такве анализе. „Мотив се разлаже
на старометричке основне елементе, тако да настаје
типични, у фасетама разломљени, апстрактни укупни
3

Ликовне свеске бр. 8, Универзитет уметности у Београду,
Београд, 1985.
4
Винсент ван Гог, Писма брату, Глас, Бања Лука, 1989. стр. 69.
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утисак. Палета се, притом, редукује на „нешарене”
боје, пре свега сиву, мрку и црвену. Да би се пластични ефекат појединачних елемената још појачао,
убачени су у сликарство, слично гризају, фино нијансирани прелази боја, који доприносе томе да се
светли и осенчени делови слике још јаче истичу.
Четврту фазу чини „синтетички кубизам” (Делоне). Синтетички кубизам поступа управо обрнуто
од аналитичког кубизма, тако што компонује ствари
и фигуре из апстрактно-геометријских облика. Делоне
уводи боју у кубизам и слика потпуно апстрактне
слике, серијске слике, динамичне, претежно кружних
обојених површина које се заснивају на симултаном
контрасту боја. Објашњавајући своја платна на којима
се и поред апстрактних елемената појављују, још увек,
конкретне слике, делови завесе, Ајфелов торањ,
Делоне каже: „Ове слике, мада сматране апстрактне,
биле су остаци старих навика, засноване више на
старом стању духа, него натопљене, оживљене новим
занатом, занатом нашег времена. (...) Онда ми је пала
на памет идеја да укинем слике везане за стварност:
објекте који су нарушавали и кварили бојено дело.
Обрушио сам се на проблем формалне боје.”5
Следећа фаза је „апстрактно сликарство” (Кандински, Делоне). Појава апстрактне форме чува у
Кандинсковом делу, на неки начин, изворну чистоту.
Кандински пише: „Композиција која се заснива само
на хармонији јесте сазвучје цртаних и бојених форми
које, као такве, поседују независну егзистенцију
која полази из Унутрашње потребе и образује, у заједништву које отуд проистиче, целину звану слика.”6
5

Д. Валије, Апстрактна уметност, Metaphysica, Београд, 2006,
стр. 217.
6
Исто, стр. 70
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Након овога, на Фохтовој прогресивној „скали”
следи „истински конструктивизам” (Такљин, Лисицки). Конструктивисти се труде да искључе „стварност” и садржинске релације и да тако доспеју до
другачије, конструисано-естетичке реалности. При
томе, ствара се одређена напетост у простору слике,
која се развија у односима појединих облика ‒ једних
према другима, као и у односима унутар њиховог
колорита. Објашњење које нуди Јансон гласило би
овако: „Аналитички кубисти сматрали су да су конкавно и конвексно еквиваленти. Сви волумени, били
они „позитивни или негативни”, били су „просторни
џепови.”7 Конструктивисти, група руских ликовних
уметника на челу са Владимиром Татљином, применили су ово начело на рељефну скулптуру и тако
дошли до онога што можемо назвати тродимензионалним колажом. Најзад, тада је учињен последњи
корак према самосталности ликовног дела.
Искуства конструктивизма, надаље, наслеђује
и развија даље „супрематизам” (Маљевич, Модријан).
У тежњи да рационализацијом досегне Апсолут,
Маљевич сабира укупно кубистичко наслеђе и својом
сликом „Бели квадрат на белој позадини” изражава
своје откриће да апсолутна форма и апсолутна боја
могу бити само крај сликарства, као таквог. Он је
сматрао да је ту крај развоја апстрактне уметности,
зато што је он својим делом стигао до самих граница
рационалног, до рубних области разума, пустивши
ирационално да провали у срце саме апстракције.
То ирационално исходиште, због своје подсвесне
природе, несводиво је са рационалним.
7

Јансон, Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006,
стр. 847.
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Овим се окончава Фохтова „лествица”, али се,
свакако не завршава генеза апстракног у уметности.
Одатле се, у ствари, јавља нова уметност која одбацује контролу свести, напада традиционалне технике
и превазилази потребу за бојом и формом. Нова
уметност подразумева акционо сликарство и енформел.
Код акционог сликарства појединачне фигуре,
или сликане форме, губе значај и слика своју композицијску целовитост остварује синтезом ускомешаних
линија које се driping-ом сасвим непосредно наносе
на површину слике. Најпроминентнији представник
овог правца је Џексон Полок. Полок без околишања
каже: „Хтео бих да изразим своја осећања, а не да их
илуструјем.”
Назив „енформелна уметност” (art informel) потиче од једног израза М. Тапијеа, који, тумачећи своје
сликарство, први говори о „значењу безобличног”.
Енфермел сликарство и енформел скулптура одбијају
традиционална правила композиције, јер теже да
непосредно изразе духовне импулсе слободно пронађеним знаковима или спонтано ритмичним мрљама
боја и линија.
Сваки од ових „изама” изградио је своје методе
и свој лични „инструментаријум” како би приказао
стварност, и то не већ постојећу стварност, већ сопствену ‒ вештачку стварност. Да су ти „изми” у својој
основи методе грађења показује чињеница да, готово
у правилу, поседују своју теоријски образложену
методологију. Сваки од њих је створио свој предмет
сликарства (вајарства, графике...) у оквирима уметности коју називамо беспредметном, односно ап страктном. Као заједнички именитељ свих тих
ликовних доктрина могло би послужити оно што Кле
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пише у својој гласовитој „Стваралачкој исповести”:
„Задатак уметника није у томе да оно што је видљиво
прикаже, него да невидљиво учини видљивим.”
Треба правити јасну дистинкцију између предмета уметничког дела и уметничког дела као
предмета. У основи, нипошто не значи да једно
уметничко дело мора и само поседовати свој властити
предмет који је већ образован и дефинисан. Оно, само
по себи, може нешто правити, односно ‒ образовати.
Оно, дакле, што је при том настало може представљати предмет. Овакву тврдњу најбоље илуструје
Фохтово тумачење које се односи, превасходно, на
сликарство: „Линије цртежа и боје могу нешто
’значити’ у правом смислу те ријечи, ако их је сам
умјетник третирао тако да означавају, што ће рећи:
приказују или дочаравају неке предмете. Но, оне могу
нешто значити и у случају кад умјетник нема ту намјеру, то јест могу имати значење не на основу онога
што би означавали, него на основу онога што оне
саме јесу за умјетника и за нас, узмимо, по томе што
ступају у један лијеп склад, што међусобно одговарају и хармонизирају као визуелни подаци, те као
такве из себе самих рађају чисто ликовни садржај
‒ а не на основу предмета.”8 То би значило да апстрактна уметност не бива апстрактном на основу
тога што поседује апстрактне садржаје, него на основу
чињенице да се у њој апстрахира од предмета, тј.
у томе да га се, у том поступку, свесно ослобађа.
А „апстрахирати се може” ‒ како истиче Фохт
‒ „на два начина: полазећи од предмета или долазећи му у сусрет. У првом случају се више елиминирају
поједине црте предмета док не преостане само ап8

И. Фохт, Модерна уметност као онтолошки проблем, Институт
друштвених наука, Београд, 1965, стр. 40.
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страктна форма. У другом, узме се једна самостална
форма и у њу се накнадно уносе неки детаљи који
могу „подсјетити на предмет”.9 То су, у ствари, примећујете, они принципи на којима су се заснивали
аналитички и синтетички кубизам. Касније, у постапстрактној фази, та два приступа нису у употреби
и њима се даље не оперише. Сада се полази од чистих
геометријских форми, што, опет, није ствар случаја
‒ јер се оне у стварности никад не налазе у чистом
облику. Оне се третирају као елементи за изградњу
нових бића, нових предмета, што, примерице, сусрећемо у раду једнога Модријана или једнога Маљевича.
За њих су геометријске фигуре само грађевни материјал, а никако знакови; не стилизације предмета
које су настале апстраховањем кроз историју човечанства ‒ оно што оне сад творе нема никакве везе
са предметним светом какав од раније познајемо.
Апстрактни уметници са свешћу о томе да присуство
предмета на слици није релеванта за уметнички квалитет слике ‒ да је предмет нешто споредно, теже
да се ослободе предмета, како би презентовали саму,
чисту уметност у њеном онтолошком смислу. У њеној
суштаственој огољености. У том смислу, Кле сматра
да „слику треба конструисати не према законима
предмета (чак и кад је он на слици задржан), него
према аутономним законима слике”. Предмети најчешће изазивају субјективне асоцијације код гледаоца,
подсећају га на неке угодне или неугодне тренутке
из персоналног животног искуства. Такав критеријум
за последицу може имати девијацију да се и у ликовном смислу веома лоша слика посматрачу лако
може на тај начин свидети ‒ и обратно. Губећи свој
9

И. Фохт, Модерна уметност као онтолошки проблем, Институт
друштвених наука, Београд, 1965, стр. 42.

259

предмет, слика са једне стране губи своју приказивачку функцију, што је и пожељно ‒ јер она онемогућује гледаоцу да се приближи чисто естетској суштини
слике, док са друге стране добија на непосредности
‒ у свом голом присуству. Маљевич посведочује: „За
ликовно исказивање предмет никад није играо главну
улогу.”
Уметност може без предмета, али не може, никако, без односа елемената. Не може се састојати
само из једног елемента ‒ мора их садржавати више.
Макар се и Маљевич једном приликом (у питању је,
свакако, слика „Бели квадрат на белој позадини”)
послужио минимумом, односно са само два елемента.
Уметник је прибегао редукцији елемената како би
слику учинио у потпуности предметно нечитљивом.
Како Дора Валије тврди, говорећи о овој Маљевичевој слици из 1918. године: „Ни једна слика у скорој
и давнашњој историји сликарства није значајнија
по свом одбацивању сваког знака.”10 У биографском
смислу, ова слика је настала изненада и одраз је
управо те жестине коју карактерише Маљевичева
мисао. У каталогу „10. Државног салона” (Москва,
1918) Маљевич је поручио: „Сада се човеков пут
проналази кроз простор. Супрематизам је семафор
боје у безграничном. Ја сам пробио плави абажур
граница боје, продро сам у бело; уз мене, другови
пилоти, пловите тим простором без краја. Слободно
бело море се простире пред вама.”

10

Д. Валије, Апстрактна уметност, Metaphysica, Београд, 2006,
стр. 133.
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дипломирао 1919. године. Након тога полаже професорски испит у Београду, те од 1921. ради као
професор у тузланској Гимназији. Био је пјесник,
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прозаиста, публициста и преводилац. Сарађивао је
са значајним књижевним часописима и новинама:
Књижевни север, Преглед, Политика, Мисао и др.
Објавио је већи број прича и публицистичких радова.
Године 1923. објавио је збирку пјесама Талас душе
и грч тела. У рукопису је остао роман Није Дрина
крива. Био је оснивач и уредник књижевног часописа Средина (1925‒1927). Умро је 1937. у Тузли.
КНЕЖЕВИЋ, СЛОБОДАН ‒ АБИ, рођен 1948. године
у Бачком Добром Пољу. Завршио је Факултет ликовних уметности, Одсек графике 1977. и магистарске студије 1979. године у класи професора Марка
Крсмановића. Члан је УЛУВ-а. Од 1980. је запослен
на Академији уметности у Новом Саду, а од 1996. у
звању редовног професора за предмет Графика са
технологијом и Цртање са технологијом. Током дугогодишње уметничке каријере излагао је графике,
цртеже, „картоне”, скулптуре, колаже и слике на
више од тридесет самосталних изложби у земљи и
иностранству (Мађарска, Швајцарска). Учесник је
и преко три стотине колективних изложби. Од 1982.
године излаже на значајним бијеналима у земљи
и иностранству: Загреб, Берлин, Краков, Катовице,
Катанија, Београд, Варна, Софија, Токио, Горњи
Милановац, Ужице, Лођ, Мишколц... Добитник је
седамнаест награда за графику и сликарство, од
којих су најзначајније: Златна игла (1995), Награда
67. пролећне изложбе УЛУС-а, Београд, Велики
печат Графичког колектива, Београд (1996), Сребрна
игла на Међународној изложби суве игле, Ужице
(2012), „Прва награда” на 6. ЕX-YU изложби графике
у Београду (2013), „Медаља за укупно стваралаштво”,
Завода за културу Војводине.
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КОТО, МИЈА, в. биљешку на 108. стр.
ЛУКИЋ, МИОДРАГ, живи и ствара у Швајцарској.
Пише романе, драме, приповијетке и филмске сценарије. Романи: Луди Вјетар ‒ Serbian Gigolo, Студио Европа, Рањени вук, Судбине, Хијене, Рањени
вук II, Месо, Фока, Ајдук, Пробисвијет и Наличје
раја. Драме: Банкарка или лаж наша насушна,
Круна краљице лепоте, Печат језика, Видовњак
Ђока и паразити, Педеститис, И да сам паметан
полудео бих, Одлагање живота, Гастарбајтер,
Ајнштајнова жена, Едукована жена, Звезде дна,
Господар никако да дође, Нећу кући, Идеална
жена, Браћа из три лепе, Савршен мушкарац,
Повратна карта, Љубавник у мрежи, итд... Сва
поменута драмска дјела аутор је и режирао у Српско-швајцарском позоришту „Дуга” у Швајцарској чији
је и оснивач. Поред позоришта у Швајцарској, основао је истоимено позориште у родним Лопарама.
МАРКОВИЋ, СЛАВОЉУБ, рођен 1952. године у Јаковљу. Објавио је књиге прозе које припадају различитим циклусима. Историјски циклус: Пловно стање
историје (1982), Киша из језика (1994), Црни мак
у снегу (2004), Паралелна Библиотека (2000), Дрво
у дворишту (1997), Пробуди ме да се играм (2009).
Језички циклус: Значења и протезе (1998), Градиво
(1993), Досада усвојених речника (1995). Надауторски
циклус: Зидине Рапијане (2009), Славољуб и Рупљанац, Пројекат (1994). Књиге прича: Бизнис, рат,
порнографија (2007), Филм и остали римејкови (2008),
Истиснуто из живота (2012). Живи у Београду.
МЕЧАНИН, РАДМИЛА, рођена 1953. године. Дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету
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у Београду на Групи за југословенске и општу књижевност. Преводи са руског језика, теорију књижевности и прозу. Неке од многобројних преведених
књига: Историјска поетика Н. Веселовског, Школа
за лудаке С. Соколова, Јаре у млеку Ј. Пољакова,
Сањка З. Прилепина, Историјска поетика епа и
романа Ј. Мелетинског, После будућности: судбина
постмодерне М. Епштејна, итд. Живи у Београду.
МИЛОСАВЉЕВИЋ, ПЕТАР, в. биљешку на стр. 42‒43.
НЕДЕЉКОВИЋ, ЖИВОРАД, рођен 1959. године у
Краљеву. Одрастао и дуго живио у Подунавцима
(између Краљева и Врњачке Бање), а сада је становник Чачка. Од 2002. године ради у издавачкој
дјелатности Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” у Краљеву. Објавио је збирке пјесама:
Погрешна прогноза (1991), Мајка (1994), Тутин и
још педесет песама (1998), Језик увелико (2000),
Тачни стихови (2001), Сушти послови (изабране
и нове песме, 2002), Негде близу (2003), Други неко
(2005), Овај свет (2009) Неумерени рад година (2011)
и Талас (2012). Добитник је најзначајнијих књижевних награда. Поводом Змајеве награде приређен
је зборник текстова Поезија Живорада Недељковића
(2002) који садржи и пјесникову библиографију.
Пјесме су му превођене на енглески, пољски, шпански, њемачки и руски језик.
НЕДЕЉКОВИЋ (ВУКСАНОВИЋ), ОЛИВЕРА, рођена
1973. године у Чачку. Књижевница је и библиотекарка. Објавила је збирке поезије: Водени цвет
(1996), Прибор за читање (2002) и Сувласници
белине (2006). Књига прича за дјецу: Причино дете
(2013). Живи у Чачку.
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НЕШКОВИЋ, ЈАСМИНА, рођена 1958. године. Завршила Општу књижевност на Филолошком факултету
у Београду. Превела четрдесетак књига с португалског језика: Сарамага, Амада, Песоу, Коеља... За своје
преводе добила је најзначајније домаће награде, а
поред превођења бави се писањем есеја и поезије.
Живи у Београду, у статусу слободног уметника.
ОСОКИН, ДЕНИС, в. биљешку на 143. стр.
ПЕТРОВИЋ, МИРЈАНА, рођена у Талину, у СССР-у,
1976. године. Мастер на Филолошком факултету у
Београду. Докторант на смјеру Наука о књижевности.
Преводилац (преводи савремене руске поезије и
поезије „Сребрног века”: Александра Петрова, Аркадије Драгомошченко, Сергеј Завјалов, Александар
Скидан, Дмитриј Водењиков, Вера Павлова, Андреј
Агејев, Осип Мандељштам, Максимилијан Волошин;
преводи руске прозе: Владимир Набоков, Ана Ахматова, Марина Цветајева ‒ Рајнер Марија Рилке, Аркадије Драгомошченко, Александар Скидан, Дмитриј
Дејч; преводи теоретских радова: Дмитриј Токарјев,
Анатолиј Барзах, Николај Фиртрич, В. Маслова, Казимир Маљевич). Бави се теоретско-истраживачким
радом у области књижевности и културе.
ПРАЋА, ДУШАН, рођен 1950. године у Кијеву код
Санског Моста. Објавио књиге поезије: Зауздана
псовка (1979), Прогнане душе (1997), Шушњарски
шумор (2013), Сана у сну сањана (2014). Објавио је
и књигу прозе: Кафански рјечник (2003). Добитник
је награда „Печат вароши сремскокарловачке” и
„Слово Подгрмеча”. Преминуо у Бањој Луци 2014.
године.
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ПРИЛЕПИН, ЗАХАР, в. биљешку на 114. стр.
ЋОСИЋ, НЕБОЈША, рођен 1958. године у Ивањици.
Пише прозу и књижевну критику. Објавио је романе:
Лула (1998), Месечево насеље (2002), Бумеранг
(2006). Књиге прича: Приче о смрти (1987), Туђе
небо (1991), Несаница (1993), Утопије и пијавице
(1994), Деца велеграда (2005), Рађање песника (2011).
Коаутор је зборника Свети Сава ‒ легенде и приче
(са Томиславом Тошићем, 1993) и Књига о Светом
Сави (са Станишом Нешићем и Јованом Пејчићем,
1996). Живи у Београду.
ШМУЉА, САША, рођен 1978. године. Доцент је на
Филолошком факултету у Бањој Луци за предмет
Компаративно проучавање јужнословенских књижевности на Одсјеку за српски језик и књижевност.
Дипломирао 2001. на Филозофском факултету у
Бањој Луци, гдје је и магистрирао 2006. Докторирао
2010. на Филолошком факултету у Бањој Луци. Области његовог научног интересовања су српска књижевност и јужнословенске књижевности, књижевна
теорија и критика. Уредник Филолога, часописа за
језик, књижевност и културу Филолошког факултета у Бањој Луци. Објавио је књигу Поезија и прозба:
интертекстуални аспекти у збиркама поезије
„Тражим помиловање” Десанке Максимовић и
„Камени спавач” Мака Диздара, као и педесетак
научних и стручних радова. Коаутор је књиге Ризничари и памтитељи, православна духовност српске
књижевности 20. вијека.
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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, Срето
Гаврић, 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: Бобан Спасојевић, 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 (10 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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