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РАЗГОВОР СА РАДОМИРОМ АНДРИЋЕМ
Радомир Андрић, председник Удружења књижевника
Србије, о положају културе и значају књижевног
живота у Србији.
Насрћу на српски идентитет!
‒ Нема нигде на свету да се у националну институцију усели „неко” да, зарад бизниса, покуша да се
уруши добро од националног значаја. Било је година,
када смо покојни Слободан Ракитић, Срба Игњатовић
и ја данима и ноћима физички чували зграду у Француској ‒ каже Радомир Андрић.
Радомир Андрић, писац, песник, дугогодишњи
културни посленик, председник је Удружења књижевника Србије у време када се води битка да се сачувају темељи културних институција од националног
значаја, које се годинама подривају. Андрићу је ово
други председнички мандат, практично поверење
за наставак битке за очување и афирмацију књижевног живота у Србији. УКС, једна од најстаријих
институција, чувар уметности и писане речи преживљава тешке године, покушавајући да се избори са
таласом који потапа све оно што је темељно обележје
националне културе Срба. УКС је увек изналазило
начине да функционише, да организује традиционалне
програме по којим је надалеко познато, да приређује
трибине, представља књиге, сарађује са списатељском
дијаспором, са националним удружењима бројних
држава у свету, афирмише нове ствараоце који су
закорачили у свет писане речи.
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Радомир Андрић говори о стању у култури, положају који у данашњем друштву заузима писанa реч
и значају који књижевност има у трајању нашег
народа.
‒ Никада није било лако за културу, а посебно
за књижевност. Ово време је бременито, тешкоће
су велике, држава и народ су осиромашили. У тежњи
да преживе људи се одричу много тога што им је представљало саставни део живота, па се тако и одричу
културних садржаја. А без културе се не може. Култура
је насушна потреба човекова, посебно када говоримо
о стваралаштву и књижевности. Улога писаца јесте
да на одређен начин чисти свакидашњицу од отрова,
да јој даје нове садржаје у којима се препознају
основна хуманистичка својства. Достојевски је говорио
‒ суштина људског бића није у ономе што живи,
него зашто живи. То је филозофско питање, али
тиче се свих нас. Из мог искуства, будући да сам
члан УКС и део живота наше културе пуних 50 година,
то одлично знам. За пола века књижевног рада спознао сам проблеме са којима се суочавају установе
културе. Нисмо у позицији да смо близу буџета, средства нам долазе са пуно муке. Некада је све функционисало другачије, знало се колике су стварне културне
потребе друштвене заједнице. Недавно смо у Народној
библиотеци расправљали о Закону и допунама Закона
о култури. Рекао сам: „У реду, постоје закони, те
законе треба прилагођавати културним потребама
нашег друштва, а не обрнуто. Имамо законе, али
их се не придржавамо, стварамо законе да регулишу
културни живот, који се не поштују”.
Било је кроз историју много тешких тренутака,
али и политичких проблема који су се одражавали
на културни живот. У изборном Статуту УКС који
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је писао Јован Скерлић пише да „нисмо ни страначко,
ни партијско Удружење”. Наша основна улога јесте
да богатимо српску књижевност и културу, да повезујемо народе, да стварамо један хуманији простор
и свет. Тај свет је данас, нажалост, у много чему
контроверзан.
Са каквим проблемима се, по вашем мишљењу,
суочава култура српског народа и како се она одражавала на рад УКС-а?
Све агоније кроз које је пролазио и пролази
српски народ, одражавају се и на рад националних
и културних институција, па и на УКС. Управо, због
тих 20-годишњих несрећних околности, у којима
је српски народ веома страдао, мора да се мисли о
националним приоритетима, о очувању националног
идентитета. Треба одговорније да се брине о интересима српског народа, да се озбиљније ради на културном обједињавању простора где Срби живе. Да се
сачува, пре свега наш, српски језик. Сведоци смо
да је упоредо са формирањем нових држава настало
од српског језика, преименовањем, пет нових језика.
То се, разуме се, десило политичким диктатом, није
засновано на филолошким принципима, нити је
научно утемељено. Суочавамо се у ближем окружењу
са грубим насртајима на све оно што је писано ћириличним писмом. Ћирилица је једно од најстаријих
цивилизацијских тековина и светска наука је признала
да је ћирилица једно од најстаријих писама, а наш,
српски језик, један од најстаријих живих језика. У
Хрватској се, нажалост, српски језик потискује. То
је, можда, блага реч. Да ли се у довољној мери брине
о елементарним људским, културним и националним
потребама српског народа који живи у Хрватској?
Рекао бих ‒ не. Да ли држава Србија има увид у
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незапамћено тежак положај српског језика, књижевности који је тако очигледан у Црној Гори? Такође
у Федерацији БиХ. Наравно, нека свако тражи себе
и гради сопствену културу, ствара свој језик, али на
својим темељима. Одједном би да се доведе у питање
идентитет српског језика. Насрће се на српски идентитет.То су озбиљни проблеми, који, ако се не реше,
могу да имају погубне последице на наш национални
корпус. Ако поштујемо Вукове принципе, онда знамо
да је српски народ користио ћирилицу и латиницу;
ћирилицу православци, а латиницу Срби католици.
Данас се преко језика, који је српски, доказује како је
црногорски народ самобитни народ, или муслимани
посебан народ. Нека свако буде шта жели, али не
на туђи рачун. Када је употреба писма у питању,
сматрам да не треба бити искључив, али, ако је по
Уставу Србије наше основно писмо ћирилично, то
мора да се поштује. А ми у Србији ‒ не поштујемо
свој основни закон. Наравно, све треба да чинимо
да се различите културе спајају, али не да се потискује
оно што је наше сопство, а то је, између осталог, наше
основно писмо. Треба да се боримо на цивилизацијски
начин за очување нашег писма и језика у матици
и у окружењу. Ћирилично писмо је један од темеља
нашег идентитета. Сада је време одрицања, самопорицања и несрећних деоба. Мој покојни пријатељ
Драгомир Брајковић стихом је рекао: „ми се множимо
‒ дељењем”.
Поред отежавајућих околности, УКС негује
квалитетна пријатељства са националним удружењима у суседству, Европи, па и свету.
Књижевници, уметници су увек били они, који
спајају људе, народе, државе, чак и онда када их
је све друго раздвајало. Колико смо у могућности
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продубљујемо или барем, негујемо добре односе са
сличним институцијама у иностранству. Са многима
смо потписали уговоре о сарадњи, као са Друштвом
писаца Македоније, али и са другима. Када је прошле
године био Сајам књига у Београду, дошли су нам
гости из Скопља, Сарајева из Удружења писаца БиХ.
Разговарали смо и договорили се о будућности заснованој на узајамном поштовању. Нисмо ми, писци
и уметници, спуштали рампе међу народима и правили границе. Напротив. Квалитетну и блиску сарадњу
имамо са Удружењем писаца Републике Српске. На
међународне сусрете писаца нам долазе и ствараоци,
академици из Хрватске и Словеније.
Када говоримo о афирмацији српске књижевности, истакао бих леп пример културне сарадње са
Румунијом. У време 90-их, када се на кашичицу
писало и говорило о српској књижевности, у Румунији су објављена чак два издања Антологије српске
поезије, од времена Светог Саве, до данас. На најлепши начин је публиковано, овековечено осам
векова српске поезије. Веома богату антологију
превео је познати румунски песник Јоан Флора.
Успевамо да будемо много присутнији у свету
културе других земаља. Долазе нам песници из Француске, Немачке, али и Русије, Белорусије, Италије...
Прошле године смо објавили монографију поводом
50. година Међународних сусрета писаца, у којој
је представљено на хиљаде писаца из разних земаља
света, од тога чак десетак Нобеловаца, који су били
и остали наши пријатељи. Драган Мраовић дао је
велики дипринос у зближавању италијанских и српских писца. Веома смо задовољни сарадњом са руским
писцима. Они долазе код нас, ми гостујемо у Русији.
Посебно су квалитетне манифестације словенског
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карактера, попут Дана Ћирила и Методија. У нашој
земљи, нажалост, не придаје се посебан значај овом
датуму, који је битан за све словенске народе, па
и за нас, Србе. У свим словенским земљама Дани
Св. Ћирила и Методија су државни празници. Тада
се одржавају научни скупови, округли столови,
симпозијуми о језику, духовности на државном
нивоу. Последњих пет година ми у УКС-у сами организујмо Дане Ћирила и Методија. Пракса је да тада
будемо домаћини писцима Русије, Чешке, Пољске,
Белорусије. Не смемо да заборавимо утемељиваче
словенске културе и језика. УКС ову значајну манифестацију, међународног карактера, је организовао
без значајне помоћи државе, захваљујући људима
који схватају важност словенске књиге и културе.
УКС преживљава године неспокоја. Некада је
зло долазило издалека, а данас се то зло налази у
Србији. Напомињете да је у ближој прошлости
било покушаја да се уништи УКС.
УКС је био у озбиљним искушењима у периоду
санкција, када су многи покушали да нас изолују
од остатка света, од размене културе, књижевне
сарадње из окружења. Али у тим суседним земљама,
ипак су постојали књижевници који нису били за
српску културну изолацију. Напротив, они су и онда,
када је било тешко, наставили сарадњу. Наш задатак је да ту врсту културне комуникације која је за
поштовање, још квалитеније осмислимо и обогатимо.
Од почетка 90-их година, до данас, УКС је добило
многе битке. Било је озбиљних насртаја да се УКС
уруши. Борили смо се за опстанак. Највише нас је
бринуло, што је држава од 2000. без обзира ко је на
власти, равнодушно гледала на покушај урушавања
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једне од највећих и најзначајнијих националних
институција. Претендовала је, наиме, од 2000. године, једна група писаца да се издвоји, са намером да
у УКС унесу политику раздора. После две деценије,
заиста се показало да је суштина таквог цепкања
била ‒ разарање УКС-а, све у циљу да нам одузму
зграду у Француској улици. Нема нигде на свету да
се у националну институцију усели „неко” са улице.
Да, зарад бизниса, покуша да се уништи добро од
националног значаја и вредности. Сећам се година
када смо покојни Слободан Ракитић, Срба Игњатовић и ја, буквално данима и ноћима физички
чували и бранили УКС и нашу зграду у Француској.
Пружили смо жесток отпор, нисмо штедели ни
време, ни здравље скоро сви ми, од Ракитића, Пусловића, Игњатовића, Предрага Д. Кијука... велике групе
писаца. Очуван је идентитет и национални статус
УКС-а, чак бих могао да кажем да смо обновили Удружење и сачували репрезентативност. Опстали смо
у време тешких искушења. Прави уметници, писци
ће опстајати и стварати у свим могућим околностима,
а писати може само онај ко зна и има талента. УКС,
срећом, одликује квалитетан тимски рад, тако функционишемо, осмишљавамо програме, реализујемо промоције, међународне сусрете са писцима и песницима
из света, објављујемо књиге наших писаца. Ништа
сам не бих могао да урадим.
Ко је тај, ко је хтео да отме зграду УКС-а!
У једном тренутку, створила се група која је била у
функцији разбијања УКС-а. Било је људи који су хтели
да се баве странчарењем и деле књижевнике по партијској припадности. УКС је увек било ванстраначно
удружење на националном нивоу и увек ће то бити.
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Било је недопустивих притисака од појединаца, и
прозивки како смо ми 1999. у УКС-у правили сесије,
усмерене против НАТО-а. Не треба да се заборави ‒
онај ко је бомбардовао нашу земљу, наше градове,
наш народ, он је агресор. И зашто да не протестујемо
против тог великог зла? Колико је несрећне 1999.
погинуло људи и деце у Србији? У тадашњим постпетооктобарским струјама у самој Скупштини града и
у Парламенту измишљане су злонамерне неистине о
Удружењу, како би се отело наше здање које је
власништво Републике, а не Скупштине града. Без
милости су се устремили на УКС и на зграду, из које
су хтели после толико деценија да избаце српске
писце! Одузет нам је ресторан и сада се закупац
ресторана УКС-а понаша као да је он „легитимни”
власник и као да је УКС ‒ подстанар (у сопственој
згради). Недопустив је то и скандалозан однос према
установи од великог националног значаја. Сада неки
граде, не знам са којим правом и чијом подршком,
зимску башту, а УКС нема зими ни грејање. Песници,
писци, посетиоци приликом представљања књига,
културних програма, академија, смрзавају се, а тајкуни
који су посредством Горице Мојевић упали у зграду
УКС-а, раде шта хоће. Горица Мојевић је беспризорно
делила, просторије Удружења шаком и капом свакоме,
као да је УКС њена бабовина. УКС постоји 110 година!
Тиме би се свака држава поносила.
Да је неком несрећом, од 2000. прихваћена било
која партијска опција, УКС данас не би постојало.
Наравно, немам ништа против различитих поетичких
идеја, ако су оне разлог окупљања под окриљем неких
нових песничких миљеа, али ако је миље сведен
на интерес да се отме зграда, да се одузму наше
просторије које би неком тајкуну биле „идеалан
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пословни простор” у срцу града, и српски песници
и писци остали без свог Удружења и просторије ‒
онда би то био злочин против књижевности.
Кажете да покушавате, после свега, уз одређен
број наших интелектуалаца, да изнедрите и нове
садржаје.
У првом реду, мислим на одређене измене међународних сусрета писаца. Када смо били велика
држава, другачије се функционисало. Тада су организовани међународни Октобарски књижевни сусрети,
који су представљали највећи међународни скуп
писаца и песника на Балкану, један од највећих у
Европи. Данас, нисмо у могућности. Организујемо,
у извесном смислу, редуковане Београдске међународне књижевне сусрете. Принуђени смо да некада
у свету препознатљиву песничку манифестацију,
прилагодимо садашњим могућностима. Биће то,
вероватно, Књижевни сусрети подунавских земаља,
или сусрети песника овог дела Европе. Али, учинићемо све да се не занемарује сарадња са дугогодишњим
пријатељима из земаља са којима традиционално
сарађујемо, попут Русије, Белорусије, Француске.
И Колеге из Кине нам сваке године долазе организовано, у оквиру протокола, који је УКС потписао
пре више од 20 година са Савезом књижевника Кине.
Пре 10 дана код нас у Удружењу je гостовало шест
кинеских песника и писаца. Договорили смо се о
размени стваралаштва, о обостраним преводима и
наше и кинеске књижевности. Некада је кинеска
поезија била превођена на српски језик са енглеског,
сада имамо своје преводиоце. Књижевност Кине је на
Сајму књига представљена на најрепрезентативнији
начин. Одличну сарадњу смо успоставили 2013. и
са Азербејџаном. Гостовали смо прошле године на
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18. књижевним сусретима Азербејџана, одакле смо
понели прелепе утиске.
Колико УКС има чланова?
У Удружењу је око 1500 писаца. Национална књижевна удружења других европских и суседних земаља
броје много више чланова. Уз то, после несрећних
ратова, пристигли су наши писци са простора Хрватске, БиХ, Црне Горе, и са КиМ. Људи су дошли у УКС
јер је то њихова матица, и не знам ко може да има
нешто против тога. Чланови УКС-а су и наши ствараоци из расејања. УКС мора да брине о свим нашим
књижевницима. Има изузетних писаца из дијаспоре
који заслужују да буду наши чланови. Раније је олако
одбацивана могућност да се учлањују песници расејања. Сасвим је природно да они буду део своје
националне куће.
Указујем и на једну забрињавајућу чињеницу.
Од 90-их година до данас, у просеку годишње останемо без најмање 30 наших писаца. Људи убрзано
умиру, да ли због кризе, стресова, све више је болести,
а мало њих умире од старости. Ако бисмо то претворили у статистику за 25 година остали смо без 750
писаца. То је чињеница која говори о социјалном
положају, о тешкој стварности наших писаца, чак
и веома афирмисаних који су скоро на рубу егзистенције. Или имају мале пензије, или немају запослење.
Доведени су у ситуацију да буду грађани другог
реда. Да не говорим о књижевницима који живе у
унутрашњости. А из таквих средина су поникли наши
највећи писци и песници. Постоји још једнa апсурдна
ситуација. Писци који се годинама баве искључиво
стварањем, објављивањем, имају статус слободног
уметника. Држава по закону треба редовно да уплаћује
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допринос, да би они могли да овере здравствене
књижице, регулишу стаж и остала права која проистичу из тог статуса. Буџет државни је у обавези
да регулише те обавезе. И шта се дешава: уметницима стиже од пореских власти ‒ да они плате оно
што је обавеза државе. Апсурд! Испада да су писци
криви што постоје. Већ су постали маргинализовани
у социјалном смислу, а неко би да покуша да им
одузмне право на стваралаштво и голу егзистенцију.
Права уметност тражи велику жртву и одрицање.
Тако је било увек. Многи наши ствараоци су својим
животом и великим делима ту чињеницу сведочили.
Колико УКС као институција од великог културног и националног значаја са стажом од 110
година добија на годишњем нивоу од Министарства
за културу и како са тим средствима остварујете
програме?
УКС је за Београдске међународне сусрете књижевника добило око 600 000 хиљада динара, нешто
више него претходних година. За остало смо морали
да се сналазимо. Што се тиче годишње уплате, то
се обавља квартално, 380 хиљада динара. То је за
све наше потребе, рад канцеларије, реализацију
програма, промоције, сусрете, штампање. Лане смо,
захваљујући онима који поштују културни живот и
књижевност, у оквиру Међународних сусрета писаца,
уприличили на Златибору (уз помоћ туристичке организације) догађај за памћење ‒ 200 година од рођења
Љермонтова, који је трајао три дана. Дуго ћемо памтити лепоту програма и ми и наши гости, писци њих
тридесеторо, из 22 земље: Русије, Белорусије, Азербејџана, Бугарске, Велике Британије, Грчке, Ирана,
Италије, Канаде, Македоније, Немачке, Пољске,
Румуније, Словачке, Словеније, Турске, Француске,
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Хрватске, Чешке, Шведске, Републике Српске... И
Чачак се, у овом општем сиромаштву, придружио
онима који са великим разумевањем помажу организујући књижевне сусрете у Мрчајевцима. Тада је
„Повеља Мораве”, дарована нашем и страном писцу.
Покренута је и издавачка делатност...
После 90-их, транзициона неман прогутала је
и нашу издавачку делатност, осим листа „Књижевне
новине”. Оне су неким чудом штампане, уз помоћ
људи добре воље, који су схватали значај опстанка
часописа. Обновили смо издавачку делатност, уз
помоћ нашег огромног залагања, аутора, спонзора.
На сајму књига захваљујући Издавачкој кући „Филип
Вишњић” наше књиге представљамо јавности. Издаваштво је поново постао веома битан сегмент у раду
УКС-а.
Како коментаришете талас комерцијализације
у којем се неретко, штампају књиге које су на граници баналности?
УКС има одговорност и високу свест о значају
и улози књиге. Тешко је талентованом писцу да објави
књигу у постојећим приликама. Данас књиге објављује онај ко има новца. Књига је комерцијализована
до границе неукуса. Пишу ‒ нешто. Данас су власници издавачких кућа они, који се никада нису бавили
издаваштвом. Књига је изгубила својство културног
добра; нека се само прода, донесе зараду, нека буде
сензација... Али, када говорим о објављивању књижевних дела, то никада није било лако, нити ће бити.
Паре не стварају књижевност. Уметност се рађа из
великог рада, талента, одрицања...
Разговарала
Биљана Живковић
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Не поштујемо ћирилицу!
Погледајте натписе по београдским улицама,
називе фирми, рекламе домаћих кућа и предузећа,
компанија, књижара. Према статистици ни у 10 одсто
случајева се не користи ћирилица. У Македонији је
слична ситуација, али колико сам упознат, постоји
уредба државе којом онај ко жели друго писмо ‒ латиницу ‒ мора да плати већи порез. Ми смо огорчени
што Хрватска дозвољава да се разбијају ћириличне
табле, а сами у Србији не поштујемо ћирилицу. Данас
се институције културе у новим околним државама
не држе научних језичких принципа, а научне установе у Србији ‒ ћуте.
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Срђан Воларевић
ДУДИЦА И МАРИНА
У она времена кад су се комунисти добро утемељили у власти и када су опуштеније гледали да уреде
свет по свом науму, у Земуну, у Дубровачкој улици,
живео је младић по имену Дудица. Сви су га тако
звали, а памтили и помињали мислећи на његову
необично лепу и млађу сестру Мирјану. Током већег
дела дана на улици могао би се видети у уредној и
чистој одећи, са беспрекорно чистим панталонама,
ципелама и чарапама, увек у уштирканој кошуљи,
под конац ошишан, зачешљан и редовно глатко
обријан. И нигде није одлазио даље од дрвореда у
Дубровачкој улици, као ни од њене тадање турске
калдрме у целој њеној дужини. То је био његов најомиљенији кутак света, а све околне улице пред њим
су се шириле као границе његове радости и слободе.
Он и сестра похађали су основну школу, по имену
„Гоце Делчев”, у оближњем земунском парку. Једнако уредна и чиста, у обавезној кецељи, она је била
одличан ђак, а он је ишао у помоћно оделење. Наслеђено и још неуклоњено од предратног школства,
тада је при основним школама постојало помоћно
одељење, неподељено на разреде ‒ за децу која су
се прилично разликовала од остале деце. Данас их
зову деца ометена у развоју или деца са посебним
потребама. А у та времена за све они су били напросто деца.
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Успех у том одељењу није се изражавао оценама
или владањем на часу, као што се нису уписивали
оправдани и неоправдани изостанци. Тај разред је
постојао да то дете схвати да од друштва није обележено, а тако се Дудица и иначе понашао, што је
видно било када би се вратио из школе, у своју улицу.
Онако питом, као мушкатла и безазлен као зумбул, обожавао је да по улици вози ауто, сасвим разгаљен и слободан, без обзира на пролазнике, да је
само он знао и видео по којим пространствима и
под којим небом креће се то чаробно возило. Све
што су људи гледали и чинили, што су изградили
и утемељили, пред њим се ширило као поље ништавила. Једино су деца, безазлена и недужна, невина
и чиста, могла да га зауставе у тој његовој вожњи.
Само да би му се придружила у том његовом тако
удаљеном свету. И његова срећа није се могла сагледати када би му се она прикључила, па њима
још понеко, све млађе од млађег.
Висок, стасит, густе, кудраве црне косе, мало
накривљен на десно, што беше белег његовог незнатног телесног недостатка, рукама би обухватио
замишљени волан, и уз брундање напућеним уснама,
полако би кренуо уз Дубровачку улицу, па дошавши
до њеног краја, окренуо натраг. А ови за њим ситно
и одважно табанајући, све у међама тог њиховог
света, света који ником ништа не дугује и ником
није препрека, а још мање разлог каквог неприличног
истицања.
Када би се за Дудицу с пуним поверењем прикачило више деце, држећи се рукама око струка,
уследила би радосна цика и вриска, да је цела улица
одзвањала, што је код њега покретало још гласније
брундање, са избациваном и распрскиваном пљу-
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вачком. И што више деце, утолико већа радост, пред
тако откривеним а блаженим пространствима Дубровачке улице. Сваком пролазнику тада се чинило да се
између, у два реда нанизаних старих и оронулих кућа,
усправио некад давно потиснути дух оне чедности који
једнако озарује и старца и младића, огољене цигле
у фасади и поносне забате над прозорима, осушено
грање и разбокорено лишће у крошњама јавора и
липе у дрвореду, велике и масивне капије као и
стидљива крила уличних врата.
И тај ауто а воз, увек се кретао без каквог видног
надзора са стране, вођен ненатруњеном жељом да
се напросто креће, и ништа више.
У та времена, иначе, у целом Земуну, горњем
и доњем, ако се, заједно са таксијем, могло наћи и
пет аутомобила, док су у оближњој касарни, до парка,
још увек рзали коњи. То је значило да је Дудичин
ауто, као ретки драгуљ, могао да се креће улицом
без ризика од судара, па чак и са ђубретарским
запрежним колима и успореним масивним штајерским коњима, са гривама на огромним копитима.
А када би се задесило да деце нема поред Дудице,
онда би тај свој замишљени ауто он сам возио, све
у слалом, између стабала, по плочнику, а понекад
и између бурастих и лимених канти за смеће. И што
је најважније, уопште се не обазирући на то да ли
га ко гледа или не, или шта мисли о њему и његовом
ауту. За њега постојао је само тај његов измаштани
ауто и опипљива улица којом је имао да га вози. И
у том необичном споју измаштаног и стварног, он
се показао правим виртуозом. Ниједно од та два
пространства његове душе није односило превагу.
Или да је боло очи што је посегнуо за таквим спојем.
Уравнотежени чињаху једну складну и природну
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целину. На све то нико није обраћао пажњу, као што
се на исти такав начин пролази и поред какве алеје
цвећа.
На тој невидној и тананој линији између од маштаног и збиље, он са пролазницима није разговарао, никог није звао, ни од кога ништа није тражио,
нити је шта саблажњиво радио, да је цепао своју
одећу, свлачио се и указивао на неприлична места
на себи. Најмање да је показивао ма какав вид насиља,
да је на кога насртао, ударао, или да је викао, вриштао,
урликао, или да је нешто ломио, или разбијао. Ништа
од свега тога. Уопште није скретао пажњу на себе.
Исто тако ни њему нико ништа није ни нудио ни
давао. А понекад умео је, као одсутан, у одмору од
своје вожње, да једрог лица и широког осмеха, онако
стасит, стоји као ладолеж прислоњен уз ћошак куће
у којој је живео, и ништа више, све док га неко од
његових не би позвао са свог невидног места. Тада
је изгледало да се око њега мотају анђели како је
одисао блаженством.
И као што је за врапца лозинка живота песма
џив, џив, џив, тако је и Дудици носећи знак живота
био тај његов ауто са границе између маште и збиље.
Иначе, он једва да је успевао да састави неку
сувислу и разговетну реч. И ако би покушао шта
да каже, онда је то бивало неразговетно мумлање,
налик ветру у отвореној капији. Боравећи у том свом
цветном миру с пролазницима није размењивао чак
ни погледе; његове очи гледале су што нико осим
њега није видео. А ипак је, на један тајанствен и
умиљат начин, припадао свима у улици, па су га сви
у пролазу и поздрављали, на шта би се он само ведро
и весело осмехивао, као за све невидном огледалу.
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И тај његов мир, та тишина коју је ширио око
себе, та пуноћа његове појаве, та његова безазленост,
безазленост једне травке, и то се мора рећи, покретали су разне приче о томе шта се дешава унутар
зидова стана где је живео са родитељима и сестром.
По његовој појави, на савим видан начин, било је несумњиво да Дудица потиче из једне добро утемељене
породице, у којој се живот мери миленијумским
искуством. Али те приче овде немају никакву важност,
као што ни завист и злоба никада нису били мера
живота.
Дудица је, као најнедужније и најбезазленије
чељаде Дубровачке улице, свима улепшавао дане,
на начин као што то могу само најрођенији. У њему
свако је гледао трачак свог скрајнутог и недоступног
света, нетакнутог свакидашњом јурњавом, бригама,
напорима, тегобама па су зато све то блажили за
њ говорећи: „Наш Дудица”. Као да ће их та присност
са том затуреном девственошћу исцелити и окрепити,
бар на трен, у следу невеселих дана.
Онда је, ходом времена, Дубровачку улицу полако
прекрио асфалт, као однекуд долетеле птице по
плочницима су попадали аутомобили, уместо једне
давно подигнуте куће никла је једноспратна зграда,
стабла из дрвореда су се раскрупњала а нека су посечена, уместо канти за смеће појавили су се контејнери, и од Дудице остао је само кибицфенстер
‒ аустријски изум за осматрање целе улице, из
скривеног мира кућног окриља. Пред асфалтом
бејаше нестао и камен, у виду малог и прислоњеног
стуба, рекло би се бињекташ, уз сам угао Дудичине
куће.
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Тада су се Земун и Београд већ спајали са три
моста и неколико нових, високих зграда. И на један
тајанствен начин, што је показивало живот у престоном Београду, сада се са више лакоће преливало
у Земун, као што је мало тога из Земуна стизало у
блистави сјај Београда. Више се ни траг није видео
од оне мочваре која се ширила између ова два не
тако давно погранична града. И она блага сила која
је неспутано Дудици давала волан у руке, да вози
свој ауто између маште и збиље, недокучивим путевима, недокучивог делања једнако неприкривена
букнула је у Београду, у Марини, из Македонске
улице.
Висока, густе, заноснодуге црне косе, сањалачког
погледа, онако монтањарски стамена у куку и савијена
у струку, без шминке ступала је на велика врата живота. Ретки и донекле упућени знали су да на њене одлуке, намере, као и циљеве, животоносну важност имала
је мала литерарна слава њеног нешто млађег брата,
безмало вундеркинда, али и неоспорна друштвена моћ њихових родитеља, тада добро устројених
у власти. И као онај млади свет који је набијен самоувереношћу а набилдован својом непогрешивошћу,
она се приклонила уметности као највишем људском
домету, у чијем окриљу тражила је непропадљиви
ослонац за своје дане и ноћи. Па је некако и природно
да се виђала на концертима класичне музике, на
Коларцу и у сали филхармоније, где су се изводила
најновија музичка дела.
Са заносом оног који открива непознате светове,
у тој новој музици, са новим, заводљиво модерним
приступом класичним инструментима, уз употребу
предмета који у најбољем случају муљају тонове,
као што је свежањ кључева, поклопци за шерпе и
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лонце, метла, палидрвца... дакле, у свему томе опијала је своју душу оним што се зове модерност ‒ не
видећи да се то своди на извргавање руглу, блаћење,
увреду и установљавање наказности. Вера у магловите представе о уметности везала јој је очи, и од
тога градила хармонију сфера у вечним и блаженим
вртовима елисијским, да би и сама, у том свом опојном
уображењу, тако ступала по том тлу непролазности.
И до њене душе није стизало да та модерност није на
просветљење и радост, него на муку, грч и бол, и да
је узрок модерности незадовољство и бес а да се то
лукаво уме оденути у рухо новог, па зато и пожељног.
Као када се мисао о пожељном и новом јави над
шупљим ципелама које треба заменити ‒ јер ове
се не могу окрпити колико су се похабале.
У том младалачком врењу, без циља и јасног
знања о себи, била се примакла завршавању студија
на ликовној академији, у Београду, на одсеку сликарства. О томе је сведочила и њена дипломска
изложба слика, у тада врло угледној галерији Дома
омладине.
Од десетак великих формата слика, од метар и
по са два, до метар са метар и по, ниједна се у свом
уљаном замаху није нешто особито издвајала. У расплинутој стилизацији њено сликарство се по тадањим мерилима ословљавало као блага фигурација,
са минималистичким колоритом. А иза тих нападно
и шупље мистичних речи криле су се стерилне,
водњикаве и прозукле и дводимензионалне контуре
облака, без пуноће, без живота, без снаге да подсете
или опомену или напросто заклоне видик, што је
најупрошћенији вид природе облака. Ништа и дупло
ништа.
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Али како вредност оног што досегнемо, увек и
безусловно одређују други, тако је и Марина своје
слике гледала очима других, лако поткупљивих и
још лакше превртљивих. А она је на том таштом путу
отуђења стекла храброст да смело приступи мајсторској радионици, тада државног сликара, Крсте Хегедушића.
Међу својим сународницима, Хрватима, овај
сликар био је слављен и уважаван по свом гротескном
сликарству, са идиличним подравским мотивима,
на граници простодушно илустративне и декоративне
наиве, тако дуго одомаћене у Војводини. Своју највишу државну потврду имао је од јединовладајућих
комуниста у осликавању неке врсте римокатоличке
капеле, на култном месту власти, по имену Сутјеска,
на Тјентишту, где су у Другом светском рату гинули
само и само православни Срби. Иако на линији
комунистичке и хрватске визије живота, уз све пратеће отимачине, обмане и подвале, мора се признати
да се на тим зидним сликама Крсте Хегедушића
види да то није сликано без смисла за драматику
дочараваних призора, уз издашну пуноћу необичних
ликова људи, као и са наглашеним осећајем за живописност свега што се ту види. Наравно да је неспутани
колорит прилагођен напуваној и упрошћеној узвишености сећања на то време рата, као и да се ту, уз
пун учинак лажи, непријатељи представљају у њима
следственом лику крволока, што је свеукупно дуг
војвођанској наиви и њеној илустративној и декоративној моћи. Речено речником западних европејаца из ХIX и XVIII столећа, Крсте Хегедушић био
је прави правцати дворски сликар, то јест сликар
на дугме.
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На крилима вере у уметност и уз занос младе
личности која пред собом има сва пространства
читавог света, а под једрима политичких функција
својих родитеља, стигла је Марина у мајсторску
радионицу Крсте Хегедушића, на усавршавање, на
обогаћивање свог сликарског умећа.
Од њеног свечаног одласка на умножавање сликарског дара није много киша пало на Београд када
се у једној вечери она појавила у Београду, на улици,
пред Студентским културним центром. А да не зна
потврдила је стару истину: ако станеш поред силеџије, лажова, изрода и нечовека, и сам ћеш постати
то исто; а ако станеш поред свеца, сви ће се чудити
шта радиш на том месту.
Младалачки не оскудевајући у самоуверености,
све до безобзирности, и уз распуштеност размаженог
детета, са границе бестидности, приступила је била
том свом уличном кревељењу и блесирању који ће
коју годину касније добити мистично име у речи
перформанс. Усред већ попадалих талога ноћи на
Београд (у Београд одувек најубедљивије пада ноћ),
као пред саобраћајним удесом, или пред олујом
обореном стаблу, са заустављеним саобраћајем,
насред коловоза, раширила је повелику петокраку
од лима, у виду уског корита (Мефистов знак постојања и симбол комунистичког успињања у историји).
У то плитко корито насула је бензин, креснула је
шибицу, села насред тог узвишеног симбола живота
својих родитеља и постојеће власти, изула се, скинула
чарапе и иза разиграних језичака ватре узела весело
да сече нокте на ногама. Усред те комунистичке и
сатанистичке ватре, распуштене и скресане косе
имала је на себи панталоне и нешто као мајицу. С
мало пажње докони пролазник могао је у томе да
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види једну усамљену младу жену (или још увек
девојку) која сасвим распамећена не зна шта ће од
себе, па од тога насред улице прави циркус. Као
да је побркала лончиће између жеље да буде нешто
и онога што заиста и јесте, у чему је пресудну улогу
одигравао њен пол.
Пред забезекнутим пролазницима који су постали
публика, али и пред онима који су је познавали као
сликарку, бесмисао тог чина размаханом говорљивошћу оправдавала је у речи уметност, тек пошто
је бензин сагорео, мора се додати. Као што је узвишеност те високе људске делатности, у свом благоглагољивом казивању, подупрла помињањем Запада
и најновијих тенденција у сагледавању света и живота.
Чак је као крунски адут за одбрану тог геста без
неба и тла прошашољила израз боди-арт.
Од благог шока над овом заумном и ником потребном делатношћу, делатношћу која је на тренутак
прекинула саобраћај, мало ко је могао у томе да
пронађе њено одрицање од сликарства и бег од
уметности и њој следственог преданог рада, а понајмање бег из мајсторске радионице Крсте Хегедушића.
Као што нико у томе није гледао њену страст да
оправда исту такву страст својих родитеља према
уметности, страст која је по својој нарави лишена
и тла и плода. А најупечатљивија расуђивања о овој
петокраки потицала су од равнодушности, сведене
на речи: „Сваког циркуса за три дана доста”.
Без имало претеривања допуштено је рећи: био
је то њен повратак на београдски асфалт, али и
посвећење у нешто престоном Београду сасвим
непознато. Без грунда под ноктима, без трагова
боје по длановима, без мириса терпентина у коси,
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са дипломом академског сликара, за себе је од тада
поносно говорила да је уметница ‒ мора се додати.
У историји бесмисла у Београду, историји коју
никада нико неће написати, с почасним местом за
Марину из Македонске улице, дубљи разлози њене
појаве неће се доводити у везу са Дудицом из Земуна,
из Дубровачке улице. Највише што би могло да је
оправда биће помињање идеје смећа, отпада и одбаченог, из размишљања Леонида Шејке, минорног
сликара српског групног ликовног усмерења, под
именом Медиала, где се смеће разумева као оно
што је изгубило сврху и смисао у ма каквом поретку
живота. Тој прозуклој апологији ничега и ни о чему,
свој допринос дала је и сликарка Оља Ивањицки,
тада држећи овог сликара у чврстом загрљају своје
пути. Под магичним именом шахт-арт, с канализационих шахтова, намазаних бојом за графике, узимала
је отиске и доносила у храмове ликовних уметности,
то јест галерије за слике, скулптуре, цртеже и графике. Тај њен допринос Медиали био је и остаће
болан грч усамљене жене која не зна шта ће од себе,
како тада тако и у целој њеној каријери.
Несамониклу појаву Марине из Македонске
улице у поменутој историји једнако би могло да
оправда и преливање концептуализма у Београд,
са западних страна тадање државе, из Љубљане,
пре свега, и уз малу помоћ у тим данима веома
напредног Новог Сада. И тада је имало вредност
поштованог, као и сада, да све што долази са Запада
носи дах и клицу лепшег, бољег, чистијег и уреднијег
живота. А концептуализам је својом прозуклошћу
нудио све, али не и оно што се у главама Београда
приписивало Западу.
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Наравно да је уз Марину нешто сличних београдских глава ударило тим путем велике и болне празнине у духу, и силне жеље, страсти, штавише, да
се то представи као пожељан и преко потребан начин
општења међу словесним људима. Па чак и као један
сасвим виши облик изражавања, до тада резервисан
искључиво за оно што се ословљава као уметност.
Речи не треба трошити на то да је за оправдање
такве воље Запад бивао неисцрпан извор у именима
као што су Марсел Дишан, Пит Мондријан, Џексон
Полок, Рој Лихтенштајн, Марк Ротко, Жан Миро,
Енди Ворхол... Код којих најмање има чина ликовне
уметности, а поготову уметности, али су зато неуморно доследни у одрицању од ма каквих словесних
садржаја у постојећем поретку живота.
Нашавши да је отишла у још више сфере достигнућа тих својих претеча, Марина је пред камером,
у галеријском простору, откривеног торза, испијала
разне таблете, само седећи, па се, у другој прилици,
једнако обнажена, ситно засецала жилетом, или
је голишава напросто испијала воду из стаклене
чаше, увек између зидова галерије за ликовна дела...
Све уверавајући да је то што она чини један виши
и савршенији вид уметности, да је то авангарда,
штавише, а као да ће заправо од тих галеријских
зидова преузети ону сврху коју су они описали.
И како префињено срочена реч уметност и гвоздена врата отвара, а особито она која води до новца,
Марина је из Београда кренула у свет, да окрене
леђа примитивном, дивљем, патријархалном, затуцаном и припростом Балкану, где се једино добро воде
крвави ратови и не може да се дише од зависти.
Лицем према слави кренула је да иза себе остави
неразумевање, равнодушност и подсмех. Одавала
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је утисак чврсте и непоколебљиве личности, са јасним
циљевима пред собом, а што руку под руку иде са
сваком београдском претпоставком о уређенијем
и пожељнијем животу на Западу, где сви све поштују
и уметност је друштвено оправдана и веома пожељна.
У ретким и не баш разговетним гласовима о
њеним делатностима по свету, од града до града,
једино што се могло сувисло издвојити била је улица
као стална позорница њеног појављивања, а повремено и нека галерија, где се обично налазе ликовне
творевине. Понекад би прострујао глас о томе како
је најчешће у њеним уличним будалесањима главни
адут бивало њено сасвим обнажено тело, тело које
је здраво и пожудно будило пориве на телесно спајање
и покретање сокова у жилама и мишицама, мора
се признати. Па је у Београд стигла и реч о њеној
уличној голотињи у Напуљу, у граду где рај и пакао,
господственост и сецикесарење, изопаченост и врлина, богаташи и сиротиња, наказност и целовитост,
успон и пад, смрад и миомирис, смеће и драгуљи...
чине једну лепу и складну целину.
Као од мајке рођена леђима је притисла асфалт,
у сањалачком и устрепталом ишчекивању сасвим
умирена, док је ту негде, поред ње, са малог паноа
изазивао натпис, на италијанском и енглеском:
„Радите са мном шта год пожелите”.
И ко би одолео таквом изазову? Таквој понуди!
Кад улица постане гнездо интиме.
Али у границама које су чувала два набилдована
грмаља, са њене леве и десне стране. И судећи по
њиховом изгледу, у сваком часу спремни да из крхког
кавеза свог мира пусте на вољу неку од својих борилачких вештина.
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Лишен малограђанских умишљања као и извештачених ограда пред људима, непосредан и буран
како то могу бити само Наполитанци, млађи један
човек, позван речима с паноа, приступио је Марини.
У њеној голотињи, њеном податљивом излагању,
њеној изазовној понуди није видео чин уметности.
Раскопчао је панталоне и кренуо да је опаше. Међутим, грмаљи су, као два добро постављена Кербера,
по кратком поступку сузбили тај његов природни
и изазван порив.
Од свега, као тајанствено знамење, остало је
неизречено што се то одиграло тако близу оне тврђаве
у којој својевремено беше заточен велики италијански
сањар Томазо Кампанела, управо због својих живописних сањарија, безазлених, мора се додати.
У даљим гласовима, праћених понеком фотографијом, о Марини, ништа ново није стизало у Београд. И чинило се да у том свом привидно недужном
и смишљено спонтаном делању она се уопште не
мења ‒ у њеној коси, њеним очима, њеном стаменом
и извијеном стасу нису се уочавали трагови напора,
муке, тегобе, бриге, умишљености или какве стрепње.
Као да је време није ни такло. Као да није ни отишла
из Македонске улице у Београду.
Да тај њен успон по лествицама нове осећајности,
нове уметности, није баш тако безазлен и нетегобан,
донела је у Београд вест о томе како негде у свету,
све жалећи се на неразумевање, прикупља новац
за ходање Кинеским зидом (остаје уверење да је
ван домашаја њеног артизма било сазнање да се
једино та људска творевина види са Месеца). У
питању је било негде око 200.000 евра.
Без ситничарења и закерања о суми, као и начинима добијања, али и о утрошку, убрзо у Београд
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је стигла фотографија на којој Марина, сва лепршава
и разгаљена, на крилима радости, у свом узвишеном
послу сакривена у најобичније фармерке и патике,
лепршавим кораком премерава камен Кинеског зида.
Са мало смелости у процењивању, тај њен корак на
том старом кинеском здању, уз све ту затекнуте
радознале туристе, могао је да се уважи као велики
помак од баналне свакидашњице и њено оплемењивање у давању јој смисла, како се иначе уметност
и разумева.
Али то на зиду бејаше само непостојани привид.
Ускоро је Марини припала част да и Београд
и Србију представља на Венецијанском бијеналу,
славној и знаменитој ликовној смотри, углавном
Западног света. И ту се појавити као учесник, највише
је одличје које уметник може да добије, а особито
од времена када је ликовни сјај Париза, као светске
престонице, почео да бледи. Уједно то је био и знак
да се у Београду много тога на други начин почело
разумевати и градити: најзнаменитија ликовна смотра
међу Србима, Октобарски салон, више није у својим
поставкама имао ликовне радове, а у избору представљаног главнокомандујући бивала су лица са
Запада. И власт, сада другачијег идејног усмерења,
још одважније настављаше пртином Марине из
Македонске улице, за шта није оскудевала следбеницима. Јер увек има оних који ће од ’леба правити
погачу.
А само Венецијанско бијенале, у том напирлитаном граду ненадмашних сплетки и гордости, граду
у коме бели прах решава све сукобе и интересе, још
је пре неколико деценија било срозано на сметилиште.
Било је то оне године када је један уметник на Бијеналу испред свог народа и целе културне Европе,

41

углавном западне, као највиши свој допринос
уметничком изразу изложио конзерву са својим
изметом. Али како стара слава споро бледи, ово
ни за длаку није угрозило углед Венецијанског
бијенала: остао је најугледнија смотра уметничких
израза са тла континента који је до неслућених
висина уздигао уметнички израз још од времена
старих Грка. Дакле, од Бијенала у потоња времена
прсио се само углед.
Тада је и Марина из Македонске стигла у окриље
тог угледа. И својом срачунатом непосредношћу,
својом потресно неотесаном и сировом маштаријом,
извршила је највиши чин апологије сметилишта.
Без трунке саблажњивости, безобзирно и нападно
седела је усред гомиле крупних и свежих костију,
донесених из неке кланице, и бесно и неуморно
узимала једну по једну кост и четкала, четкала и
четкала их. Лишена стида, чиме се иначе веома
прсила и у свим сличним приликама, са наглашеном
афектираном настраношћу, горда и осиона, као да
је уврх пирамиде живота, славећи искључиво и само
своју вољу, није се либила да покаже свој понос у
највишем виду. На себи је имала некакав бели прекривач који се врло брзо упрљао у том њеном чинодејствовању. И то је трајало и трајало, као код аутистичне
личности што једна радња се понавља до у бескрај.
Тим својим уметничким делом, како год га звали,
Марина је спојила земунску Дубровачку и београдску
Македонску улицу, учинивши их једном, безобличном
и безименом, онако као што име нема ни оно што
смисла нема. И ону безазленост коју је Дудица рођењем унео у живот, као неукаљани и највиши дар
вечности, ослонивши се на њу, Марина ју је срозала,
давши јој рушилачки и сатритељски смер, према

42

ништавилу, да уметност није оно што нас враћа нама
самима. Али зато је, као утеху пред тим суновратом,
у Земуну, из праха и магле заборава, усправила давно
ишчезлу пругу и њен један крај који води до фабрике
туткала „Милош Мамић”, са огромним гомилама
искрцаних костију, довезених са кланице.
Јул 2013.
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Нико није сигуран на првом месту, ако не љуби
последње.
Тома Кемпијски Угледање на Христа
Лежи у Тверском казамату на хладној клупи,
изморен глађу и бесаницом, готово го у издераном
и понегде прикрпљеном руху, али се насмеја. Сети
се како је готово исто овако сиромашки одрпан,
хтевши да личи на каквог староставног богоугодника,
опирући се негодовању својих богатих родитеља
славне лозе бољара Количевих, стајао пре шездесетак
година, ослоњен на стуб с већ избледелим ликом
невешто намолованог Светог архангела Михаила,
у својој парохијској цркви. А Архангел, са смешком,
чини му се, благочестивог праштаоца, стоји на лешини Сатаниној, али безглавој, јер је стари малтер
одавно отпао и у распале љуспице раздробио главу
ђаволску, али чврсто држи алку о коју висе ланчићи
с повећим тасовима неке просте пијачне ваге. Сад
већ усхићен поново је, жмурећи, појао са припростим
богобојажљивим народом у малој мрачној губернијској цркви, паством којој је тако мален био мио, па
га је и парох Алексеј звао чижик, упоређујући га
са милом и ведром природом врапчића, називајући
га Теодором само при причешћима. Веселио се сваком
стиху који је тад знао да отпева, тек прирастао вери
у Христа, тако да није осећао никакву студен у хладној
цркви. Као да то бејаше малочас, сећао се како га
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је прожимала некаква добродетељ када би осетио
мирис тамјана, чак и кад би се мирис повлачио пред
снажним кȃдом угљена из кадионице. И као да је
у каквој игри са самим младенцем Исусом Христом,
у каквом немуштом разговору, јер он, у титрању
свећа са полијелеја и пламичка из кандила, као да
се врпољи у наручју Мајчином, и час гледа а час се
скрива од усхићена погледа чижика. Како је мирни
дечак Теодор био разгаљен том игром, и чинило му
се као да је од све пастве дечак Исус изабрао баш
дечака чижика за љубимца, и да су више блиски
пријатељи него један небески Син Господњи а други
син бољара. И као да му је, чинило му се, у једној
игри Младенац рекао: Не можеш имати два најбоља другара!, па је касније, кад му рече: Чекам
те, чижик!, отишао у Соловецки манастир како би
ближи били. Добро је, сасвим добро је, током литургије
и игре њихове, баш то чуо. И кад је целивао икону,
Христос као да му каза то исто, да га нестрпљиво
чека, и са том мишљу млад поста монах Филип. Излазећи погледа у Арханђела, па и он као да се опрашта
са њим, мислећи да ускоро чижик неће више стајати
ослоњен о његове гломазне теразије на давно намолованој, сад избледелој фресци. Затвореник се поново
насмеја сетивши се како су му и онда били голи
глежњеви, али тада сам ја тако хтео да би трпео
хладноћу, но сад вољом других, али се ове затвореничке рите не разликују много од оних које је
самовољно облачио.
А онда, усред ноћи, зачу да се откључава брава
ћелијских му врата, и би му сасвим јасно шта то значи.
У ћелију Тверског казамата, ћутљив и мргодан,
уђе Маљута Скуратов, за којега сви у Москви знаше,
јер је био џелат у цара, и најзапосленији работник
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од свих поданика цара Ивана, те као да је око себе
ширио задах смрти па га и тајом називаше Маљута
Грозни. Уђе носећи тежак јастук од гушчијег перја,
и само ледено рече: Цар ти каза да ти је дао све
а да си ти на све пљунуо.
Затвореник као да удобније леже на клупу, прекрсти руке на груди и помоли се Господу. Кад Маљута
каза своје, затвореник се још једном насмеја сетивши
се оне детиње игре чижика са Христом, и смешка,
чини му се, благочестивог праштаоца, архангела
Михаила који држи теразије стојећи на мртвом
Сатани. Као да Филипу намах губе важност тренуци
сопственог доскорашњег живљења док му Маљута
Грозни приноси тежак јастук насмејаном лицу, одлећу
окрилаћени давни тренуци младићког спокојства
на двору кнеза Јована Васиљевича; часи богоугодних
молитава ревносног монаха Филипа у Соловецком
манастиру; остаје свету благост игумана на чијем
лицу би се могао препознати онај осмех благочестивог
праштаоца; промичу богословесни разговори са
мноштвом поклоника који стајаше у реду пред
његовом оскудном келијом; невољни пристанак
на захтев цара Ивана да носи митру московског
митрополита; бесни погледи цареви и његова ућуткивања када, пред дворјанима, без страха и без успеха
укореваше Грозног за сатанска недела, до трена
када цар нареди да незахвлник митрополит Филип
скине даровану му свечану одежду и обуче се за
Твер.
Последња помисао би му онај игриви Христов
позив чижику да Син Господњи и син бољара Количевих, онако у ритама, буду као ближњем ближњи.
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Саша Кнежевић
ЗАБРАЊИВАЊЕ1
Teča Svetozar nije često dolazio kod nas.
Nije ni imao kad. On je ’46. bio među pet svršenih gimnazijalaca koje je poslalo u SSSR da
uče za kontrolu leta. Kad se zakuvalo sa Staljinom
jedva su ga živog ukrcali u posljednji voz sa
putnicima koji je ikada krenuo iz tog dalekog
tajnog ledenog sibirskog centra za obuku, da bi
već pedesete bio poslat na zapadnjačku doobuku
prvobitne obuke, negdje u Njemačku, pa onda u
SAD, u pregorjelu pustinju Arizone. Vratio se
pedeset i neke. Tetka je tad imala preko trideset
i pet pa ne čudi što nikada nisu imali djece,
mada se on posvuda hvalio kako ih je desetine
posijao po razuđenim meridijanima svoje tajanstvene prošlosti.
1

Најтеже ми је било да овом латиничном машином куцаном
тексту дам наслов. Кад сам ушао у дjéдину собу она је већ попримила онај злокобни смрад неумитног пропадања. Мама
је хтјела да спали све што је иза њега остало, јер ће свакако
то већ неселективно спалити њен купац и нови власник. Мој
дио посла је био да видим шта ћу са његовим папирима. Све
сам их пренио у своју канцеларију и, по логици књишког мољца,
издвојио сам ове разне дволиснице, једнолиснице, полулиснице,
смртовнице исцијепљене из новина и остале парчиће хартије,
бијеле, новински смеђе, дувански пожутјеле и ресто. Четири
листа оног најтањег папира са текстом, чија боја потврђује
да је у питању индиго копија какве су се правиле док се куцало
на писаћу машину, нађох пресавијене између 30. и 31. стране
Часа анатомије.
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Oni su imali stan u Beogradu ili kuću, šta
ja znam, ali je ona sve to vrijeme živjela u Sarajevu u stanu neke adžinice, jedne arhajske
sarajevske gospođe iz devetnaestog vijeka, čiji
je muž njeno ime zaradio idući u Jerusalim za
turskog zemana. Otac njegov bio je trgovac i
prijatelj Topal-osman paše, a ona učenica Stake
Skenderove, gdje je i upoznala tog svog muža,
kom ni imena ne zapamtismo. Bezdjecna, kao i
moja tetka Dara, život je posvetila pomaganju
onima koji imaju od nje manje i para i sreće,
a jedino im gladnih usta u kući nikada nije
falilo.
Kad se teča vratio iz Amerike poslalo je i
njega u Sarajevo da bude Bog na aerodromu Butmir.
Kada je ’65. započela izgradnja nove zračne luke
on je postao neformalni njegov direktor i gospodar
sudbine svih koji su s njega polijetali i na njega
slijetali. Ja ga se nisam bojao, ko ni tetka što
nije, možda zato što nikad nisam ni ušao u avion.
Ona jeste jednom kad je išla u Jerusalim da poslije adžiničine smrti posjeti Svetu zemlju,
vjerovatno da ispuni neki njen amanet. Nisam
je pitao, a nije ni Svetozar vjerovatno. Nisu
oni mnogo razgovarali, ko što i nisu ni imali
o čemu.
Tetka je umrla 6. marta 1992. godine, taman
na vrijeme da je na miru sahranimo, u odavno
zakupljenu grobnicu na Barama. Sahrana gluva
i previše tužna da bi ličila na oproštaj od ovog
svijeta, podsjetila me na predanjsko vjenčavanje
sa zelenom travom, sasvim logično za ženu koja
je zemaljski život provela sa gospodarom neba.
Svetozar je ostao u Sarajevu. Naravno ni o tom
periodu svog života nikome nije pričao, ali je
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poslije rata odnekud odlučio da je došlo vrijeme
da se sprijatelji sa mnom. Jednog je dana došao
kod mene i rekao:
„Jel’ mogu ja, evo utorkom uveče doći kod
tebe da se malo razgovorimo. Il’ ne moramo, ja
ću donijeti litar crnog vina i pečenje i ako ti
oćeš kolač, ja slatko ne smijem i može i da
ćutimo.”
I tako smo utorkom sjedili. Ja sam u ta doba
već bio udovac, djeca kojekude, pa se ovo druženje proširilo i na petak. Petkom je bilo bijelo
i roštilj. Kolače ni ja nisam jeo. Pričali smo
o koječemu, instinktivno ćuteći vlastite intime.
Dvije godine kasnije sam ga sahranio. Nikada o
tome nismo ni riječi prozborili, pa sam mu ja na
sahranu doveo popa, u neku ruku da odužim dug i
prema tetki. Objavio sam smrtovnicu u Oslobođenju
pa se na sahrani pojavilo desetine ljudi, tadašnji
direktor aerodroma, neki penzionisani piloti u
odijelima od prekrojenih plavih uniformi i neke
babetine, valjda stjuardese ili aerodromske baba-sere, iz ove vremenske perspektive bilo je nemoguće pronaći razliku. I ja pozovem to šaroliko
društvo u Mađarski restoran kod Pionirske doline
na po jednu za pokoj duše, krene sa nama i sveštenik.
Tu je i direktor aerodroma i još jedan. Skontam odmah da je on danas ono što je teča onda
bio. Direktor na ćage plati račun, a onaj me na
vratima pita:
„Vi ste pravni nasljednik stana, ali bih vas
zamolio da me pozovete kad budete išli tamo.”
Dade mi vizitku. Nermin se zove. Ja pozovem
taksi. Komšija mi je na sahrani dao ključ od
stana u koji nikada prije nisam ušao. Stan se
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nalazio na Kovačima. To su bile valjda prve partizanske zgrade u Sarajevu. Kad sam ušao u stan
javio sam se i Nerminu. Znao sam da mu subotom
dolazi neka Zora, kćerka neke Janje koja im je
prije spremala stan, ipak se iznenadih kad ugledah
savršeni red. Namještaj je bio iz ranih sedamdesetih, ali savršeno očuvan. Stan je imao nekoliko soba, tri, četiri, nije ni važno, najveća
od njih je bila radna. Na velikom kancelarijskom
stolu stajala je radio-stanica. Nekoliko ustakljenih vitrina bilo je prepuno uredno posloženih
registara u plavoj i zelenoj boji. Biće puno
posla za Nermina.
Vratio sam se u dnevni boravak koji je bio
namješten kao tipični salon komunističkih vlastodržaca. Fejk stilski namještaj pravljen u nekoj
privatnoj radionici na Bulozima ili tako negdje.
Na zidu ukraj prozora divna polica sa vinima.
Posegnem za jednom flašom, pa za drugom. Čitavo
bogatstvo je stajalo samo na tom zidu. Nermin
je na vratima. Iza njega petorica. Pustim ih
unutra. Ništa ne govore, znaju po šta su došli.
Nermin podiže jednu od dvije boce koje sam spustio
na sto.
„Matori je baš znao da živi!”
Još mi je rekao da će oni ponijeti samo
službene stvari, da sve ostalo, pa i enoteka ostaje
meni, ali da im treba vremena. Ja mu ostavih ključ,
ali instinktivno uzmem jednu knjigu sa police
kojom je dominirao ogromni plazma televizor
marke sony.
Nikada poslije nisam ušao u taj stan. Išla
je moja kćerka, naposlijetku ga je moj unuk prodao
za velike pare. Od toga je on sebi otvorio na
Zlatiboru vinski podrum. Svetozarova vina drži
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na zidu kao eksponate kojima se dive pijani gosti
koji ne znaju razlikovati vino od sirćeta, ali
jednako piju i ne mare zbog toga. Poslije nekog
vremena otvorio sam onu knjigu. U njoj nije bilo
nikakvog teksta. Samo prazni listovi. Zatvorio
sam je. Čas anatomije. Zašto? Šta sam ja to imao
u rukama i koga uopšte da upitam o tome? Nermina?
Možda mog unuka, on izlazi na onaj internet, tamo
ima svega? Ma ne, njega ne smijem petljati u
ovo! Ponovo sam otvorio knjigu nakon nekoliko
dana i shavtio da su stranice u njoj numerisane.
To nije slučajno.
Onda sam pomislio da je korišteno neko nevidljivo mastilo, pa sam se pokušao prisjetiti
kako smo mi ko djeca pokušavali čitati takve
listove. Sve sam probao, ali ništa, umalo je
ne spalivši plamenom svijeće. Naposlijetku sam
se predao odlučivši da otkucam ovaj tekst. Za
svaki slučaj sam napravio i kopiju. Original
ću sa sobom ponijeti u grob.
Замислите како сам само ја површан кад уопште
нисам примијетио да поред броја стране у оној књизи
нема никаквог другог текста? Колико мораш бити
луд да ти тако нешто буде нормално? Поучен дединим
ријечима почео сам копати по нету и у мору начина
за справљање невидљивог мастила одмах изоловао
свој случај. МI6 је још у великом рату правио невидљиво мастило од сјемене течности, чија је предност
била у томе што је увијек била доступна, бар мушком
дијелу агенције. Овакво се мастило врло једноставно
детектовало лампом, али гдје наћи те старе лампе,
јер ове са лед сијалицама су биле бескорисне. Снашао
сам се код неког чиче из Семегњева код којег сам
узимаo сир за мезу. Дао ми је неку четничку официрску лампу америчке производње из оног рата.
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Претпоставио сам да текст треба првенствено
тражити на странама 30 и 31, и наравно преварио
се. И онда сам тражио и испитивао. На страни 61
идентификовао сам три ријечи Дарин синий ящик.
Какав теткин сандук? Назвао сам маму.
„Има, сине, један мали теткин сандук за рухо.
Како га она никад није са собом понијела, он је био
код мојих. Кад смо бјежали из Сарајева ја спаковала
у њега неке сервисе за кафу од чешког порцелана
које ми је тетка некад поклонила.”
Мама се изненадила кад сам јој се увече појавио
на вратима.
„Само ми га дај.”
Ко да је знала, она га бјеше спустила с тавана.
Примјетно свјеже обрисан од прашине чекао ме у
мојој соби. Шта ја могу наћи у сандуку чију је садржину прије двадесет година она спалила да не падне
у погрешне руке. Ипак га отворих. Ко сандук, преграде двије, мало влаге у једном ћошку, друго ништа.
Да ли се оним мастилом могло писати по дрвету.
Схватих онда да теча није био такав да својом спермом
пише по дјевојачком руху своје супруге и одустадох
од те идеје. Затворих га. Док сам намицао резу примијетих да је обод поклопца украшен виновом лозом...
Да ли је могуће?
Сачекао сам јутро и са сандуком у гепеку кренуо на Златибор. Конобари се зачудише кад сам
затражио да ми поскидају све Светозареве флаше
вина са полица. Шездесет и три. Стари кувар Манојло ми је показао како да скинем етикете без оштећења. Знао сам да ћу имати проблем са лампом па
сам на И-беју наручио три сијалице. Скупе су ко ватра.
Двадесет и седам дана сам скидао етикете и даноноћно их освјетљавао, а онда на брзину фотографисао.
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Чекао сам да све завршим прије него ли сам почео
са читањем. Текст је био на српском, руском, њемачком, енглеском. Схватио сам да понешто недостаје и за то оптужих Нерминове послушнике, али
не мари.
Теча Светозар је превео једно писмо са клингонског језика које је ’44. Фон Браунова елитна
јединица у бази Пенаминде запримила из свемира.
У њему је написано све оно што ће тек бити наредних
сто година. Заправо оно што се већ десило у ових
седамдесет и ту и нема неке тајне, али оно што нас
тек чека у наредних тридесет. Ја сам наравно етикете
враћао на боце, јер се једном освијетљено мастило
заувијек уништава и чини нечитљивим, а од фотографија сам направио фајл који ћу са собом понијети
у гроб. Теча Светозар је живот посветио трагању
за извором тога писма у коме је јасно написано
како у свемир не треба слати шимпанзе, тај дио
Американци очито нису прочитали, него једну
посебну расу сибирских паса, на маргинама је
поменуо своје пијанке са извјесним Едвардом
Лукасом чијег су братића Џорџа неколико пута
прокријумчарили у базу, и слично.
Не разумијем зашто ме сви питају у посљедње
вријеме шта ја то упадљиво ћутим, а ја само чекам
уторак да одем код газда Станојла у Семегњево, да
попијемо по ракију, двије, три и да до дубоко у ноћ
гледамо у небо и чекамо.
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Срђан Милићевић
ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ГРОФ
I.
У тршћанској луци, окружен ситним баркама,
дуг најмање тридесетак корака, укотвљен је путнички пароброд. На боку испод чамаца за спасавање
пише „Conte Colowrat”. Једра су спуштена на оба јарбола, из димњака се извија танак дим, клопарају
пропелери из дубине корита. Око предњег јарбола
увила се црвено-црна застава. На капетанском мосту
покривеном тендом стоји кормилар. Морнари се
ужурбано крећу по палуби. Дрвени мостић преко
којег ће се укрцати роба и путници спуштен је на
риву. Море је валовито, зеленкастомодро са белим
пенушавим крестама. Рано је послеподне, небо ведро,
без облачка, свеж ветар дува са пучине.
Из правца Пјаца Гранда велика скупина људи
креће се према пристаништу. Носачи вукући колица
натоварена коферима иду први. Са стране ослањајући се на дрвене штаке или седећи у прашини распоредили се просјаци, кроз средину пролази господа
у оделима и шеширима, а око њих гурају се и довикују деца и тамнопути музиканти. Мало даље у пратњи
војника корача наочит аустријски официр, а иза њега
се појављује група часних сестара. Обалом се шета
уредан градски свет, пристижу и двије кочије. Испред улаза у брод окупила се шаролика светина;
једни су ту из нужде и од глади, друге је довела досада
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и радозналост. Двојица жандарма са сабљама на
боковима одређују правац кретања.
Први на брод ушао је Емило Буцали. Крупан,
подгојен човек од четрдесетак година, дечачки
знатижељно гледа морнаре и палубу. Он је стари
путник и зна где је најудобније место за седење, где је
најтоплије, а где најмање бучно. Дрвени кофер бацио
је покрај себе, али је зато кожни кофер увукао у ћошак
испод степеница која воде до капетанове кабине.
Емило је трговац. Радњу са фином источњачком свилом држи на тргу Понте Росе. Његов деда, чије име
носи, отворио је ту трговину у време стварања Илирских провинција, остваривши добре везе са турским
кириџијама који би му робу довозили до луке у Задру.
Емило је јутрос кренуо на пут да, ако га срећа послужи, доведе нову жену. Прву је иза Ускрса отерао.
Та трома, ћутљива, хладна жена донела му је, истина,
приличан иметак, али га је и доводила до очаја; од
прве брачне ноћи када се опружила преко кревета
и неуздахнувши раширила ноге до последњег ручка
када јој је саопштио да се може вратити својима, а
она наставила да једе не проговоривши речи. Само
су га године лоше трговине и зависност од њеног
оца спречавали да је раније, са свим оним што је
донела у мираз, врати њеним пребрзо обогаћеним
маловарошанима из Згоника. Премда, ко зна, можда
би се њихових петнаест година заједничког живота,
као навика, продужило до смртне уре да он пролетос
при једној од набавки каштрадине (које је у изобиљу
било у његовим подрумима), није угледао најмлађу
кћерку госпа Луције.
Висока, витка, као дивокоза протрчала је испред
њега гледајући га широким, веселим очима. Све
на њој смејало се и поигравало. Сударили су се на
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капији, били су сами, кренуо је према њој, она се
извила горњим делом тела, а доњим га мало гурнула.
Тај покрет и враголаст осмех променили су и замрсили најмање три судбине. Оно што Емила брине док
гледа на заљуљалу пучину је цена коју ће морати
да плати. Да Моника није средња већ најстарија
кћерка добио би је за пар капута и свилених кошуља,
овако, притискајући златне форинте у џепу, размишља, биће ту тешког и неизвесног ценкања. Нарочито што је њена старија сестра једна осушена,
ружњикава и пробирљива девојка у годинама која
ће се тешко удати без великог мираза, а млађа сестра
лепотица којој су већ ставили металне шипке на
прозоре.
Емило је људе лако освајао непосредношћу,
дебљином, увежбаним фамилијарним тепањем, а
у суштини био је то један себични сладострасник.
Сви његови планови и поступци сводили су се на то
како да што мање ради, а што више заради и поједе.
Иза Емила на брод су ушле две часне сестре,
Словенке из Корушке. Мања, кочопернија, љутитог
израза звала се Целестина. Ходала је оштро као
мушко, спремна да брзо прекори и лако презре
другу особу. Иза је ишла Доминика, за две главе
виша од ње, кошчата, из које су се речи клештима
чупале. Била је пратилац и послушник, свадљиве
и преке Целестине, а да нико, па ни она сама, није
знао зашто је тако слепо слуша и прати. Могуће да
се по доласку у самостан везала за карактерно другачију врсту часне сестре да би и ту личност исто
тако поданички и верно следила. Та несамосталност
и поводљивост су је и довели на овај брод и нимало
лак пут.
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“Змијама отровницама по истарском камењару
показуј језик”, са тим речима их је опатица самостана
испратила.
Целестина је села у ћошак насупрот Емила и
забуљила се у угланцану палубу. Није се ни окренула према сестрама недавно основаног удружења
Кћери Пресветог Срца Исусовог које су је са сузама
и уздасима испратиле. Држала се одважно и увређено док није ушла на брод, али сада, када се све
утихнуло, када се и физички одвојила од тршћанске
земље, само што није заплакала. Неспокој и страх
у потпуности је обузеше. Изгубила је важну битку,
и тежину тог пораза као да је разумела тек када је
закорачила на брод. Из уредног, богатог, занимљивог
Трста у који би увек неко од родбине навраћао, селила
се у запуштени манастир у брдима изнад Пуле сатима
хода удаљеним од најближег човека, а да није знала
ни начина ни пута како би се вратила и измолила
милост од бискупа. А море се љуљало и подрхтавало
уносећи панику у њено ситно, устрашено, непливачко
тело.
После две часне сестре ушла је група рибара
и пиљарица, сместивши се у трећу класу изнад
бродских мотора. Са врећама обешеним о врат
или алаткама преко руку, за њима су ушли мрки
сељаци из далматинског залеђа. Једни су се после
каквог сезонског рада враћали кућама, други су били
у посети деци која су шегртовала по Трсту. Пре
неколико дана, неки од ових људи, са меховима
сира или пршутама преко рамена искрцали су се
у луци, па кривећи се под теретом јурили су на градску пијацу. Убеђени да су могли боље продати своју
муку, узели би новац од напудерисаних тршћанских
дама и кренули у трговачки део града где су њихова
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деца учила занате. Прилазећи тим ковачким, кожарским, златарским или кројачким радњама пребацивали су форинте из једне руке у другу, знојећи
се пред тешком одлуком колико новца ће оставити
а колико вратити кући. И како год би распоређивали
зарађени новац чинило им се да су некога оштетили.
Са тим мислима, растрзаним између детета којег
су оставили неком надменом газди и тесне куће пуне
потребите чељади која их је ишчекивала, ћутке су
ови људи простирали чупаве гуњеве по палуби.
(Одломак из романа у настајању)

58

59

60

ПРЕВОДИ

УДК 821.411.21(569.1)-32

DOI 10.7251/BOD1507063H

Колет Хури
ЗАМРШЕНА ЖЕЉА
-1Пита ме мој вољени:
‒ Да ниси то што јеси, шта би пожелела да будеш?
Цвет, врт, звезда, мачка, нека друга жена, или можда
мушкарац?
„Тумарала” је моја машта око ове знатижеље,
па сам одговорила:
‒ Тешко питање, мили мој... Све док те познајем,
не желим ништа, осим да будем са тобом... Јер ја...
Само... Само те волим! Ипак... Ипак, да те нисам
упознала, пожелела бих да је у мени десет жена!
Немој бити у чуду... И крени са мном на једно од
путовања моје маште...
-2Да је у мени десет жена, даровала бих свакој
своју жудњу, чежње, страст и дело... И због тога...
Ниједна од њих не би имала времена ни да дише!
Да је у мени десет жена, једна би била музичар,
композитор или свирач ... Штавише, можда и певачица.
Била бих у аријама, покушала да разријем баријере и полетим, кружим... Настојала гласом да испуним пространства и прокрстарим обзорјем не бих
ли стигла, тамо, до изгубљених светова... И иза њих...
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Да је у мени десет жена...
Друга би била господарица велике породице...
Да... Удала бих се, стала поред свог мужа као
нежна потпора и учила многобројну децу законима
живота и љубави за породицу и домовину...
Васпитала да буду поштени, благородни и смерни... Зато што је поштење велика снага, племенита
рука обавеза часне душе... А смерност је од вере...
И објаснила како жена може васпитањем, укусом
и осмехом од свог малог, скромног дома да сазда
рај испуњен топлином... И створи у домовини својој
честиту заједницу...
Да је у мени десет жена??
Једна од њих, она трећа, била би песникиња... Њу
бих оставила неудатом... Да проведе век певајући
о лепоти... И следи опсене... И болује од љубави...
И жали због изгуба дана што протичу крај ње
„против воље... или жудње”... И врисне кроз стихове...
Што се тиче четврте жене,
Њу бих нагонила да студира медицину не би ли
живела са болесним и кужним... И свет свој омеђи
границама њихових патњи... И приближи им љубав
и знање да олакша жестину мука... И њихову оштрину... И помогне да забораве бригу и бол...
Што се пете тиче,
Она мора бити играчица...
Славна играчица... Играчица балета... Играчица
трбушног плеса или обнажена играчица...
Олуја која наваљује наочиглед недаћа и света...
И ковитла, кружи, врти и увија док се не стровали
у несвест и заборави!

64

Заборави, она сама, попут заклане птице, властите
патње и болове...
А шеста жена, драгане мој...
Створила бих од ње глумицу... Да одигра улоге
које није искусила у збиљи... Појављујући се, захваљујући великом, природном таленту, у свим комадима... Али, у стварном животу... Указује се као да
глуми... Зато што су јој осећања ускомешана и непојмљива.
Да је у мени десет жена,
Саздала бих од седме новинарку што крстари
светом са камером на рамену и пером у грудима...
Да открије свима, кроз репортаже и снимке, шта је
истина а шта лаж... И супротстави се, заједно са верним пријатељима, обманама... И допринесе, колико
може, напретку и процвату домовине...
А осма жена,
Учинила бих да посвети свој живот зарад нове
генерације...
Учитељица, наставница, професорка...
Открива деци поуздан пут ка напретку и култури... И сама се усавршава не би ли им помогла
да лагано прогазе кроз овај живот... Јер, откривање
пута битан је корак за успех појединца и напредак
домовине.
Што се тиче девете жене...
Њу бих оставила да живи на селу... И проводи
дане у башти и између њива... Дарује земљи пажњу
и љубав... А земља јој враћа плодове, спокој и удобност...
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А кад смркне... Седне на праг своје куће, размишља, клања и отвара душу простору... А срце нараста... И шири се да узме у наручје земљу и васиону...
И коначно,
Да је у мени десет жена, само се по себи разуме
да би једна од њих, десета, била књижевница!!!
Да пише романе, приче и поезију... И објављује
на књижевним страницама новина... И часописа...
-3Да је у мени десет жена... То је моја жеља, драгане мој...
Али, када би се ова жеља остварила... Упала бих
у велику велику невољу којој нема краја...
Јер, када би једна од ових десет жена срела тебе,
похитала би полетно до девет преосталих и свакој
од њих рекла:
‒ Остави сада све и пођи са мном... И придружи
се... У миловању драгана мог.
И тада би се код ње замрсиле ствари... И срушили
снови... И десет жена би се спојиле у једну...
А ја бих се вратила... Лично... Сама... И волела
бих те!
(Париз, 1994)
Колет Хури је рођена у Дамаску 1931. године. Истакнута
личност на арапској књижевној сцени и један од утемељивача
жанра кратке приче у Сирији. Са двадесет година објављује
прву збирку поезије („Двадесет година”), а затим следе романи,
збирке кратких прича, драме: „Дани са њим”, „Стрепња”, „Постојање”, „Једна ноћ”, „Највећи драгуљ на свету”, „Позив у
Кунеитру”, „Дани са данима”, „Жена” и др. Гласовити су и
њени књижевни и фолозофски есеји. У почетку поезију пише
на француском, а прозу на арапском.
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Колет Хури не жели да буде симбол, већ биће које надгледа
своју судбину у потрази за идентитетом. Неконвенцијална и
сензибилна, дрзнула се да испреда убедљиве приче пажљиво
разматрајући префињене, често неразјашњене, односе између
мушкарца и жене. Свесна је положаја жене у арапском свету
супротстављених идеала, али код ње нема бола, ни страха ‒
већ одлучности и упорности да избегне гушења прошлости,
традиције и наслеђеног незнања. На том путу и у настојању
да прихвати реалност, Колет Хури је у сталном настојању да
редефинише смисао живљења и властиту улогу у друштвеним
променама. Често аутобиографска искуства чине подлогу лирском рукопису, лаким за читање.
Прича „Замршена жеља” преведена је из збирке „Жена” (Дамаск,
2000, стр.123‒130).

Са арапског превео и биљешку сачинио:
Мирослав Б. Митровић
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Фахри Каувар
ХАЈКА
Погледао је у мене раширених очију из којих
се преливао бес, окренуо главу надесно па налево
и затресао изненадним трзајем. Његове буљаве, сјактаве очи бленуле су у моје лице и згрчено тело, док
ми се страх увукао у зглобове.
Из дрхтавих отвора његовог носа цедила се безбојна слуз, а затим је захроптао ‒ дајући на знање
да се уопште не двоуми да ли да изврши напад.
Кренуо сам корак уназад, а он одмах корак напред. Врхови његових рогова наликовали су углачаним иглама.
Узмакао сам уздрхталим ногама још један корак,
а одмах је уследио и трећи ‒ али и он се примакао
корак ближе: Сапео је огромно тело спремајући се
за напад.
Био сам на граници да сустанем и паднем му међу
ноге, али сам рекао у себи: „Треба покушати умаћи”.
Окренуо сам се и стуштио свом снагом у бег. Тутњава
копита одзвањала ми је у ушима све док се нисам
нашао у мрачној шуми пуној збијеног дрвећа.
Бик се притајио и стишао покрете па сам просудио да, изгледа, не жури са нападом. Назирала
су се само два сјактећа, колутава ока.
У једном тренутку зачуо сам пуцње испаљене
у близини и убрзо ме окружило десетак ужарених
очију. Прошао је тренутак мука, прекривен тихим
зврндањем разних инсеката.
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Неки човек је повикао:
‒ Боље ти је да се предаш.
Рекао сам убрзано дишући:
‒ Па зар не видите да се не опирем.
Огласио се други чији глас беше налик чегртању
млинског камена:
‒ Хоћемо да чујемо од тебе.
Јави се и трећи:
‒ Обзнани да се предајеш.
Рекох им мирно:
‒ Зар не видите да сам окружен са свих страна?
И да нема више прилике за супротстављање?
Јави се и човек чији глас раније нисам чуо:
‒ Врдаш!
Додао је неко други:
‒ Најбоље ти је да се предаш, нема потребе за
обманама.
Проговорих повишеним тоном:
‒ О господо, не врдам ја ‒ већ сте ви кукавице!
Тада је један од наоружаних испалио хитац у ваздух и љутито кликнуо ‒ што је указивало да губи
стрпљење:
‒ Ти си дрзовита животиња. Ако се не предаш,
пуцаћу у тебе.
А додао је други:
‒ Или ћемо нахушкати овог бика па нека те
насади на рогове.
Прозбори власник грубог гласа:
‒ И... Шта сада мислиш?
Испред уста пушака, углачаних рогова и очију
које су светлуцале у тами шуме ‒ нисам баш тачно
знао шта у ствари да мислим. Прилика за бег је нестала и постало је јасно, на крају хајке, да ми није
преостало ништа осим покорности. А када сам их
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обавестио о предаји, мислили су да сам лукави преварант. Заиста су кукавице. Подлаци.
‒ Драга господо, ништа не мислим! ‒ и додао:
‒ Ако сте желели да се предам, ја сам спреман.
Један од њих ме прекиде говорећи:
‒ Ти си лажов.
Нисам марио за његове речи већ сам наставио:
‒ И ако сте желели да ме бик намакне на рогове,
и на то сам спреман.
Исти човек ме опет прекиде урлајући:
‒ Ти си лажов, лажов. Знамо да имаш ручну бомбу
и хоћеш да је бациш на нас.
И по други пут занемарих његове речи:
‒ Ако сте желели да ме убијете, пе ево ме, стојим
пред вама.
Тада је потекло нејасно мрморење између наоружаних људи. Бик се огласио неколико пута заредом
бректањем које се уздигло изнад жамора, а затим
је завладала краткотрајна тишина.
Један од људи процеди:
‒ Нема потребе да бик испогани рогове твојом
крвљу. Одлучили смо да пуцамо у тебе.
Промрси други:
‒ Имаш ли неку жељу пре него ти растуримо
пасју лобању ?
Рекох:
‒ Желим само да кажем да нисам починио никакав злочин да бисте ме убили.
Онај са грубим гласом промрмља:
‒ И даље проричеш своје мрачне радње!
Рекох:
‒ Невин сам попут детета.
Опет се зачуло бректање бика, а неко од људи
повика:
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‒ Бедан си попут жохара, и проклет попут змије,
и твоје место је под...
Рика је бивала све гласнија, а један од наоружаних забрунда:
‒ Испалићемо у тебе, сви заједно, по један метак,
а затим ћемо зубима комадати твоје месо. Остатке
твог трулог тела бацићемо зверима.
И припремили су оружје да пуцају.
Новембар, 1976.
Фахри Каувар, рођен је 1945. године, средњу школу
завршио у Јерусалиму, прву причу објављује 1962, а на универзитетима у Бејруту и Каиру завршава студије арапског
језика и књижевности (1971). Неко време ради као професор
у средњој школи, затим као предавач на Универзитету у Јармуку, да би се затим потпуно посветио писању. Члан је Удружења јорданских писаца од његовог оснивања (1974), а 1991.
постаје и његов председник. У два наврата је био и генерални
секретар Панарапске уније писаца и књижевника. Припада
талентованој генерацији која уметнички стасава средином
шездесетих ‒ у раздобљу политичких турбуленција у арапском
свету које прати културни препород. Стални колумниста јорданских дневника „ал-Ахбар”, „ад-Дестур” и „ар-Раи”, текстове
објављује и у најзначајнијим књижевним часописима Јордана,
Сирије, Египта, Либана и др. Добитник је великог броја књижевних награда. Приче су му преведене на француски, енглески,
српски, турски и руски језик. Учесник Октобарских сусрета
писаца у Београду 1999. године.
Фахри Каувар је данас један од најугледних и најпознатијих
арапских писаца. Предводник је групе писаца, панарабиста,
који на аутентичан начин доказују неодрживим одвајање књижевности од непосредних интелектуалних и друштвених деловања. Зато су деградација угледа човека, традиција која гуши,
слобода ‒ само неки изазови на које овај плодан писац управља
пажњу, са особеним стилом и без тематских заблуда својих
претходника.
Аутор је преко двадесет збирки кратких прича, позоришних
комада, есеја (“Забрањено је играти шах”, “Ејуб Палестинац”,
“Ја патријарх”, “Домовина птица”, “Зашто је Сузи много плакала”,

71

“Ноћи радости”, “Разговори са Емином”, “Од шарених лептира
до птица селица”, “Листови о уметности” и др.). Прича „Хајка”
преведена је из збирке „Сан ноћног чувара”.

Са арапског превео и биљешку сачинио:
Мирослав Б. Митровић
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Лаш Соби Кристенсен
ДРУГА СТРАНА ПЛАВЕ
(Избор из књиге Den andre siden av blått, 1996)
почиње као бело
бело као најбеље у твојим очима
бело као беле лажи, бело
као кости мора и небески зуби
бело као стомаци риба и залеђе ноћи
бело као овај папир
овде можеш да напишеш своје приче
овде можеш да нешто прибележиш
овде можеш да оставиш траг
овде можемо да почнемо
у срцу белог
и то што чујеш да лагано ти сада долази
само је ехо твојих сопствених корака
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зелено
то су зелене ствари, зелено пута
зелено пута зелено, немогућ број и
зелено као очи мачке у децембру
зелено као зелен од зависти
зелено као меки кукови Андоја1
зелено као плућа земље и тешко дисање дрвета
и толико си већ схватио:
да би стигао до неба мораш да умеш да бројиш
до зеленог

1

Андој (Andøy), острво у северној Норвешкој, северно од Лофотског
архипелага
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и жуто је
жуто као крило лептира
жуто као жуманце у Ускршњем јајету
жуто као димњак на броду2 и
кљун галебове непристојне кћери
жуто је
као небо пуно коњских копита
жуто као прашина с месечеве уличице
најлепши сан олупине
и постоји нешто толико жуто
да га чак ни ноћ не може скрити

2

У оригиналу стоји Hurtigrutа, туристичка атракција обилажења
Норвешке обалом и разгледање фјордова. Иде од Бергена па
све до Ћиркенеса и границе с Русијом.
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сивети, сивим и сивели смо
сиво као коса неба у септембру
сиво као леђа Фракмана3 у октобру
када планине, надоле, облаке
за главу повлаче и море је косо
на хоризонту и сиво је, сиво као
временска прогноза од јуче, шведске ћуфте и
сиво је као опроштај на сивом папиру
и сиво је баш као и сенка
уморне мачке
предлажем: престанимо да сивимо
хајде да руменимо у ноћи

3

Фракманен (Frakkmannen), планински венац у северној Норвешкој, северна страна Лофотског архипелага.
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црно је
црно као погрешна страна звезде падалице
црно као јутарња кафа у новембру
црно као море, црно као одела
у ормару, црно као мачка и још црње
од смеха, то
је црно, тешко је, црно као
шест стопа земље
али увек постоји пруга светла
изнад Сигерфјорда4

4

Sigerfjord, у северној Норвешкој, северна страна Лофотског
архипелага
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јер црвено је
црвено као кланица и заласци сунца
црвено је као најдубљи део срца и
јагодице прстију, то је
црвено као танка одећа септембра
и сочна уста јула и
црвено је као секунда између
ружа и снега
и знаш: некада просто мораш
да идеш на црвено
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и плаво је
пре или касније је плаво
не као небо, не као море и
не ни као осовина
у точку од звончића
плаво је
као ветар под плавим мостовима
плаво као плави сомот сата и стакло
плаво као време које лагано за собом остављаш
кажем: толико смо далеко стигли
чак до друге стране
до друге стране плавог
Лаш Соби Кристенсен (Lars Saabye Christensen) рођен је
21.9.1953. године у Ослу. Важи за једног од најзначајнијих и
најпродуктивнијих норвешких стваралаца данашњице. Студирао је норвешки језик и књижевност и историју уметности.
Дебитовао је у књижевности 1976. године и од тада објавио је преко 40 књига песама, романа, збирки прича и драма.
Књиге су му превођене на више од двадесет језика и иако је
најпознатији као романописац (Полубрат, Херман, Beatles)
на његову поезију се једним озбиљним преводилачким подухватом мора скренути пажња.
За своје стваралаштво добио је све значајне награде у
Норвешкој. Живи и ради у Ослу.

Изабрао, са норвешког превео
и биљешку сачинио
Марко Вуковић
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Генадиј Алексејев
ЦВЕЋЕ
Цвеће
мирише на сахране
и љубав.
Али оно
ни за шта није криво.
Понекад
са њим засипају ниткове,
понекад га
дарују буцмастим глупачама,
понекад га
краду са гробља
и скупо продају заљубљенима.
Али цвеће
ни за шта није криво.
Оно се не срами
што је Ђордано Бруно
био спаљен на Цветном тргу.
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МОЈА САХРАНА
Моја сахрана је била скромна
ишао сам сȃм иза свог ковчега
с букетом љубичица у руци
дан је био сунчан
на гробљу су певале птице
а гробари су били припити
после сам се напијао на својим даћама
плакао
и урлао глупаве песме
био сам са собом задовољан
зато што сам умро на време.
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***
Да ли сам био крилат?
Или су ми се крила само приснила?
А шта
ако сам их стварно
изгубио?
А шта
ако су заиста
била дуга и бела?
Шта
ако опет израсту?
У последње време
често ме сврбе лопатице.
Али куда да летим?
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РАЗРУШЕНИ СВЕТ
Пужу на коленима,
нешта скупљају
слажу на хрпу.
Шта то, питам, скупљате?
Крхотине, одговарају,
крхотине разрушеног света.
Зар је, чудим се,
свет већ разрушен?
Јао, кажу,
потпуно је разрушен.
То сам и знао, мислим,
да ће га разрушити,
био је превише крхак!
То сам и знао,
да ће га уништити
сувише је био незаштићен!
То сам и знао,
да га више неће бити
превише је био добар!
Пузим на коленима,
помажем у скупљању крхотина
изгубљеног света.
А шта ће вам, питам
те крхотине?
За сећање, одговарају,
за сећање!
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КРАТКОВИДА ЗВЕЗДА
Свиђа ми се
једна звезда.
Гледам је дуго
и понекад
машем руком.
Али она ме не примећује ‒
кратковида је.
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СВАКО ЈУТРО
Свако јутро,
кад отворим очи,
видим прозор
и у прозору ‒ небо.
Свако јутро
оно ме подсећа
да нисам птица.
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ПОСЛЕДЊА НАДА
Човек је обгрлио канализациону цев
страствено се приљубио уз њу
то је његова нада
човека вуку у страну
желе га отргнути од цеви
покушавају га одвојити
од једине наде
човек се одупире
очајнички се држи за цев
не намерава да се растави
од вољене наде
човека напокон одвлаче
заједно са комадом згњечене цеви
код човека је још увек остатак
спаситељске наде
човека некуда одводе
загрљеног са зарђалом лименом цеви
није тако лако човеку
одузети последњу наду
7. 9. 79.
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***
Иконописцу је
успела икона Богородице.
Од среће попио је.
Попивши,
разбеснео се
и пљунуо
у прелепо и тужно Маријино лице.
Пљувачка је цурила низ њене образе
као сузе.
Иконописац је пао пред њом
ничице
и дуго молио за опроштај.
Дете,
ништа не схватајући,
преплашено се прибијало уз мајку.
‒ Не бој се ‒
рекла је Марија
и помиловала Христа
по светлој равној коси.
‒ Не бој се ‒
ујак је мало попио ‒
и ништа више.
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***
Почешем се по глави,
опет засучем рукаве,
опет пљунем у шаке,
опет се примим посла.
Цео живот
у зноју лица
радићу на свом великом делу.
Умрећу
а моје дело ће
остати недовршено.
Сахраниће ме
са засуканим рукавима.
Генадиј Иванович Алексејев (1932‒1987) руски песник,
сликар, архитекта по образовању, један је од утемељивача руског
слободног стиха. Дипломирао је архитектуру на Лењинградском институту за грађевинарство, од 1956. до 1960. радио је
као архитекта, а после као предавач на истом Институту где
је предавао историју уметности и увод у архитектонски дизајн.
Од 1952. године излагао је своје слике и графике, а од 1953.
почео је да пише песме. Почетком шездесетих година неколико
његових збирки појавило се у самиздату, а од 1962. стихове
спорадично објављује у лењинградским часописима. Године
1969. Алексејев је припремио своју прву збирку песама (На
мосту) за коју је, по захтеву издавача, рецензију написао Јосиф Бродски. Књига је “одлежала” код издавача седам година
и објављена је тек 1976. године. За живота је успео да објави
још три књиге песама ‒ Високо дрвеће (1980), Приградски
пејзаж (1986) и Обични час (1986) коју је сам илустровао. Постхумно му је изашло неколико песничких збирки ‒ Ја и град
(1991), Изабране песме (2006) Загонетни анђео (2007), Непознати Алексејев (2014), те роман Зелена обала (1990). Иако
је писао много, дневно и по две-три песме, Алексејев се није
понављао. Он гради песму на апсурду и иронији, на библијском
песимизму и крхотинама историје које се преламају кроз људску
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свакодневницу. Унео је у савремену руску поезију особену интонацију, ритмичност и лапидарност која је назначила нове путеве
руског слободног стиха кога су исписивали или га исписују
значајни песници ‒ Арво Мец, Владимир Бурич, Виктор Соснора, Вјачеслав Купријанов...

Са руског превео и биљешку сачинио
Никола Вујчић
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Владимир Јагличић
РЕЦЕПТИ
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ШТА РАДИМ
Ја преводим са птичијег,
с језерског, с кишног, с биљног,
са свачијег и с ничијег,
са мудрог и с бесциљног.
Са лапавичјег, снежног,
са ластавичјег, с врапчјег,
са окрутног и с нежног,
са сврачјег, с мачјег, с пачјег,
са коњског, с крављег, с псећег,
са уснулог и с бдећег,
с бошњачки непостојећег!
С мелодијског, шкрипиног,
са умиљатог, с језивог,
са храстовог, са липиног,
са брестовог, са брезиног,
са анђеоског, с врашког,
са политробијашког,
с посталим туђим нашког.
Са пакленог и с рајског,
са копненог и с матроског,
са себарског и с царског,
са калфинског и с мајсторског,
са свемирског, с ванвременског,
са пећинског и с племенског,
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са друидског и с библијског,
са шаманског и с питијског,
са родопског и родовског,
и са отетокосовског,
са венског и са генског,
са националшовенског,
с платонски неофитног,
шутнутог, с непрофитног,
скрајнутог, занемареног.
званично неоствареног,
са продатог, са издатог,
и са никада признатог,
са бившег, с упропашћеног,
сумњивог, с неовлашћеног,
са јуродивог, с порочног,
са прадревног и с пророчког.
Са вучјег, с гаталинкиног,
са братског и с небратског,
с природно лепог, шминкиног,
са узничког и с џелатског,
са плочничког и с дворишног,
са роштиљског и с огњишног.
С џунглоасфалтног, с кметског,
с материјалног, с духовског,
с нишански брзометског,
с осамног крика мунковског,
са имеславског, јереског,
са староверског, с ејдетског,
са калуђерског, с јамничког,
завереномолчалничког,
са светачког, основачког,
јасенског, јасеновачког,
с прогнаног, смртнорањеног,
законом забрањеног.

96

С крвноцветног и с гајевског,
са ратног и са неровског.
Не Марину ‒ с цветајевског,
не Бодлера ‒ с бодлеровског.
С познојесењег, с ранојутарњег,
са спољашњег, с унутарњег.
са одбаченог, с презреног,
с крви и меса узетог,
са безданог и с узнетог,
са коштаног и с мезгреног,
са плотског, с метафизичког,
с најзаветнијег, с ризичног,
и са песничкоуклетог.
С усколокалног, светског,
с немањићког и с беговског,
са синовљевског, с оцевског,
с милошког, с карађорђевског,
с монтеверестског, с тибетског,
и српског роднобреговског.
С ука и с уја, с мрморног,
са клонулог и с упорног,
с химеријског и с буновног,
са умљивог и с глумљивог,
из овласти и пропасти ‒
преводим с неразумљивог
у дубљем да се ојасни.
Са изражајног, пребледог,
живота вредног, с безвредног ‒
свуд трепти тајна, велика:
да што опевах преведох
с вама незнаног језика.
Ниш, 2013.
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РЕЦЕПТ
Некада смо је извозили
и живели од робе ове.
Уз добру храну сласно пили,
умакали у њу бркове.
Када протече по венама ‒
оне оснаже прилив крви.
Уз њу је, сигурно, и женама
слађи пољубац био први.
Подсећа ме на дедовину.
Сок ил’ алкохол? Све помало.
Ал’ словенску је медовину
пола Европе куповало.
Ево излаза: то не боли,
за вишу расу прихватљивије.
Рецепт да нас Европа воли ‒
у медовини да л’ се крије?
Ал’ тај су рецепт заробили
у некој шуми или долу.
Сем дијабетес, шта су добили,
кад су прешли на кока-колу?
Покушаш ‒ не знаш. Нешто фали.
До древне тајне да ли умеш?
Сачуваше је пчеле, али
сем зуја ‒ ништа да разумеш.
Жедан сам нечег здравог. Ту се
још надам жељу да не минем:
остаје ми да питам Русе
знају ли рецепт медовине.
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БУДУЋНОСТ
Ко не би Еуропу?
Богатство, и склад односа?
Ко бик, стопу по стопу,
пратим је, јако поносан
на мушкост оних Срба
што, свилену и путену,
посадише је на хрбат
да с њом на Балкан утекну.
Ал’ куд ће њена ножица,
с ципелицама царским,
ко тек збачена божица
кроз предео варварски?
И није ствар до обуће:
до блата што је удави!
Сад видим ‒ није могуће
живети нам од љубави!
Остах туробно загледан
у међе, координате,
у испарења паклена
што нашу везу прате,
у мајку окрутну, Геу ‒
је ли то еуропски?
Немам ја ништа против “ЕУ”,
чвиљи ме суфикс ‒ “ропски”.
Ал’ што ме, и мимо воље,
таква будућност плашила?
Ко да је много боље
робовати под нашима.
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ПЕТАО
Завладао је читавом авлијом.
Корак му спор и одмерен, ко царски.
У своју кресту крви је налио
колико треба за амблем владарски.
Китњасто перје ‒ наставак изнутра
прпошног нечег што је ван плануло.
Тако огласи наилазак јутра
ко да без њега не би ни свануло.
Мало му власти. Више би и боље,
и требало би сав свет да уреди.
Па, кад запева, узлетев на коље,
тако се ори ‒ да дрхте суседи.
Конкуренте је давно поразио:
летело им је перје на ледини.
Све је кокице наше изгазио,
има сва права на харем ‒ једини.
С поштовањем га мотре пас и мачор ‒
ко би рекао да је тако грлат.
Али дојади, напокон. Ем матор,
ем ко да свима заскаче на хрбат.
И оштри нож га већ стиже у хипу,
ал’ не жали га: свој је спокој нашо.
И већ одавно по том се принципу
живи и мре у авлијици нашој.
Таквом се ножу овде не умиче.
Опет се неко попео на трон:
и опет неко с јутра кукуриче,
авлијом влада ‒ ал’ то није он.
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Успели су на пању да смире га ‒
варљива власт га не спаси ступице.
Још му батаци вире из пиреа,
и крилца му се пуше из супице.
МРВЕ
Да ли са срца топим санту,
ил’ оста, синоћ, вишак хлеба ‒
не бих да бацам хлеб у канту:
дати земљино земљи треба.
Бајат хлеб мрвим са терасе,
а голубови, чим примете,
секу крилима ваздух ‒ па се
приземљују, на пир да слете.
Међу собом се гложе, боре,
гутају ману с неба слату,
до залогаја свак би свог.
А кад главице дигну горе,
и спазе ме, на првом спрату,
сигурно мисле да сам Бог.
____________
Мана – по Библији, небеска храна
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ДАВНИ ДАН
Добрици Гајићу (1963‒2014)
За точковима прах ковитла
пут: извирују глог и сремза.
Киша; протутња гром, ко битка
над небом Малог Пожаревца.
Ступисмо на праг шумадијски,
у тај варљиви давни спокој,
Дочекани смо домаћински ‒
сувим месом и белим смоком.
То је било ван кула градских,
хтели смо земљи ми, радије ‒
беше загрљај наш ‒ чист, братски,
овде, у срцу Шумадије.
Све друго ‒ рат у беспоштедном
свету опстанка. Плен ил’ ловац:
бирај, са скалом друкче вредном ‒
странка, новинско перо, новац...
Ал’ зашто још се људи срећу?
Ваљда, моћ смрти да омање.
Ишту подршку пред несрећу,
или духовно одржање.
Ми смо мислили, стазом бољом
идемо ‒ њом циљ не окасни.
Ти у смрт оде својом вољом:
што ‒ нико не зна да објасни.
Сад, предстоји нам вечност дуга,
нељудска, све сем семца смеље ‒
свест каква је то глува туга
надживљавати пријатеље.
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ПЛЕВЉЕЊЕ ЈАГОДА
Јагоде коров прекрио: млечика,
и паламида, и штирак, и боца.
То све на киши мајској увис ђика,
несвесно тражи свог небеског оца.
Стави гумене рукавице шаци,
почни да плевиш ‒ леје: до и од,
све што не рађа из земље избаци ‒
да зарумени, још незрео, плод.
Обрасте засад, ко и тебе коров,
нападоше га, јачи, паразити.
Не дају неба под пречистом зором ‒
што ваља ‒ ваља борбом зарадити.
Поткопај корен нежељени шпаклом.
Плод племенити устреба помоћи.
Коров ће нићи и сам, земним паклом,
где тако тешко зрења се домоћи.
Трудови тешки жељни су порода,
свак строгим путем раста свог да иде.
Јагоде нису могле, од корова,
мада постоје ‒ чак ни да се виде.
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Гордана Ђилас
МОЈА МАЈКА ТЕЛЕФОНИРА У МАТИЦУ СРПСКУ
Моја мајка ме зове у Матицу српску,
Не изговара ни Ало, ни Добар дан
Већ пита да ли је то Матица и
Да ли је ту Гордана
Зове из удаљеног села, негде на самој граници
Према Румунији, давно је заборавила
Брда и долине непрегледног зеленила
Недостатак прашине у ваздуху
Мирис смиља са узаврелог крша
Понекад наврате у сновима, преко реда
Тек да утврде редослед сањаних
Којих је све више на оној страни
И мени се чини да ме с друге стране позива
Да позива нешто велико и моћно и
Према чему осећа само страхопоштовање
А никада је није видела, Матицу,
Нити ће је икада видети, а не знам ни
Да ли је то интересује
Она хоће мене, да ме нешто приупита,
Да ми каже шта је боли, да ме усковитла
И врати на родитељски праг
Док јој ја, с неког другог прага
Вичем у слушалицу
Ја сам, мама,
То сам ја, Гордана
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СЕДМОРО
Мајчин глас се одскора променио
Ништа није остало у њему од
Звонког бруја младости нити од времена
Пуне снаге. Није ни обојен самоћом
На њеном лицу нема њених трагова
Виђам их на неким другим лицима
Која скривају несагласје с унутрашњим животом
Налик на особењаштво
Ништа на њеном лицу не крије ниједну тајну
Оно је у складу с оним што говори
Хвали се однедавно како тренутно није сама
У тврђави коју чува
Од пропадања и заборава
А једино на њој не уме да види пукотине и паучину
Који је постепено нагризају
Да, донела је у хладан јануарски дан
Шесторо тек излеглих пилића
Радосно ми саопштила како јој је пуна кућа
И како би волела да дођем, да их обиђем
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БАГРЕМ
Кад у пролеће процвета
Пробуди безброј
Замагљених сећања
Оцвао и олистао, кад давно је већ
Рано априлско зеленило испунило
Смислом простор
Препознајем га у оном који се
Давно угнездио, у раном детињству,
А ја, мала, знам му
Све бубице, распоред цветова
На танкој и савитљивој куцавици
Крошњу у рано јутро
Или у касно поподне,
Како оживи када падне киша
И коју страну највише воле пчеле
И тај мали свемир, остављен малој мени ‒
Било је краљевство
Које не повратих никад више.
Данас, с прозора,
На благој удаљености,
Ја сам тек неко ко
Препознаје његове обрисе,
А не слути откуд се,
Након толико година, то
Велико, нарасло и неугледно дрво,
’Рапавог стабла
Нашло ту, надомак очију
И надомак
Болне нелагоде
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КРИЛА
С вечери су се огласиле сенице
Мало јато косова гнездило се
У оближњим крошњама, а сунце
Неумитно журило иза брда
Природа се, у унутрашњем реду
И некако удаљена
Спремала на још један починак
Ништа од мојих речи
Није допирало до ње
Док су ми на рукама, непомична
Лежала два крила са којима нисам знала
Шта да учиним
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БЕЛА ОРХИДЕЈА
Понекад се разговор заврши на начин да гледамо
Однекуд донету, белу орхидеју
Постављена на средини ниског стола
Онемогућава да саговорника видимо у целини
Њена љупка лепота, удружена с нежним
Крепосним латицама, помало одсутним
Залуталим у висину
Учини цео простор пријатнијим
Дишем изненадну благост са жељом да је
Што дуже задржим у погледу
Она чини да други део саговорниковог бића
Утоне начас у сенку
То је увек прилика да искорачим из простора
У којем обоје обитавамо
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ЖУТИ МАК

За Стелу

На граници смо, између два света,
У тишини, свака за себе, оставиле
По нешто од оног што смо могле
Да поделимо са неким, верујући
У могућност да се неке жеље могу изразити и на
Овакав начин.
Даље се није могло
Могло се само назад
И док си прилазила замишљена
Месту које смо напуштале неугледним путем
Који није обећавао ништа
Нити остављао могућност
Да се нешто домисли или домашта
Цветао је на самој обали Егејског мора
Окренут према Атосу
Однекуд залутали жути мак
И он ће ноћас, у руци онога који долази
Да ми пољуби, у мислима, уснуло чело,
Осванути ускоро и крај твога узглавља
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РУКЕ
Обе су руке у том
Неочекиваном јутру
Заспале уз Tвоје непомично тело
Ево, ту сам, говорила сам немо
А све и да сам могла погледати
У ту моћну силу
Која ме је приковала за магнет
Којим је зрачило твоје тело
Био би то поглед на твоје руке
Које си заборавио
Када си само устао и отишао
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СВРАКЕ
Нарушиле смо тишину зимског поднева
Уобичајеним поздравима и питањима
Свака из свог дворишта
Утом су се у причу умешале
На оближњем дрвету насељене свраке
И више се није могло разговарати
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Душан Мијајловић Адски

НЕКА МОГ ПРОЛЕЋА
У МОЈОЈ АВЛИЈИ
Не желим да ме газе ко блато
И развлаче са гађењем по путу
Ни ноћ тмушну која завија
Попут керуше над мртвим окотом
Не желим да ми у птичја гнезда
Ни осиони ни докони завирују
Ни у мојој детелини недужном зецу
Било чији керови тело да растржу
Оно што посејах нека је моје
Што не урадих нека је моје кајање
Нека мог пролећа у мојој авлији
Нека белог трња у мојој ливади
И мојих црних крава у дану белом
И белог млека невољама да пркоси
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КАСНО ЈЕ ЗА ДРУГУ БОЈУ ТКИВА
/глоса/
...
У телу моме живи страшни паук
што сише мозак, срж и крвцу свежу;
у души ‒ сутон, и у њему јаук: ‒
то пишти ласта, спутана у мрежу…
/Велимир Рајић ‒ БАСНА О ЖИВОТУ/
Стисло се срце у гробном мраку,
глас би се радо изнедрио у јаук;
отписујем милосрђе и наду сваку
у телу моме живи страшни паук.
У инат судњем часу имам мерак
за речима што ме са судбом вежу.
Нека цркну слутње, и овај мрак
што сише мозак, срж и крвцу свежу.
Ја ти драга моја тек помало дишем ‒
плете своје мреже проклети паук.
Док редове ове са муком ти пишем
у души ‒ сутон, и у њему јаук.
Касно је да ишта изнова пожелим ‒
изгубих битку ‒ слутим хумку свежу.
Веруј ‒ јаук свој с тобом не делим ‒
то пишти ласта, спутана у мрежу.
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ДОВОЉНА ЈЕ МРВА СРЕЋЕ
И наједном засиви
као прегорело је све,
а све живи!
/М. Настасијевић ‒ СИВИ ТРЕНУТАК/
Ја у свом сивилу
Од олујног облака сивљи
Као у инат мени
Оне и Они
Гмижу
Као никад живљи
У хаљинама и смеху
Знам
Рањив је
И тај свет у покрету
И знам
Сам морам ишчупати
Стрелу на ме одапету ‒
И лист се сиви
Гране своје држи...
Још би да поживи
Зов чујем
У ветру што ми лице штипа
Нисам једини у непокрету
Ту је и липа
Која леђа моја држи ‒
Једном да и ја будем бржи
Од несвестице
Срећан што не падох
Пред очима дивова и сиће
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Захвалих се Господу јер спознах ‒
Довољна је мрва среће
Да се усрећи људско биће

ВУК САМОТЊАК
вук сам
самотњак
урлик свој
намењујем
планинама
и обронцима
храстовим
и буковим шумама
непристајању
на ропство
и
вама
занемелим
страхом
сатрвеним
вук сам
самотњак
ал’ страх
и стрепњу
не сејем
једино трајем ‒
не лајем
урлик је
реч моја ‒
у име нејачи
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Дејан Бабић
И ТАМОМ
јака ноћна киша је све што сада имамо
у собном оку.
ова ноћна киша је немушт што у уситњености
лако просијева.
све што имамо је мјесец уклоњен у
прохладну претпоставку.
све што је бритко наслутиво
и раслутиво.
јака ноћна киша
најјача,
затим јака као птица.
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15 СТИХОВА
поезија дише у оној плавој граници
без границе.
дан
се повлачи по пустињи простора
и огледа се у вранама,
у припитомљеној кишници баре
огледа се у нокту дјетета које ћути
у преполовљеној ријечи над тезгом
у папиру што је разобручен за вјетар,
огледа се у тихим неримованим вранама
у игривости сјене
у одледивости.
поезија дише
са даном
некаквим даном.
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КАО ПУТ
све те цесте што се одлијевају
у пунину, или у њену смјењивост.
сви ти олакшали бродови што плутају
над дубином, над старом дубином.
све те цесте што глатко попримају
гест змије...
све цесте што нас објављују
у пространим малим ријечима.
све те цесте што се одлијевају
у пунину, или у њену запитаност.
сви ти бродови
који су закашњели мит.
све путање
од тихог сребра.
све те цесте што се немирно одлијевају
у пунину, или у њену кротку
смјењивост.
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МОЖДА. СУНЧЕВИ
сунце које се данас безимено пробудило
на земљи.
сунце је данас бистра наука орла
и млађег камена.
сунце над простором,
над изблиједјелим бетоном
над рукама које пљешћу врански
над рукама које пљешћу рисовски
над смијехом који је питка језичка грешка
над простором
од неке танане неутрнулости.
сунце које се данас
пробудило
на земљи
на огледалу олука
на длаци пса
на неком несјећајућем
подрумском прозору.
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И ОНИМ СТАРИМ ЈЕСЕЊИМ
јесен са својим тихим омноженим гранама
што су фини предзнак ваздуха
тек твог ваздуха.
јесен са својим немуштим одраслостима
са сваким кораком
над листом копна.
јесен
са својим омноженим гранама
са свим твојим малим пристизањима
у опори језик
у мазни језик
у језик земље што је тек витка.
јесен је оно
што ћеш трошно разјашњавати
и безрезерван
искипити
као наговор воде ватри
као дах двије предалеке птице.
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ОНЕ ТЕРАСЕ
густе терасе на зградама су наша будна
и потмуло захваћена
висина.
наши одлетјели погледи су
инфинитиви од стакла,
посвијетљени мириси од несумњивости,
обновљене птице од постсуздржаности...
густе терасе
са женама
са прашњавим креденцима
са суптилизацијама вјетра.
наши погледи
наши простори
наши погледи су рикошети добровољног свјетла
погледи, трептаји.
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МЕЛАНХОЛИЧНО ЧИТАЊЕ ИСТОРИЈЕ
(О поезији Ђорђа Сладоја)
Ниједан песник, ниједан уметник нема сам
за себе целовито значење. Његов значај, оцена
његовог дела јесте оцена његовог односа према
мртвим песницима и уметницима. Јер не можете
га самог оцењивати; морате га, ради контраста
и поређења поставити, међу мртве. Мислим да
је ово принцип естетичке, а не само историјске
критике. Нужност да се он саобрази, укључи, није
једнострана; оно што се догађа када се створи
неко ново уметничко дело је нешто што се у исти
мах дешава и са свим уметничким делима која су
му претходила. Постојећи споменици образују међу
собом један идеалан поредак који се модификује
увођењем новог (уистину новог) уметничког дела.
Постојећи поредак је потпун све док се не појави
то ново дело; а да би се одржао ред и после новине
која се наметнула, читав постојећи поредак мора
да се макар и најмање измени; и тако се односи,
сразмере, вредности сваког уметничког дела поново
саображавају целини; а то представља уклапање
старог и новог. Свако ко се сложи са овом идејом
о поретку, о форми европске, односно енглеске
литературе, неће сматрати неоправданим да
садашњост исто толико мења прошлост колико
прошлост управља садашњошћу. А песник који је
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овог свестан, биће свестан великих тешкоћа и
одговорности.
Т. С. Елиот: Традиција и индивидуални таленат
Са именом Ђорђа Сладоја срео сам се пре више
од четврт века у необичним околностима. У то време
проводио сам једну дугу јесен осаме у морачким планинама и, неким чудом, десетак месеци редовно
добијао Књижевне новине. Никада нисам сазнао
чијом заслугом. У неком од тих бројева, једне ноћи,
уз петролејку (Поново је палим / И у сузном сјају /
Видим моји драги / С Христом вечерају) прочитах
песму „Косидба Ченгић луга”. Ова песма је дахом
неке исконске сете окадила кућу и оно вече; својим
тоналитетом, језиком и атмосфером сабрала и осмислила многе вечери празничне и претпразничне,
озарила лакоћом и снагом певања и подсетила на
трагове минуле сете. Све у сненом бунилу: будим
се у зноју лица свог... Као да је овом песмом родна
кућа осведочила и утемељила неко унутарње освећење, па сад и она може у сонет, у светлост поезије.
Знао сам да, овим открићем, песника и његово песништво уткивам у биће куће, а кућа бива честицом
поезије, те да ћу име песника запамтити.
Првом приликом у Београду сам пронашао неколико Сладојевих збирки, које су ме увериле да сам
на трагу новог, изузетног песништва. Доцније сам
у његовим песмама наишао на топоним Залом и схватио да је онај мој Залом у Љевиштима исти онај Залом
од Невесиња, који су неки моји давни преци овамо
донели; да има и река Заломка, те сам, путујући његовом поезијом, једним делом путовао и трагао за
реком понорницом властитог трајања, за њеним
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извором, реконструишући путање којима су пре
двеста-триста година одонуд добегли моји стари.
Да би се симболи и знамења додатно испреплели,
нашао сам да је у електронској адреси Ранка Поповића, једног од приређивача антологијских избора
Сладојевих песама, опет именица Залом.
Сладоја сам потом упознао у Клубу књижевника,
позних осамдесетих прошлога века. Доцније смо се
сретали сваке друге, треће или пете године ‒ оним
ритмом којим су његове збирке излазиле ‒ настављајући разговор онде где смо га неколико година раније
прекинули, и већ бејах навикао на његово песништво
као на једну од чињеница на основу којих овај свет
и даље опстаје у сфери Логоса, необавезно одгонетајући магију његове лирике.
Свака нова Сладојева књига била је мој скривени
празник или, да се послужим Борхесовим изразом
поводом Р. Л. Стивенсона, један од облика среће.
И чим бих отворио нову збирку, видео бих да је у њој
макар једна трећина антологијских песама. Али како
је време одмицало, и када бих након извесног времена поново посегао за истом књигом, закључио
бих да су и оне, које у први мах нисам препознао
као такве ‒ такође антологијске.
Са сваком новом свеском овај песник је доносио
аутентично виђење, пре свега, наше историјске судбине, приређујући ми нестварне радости јер сам разумео
да у моме видокругу постоји песник, аутор песама
које бих сам желео написати. По законитостима
неког вишег реда, његове збирке су долазиле као
с неба, приређујући ми личне празнике и „мала
васкрсења”, увећавајући мој лични избор српског
песништва. С друге стране, радовао сам се лагодном
унутрашњем одахнућу знајући да је „моје” најбоље
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песме написао неко кога познајем, неко ко је мој
савременик.
Ако занемаримо незналице, „младе критичаре”
и „гатке бабе Милке” ‒ о Сладоју се писало и сувисло
и добронамерно и мудро, али мени се чинило да је
све то непотпуно, па чак и у оним случајевима када
су посреди били најбољи текстови о његовој поезији.
Ти најбољи текстови нису се усредсређивали на оно
што је у овом песништву суштинско, а неухватљиво.
Зато бих се изнова тешио читањем Ђорђових песама,
те сам многе запамтио и вазда их могао казати наизуст. А када од једног песника знате неколико
песама, то је, чини ми се, пут ка највишем степену
разумевања.
Говорио сам његове песме, понајвише себи и
пријатељима, приватно и јавно ‒ од Београда до
Хиландара, од Хиландара до Залома, а од Залома у
свим правцима ‒ на север, запад и југ: од Савине
до Требиња, од Требиња до Пребиловаца а оданде
до Гацка равна и Мљетичка славна, под Савиним
куком на Дурмитору, међу песницима и свештеницима; међу ратарима, дрвосечама и косцима;
међу ратницима, гусларима; међу себрима и властелинима; међу књижевницима, журналистима и
шпијунима; међу војницима, чобанима и брђанима:
од Дурмитора до Мркоњића, а одатле до Торонта и
Детроита, ... од Детроита до Велике реке и Мексичког
залива, па назад до Њујорка или, како наши збораху,
до Навијорке, па опет у Морачи ‒ уз косидбу и вино
или на племенском скупу.
Нестварна је лакоћа с којом су слушаоци свих
узраста и образовних сталежа усвајали његове песме.
Они су их примали као жедан бистру и хладну воду,
као што се хвата дах или удише рески планински
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ваздух. Као кад вас запљусне чудесна музика коју
апсорбујете целим бићем и у вама остаје заувек. Не
треба посредника између слушаоца и његове песме,
и по тој особини његово је песништво најсродније
Његошевом и у непосредном је дослуху с душом
целог народа. То је отуда што се његове песме памте
без напора, као да су већ уткане у бићу сваког слушаоца. „Зашто се ‒ оправдано се пита један од Сладојевих тумача ‒ Сладојев стих тако дубоко засијеца
1
у душу.” Оне се лакше примају него псалми, природније него молитве за сву поскитану браћу, а све
који су се од себе и свога корена одвојили и себе у
свету загубили у белосветским трицама и кучинама. У
Залому уморни косци ’оће још једном да чују ону О
праведној води и врелу Јавичу; под гордијем Дурмитором, то једнако траже и пјесници и војници, ’оће
ону пјесму да имају при себи и да је један другоме
казују у рововима.
Ако је, по мишљењу филозофа Ла Кана, меланхолија почетак филозофије, могло би се једнако рећи
да је и ‒ почетак поезије. На том почетку, који је и
свевремен, преплићу се магично и реално, слутња
и привид са свакодневним, конкретним, збиљским;
историја и мит. Зато ме је упорно нагонио наум да
дубље проникнем у природу овог певања и по могућности макар донекле одгонетнем тајну Сладојева
песништва.
Неко је већ нагласио како песмама Ђорђа Сладоја није потребно тумачење и да их је најбоље и најсврсисходније тумачити њима самима. Читао сам
их на прескоке, на одморке, понекад само помало, као
1

Р. П. Ного, Туга рацка; Ђорђо Сладоје, Горска служба, Графомарк, Лакташи, 2010, стр. 207.
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горак мелем од неке бољке сродне оној песниковој,
оној из „Тридесет треће”, где
Скамуче моја душа и скичи‒
У потпаљеној букви куна.
Чујем: у корењу раде рила,
Уместо срца ‒ глуво клатно.
Ветар ми кида прах са крила
И стреса прво лисје златно.
Капљу лагано ко са стреха
Ноћи и дани тридесет треће.
хвата се иње од мог смеха,
и леденице око свеће.
Бивам све мање овоземан.
У ведром ништавилу мисао цвркне:
Сваки тренутак као неман
По гутљај мога живота сркне.
Нечујно копним ‒ нема лека,
Нити љубави смртоносне.
Тек ретка капља чаробног млека
Кане у дане жалосне, посне.
Испијао сам тај горки мелем онако како је настајао, из збирке у збирку, враћао се, читао тумачења
која су се (мање или више) дотицала оног суштинског,
али је у сваком изостајало НЕШТО, оно нешто што
Ђорђову поезију чини особеном и јединственом у
овом времену. То нешто је у мањој или већој мери
у свакој Сладојевој песми, и неки будући истраживач
који буде желео да постави основе за тумачење Сладојева песништва, мораће ићи од збирке до збирке
‒ песму по песму.
Нема сумње да Сладоје живи своје песништво,
и по томе би се могао сматрати анахроном појавом.
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Али није ли М. Хајдегер пре више од пола века насловио један есеј, о Хелдерлину и Рилкеу, Хелдерлиновим стихом Песници у оскудно време! Данас сам
склон уверењу да је свако време за истинског песника
оскудно. У чему? У смислу. У суштаству.
Сладоје се јавља у време националног пораза,
у доба прикривеног планетарног помрачења. Да
употребимо Хајдегеров израз ‒ запевао је у поноћ
Светске ноћи. Отуда је Сладоје песник превасходно
националног, али и светског бола, а његово песништво
носи јасан траг светости. Он пева о српском националном удесу овде и сада, али и кроз сва времена,
подразумевајући оно што се десило, водећи неку
врсту (прикривеног) дијалога како са временима
прошавшим, тако и са оним што је рефлекс тих времена. Он води дијалог са историјом и националним
епом (Филип Вишњић, Тешан, Милија), али и са својим
лирским претходницима, па је отуда и његова поезија
у свепрожимајућем узајамном односу са песничким
наслеђем од националног, али и универзалног, значаја.
У оној мери у којој је његово песништво ослоњено
на баштину, проткано песничким наслеђем, као и
по начину на који је та узајамност остварена у његовом песнштву ‒ Ђорђо Сладоје спада у националне
песнике првога реда. С друге стране, онолико колико
је Сладојево песништво прожето скепсом у односу
на све вредности што их потврђује национални еп,
толико је и њихово потврђивање; онолико колико
је његово вјерују прожето најдубљом сумњом, толико
је и дубоко освећено чистотом језика, охристовљено
најдубљом вером.
Сладоје није мистик, али доходи до самог руба
тајанства, до руба бездана који твори сама историјска
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збиља, само је наговештавајући; вирне ка тами оностраног препознајући га у овоземном, претварајући
тај доживљај ‒ предосећај, слутњу, профетизам, у
магијску чаролију језика. Његове песме потресају
сȃм корен, из њих бљецка живи, насушни језик као
само Биће, као Бог. Мало је песника чији је језик тако
жив и чист, а доживљено тако убедљиво и снажно
као у Сладојевим стиховима. Рима је неусиљена,
ненаметљива, природна и складна, и као да се његове
песме саме од себе пишу и додају једна другој.
Песничка слика је исказана најлепшим савременим језиком, те нема потребе за кованицама, а посебно не за туђицама, као ни за архаизмима. Уосталом, и
када их користи, они постижу пуну функционалност
и у свеколиком језичком цветнику делују као драгуљи:
Да оно с ћуприје јакоже с моста,
упишем мирно у губитак
И у футролу вратим свитак.
За стварну слику и јасну мисао језик насушни
се показује довољним, па је у сфери језика и певања
као онај митски краљ који, чега год да се дотакне,
све претвори у злато. Ако је набрајање топонима,
биља, ређање догађања, ако је то само низање слика
‒ то у његовом случају постаје сама светлост поезије.
Нема у њој малих и великих тема: све су једнако
велике; његова песничка слика нам казује да је
песник проникнуо у божанско порекло призора о
коме пева: Звоник у маховини, сасуде у лишају...
Храм је Господњи у ономе који га гледа, а Господ
у језику којим нам све то саопштава.
Сплићући венац од имена лековитог биља и речи
скрајнутих са видика или затрпаних наносима ововременог језичког муља, као да неком, само њему

134

знаном магијом, проналази златнике и показује их
на монашком длану као невидимо чудо. Тим језичким
венцима нудио је песме ‒ мелеме од чемера и јада,
од онога што је бол историјског трајања.
У савременом српском песништву нема таквог
гласа нити таквог трагично-елегичног тона (самује
моја душа и цичи / у запаљеној букви куна). Извлачећи најфинији звук, он проналази најтананији нерв,
најсуптилнију нијансу, којом сеже до искона чувства,
до најдубљих тамнина бића ‒ као да његовом поезијом пролази ехо неке жаловне јеке столећа и, певајући
о националном поразу, он дотиче општељудски удес,
а његов лирски субјект носи присен вечног, свечовечанског бола. У његовој лири певају сва поколења
српског језика кроз векове, а он је онај што је марљиво
процедио сету нараштаја и оног меланхоличног и
трагичног доживљаја света.
Сладоје синтетизује најлепше и најбитније из
српског песничког наслеђа у алхемичарској лабораторији ретког дара, да би до читаоца дошао звук
његове чаробне фруле, по чијем звуку се може толковати удес и судба српског племена. Сугестивне
су и снажне песничке слике његовог песништва,
уклопљене и у сталном дослуху са оним што је у
епском песништву препознато као највиши облик
певања. Својом поезијом Сладоје је и профет и проповедник и Јеремија српски у пустињи који диже
глас свој Господу, и обескућени племић и себар и
ратник, и критичар и рибар... Једна, али права, реч
у његовој алхемији спаја тренутно безнађе и мит,
далеки догађај у једну згуснуту метафору набијену
значењем и слојевитошћу. У песми „Сестра”, коју
су темељно разматрали моји претходници, то је бор:
Враћа прстен бору, неће дар од бреста.
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Именица бор, јасно је, доводи сестру у контекст
Косовке девојке (Јао, јадна, уде ти сам среће! / Да
се, јадна, за зелен бор ватим, / и он би се, зелен,
осушио.), која међу мртвима и рањенима тражи тројицу косовских витезова, од којих је један њен вереник,
Милан Топлица, други кум венчани, Косанчић Иван,
а трећи је ручни девер, војвода Милош. Овде је та
Косовка девојка сестра Сенка, која:
... нема другог руха ни мираза
Осим наше патње, туге и пораза.
Она је сада ововремена, „модерна”, Косовка која
чува дах огњишта и дома, она је и монахиња Јефимија,
која
при звезди крвавој
на дар манастиру везе први завој.
Иако је Сладоје песник ироничног дискурса, ваља
истаћи да је његова иронија осенчена меланхолијом
колико и његов хумор: фрула Сладојева јечи кроз
лугове српске Аркадије, али су радост, сета и бол
у томе звуку нераздељиви. Он је пронашао златну
жицу између Старца Милије и Војислава Илића и
исплео од ње аутентични национални еп, али не само
гуслама, већ и лиром.
Као у оном стиху који упућује на Бранка Радичевића и његово лисје које доле веће пада, Сладоје
увек подразумева свеколико песништво, али пре
свега национално и све што је предмет тога певања.
Судбинске тренутке националне историје, предања,
митологију, целокупну епику и јунаке те епике; славне
и оне мање знане ‒ песник држи на окупу или у свом
тематском видокругу, и ствар је згоде само када ће
они засјати у неком стиху ‒ истакнути у контрасту
са невеселом садашњицом.
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С друге стране, понекад је довољна само једна
права реч која песми, потом, да неочекиван контекст,
прошири поље значења отварајући нове асоцијативне
низове и значењске слојеве. Примера ради, осврнућемо се на једну од новијих Сладојевих песама под
насловом Преко Дрине:
Целога сам века вирко преко Дрине
Отуда из Босне као из сепета.
Сепет је овде кључна реч која проширује асоцијацију и лирском субјекту даје нови, шири контекст
у коме он (лирски субјект) персонификује националну
трагедију у целокупном историјском трајању. Реч
сепет памтимо из Андрићевог романа На Дрини
ћуприја у сцени која описује данак у крви и одвођење
деце, (утоварене у сепете, на коњима) преко скеле.
Лирски субјекат наједном персонификује националну
повест, он постаје то стабло, та вертикала или, како
се то понегде каже, axis mundi. Он сада персонификује
можда најтрагичнији део српског племена, онај преко
Дрине. Тако се речју сепет отвара нови слој, нови
хоризонт значења, у коме се асоцијације усмеравају
ка оном правцу где су Ђорђови духовни (а и крвни)
претходници уронили у најдубље узроке националне
трагике. Тиме се поље асоцијација проширује до
најдубљих тамнина историје да би се, идући даље,
ширило до метафизичких, универзалних значења.
У следећој строфи песма добија изразит иронијски заокрет:
У Mали Зворник ко у Јерусалим
Кад најзад банух све се у стид стину
На ћуприји кличем на мосту већ жалим
За нечим што навек отиде низ Дрину
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Сладоје овим стихом отвара нови видокруг
значења, постављајући истовремено и једну иронијско-трагичку паралелу: У Мали Зворник ко у Јерусалим, то јест Свети Град Божији где је рођена
Црква Христова у дан Педесетнице, када је Дух
Свети сишао на Апостоле. Од Апостола је из Јерусалима раширено јеванђеље и целокупно Божанско
Откривење, оно Откривење које је Бог раније најављивао и делимично откривао преко пророка. Доводећи их у везу, Сладоје релативизује удес у коме
је затечен песнички субјекат јер се, ето, Мали Зворник
јавља у улози места вечног спасења, да би већ у
неколико наредних стихова све добило потпуни
обрт и метафизичку тежину, чиме песник сеже до
универзалног, наднационалног, свељудског.
Сладојева песма се понаша као кристал и сваки
залазак у следећу строфу је поглед на нову брушену
површину, која нуди сасвим неочекиване светлосне
ефекте. У завршној стофи, у којој је сада лирски
субјекат у обрнутом смеру – из „земље обећане”
ка постојбини стиже се Хароновом барком, а онај
завичајни свет из кога је гледао „земљу обећану”
сада је Хад, где се још само Каракај бијели. Стиже
се, дакле, у свет мртвих, у мрак, у нигдину, у ништавило, у непостојање. Овако ефектан крај, запечаћен
парадоксом, достојан је једног Хелдерлина или Рилкеа,
што Сладоја представља као песника највишег
формата.
Понекад се чини да је Сладоје своје златно перо
спустио у дно оног тамног андрићевског језера, у коме
се нико не огледа, у језеро црне жучи, црње од самог
туша, и на орфејевској лири извукао онај печални
звук који удара у дно најдубљег, најскровитијег
душевног дамара, до најдубљих значења језика.
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Он је завирио до саме суштине бића, суочавајући
га са самим собом или најјаснијом сликом сопственог
пораза или, ако хоћете, своје суштине. Управо ово
песништво у српском језику има ону тежину какву
у немачком имају Хелдерлин и Рилке и управо се
на овом примеру може најочигледније сагледати
она Хајдегерова мисао о уметности као светом огњу
и месту где стварност сваки пут изнова поклања
човеку свој дотле скривени сјај да би он у тој јасности чистије видео и разговетније чуо оно што се
обраћа његовој суштини.
Из ове поезије происходи да је само пораз оно
на шта се може рачунати да би се досегла она највиша тачка Богопознања или самоспознаје, којој
тежимо да, како каже песник, примимо венац и
хостију на чаробном брегу од костију. Ваистину
нема такве лире ни таквог тона у српском савременом
песништву, па богме ни у новијем светском.
Иако би се Сладојеви стихови понекад могли
разумети као пророчанства, његов песнички исказ
је обојен најдубљом самоспознајом у коме препознајемо сету предака и гнев поражених витезова, а он
је само неко ко о томе бележи чрте и резе остављајући најоскудније трагове о свету пропалом, неко
ко је остао и без крова и без темеља.
Као да не знам и без њега
Да сам крвава гука снега,
Ловац на капи, трину словну,
Соха и стожер свакоме говну,
И нагорели криви торањ,
Несталог света подупорањ.
Као у оној библијској, по којој нигде није пророк
без части осим у постојбини својој и на дому својему,
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и у Сладојевом песништву песник је неко ко је понајвише понижен и одбачен управо међу ближњима:
Гледају ме ближњих очи од сплачине
Док умрли зову из карамрчине
У којој се шума мучи да прохода
А душа да појми шта шапуће вода
...............................
Изгледа ми да сам доспео у Томе
А пошо сам теби, доме, светли доме.
После Војислава Илића („Маскенбал на руднику”)
Диса („Наши дани”), Светислава Стефановића (на
пример, сонет „Смрт”), Симе Пандуровића (на пример,
„Светковина”), ево и Сладојеве дијагнозе „наших
дана” (или векова), која је уједно и препорука за
успешан опстанак у „друштву”:
Сагни се ‒ и бољи су ‒
Неће ти пасти круна
Напипај и ти сису
У воњу прљавог руна.
Проваљај се у блату,
Осети родну груду:
Замркни у разврату,
А освани у блуду.
Нека и с твојих шака
Прокапа траг по снегу.
Сркни домаћег мрака,
Скљокај се у балегу...
Па да те сред брлога
Најзад приме за свога!
У овој и сличним песмама Сладоје је најближи
ономе што се означава као ангажована уметност,
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у овом случају песништво. Његов песнички исказ
је оштар и јасан, песников однос одређен, а дијалог
с невеселом савременошћу изведен до краја ‒ али
то га не лишава осећања да пева по налогу више
силе, по нужди свога времена, сажимајући векове
у стихове као комадиће поломљеног зрцала у којима
се огледа суморна савременост песникова ‒ упућујући на вечни усуд или „вечно враћање истога”.
Али ни песништво, иако последње уточиште
витеза-анахорета, није довољно да се макар привидно
залечи рањена душа или макар делимично искаже
оно што се има рећи, јер је, окрени-обрни, залудан
посао: А види селе чиме се ја мајем.
У Београду, о Огњеној Марији, 2015.
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СУДБИНСКИ ПУТОКАЗИ У ЗБИРЦИ ПЈЕСАМА
НА КАПИЈАМА РАЈА РАЈКА ПЕТРОВОГ НОГА
РЕЗИМЕ: Опште је позната чињеница да је сонет као
пјесничка форма (и у строгој сонетној и у несонетној форми)
у значајној мјери присутан у поезији Рајка Петровог Нога. О
Ноговим сонетима су посебно писали Милош Ковачевић, Драган
Лакићевић и Никола Грдинић свако се на свој начин осврћући
на њихове формалноструктурне, стилистичке и књижевнотеоријске карактеристике, али су само кратко и успут помињали
једну веома специфичну и једино код Нога присутну на први
поглед несонетну врсту сонета, а то је крстолики сонет, односно
Сонет крстоносац како му је пјесник дао наслов.
У овом раду се ми бавимо могућношћу читања Сонета
крстоносца тако што ће се он за потребе анализе, наравно и
за потребе читања, условно речено превести у класични сонет
са два катрена и двије терцине.
Кључне ријечи: сонет, катрен, терцина, сонетна форма,
Сонет крстоносац

Најзначајнија имена српске науке о књижевности
су писала о поезији Рајка Петровог Нога проналазећи
у њој поетскометафоричне слике младалачке побуне,
предачког искуства и лирску молитвеност сложене
у различите поетске форме од слободног и везаног
стиха до сонета. У откривању нових значења и преслагању алегорија и симбола најмање су помињане
и анализиране слике које су израњале из свијести
која се нужно профилисала у преломним и судбинским тренуцима из историје српскога народа. Те
поетске слике као пратиоци судбинских историјских
мијена и трагичних народних судбина су у Ноговој
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поезији добили универзалне вриједности које се могу
посматрати и као својеврсна парадигма борбе за
слободу која код Срба траје вијековима. А борба за
слободу и трагика српског страдања своје истинске
и поетске, и суштинске димензије на веома специфичан, рекло би се јединствен начин добија, у Сонету
крстоносцу, тој необичној и надасве оригиналној
поетској форми која је можда и централна пјесма
у збирци пјесама На капијама раја. Та задивљујућа
крстолика и у огледалу загонетно преломљена форма
са несвакидашње распоређеним катренима и терцинама и формално, и поетски симболично нашу
српску судбину и сан о слободи у поетској руковети
На капијама раја распоређује у простор и вријеме и
хоризонтално, и вертикално, од истока паке до запада, а онда и од човјека до Бога, од илузија до истине,
од трагедије до узвишења, од трена до вјечности.
Овај Ногов сонет, Сонет крстоносац, је по свему
судећи и формално oстао још непрочитан. О њему
се у анализама Ногове поезије само успут говорило,
али се он није ишчитао, па самим тиме није ни
анализиран.
У бриљантном раду под насловом Графостилематичност Ногове поезије (ЗБОРНИК РАДОВА, 2011: 229)
Милош Ковачевић говори и о правим сонетима, и
о несонетним Ноговим сонетима и каже да би тим,
несонетним сонетима требало „додати и калиграмски Сонет крстоносац из збирке На капијама раја
(НОГО, 1996:19) који нема ниједну иманентну структурну сонетну особину, осим што га наслов у сонет
укључује.” У фусноти број 3 се Ковачевић у овом ставу
наслања на став Николе Грдинића који (ВИДИ ГРДИНИЋ
2007:28) каже „А Рајко Петров Ного написао је Сонет
крстоносац, тј. визуелну песму у којој је речи сложио
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у облику крста. Сонет је само име.” (ЗБОРНИК РАДОВА,
2011:229)
Сонет крстоносац помиње и Драган Лакићевић
у расправи Геометрија сонета гдје стоји „Графичка
игра Сонет крстоносац опет сведочи о песничкој
концепцији, или о самосвести уметника. Рајко Петров
Ного, графичким приказом сугерише координатни
систем свог песништва ‒ правце и просторе песникове
националне мисли. Појмовник овог необичног сонета
‒ крста с водоравним и вертикалним симетралама
историје и судбине, тематског и просторног света
‒ распоређује песничке елементе на начин својеврсне
философије композиције.” (ЗБОРНИК РАДОВА , 2011:81)
Уз сва уважавања наведених ставова ми мислимо
нешто другачије. Сама потреба логичног читања,
потреба откривања језичког смисла и разумијевања
прочитаног у складу са синтаксом језичког исказа
нас тјера да овај сонет никако не доживљавамо само
као поетску игру, или као вјешто смишљену калиграмску форму, него као прави сонет, додуше прекомпонован у симетрични пјеснички координатни
систем као посебан одраз наше националне судбинске парадигме. Дакле, и овај калиграм, Сонет крстоносац, мора имати, и има своју јасну синтаксу и
семантику. Има свој почетак, своју прву ријеч, а онда
и свој крај, и своју семантику.
Ево како би се након пажљивог читања и нужног
разумијевања цјелине, наравно због лакше анализе,
али само за тај тренутак могао Сонет крстоносац
преобликовати, односно вратити у класичну сонетну
форму из које га је пјесник, а у то смо више него
убијеђени, превео у крстолики калиграм у чијим
квадрантима се попут оцила наслућују остали сонети
из поетске руковети На капијама раја.
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СОНЕТ-КРСТОНОСАЦ

Од Косова
Усправно
У време
У вечност
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У висину
До великогa покоља
Стрмоглаво
У јаме
У дубину
Од Чарнојевића
Водоравно
У простор
У туђину
У даљину
У овим катренима и терцинама које смо из крстолике за тренутак вратили у стандардну сонетну форму
је стала комплетна српска историја Од Косова /
Усправно / У време / У вечност до трагичног егзодуса
крајем двадесетог вијека У простор / У туђину / У
даљину.
Сан о слободи и опредјељење за вјечиту, небеску
Србију која се судбински простире доле на земљи
Од косова поља до вождовца
Са крај книна до на врата стоца
Од маленог доца до сокоца...
(Његош у Ванецији)
и сан бунтовника који се вијековима сања у пјесниковом завичају гдје по ко зна који пут остварење тог
сна силом други спречавају обично као
Четири јахача из босанске тмуше
Из каменог доба из крвавог спева
Затиру и прже и пред собом руше
Све што узгор стоји Само слепац пева
(Откривење)
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па због тога ти снови постају свеприсутна константа
и покретачки мотив трајања, страдања, отпора, узлета
и пркоса.
Опредијељен за вјечност, за небеску а не за
овоземаљску судбину, пјесник, баш као и његов
народ неустрашиво иде једино могућим и божанском
свјетлошћу означеним путем на коме непрекидно
вребају туђинске хапсане и тамнице између којих
је тешко проћи и душмане заварати.
Звијезда се до звијезде злати
Крвав уштап као божур никну
Црни брче ђе ћеш окапати
У мостару или у травнику
(Његош у Венецији)
Иако свјестан величине народне жртве која се
и фактички, и поетски у истој форми вијековима
понавља неријетко понирући
.................................
Стрмоглаво
У јаме
У дубину
..................................
Ного и његов народ знају да се у пресудним временима мора за очување слободе и потомства на
балканским просторима често
У бајти зими трунут трунут
Ко што се расло у животу
Без нас ће лепљив ветар љуљнут
Младице у старом плоту
(У животу али у рђаву)
То нам потврђује и народна судбина из посљедњег отаџбинског рата, слике разарања и
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пустоши, присуство бјелосвјетских усрећитеља и
протува у лику лажних миротвораца што је оставило снажан траг и у стиховима
Иза црног сунца један димњак вири
И још чека роду на светском буњишту
Кокоти – марсовци љубичастих мрена
Колутају оком и исправе ишту
Од двапут закланог Траже да се смири
Из земље проврела крв ненамирена
(Откривење)
Као живи свједок народног страдања гдје се у
свему оскудијева осим у болу, тузи и хумкама на
гробљима, пјесник у Извјештају Владике Захумско
‒ Херцеговачког с разлогом скоро зајауче
Гробља су Ти понијела С хумки свјетлост вије
На грудима удовице посмрче се смије
Из колијевке на замјерке Твој рукосад ниче
За ждралима одлетјелим ждраловићи криче
Невесиње невен сије Ти коприву сади
У гробове јединака Кућо Сирочади
(Извјештају Владике Захумско – Херцеговачког)
Kaко без помоћи Свевишњег и Мајке Божје ни из
куће сирочади, ни из оног старог плота младице
саме неће моћи никнути и израсти нам, једино остаје
да се скрушено за спас и опрост, за сва вољна и
невољна сагрешења молимо Њој, свемоћној Царици
Небеса
Неисказана Нерукотворена
Мајчице Спаса Царице Небеса
Подржи Врата Спаса Отворена
(Карма)
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јер ако се то не деси, ако Врата Спаса отворена не
дочекају онај рукосад што из колијевки на замјерке
ниче, све ће поново бити узалуд осим исконског
императива борбе за опстанак и неуништивог сна
и о људском болу, и о љубави, и о слободи.
Коме ће никоме божури да цвату
И звона да звоне Или ће слуђено
Црквицом на длану све што гмиже стати
Боре мој зелени у срми и злату
Стални полазниче моје несуђено
Шест стотина лета још ћу те чекати
(Косовка девојка)
На крају овог кратког осврта на судбинске путоказе и симболе у координатном систему чије су координате дате у Сонету крстоносцу том фундаменту
поетске руковети На капијама раја можемо поуздано
констатовати да је у цијелој овој збирци пјесама у
значајној мјери присутна та унутрашња судбинска
и поетска драма изникла из исконског отпора и
сна о слободи, та надређена и чини се унапријед
задана парадигма маестрално сложена у сам Сонет
крстоносац на чијем раскршћу се нужно свак од нас
налази свјесно или несвјесно бирајући пут у висину,
у ширину, или, не дао Бог ... стрмоглаво у дубину.
Rade R. Lalović, adviser
FATEFUL MILESTONES IN A COLLECTION OF POEMS
THE GATES OF HEAVEN RAJKA PETER'S NOGA
SUMMARY
It is a well-known fact that the sonnet as a poetic
form (in strictly sonnet and non-sonet forms) is present
in significant in the poetry of Rajko Petrov Nogo Milos
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Kovacevic, Dragan Lakicevic and Nikola Grdinic wrote
about his sonnets each in their own way looking back
at the form and structure, style and specificity and
literary ‒ theoretical characteristics, but ignoring or
briefly mentioning very specific and unique typeof a
sonnet in his poetry that at first sight looks like non-sonet
form and that is the sonnet in a shape of a cross or sonnet
krstonosac as the poet gave it the name himself.
In this study we are going to deal with the possibility
of reading the sonnet krstonosac by transforming it into
the classical sonnet with two quatrains and two terza
rima and this will be done only for anakysis and easier
reading.
Key words: sonnet, quatrrain, tereza rima, sonnet
form, sonnet krstonosac
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Симеун Симић
ОДГОНЕТАЊЕ ИСТОРИЈЕ И ЉУДСКИХ
СУДБИНА
(Срђан Милићевић: „Слова у песку”, Студио Знак,
Београд, 2014)
Ваља, свакако, дати за право Умберту Еку кад
каже да писац већ насловом књиге (као снажном,
уводном индикацијом) озбиљно улази у простор њеног
тумачења, односно правац рецепције (тзв. „хипотетичка замисао аутора”). Књига приповједака београдског писца, и љекара, Срђана Милићевића
(Столац, 1966), добитника књижевних награда
„Светозар Ћоровић” и „Андрићевом стазом”, носи
наслов „Слова у песку”, чија симболика се може
посматрати и као нека врста шифрованог сигнала
за улазак у саму естетско-аксиолошку срж књиге,
односно суштину њеног значењског потенцијала.
У наслов је, наиме, имплицитно уграђена нека врста
антрополошке скепсе о „узалудности трајања” (преко
„иконографије пијеска”, као симбола пролазности),
која се рецепцијски може протумачити и као типична
постмодернистичка тлапња о немоћи стварања, или
као нихилистичка жалопојка о ововременом краху
самог бића умјетности. Но, како Милићевић није
склон постмодернистичком писму, тј. поетици заснованој на „исцрпљености” тог писма, наслов се
може схватити и као пишчев узгредни, и шеретски,
миг (са скривеном иронијом, рекло би се) књижевној
моди којој он иначе није склон! Ипак, тек пажљивим
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увидом у садржај збирке (у коју је аутор смјестио
укупно једанаест прича) омогућиће нам да насловну
синтагму схватимо и као семантичко-стилско средство у функцији афирмације њеног основног значењског „тона”. А он се односи на застрашујући
ехо ратних збивања у Босни, из деведесетих, чија
историјска трагика се указује као ендемски кодирано зло. Читана у том кључу, синтагма „слова у
песку” показује се, можда понајприје, као пишчева
експлицитна најава још једног пораза „памћења”,
или, заправо, болни израз људске немоћи пред
„ужасима историје”.
Основу Милићевићевог приповједног свијета
чине хронотопске (вријеме-простор) вриједности
„тамновилајетске Босне”, земље митолошких обриса,
и „тешких снова”, оковане мржњом и страхом, гдје
одвајкада вребају „стари нагони” и кују се „каиновски планови”. Ради се, заправо, о умјетничкој реанимацији једног туробног и мрачног простора,
изнуреног вјечитим омразама, и, у свом проклетству,
лишеног корективних снага историје као „учитељице
живота”. Самосвјесни наратор пребира по диркама
ужаса који су донијели „бука и бијес” историје, прискрбљујући својој фикцији и нека древна (архаична)
искуства, каква су, рецимо, и она (потекла са хришћанског извора) о „првобитној драми свијета” (без које
човјек не може рачунати, како је говорио Берђајев,
на приступ вјечности и истинску „укоријењеност у
историју”), или каква је њихова плаузибилна, стоичка
варијанта, о „вјечном повратку”. Каткад то подсјећа
на „понорно” шапутање пред вратима тајне, литерарно свједочење (посебне врсте, наравно) о не ухватљивом „демону историје” (који Босну држи у
стању сталне „историјске несанице”, да се послужимо
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синтагмом Исидоре Секулић). А то се, опет, уклапа
и у давно изречену мудрост, овдје веома подстицајну,
ненадмашног италијанског мислиоца (творца оног
генијалног „приручника за владаре”) Николе Макијавелија, који упозорава човјечанство „да се у свим
временима враћају поново иста зла и исти преврати”.
Архетипски „удес” живљења између „клања и орања”
писац промеће у катарзичну праксу (у форми снажне
и болне опомене, макар и у вјетар одаслане) у којој
трагедија и скепса прелазе у садржај вишег реда,
насељавајући чежњиви простор у „питомини наде”.
Видљиво је, како смо већ рекли, да Милићевића
не занима (или га не занима у концептуалном смислу?) постмодернистичка тематика „трошивости”
писма (на што у први мах упућује наслов), већ поступак (готово на трагу „зачудности” руских формалиста)
фабуларне оријентације на „ексцесне” догађаје и
необичне (трагичне) судбине, што ову прозу, на једној
страни, чини веома „читљивом” (као код древних мајстора ове вјештине), док, на другој, пресудно утиче
на њено универзално значење есенцијализовано у
њеном „трагичном топосу”. Ова проза, заправо,
својим тематским „оквиром”, преко феномена зла
и ратног страдања (у свој наказности њиховог „понављања”, виђеног у библијским размјерама), јесте,
на неки начин, и својеврсно оспоравање (можда
на трагу Берђајева?) мита о „напретку”, односно
наде у „бољег човјека” (што је њена експлицитна
идеолошка основа) .
Предан андрићевској традицији, Милићевић
налази узоре међу ауторима који су у историји књижевности познати као припадници „приповједачке
Босне”, па му је, поред Андрића, веома близак и
Ћоровић, са којим дијели заједничку локалну боју
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и ген ненадмашног херцеговачког „причала”. Он
тражи упориште у вриједностима епских наратива,
сондирајући архетипска подручја приче, са врела
усмене традиције, гдје је, у ствари, и запретена она
исконска моћ приповједног казивања, на којој овај
аутор инсистира, и на којој гради свој проседе. Премда
Милићевић користи извјесне иновације у својој прозној
техници (као што су документаристички поступак,
дискурс „казивања” (тзв. „евокативна мимеза”),
изражајну елиптичност масовних медија, па чак и
иронију, која се везује за арсенал постмодернистичких
алата), он је, ипак, писац традиционалистичке оријентације. Као такав, он остаје привржен истини
фикције и техникама традиционалне приповједачке
умјетности, наступајући (упркос свему) у улози ауторитативног приповједача, који самоувјерено листа
странице историје, и текуће животне збиље, не би
ли увјерио читаоца у вриједности епског памћења
(тог „складишта” мудрости), које не налази само у
традицији, већ и у непосредном, живом језику. Суочен
са ужасима историје, и затечен пред мистеријом
њеног понављања (у саблажњивој балканској варијанти), Милићевић је, држећи се андрићевске традиције, упослио перо на одгонетању те историје, али
и метафизичке стране живота овдашњих људи
уопште, као тешког (антрополошког) бремена и
вјечите загонетке.
Понешто од овог искуства Милићевић црпи и
из оних тајновитих предјела класичне источњачке
приче, поготово кад је у питању њена конвергентна
основа живота и смрти, чиме сама прича добија на
важности. Милићевић језичко-стилски успјешно
комбинује лепршавост и лакоћу казивања са елеганцијом и дубином свог гномског израза, што његовим
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причама даје достојанство неке посебне врсте. Заправо, даје им чар „узвишености”. Исте оне узвишености
за коју Кант каже, присјетимо се, да припада искључиво уму (дакле људском), за разлику од „лијепог”
и „ужасног”, који се могу наћи и у природи. А то
„узвишено” истовремено је и „понорно”, односно
провиденцијално, што овој прози, макар и привидно,
даје већи значај, а њеном аутору прибавља ласкави
статус „гласника истине”.
Његов избор зато и јесте „источњачка прича”,
будући да је управо она сачувала експлицитну свијест
о приповједачу који „зна истину”, а истовремено је
израз и оне исконске, најстарије људске потребе
за општењем (на самом смо, дакле, врелу приче и
причања), па је, као таква, само друго име за усмену
причу, која се у њедрима традиције истока управо
најдуже сачувала. Знамо да је посебан дигнитет
овој причи дао Андрић, користећи њена врела за
уздизање до оних највиших тачака своје умјетничке
прозе, која је истовремено и инспиративно жариште
Милићевићеве поетике. Милићевић, међутим, у свом
поступку хоће, чини ми се, ову причу да оголи, да
с ње ољушти сувишне наносе реалистичког насљеђа
и модернизма (поготово клишее описивања и претјеране глагољивости), да је сведе на мјеру „краткоће
нашег времена”, што га је приближило традицији
„казивања” (и разликовања „причања” и „писања”)
и неким микро жанровима нашег данашњег говора.
Милићевић враћа причу (инзванредном стилизацијом,
наравно) у њено старо рецепцијско „корито”, будећи
читалачку потребу да се она „слуша”, а не чита.
Понекад смо заиста под снажним дојмом да је прича,
која је пред нама, „записана (прерадом оног што
је аутор већ негдје „чуо”), а не, као плод имагинације,
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„написана”. Полазећи од значаја оног о чему се прича
(јер, прича се о оном што је „вриједно причања”, тврде
древни мајстори овог посла), аутор афирмише „фабулирање” (тај тако често потцјењивани алат код савремених писаца) и уводи у свој језичко-стилски
регистар ријеч „казивача”, чиме поступком тзв.
„евокативне мимезе” сам „писани језик освјежава
дозом спонтаности”. Милићевић, заправо, своју причу
саображава са „духом времена” (ма колико то на први
поглед не изгледа тако), користећи изражајна средства масовних медија (штампа, радио, телевизија,
филм и интернет), с тим што је носиви елемент
наративне конструкције увијек традиционална прича.
Он често у свом приповиједању полази од документа,
новинског извјештаја или чланка, користи технику
репортажног приповиједања, мијења позицију наратора (преплитање приповиједања у првом и трећем
лицу), обнавља архаичне изворе у приповједном
ткању и инсистира на евокативном односу према
традицији. Али, базична потка његовог приповиједања
јесте оно ирационално, запретено у тајну (трагичног)
постојања на овим просторима, оно што му „не да
мира кроз ко зна које претке”.
Зато, ваљда, његов избор (углавном) и јесу ликови
губитници, изложени неумољивим ћудима судбине
и ужасним и непоправљивим околностима живљења.
У причи „Такав је живот”, која, узгред буди речено,
шематски подсјећа на Ћоровићеву причу „Јединац”
(тематика незахвалних потомака, са техником „намјештене поенте”), главни јунак, средњовјечни Петар
Чебељан, тајкун и пробисвијет, чије богатство је
резултат „ратних околности” и чињенице што је
био спреман „у свако се коло ухватити”, оболио је
од тешке, неизљечиве болести, и пред скорим је
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крајем, на што његова дјеца показују потпуну индиферентност („ниједно није отказало теретану, фризера,
летовање”).
Мрачна страна историје и њен утицај на појединца манифестује се и у судбинама осталих (изузетка
готово да и нема) ликова у Милићевићевим причама.
Главни јунак у причи „Низ калдрму мостарску”, као
жртва рата, транзиције и несрећне (неостварене)
љубави, односно њихове узрочно-посљедичне спреге,
завршава у лудници. Студентица Ковиљка (прича
„Мелка мученица”), одлучује да вреву студентског
живота замијени манастирским миром у моменту
када осјети (додуше, подстакнута љубавним невјерством, у чему опет има неке прикривене ироније)
да свако зло има неку тајанствену и ирационалну
везу са другим људима. Слично осјећање дијели и
Иван Приморац у причи „Госпа шурмановачка”,
коме крваве кошуље историје насељавају кошмарне
снове и сурвавају га у дубоку личну несрећу. Писац
овдје не улази, наравно, у некакав ментални плићак
који би водио до осјећаја „колективне кривице”,
односно „наслијеђеног гријеха”, већ на веома занимљив начин проговара о мистерији зла и вјечној
пријетњи његовог клијања. Зло је тема и једне од
најбољих прича у овој књизи, причи „Шта кафана
пије”, која говори о збивањима у ратном Сарајеву,
гдје преко личности градског маргиналца (конобара
Сафета О.), писац прати нит збивања у социо-психолошком оквиру у коме се оно развија, потврђујући
горку истину да се зло увијек рађа тамо гдје мали
људи улазе у велику (историјску) игру. Нешто другачија од осталих, уз то мажда и понајбоља, јесте прича
„Слова у песку”, по којој је збирка насловљена, а у
којој аутор инзванредно укршта различите слојеве
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тематске грађе, организујући их око једне „скандалозне љубави” (између младе учитељице и љекара
„у годинама”), изложене правилима и навикама
паланачког живота. У прегнантним наративним
слојевима приче осјећа се и она језовита страна
рата, као и дегутантни друштвено-социјални талог
транзиције, сагледавани из типично малограђанске
атмосфере паланке, са главним јунаком Николом,
професором књижевности, и писцем, који свему томе
пркоси својом гордом усамљеношћу. Овај покушај
дијалога са Андрићем има и свој експлицитни садржај у реченици у којој се каже да је Никола „књиге
као барикаде између себе и света поставио”. Код
Андрића је то формулисано овако: „поставити између
себе и осталих људи брдашце од штампане хартије”),
што се, заправо, своди на истовјетну симболику појединца виђеног у његовој прометејској издвојености.
Обавезујући дијалог са традицијом, као имплицитни саджај сваког писања, сем епигонског, наравно,
овдје, у овој прози, постављен је као нека врста дисбаланса у односу на текстове који су у онтолошком
смислу сасвим различити од ових Милићевићевих
(сводивих на филозофију текста у којој се појам
„напретка” третира само као „модерна идеја”, што
рећи „лажна идеја”, како налазимо и код Ничеа).
Милићевић, ипак, не пише ревизионистичку прозу,
мада тематско-идејна актуелност његових прича
на то упућује (андрићевски „ескапизам”, односно
„бијег у историју”, разумљив је, између осталог, и
због лишавања те врсте брига). Његов прозни свијет
је насељен јунацима-мученицима, који су притиснути
усудом колективног и личног страдања, сапети метафизичком мрежом постојања, далеко од било каквог
друштвеног ангажмана (нарочито оног радикалног),
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удаљени од потребе да „мијењају свијет”, премда
је управо пред њиховим очима тај свијет изврнут
(поново) „наопачке”. Његова проза, међутим, није
бијег од идеолошког дискурса (што би била нека
врста естетичког ескапизма), већ, можда прије, израз
потребе да се овај дискурс „дисциплинује” и прикаже
изван доминирајућег контекста великих, владајућих
прича, како би отшкринуо врата некој од до сада
мање познатих, прикривених истина. А пред њима
читалац, по природи ствари, не остаје равнодушан.
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ПОП РАДОВАНОВА СТАНИЈА1
Црта из путних биљежака
Уочи Арлијева дна* путоваћу преко Мајевице;
нешто да обиђем те крајеве, а нешто да посјетим
неке своје пријатеље. Истина, дуго се нијесам могао
задржавати; али волио сам и три дана слободног
времена да проведем у тој густој шуми, него да по
вароши зијам по читав дан.
Узмем под најам једног коња. С њиме се нијесам
могао похвалити; бијаше неки матори, онизак ђогат,
штропав у стражњој нози. Иначе послушно марвинче,
које своме лијеном газди више заслужује, него он сам.
Иза по дана, око трећег сахата, кренем се на пут.
Бијаше небо ведро, а омарина притисла. Прижегло
сунце, да човјек не море дисати.
Ударим зворничком цестом, а ниже Симина хана
свратим налијево пењући се пријечицом уз Мајевицу.
Које спор коњ, које велика омара,требало ми је
најмање пет добрих сахати од Д. Тузле до врх карауле
на Мајевици.
Нијесам ни сахат на Мајевицу ишао, а са југозапада почеше свјетлице сијевати. Сунце је још доста
високо стајало, али ја сам се ипак побојао, да ме не
1

Прича Поп Радованова Станија прештампана је из Сарајевског
листа гдје је излазила у наставцима (Сарајево, 1891, бр. 98,99,100).
*

Овако се тај празник назива у народу; у календару назива
се: Св. Агатоник. Непомичан је празник и пада на 22. аугуст.
(Напомена Б.Н.)
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ухвати каква бура у сред Мајевице. Потјерам свога
ђогата, али гладно марвинче као да није много схваћало моју забринутост. Стрми обронци, испроваљиване и излокане богазе, испуцала земља од суше,
зажалише се на ђогата, те сјашем с њега, па с њиме
заједно пјеше. Гдје нађем мало хлада, ту сједнем
да се мрве одморим, а мирни ђога употријеби тај
одмор, па прибира око мене спржену и изгажену
траву. Међутијем сунце је већ било на заходу, а
облаци се почеше све већма прикупљати. Омара
је још више притисла и ја сам засигурно очекивао
скору бујицу, само сам се журио, да изиђем на врх,
па онамо низбрдице лакше ће ићи.
Пожурим се уз брдо, али је брдо брдо, што год
брже журиш, све се спорије пењеш. Погледам више
себе и видим, да се за добра три черека могу на врх
успети. Пожурим опет јадног ђогата, обећавајући
му добар тимар на конаку; али он отресаше само
ушима и махаше репом, бранећи се од мува.
Облаци, као да на крили лете, прекрише часом
читаво небо. И колико бјеше мрак смрачио шуму,
толико је више смрачише и облаци. Погледам више
себе, али врха не видјех више. Бијаше га обвила тама
од густијех облака.
Ступим већ у шуму, што бијаше под врхом. Неки
хладни ваздух, пун влаге, полије ме и осјетим студен.
Слаб вјетар њихаше дрвеће, а густо лишће поче
некако тајанствено да шушти. Обазирући се око
себе, гледах има ли игдје живе душе. Задње куће,
што су под планинама, оставих још прије два сахата.
Најпослије с тешком муком успнем се на врх.
Мрак се бијаше посве ухватио, а по мени падаше
нека влага. Облаци се бијаху спустили до на врх
дрвећа.
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Некако ми бијаше хладно око срца. Преда мном
је густа непрегледна шума позната као најсигурније
легло хајдука и разбојника, ложиште дивље звјеради,
а ја крај себе имам само мали оштри ножић и слабог
штропавог коња. Осим тога, нијесам знао правог
пута, који ће ме одвести прибојској цркви. Истина,
да сам једном већ прошао туда, али сада мрак не
даде ми, да распознам прави пут, јер са карауле води
пет до шест богаза на разне крајеве. Да је било ведро,
можда бих могао разазнати пут, па добар пјешак
слетио би за добра по сахата. Осим тога на многим
мјестима уз уску богазу налазе се провалије три до
четири стотине метара дубоке; коњ непознат у овијем крајевима; не дај боже несреће, згруваћемо се
обоје и без трага и без гласа.
Најпослије обазирао сам се, не би л’ гдјегод
угледао какву колебу, да преноћим, а коња да пустим
у шуму да пасе, па шта му Бог да. Али у мраку не
могох ништа видјети.
Шта сам знао друго, већ хајде, куд си пошао?
Одломим добру тољагу, па поведавши коња за узду,
униђем у густу шуму. Муње су почеле сијевати, а
крупна киша стаде падати. Да сам руку метнуо пред
очи, не бих је могао видјети, тако се стиснуо мрак.
Кад сијевне муња, а оне грдне стољетне букве стоје
као какви дивови, а непрокрчени и густи шипрази
представљају свакојаке облике, па узбућујући машту,
улијевају страх, да сам увијек помислио, сад ће наступити борба са каквим међедом, вуком, ја ли дивљим
крмком. Вукући свога ђогу, у једном заста. Помислих
у себи, сигурно је што намирисао. Станем га за узду
вући, али он ни корака. Бивши мрак и не могући да
видим, опипам му уши, да ли њима стриже, али јадни
ђого отромбољио уши. Застанем мало, па га послије
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опет повучем, а он као да би хтио поћи, али као да
га нешто задржава. Пустим узду, па обиђем од остраг,
да се није у што уплео. И заиста, нека грана заплела
се за менчиков, што бијаше привезан на седлу за
сећију. Онако у мраку напипам грану, па извадивши
ножић, прережем је и ђогу ослободим.
Путања вођаше стрмо; с једне и с друге стране
дизаху се горостасне букве. Гдје се богаза сужава,
ту сам лупнуо о какву букву, да су ми сва кољена
излупана била. Кад наиђем на какво стрмо мјесто,
пипам штапом прво, па онда се полахко склизам.
Суво лишће, а по њему вода, па измијешано са жутом
земљом, натјераше ме, да сам више пута увидио, да
је пробитачније, да се са читавом доњом половином
тијела склизам, него само ногама.
Могло је бити два сахата, како се по мраку прибијам, а никако да угледам какву кућу. Киша је престала била, али са дрвећа падаху још једнако капљице.
Страх и узбуђење, које бијаше испрва мном овладало,
преста и очи су ми се привикле мраку. Ипак за то
слатко сам чезнуо за каквом кућом, сјегурним склоништем и сухом ложницом, која је мом изломљеном
тијелу тако нужна била.
Није прошло ни черек сахата, а преда мном се
укаже чистина. Боже помози; помислих, изађох из
шуме! Мора овдје, да је некаква кућа. Застанем мало,
не бих ли чуо лавеж паса, ја ли какав знак од живота.
Кренем том чистином и уједном угледам неку малешну свјетлост, а утом запјеваше и орози. Е, Богу
хвала, помислих, ту је кућа. То је могло бити доба
међу јацијама.
Пожурим према свјетлости и послије неколико
декика стигнем до ограде. Нијесам знао у мраку,
гдје су вратнице, а с коњем не могу преко ограде.

166

Утом се зачуше пси, те навалише на ме, да сам се
једва бранио. Шта сам знао друго, већ да вичем укућане, да ме уведу.
„О — о — о, домаћине !” Повичем, а глас се у оној
тишини губљаше у далекој шуми.
„ О — о — о, домаћине!” Повичем опет, а на кући
се отворише врата.
„Ко — је...?” Одазва се неки женски глас.
„Пу.....тни.....к!” Одговорих. „Хо....ди....при....
ве....ди....ме!”
„Че....кај.....!” Бијаше одговор и послије кратког
времена указа се женско чељаде, носећи у руци запаљени луч и гонећи пашчад.
Уђем у кућу, а оно женско чељаде за мном.
Бијаше то љепушкасто дјевојче са живим очима,
опаљеним лицем и пуначким, облим прсима, у бијелој,
дугој, сеоској кошуљи, опасана неком марамом.
Кућа* бијаше пространа а у њојзи велико огњиште
и над њиме гвоздене вериге, на којима висаше велики,
бакрен котао. У дну куће стајаше дрвен долаф, који
удараше на мљечну киселику, масло, кајмак и сир;
а покрај долафа стајаше дрвена брема (фучија) са
водом и на њој коситров саханић. Покрај дуварова
бијаше неколико троножних, дрвених и ниских столица и једна клупа.
„Чија је ово кућа?” Упитам дјевојку.
„Попа Радована.” Рече она скрстивши руке на
прса и гледајући преда се.
„А је ли поп Радован код куће?”
Она не одговори ништа, већ уђе у собу, за час
изиђе поп Радован.
*

Под тим именом се разумије онај предњи дио куће, гдје се
налази огњиште и гдје се готови јело. (Напомена Б.Н.)
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Врло висок и снажан човјек, црномањаст, са
густом косом и брадом. Живе очи, али ипак пуне
изражаја неке особите сталности и сношљивости.
Лице му бијаше изгрђено оспицама, али једрина
испуњаваше дубоке бразде. На њему бијаху покраће
гаће од дебелог платна, подуља кошуља, скоро до
кољена, босоног, а на глави имађаше масну камилавку, грчког кроја, коју носе сви свештеници, који
црквом својом потпадају цариградском патријархату.
По пасу бијаше опасан једним комадићем црвенога
паса, који је ваљда некад служио као шалвара.
Могло му је бити око тридесет и двије године.
Десет је година како попује и за то вријеме заслужио
је: малу кућицу са комадићем ливадице, попадију
и троје дјечице, неколико крмача за расплод и коња,
на коме јаше, кад по својој нурији хода.
Поздравим се с њиме и казавши му своје име,
упитах га, бих ли могао конаковати.
„Би, што не”, одговори поп Радован. „Кућа није
богзна каква; али што Бог даде, ево ти.”
Узмем малу, троножну столицу и сједнем крај
ватре. С огњишта дизаше се дим кроз таваницу.
Узе и поп Радован столицу и сједе крај мене.
„Како се зове ово село?” упитам чаркајући ватру,
да осушим мокро своје одијело.
„Зову га: Зло Село.” Одговори поп мећући дрва
на ватру.
То сам ја добро онда залутао. Од Злог Села, па
до прибојске цркве имаде добар сахат и по коњскога
хода.
„Ти си господине гладан”, рече поп и устаде са
своје столице и оде у собу.
Љепушкасто дјевојче изиђе у кућу и стаде по
дрвеном долафу преметати. Па затијем узме малу,
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бакрену тавицу, принесе је ватри и улупа петоро
јајца у маст, која се поче већ топити; а поп узе једну
столичицу и метнувши на њу дрвену синију, извади
из долафа комад погаче и сланине, у шаку соли и
један зворнички нож, па то мете на синију и сједе
опет крај мене.
„Јеси ли оче, одавна у овом селу?”
„Од како попујем.”
„Попујеш ли одавна?”
„На Цвијети биће десет година.”
„Је ли ти ово шћи?”
„Јок, свастика.”
„Имаш ли дјеце?”
Поп ушута мало. „Имам три мушкића.”
„Нек ти их Бог поклони!”
Поп ушута гледајући у ватру. Ја се окренем дјевојчету, да видим, шта оно ради, јер је мој стомак
осјећао особиту наклоност спрам ње. „Је ли вам
колика задруга?” упитам попа, обрнувши се њему.
„Слаба; ово што нас је...”
Утом се од собе отворише врата и нека старица,
збрчкана лица, упалих очију и без зуба, са бијелом
јеменијом на глави, викну: „Одер, попе, одер!“ Поп
уста и оде у собу.
„Је ли ово попова мати?” упитам дјевојче.
„Пуница.”
Погледам дјевојче испод ока. На њезиним цртама
лежаше нека особита озбиљност. Очи крупне и мирне,
а на њима велики капци са дугим трепавицама. Читав
израз њезиног лица престављаше ми неку особиту
озбиљност, повјерење, неко поштовање и на ниједној
црти нијесам могао видјети занесени покрет, што
га гони крв младога живота, што се на ријетко којој
дјевојци не опази. Не вјерујем, да јој је могло бити
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више од осамнаест година, а она бијаше потпуно
зрела. Хладнокрвност њезина улијеваше човјеку
увјерење, да је она била од оних женскиња, које
још у раним годинама осјећаху свој тешки живот;
креће се, живи, ради и осјећа по неким правилима
и увјерењем, да друкчије не море бити; међутијем
имају највише топлоте, да загрију сладост породичног
живота. Шутећи донесе ми чимбур у неком шареном
пјату и метне преда ме, а она се уклони за мојим
леђима.
Станем комадићем умакати у чимбур и јести,
ама из собе, куд је поп отишао, долазаше ми до
ушију испрекидано јечање. Помислим у себи: ево
ти белаја, још могу и на бабињама бити. Тјешило
ме је, да сам мушки путник, па неће имати на ме
ништа да зажале. Боже, само на добро окрени!
Поклопим се опет по оном чимбуру.
Врата се отворе, а поп опет дође и сједе крај
мене.
„Храни се, господине”, рећи ће и забаци камилавку на потиљак.
„Ето, да је богдо она на ногама...” Ту заста и
поче на рукаву чупкати крај од кошуље.
„Ма ја хоћу све да упитам, да ти се није што
догодило?”
„Простићеш” ‒ одговори поп, оборивши главу
‒ „нека је теби наздравље, она моја нешто је баш
плахо слаба?”
„Зар попадија?”
„Јȁ.”
„Од кад?”
„Таман ће се сјутра навршити дванаест недјеља.”
„А од чега болује?”
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„Ма како ћу ти рећи ‒ право не знам ни сам.
Суши се, суши, ништа не једе. По цијеле ноћи не
спава од сретног кашља.”
„Па чиме се лијечи?”
„Доводио сам и доводио и људи и жена: давали
јој наке траве, мазали је неким соковима, купали је
у богојављенској водици, па све бош. Сваким даном
горе, те горе.”
„А јеси ли доводио доктора?”
„Како то?”
„Хећима јеси доводио?”
„Ја шта сам! Слао му у Тузлу свога коња и плаћао
му све по пет форинти, што једном дође; добављао
из Тузле све наке скупе лијекове, па све хаир. Па
сад је оставио, па што јој Бог нареди.”
Ухвати се за браду и стаде је чупкати, а очи му
добише особит сјај. Час-по, па руку опет скине, па
ко кад је човјек узбуђен, не зна ни сам шта ће с њима.
Или чарка у ватру, или диже камилавку, или чупка
браду, кошуљу, или подиже и глади косу, исправља
се, савија; једном ријечи, чини све, само не оно, што
је природно.
„Даће Бог, па ће то све добро бити!”
„Ма и ја му се молим; нека му је слава и милост!”
И подигне очи, метнувши руку на прса и уздане.
„Нијесам никаква зла учинио, да ме вако љуто уцвијели.” Ту обори главу и стаде опет у ватру чаркати.
„Шта ћу јадан са оно троје црвића?! Поп сам, дјеца
без мајке... а она... знаш, господине, не би ми, чини
ми се, толико жао било, да није онако добра била,
ма мехлем, да је човјек на рану привије... хај, хај!”
Уздане и превуче рукавом од кошуље преко очију, које
се бијаху наводниле. „Што видиш ово мало сиротиње,
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све ми је она закућила и бијаше добро пошло, ама ето
куд ће та несрећа...”
„Спава ли боница?”
„Јок!”
„А ко је код ње?”
„Мати јој.”
„А би ли могао ја унићи?”
„Би, што не.”
Устадосмо и униђосмо. Омања собица, чисто
обијељена, су два прозора. На источном зиду висаше
Св. Никола и под њим мало канђело од туча, а ниже,
мали асталчић, прекривен сеоским пешкиром и на
њему попове књиге, петрахиљ и мали дрвени крстић.
Крај западног зида стајаше необојен кревет у најпримитивнијем облику и на њему лежаше болесница;
ниже ногу бијаше у дувару прибијен клин и на њему
висаше лијеп сеоски пешкир, а под њим калајисани
ибрик са водом. По соби бијаше прострто парче вехда
ћилимчета, а у једном ћошету, на малом шиљтету,
лежаше дијете у повојима. Насред собе горијаше
фитиљ, насађен на врло високом, гвозденом чираку
и даваше доста слабу свјетлост.
По оном дјевојчету могао сам одмах познати
сестру јој, само су јој црте много живље, ма да их
бољетица доста избрисала. Крупне очи као и у дјевојчета, али пуне неке милоте и заноса, особито, кад
те са стране погледају. Продугуљасто лице бијаше
бијело и блиједо, а у танким уснама не бијаше ни
капи крви. Над крупним очима савијаху се црне,
дуге обрве.
Кад смо унишли, старица устаде са постеље на
којој сјеђаше, а болесница отвори очи. „Како си попадијо?”, упитам је, ухвативши је за слабу руку. А
она мрднувши само мало главом, гледаше у мене.
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„Зло, господине”, одговори старица, тарући сузе.
„Ништа не једе, а кашаљ задави је”.
Попадија обрне своје очи њојзи. „Не мере да
спава, а сан инсана најгоре искр’а. Искувала сам
јој данас једно пиле, па не знам, да ли је трипут
куснула. Чинили смо свашта па ништа не помаже;
ја да милостиви Бог с њом на добро помисли!”
Попадија сврне очима на попа, па се зацијени од
кашља. Поп је прихвати за главу и леђа, па је усправи.
Они сухи кашаљ, а слабе груди и снага. „Дигните
ме, лакше ми је кад сједим.” Рече изнемоглим гласом.
Утоме се расплаче дјетешце. Попадија се мало окрену и погледа на невино дјетешце, па онда на старицу,
а ова оде у кућу и донесе у лончићу млијека, разблажи га водом, па га дјетету даде на сиси да посиса.
„А од чега обоље?”, упитам је. Она мане руком,
а старица: „Простићеш, господине, кад је овог задњег црвића родила, бијаше кишно и влажно доба;
кућа је потребна, а она весела стрефила се сама у
кући, па де поради ово, па де оно, док је она влага
не ухвати, па ‒ нек је теби наздравље ‒ ухвати је
грозница, па вруће, па ха данас, па ха сјутра, нејелица, несналица, кашаљ ‒ па сад ето како видиш...”
Ућутасмо сви, па и невин малиша заспа опет.
Попадија час затвараше очи, час их опет отвараше,
гледајући нас све редом. У оној тишини чуло се само
тешко болесниково дисање и колебање изнемоглих
прсију. Поп јој је више пута стао више постеље, па
је дуго гледаше, па онда се опет окрене прозору и
гледаше у ноћни мрак.
„Попе” ‒ тако га је и Станија звала ‒ „чини ми
се, да ми је вечерас најтеже, а да ми је попа Саве,
да молитву очита, мислим лакше би ми било.”
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Једва је Станија могла то изговорити, па опет
затвори очи. „Па сад ће то бити.” То рекавши, изиђе
поп Радован у кућу, навуче велике чизме и пребаци
неки стари ћурак на се и оде.
Пси су напољу почели лајати, па су брзо и ушутали, а кроз ону ноћну тишину чујаху се тешки попови
кораци, по оној жутој, мокрој земљи и ломњава грања.
Иако сам осјећао велики умор, нијесам могао оставити болеснице.
Она лежаше неко вријеме мирно, држећи једну
руку на прсима, а другу пруживши по себи. Прса и
дисање мало се стишали. Очи јој бијаху затворене,
а на полуотвореним уснама играше нека, једва примјетљива, трзавица. Човјек би мислио, да је мртво
тијело, да по каткад не дрмне прстом, или ногом не
отисне јорган. ‒ Бијаше ми чудно у души; мисли ме
нагнаше, да премишљам о човјечијем животу и његовој судбини. Болесник је донекле најсретнији. Здрав
болује много пута и много више. ‒ Е душа, душа! Кад
је Бог хтио да одликује човјека разумом, он га је најљуће казнио. Сваки створ на свијету имаде своју работу, коју носи за вријеме свога бивствовања; сваки
створ имаде свој свршетак ‒ човјечији је пак најтрагичнији и најгрознији. Сваком бићу смрт пререже
све работе, човјечијом смрћу тек настају.
Она отвори опет очи и гледаше непомично у
шише. Дисање опет наступи тешко и кашаљ је стаде
давити. Ја и старица помогосмо јој, док се не накашља,
па је опет пустисмо. Да их мало утјешим, причах
им о свакаким тешким болестима, од којих се људи
спасоше. „Немој се ти попадијо што препадати; сваки
човјек мора по коју болест пребољети; даће Бог, па
ће све то на добро испасти.”
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„Ја, душо моја”, ‒ рече старица сузним очима
‒ „даће Бог, па ће све то на добро испасти.”
Она ме погледа преко ока, а усне јој се мало развукоше. У том се часу и у мојим грудима усколеба. Колику моћ имаде утјеха! У оном часу вјеровао сам и
ја, што и она.
Могло је проћи добар сахат, како је поп Радован
отишао по попа Саву, кад опет залајаше пси. Старица
истрчи у кућу, а Станија се усправи на лакат. Очи
јој добише живљи израз, а руке већу снагу. На лицу
сам опазио неку забуну, измијешану са неким неодољивим очекивањем. Прса јој се почеше наглије дизати
и спуштати, али сада не од слабости, већ од неког
узбуђења. Дисање јој поста наглије, онако, као што
то у људи бива, кад страхом или радошћу нешто
очекивају.
Униђе и поп Сава (управо прота, ама га тако свако
зове, још из поповска му доба). Повиши, сувоњав
плав човјек, са ситним, жмиркавим очима, високим
челом и шиљастокукастим носем. Очи су му упале,
а јабучице мршаве неприродно испале, а низ њих
слијева му се лице у одвећ шиљасту браду. То је један
од старих попова, којих је још врло мало. Олтар му
је истина занат, али је он знао моћ његову на све
грање јавнога живота да простре. Служио је Богу,
а народ опет њему. Народ је држао, да је од свију
околних попова његова молитва најприступачнија
Богу. Он је то знао и сам је у то вјеровао, а често је
с поносом говорио, да кога је он крстио, тај се није
потурчио, а кога је опојао, тај се није повампирио.
Књиге није никада учио; што год му је у цркви требало, све је напамет знао. Никада није писао, али
је све имао у реду побиљежено. И данас му у кући
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за вратима виси рабош: од свиња, ситног мала и
својих нуријана.
„Добар вече!” поздрави нас и приђе Станији. „Е,
како си, Станија?”
Она пружи своју руку и пољуби његову.
„Зло, оче.” Одговори Станија, а јагодице јој мало
зарудјеше.
„Није зло, душо си ми драгосна” (то је обично
у говору уплетао), “већ добро, ако Бог да.”
„Ако Бог да!” поновише поп Радован и старица.
„Вјеруј, душо си ми драгосна, Бог је милостив;
никог још није он уцвијелио, па неће ни ову кућу.
Ја, ја, неће, неће!”
Затијем сједе на столицу. „Задихао сам се; стар
сам већ и изнемогао. ‒ Дај, оче Радоване, мало тимјана, па окадите собу, да, душо си ми драгосна,
окади, окади, нек је молитва снажнија, па ће Бог
дати, те ће све добро бити.”
Поп Радован оде у кућу, па затијем дође са тучном
кадионицом, пуном жере и тимјана и стаде по соби
кадити, шапућући неку молитву. „Оче Радоване, под
икону прво, под икону; Св. Никола је моћан, јес, душо
си ми драгосна, кућњи светац; прво Богу, па њему.
Тако, тако; а сад више болеснице, окади, окади добро.”
А поп Радован кађаше. Старица скрштеним рукама
на прсима стајаше крај врата и шапташе нешто а
Станија оборивши главу, крстијаше се. „Тако, тако,
а сад, душо си ми драгосна, дај да мало и петрахиљ
окадимо.” Устаде и скине торбу с леђа и извади свој
петрахиљ и „Требник”, па нагнувши петрахиљ на
кадионицу и превлачећи га трипут у виду крста и
прекрстивши га затијем својом руком и пољубивши
га, метну га на врат.
„А сад сагни главу и моли се.”
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Станија, наслонивши се на обје руке, сагне главу,
а прото метнувши своје ђозлуке, пребаци петрахиљ
преко Станијине главе и читаше молитву: „за исцјеленије души и тијела”, спомињући често Станијино
име. Поп Радован говораше за њим: „амин!”
Молитва је трајала око двадесет минута. Пошто
сврши све, пружи прото Станији требник и своју
руку и она пољуби. „На здравље молитве! Тако, тако,
душо си ми драгосна, сад ће упуп боље бити. Немаш
се чега бојати, Богу смо се препоручили, његова
ће милост послати исцјеленије души и избавити од
тљенија; јако твоје јест царство и сила и слава оца
и сина и свјатаго духа, ниње и присно и во вјеки
вјеков ‒ Амин!”
„Амин!” рекосмо сви, а поп скиде петрахиљ и
пољуби га, па га опет мете у торбицу. „Тако, тако,
све ће то проћи, као руком однесено; него сада, душо
си ми драгосна, дај да је оставимо саму; иза молитве
обично дође сан; нек се мало успава, то ће је окријепити. ‒ Оче Радоване, дај мало богојављенске водице, да јој помажем сљепоочнице, јȁ, јȁ, боље ће
спавати.” Поп Радован донесе у једној ћаси свете
водице, прото је прво благослови, па замочи десну
руку и помаза Станију по сљепоочницама, а оно што
остаде, нагне јој и она испије. „Тако, тако, а сад, душо
си ми драгосна, остај Богу препоручена!”
Изађосмо у кућу и пописмо каву, па затијем прото
оде.
Уђосмо ја и поп још једном у собу, да видимо, шта
Станија ради. Она лежаше мирно и не чујаше јој се
дах, а по челу избијаше јој ситан зној. Остависмо
је опет.
Које умор, које мокрина, па ме сан свладао. Одем
у другу собу, гдје ћу лећи. Бијаше прострто по поду
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мало сламе, а по њој неко подрто ћебе. Поред земљане пећи лежаху двоје попове дјеце у кошуљицама,
са раширеним ногама. Једно лежаше потрбушке,
а једно полеђушке. Стровалим се на ону сламу и
тврдо заспим.
Могао сам добар сан одспавати, јер је зора већ
почела рудјети, кад ме поп пробуди, зовући дјецу.
Међу собама бијаше танак дувар, шепер са атулом,
те сам могао чути неко јецање. „Шта је оче?” упитам
га скочивши са свога мјеста.
„Зло, господине”, ‒ одговори ми, а очи му бијаху
пуне суза ‒ „иште дјецу да види.” Дјеца се разбудише, а он онако спаваћиве ухвати једно за једну
руку, а друго за другу, па их изведе.
Опет легнем и пребацим свој менчиков преко
главе, али ми ипак неки тужни гласови допираху до
ушију. Неки немир уђе у мене и што год сам јаче
затварао очи, све је то више бјежао сан од мене. Врата,
на оној соби, у којој лежаше болесница, непрестанце
се отвараху и затвараху; у кући по долафу неко ужурбано тражење; све то пак бијаше измијешано са
плачем и кукњавом. Најпослије почеше дјеца плакати; њихов плач без ријечи, без модулација, монотон,
али ипак најпунији осјећаја, највише ме дирну. Скочим
са свога лежишта и нехотице приђем дувару. За часак
би тишина; могао сам чути слабе ријечи: „прости...
мајко... прости попе... чувај...” Језа ми пређе преко
леђа и осјетим неку зиму, мада ми је срце снажно
било. Погледам кроз прозор, а зора бијаше већ озарила. Мајевица бијаше сва у магли, а по ливадама
трептијаху капљице, као да је човјек по њој просуо
бисер. Смотам свој менчиков у трубу, па пођем из
собе. У кући застанем оно дјевојче. Наслонила главу
на долаф, па јауче. Утом изиђе поп јаучући и држећи
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своје окореле дланове на очима, а за кошуљу ухватише му се мушкићи плачући. Врата од собе бијаху
отворена, погледам унутра. На постељи лежаше
попадија скрштених руку, а крај постеље прилепљена
бијаше воштаница, која догоријеваше. Прекрстим
се пред покојницом, па изиђем, да потражим свога
ђогу.
Док сам опремио ђогата, дођоше двојица сељака
и нешто с попом говораху. Затијем одоше у стају и
један узе трнокоп, а други лопату; дјевоче им изнесе
боцу са ракијом и они пођоше десно преко ливаде,
према сеоском гребљу, а ја ударим лијево прибојској
цркви.

179

181

182

ЗАОСТАВШТИНА

Миомир Милићевић Мио
(оплемењена фотографија)

УДК 821.163.41-1

DOI 10.7251/BOD1507185M

Миомир Милићевић Мио
ПЈЕВАМ УЗ КЛЕТВУ
Пјевам, иако не умијем.
Пјевам уз клетву и за клетву.
Пјевам док год пјесме трају.
Пјесма ми је све што имам;
моја хумка пропјеваће,
кад мој пјесник у њу пане.
САН
Ја једну ноћ сањам стазу,
којом никад проћи нећу.
И видим птицу,
која је случајно пролетјела
поред моје главе.
А затим видим змију,
која ми пут прелази.
Срце ми се следи,
и моја душа неста,
ко да је потонула,
у дубинама крви мога тијела.
Уплаших се, и падох на даску;
наше давно срушене куће
на коју сам пао из мајчине утробе
и видио сунце, које данас не видим.
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САПЛИЋЕМ СЕ У НОЋИ
Саплеле су ми се очи
са сунчевим зрацима.
Дуга се пред њима појавила;
а у тој дуги и црна трака.
Саплеле су ми се очи
међу цвјетовима свих боја.
А међу цвјетовима,
и цвијет црне боје.
Саплеле су ми се очи
са разнобојним сликама.
А међу тим сликама,
и црна слика.
Саплићу ми се очи са дамама
које имају очи разних боја.
Међу њима су и црне.
За мене је црна трака.
За мене је црни цвијет.
За мене је црна слика.
Али црна дама
да ли је за мене?
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***
Глава ми пада ко клада,
видим је пред собом.
С главом се опраштам
поздрављам је;
кажем јој: ‒ Збогом!
Збогом, моја главо!
Глава ми пада ко клада,
очи ми на тротоару леже,
тијело ми је исцјепкано,
душа испресијецана, ружан сам.
Ружнији сам од свих загробних тмина,
жена ће моја родити сина.
А син ће ‒ на мене личити.
НЕКО МЕ ЗОВЕ
Тихо уђи, нико нека не чује;
ту спава та курва,
што је синоћ са мном била.
Земља њену утробу бљује,
у њедрима звијезда очи јој леже.
Мојој крви нема токова,
утроба моја затрована је цијела;
тужна је пјесма коју пјевам.
Тихо уђи, нико нек не чује!
Утроба моја је затрована.
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ИСПРОБАНО ЈЕ СВЕ НА ОВОМ СВИЈЕТУ
Испробана је земља,
и звијезде су испробане;
вода је испробана.
Испробан је мјесец,
испробано сунце.
Људи пробају живот у земљи,
људи пробају живот на земљи.
Људи су били без хљеба,
и пробали земљу да једу.
Били су сити и задовољни,
пробали су крвљу да пишу,
и написали су: много, много.
Људи су пробали
да се наједу и напију,
да после тога повраћају.
Људи су пробали да се трују,
да главе своје лупају,
да проливају крв,
да њом земљицу купају,
да у сопственој крви
о добром дану сањају.
Пробају људи сада новине.
Желе да срећно и спокојно живе.
Пробају љубав са више жена,
у новој библији пишу С. О. С. (екс)!
Крив ли је за то
ВАРТЕКС, ТЕТЕКС, БЕТЕКС и БЕКО
или још неко?
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***
Громови не престају
да лупају у мојој глави.
Иверје ми упада у лобању,
а она је као пањ.
Сви су на мене кренули.
Гроб мога оца са мном ратује.
На њему мајка ме проклиње.
А ја, ником ништа нијесам крив.
***
Облаци густи плове
и вуку жељезничке вагоне.
Сунце се заплакало,
сузе се мјесечевом
површином сливају,
а виле у златном одијелу,
изнад мјесечева лица пливају.
Сада се сунчеви зраци чују,
ко весели, божји кораци.
Орловска крила
изнад гора високих трепере,
и у облаку густом нестају.
А покојници, без даха спавају.
Нико не сања мајку, ни оца,
ни брата ни сестру.
Нико од њих не зна
да ли је ко срећан,
и колико их има на броју.
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СМРТНИК
У мојим очима муње горе.
Моје груди олуја цијепа.
Моја пјесма у паклу звони,
мој се брат туђим братом
заклиње.
Гробљем тече црвена ријека,
и крв се моја у њу слива.

ТИХО УЂИ СТАРИЦЕ
Тихо уђи старице.
На мојој глави свијеће горе.
И скраме лоја које се отапају,
на лобању нерасклопљену капљу;
и лијепе ми: длаку по длаку.
Мозак ми се за душу залијепио.
Пада, некакво камење, с неба
на моју главу, и цијепа је.
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„ЗАОСТАВШТИНА”
МИОМИР МИЛИЋЕВИЋ МИО (1937‒1977)
Милићевић Миомир Мио рођен је 1937. године, у селу Гњили Поток код Андријевице, а умро је
млад, 1977. године, у Београду. За кратког земаљског
живота Милићевић није штампао ниједан стих, а
Пјесникова браћа ‒ Владислав, свршени ученик
чувене херцегновске сликарске школе, дипломирани
архитекта, врсни ликовни умјетник и (сада почивши)
Чедомир, дипломирани инжењер ‒ нашла су у Миовој
заоставштини један број пјесама које су посмртно
објавили у посебној књизи: Пјевам уз клетву (Београд, септембар 1979; издавач: Трајна радна заједница
писаца ЗАПИС ‒ Секција удружења књижевника
Србије, Београд, Француска 7; Библиотека Врела,
тираж: 1000, 58 пагинисаних стр. За издавача: Растко
Закић; рецензенти: Богдан Шеклер, Зоран Петровић;
уредник: проф. др Тоде Чолак; корице и вињете: Владо
Милићевић).
Миомир Мио Милићевић живио је боемски, као
несрећни, уклети пјесник, а највећи број својих пјесама
поклонио је пријатељима и случајним познаницима на
улици и у кафани: сматрао је да је пјесма пјесникова
само док је не изрекне. Редакција београдског ЗАПИС-а
била је увјерена да Пјесник заслужује овај споменик
од пјесама које су га надживјеле.
Збирка је организована у четири циклуса, мада
се лако уочава да су све пјесме у књизи међусобно
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повезане и прожете истим духом и доживљајем
свијета: На гранама тек озелењелог дрвећа висиле
су моје сузе (13 пјесама), Ја нијесам лијеп (8), Кафана
(6), Дани су се повезали и траг црни оставили (12
пјесама); укупно тридесет и девет лирских записа-пјесама, таман колико и пуних година живота које
је Пјесник Мио Милићевић навршио у овој „долини
суза” коју је прије готово четрдесет година тјелесно
напустио.
Уздајући се у Булгакова и увјерење како рукописи
не горе, објављујемо овдје и данас, избор из те руковети, уз наду да свако наше духовно и душевно трагање
мора да остави трага, а ова заоставштина „Бокатин
Дијака” може да, макар накнадно ‒ са четвородеценијске дистанце ‒ покаже какав смо лирски-осебујан
пјеснички глас изгубили са Милићевићем.
У рецензији збирке Пјевам уз клетву Богдан
Шеклер истиче: „Миомир Мио Милићевић, једноставно, писао је поезију која није тражила ни свјетла
дана, ни поетских награда, ни кључева сиз-ова
културе; пјевао је своје стихове по перонима и уз
шанкове београдске жељезничке и аутобуске станице.
Али то не би било ништа изузетно да његови посмртно
откривени стихови не показују онај заиста пјеснички
дар, ону бескрајно далеку вјеру у пјевање и надмоћ
поезије”, а у једином штампаном приказу стихова
Миомира Миа Милићевића, под насловом ФАНАТИЗАМ СРЦА (Слобода, Беране, 1979), Б. Кораћ
понесено поздравља објављивање књиге Пјевам
уз клетву: „Пјесник је као цвијет који од својег мириса
увене. Иза пјесника остане пјесма, послије цвијета
нада да ће негдје у пољу процвјетати други, па тако
и бива. Није издржало младо поетско стабло у башти
љепоте. Доље, испод комских вертикала... Живио је
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Миомир своју младост хазардерски. Као да је живот
случајно добио на неком чудесном рулету природе.
Страсно је и наискап испијао своје велеградске ноћи,
које су за њега биле коктел завичајних гора и жалних
погледа, можда ненамјерних, које је срце записивало
на београдским скверовима, а писао је Миомир Милићевић стихове... Срце је пјесниково велика соба за
све људе, за све љубави.
Није Миомир све у поезији тајио, чувао себично.
Расипао их је он, баш као и свој живот, стазама калемегданским, обалама Саве и Дунава, за кафанским
столовима и раним јутрима. Тако је хтјело његово
пјесничко биће, па како да пјесник изневјери своје
органске инстинкте. Кад све што он види претвара
се у лирику. Није траг лиричара као комете. У заоставштини, пронађен је букет од сенатских лирских
сплетова... У сјетном поетском колу заиграли тротоари, станице, лимски сутони, свенуле крчмарице,
а у души се настанила зима. У капиларима јесење
бунило чами, прољеће је када се пјесма ствара, љето
је када у крви пјесниковој прокључа врело неке
изненадне љубави... Пој искрен до фанатизма, остао
је послије пјесника као драги камен. И за живота
лишен театралности, оставио је за собом тишину,
тишину која опија, заноси снагом поетске индивидуалности, којој је мјесто у сазвијежђу наше поезије.
И пјесниковање и живот Милићевића је као споменар
чије су странице листали самотни вјетрови. Четрдесет
година живота преточено је на једну болну поетску
фреску. Нијесу те године биле узалудне, Милићевићеве пјесме као некакав чаробни лијек против
унутрашње студени.”
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(Теолошки православни семинар Св. Владимира, Њујорк)

Наслов „Мисија цркве у новом миленијуму” може
нас, на неки начин, довести у заблуду ‒ јер овдје
се заправо не ради о новој мисији. Црква у овом
тренутку има једну једину мисију, и то ону коју је
имала одувијек: да објави јеванђеље Господа Исуса
Христа свим људима и да све нације учини сљедбеницима тог пута, крстећи их у име Оца и Сина и Светога
Духа (Мт 28: 19), уводећи тако све мушкарце и жене
у живот Христов и његово Царство. Постоје, неминовно, многи аспекти овог задатка ‒ пасторални,
практични, институционални и теоријски. Али, с
обзиром на то да се овом приликом ради о скупу
теолога, свој ћу коментар базирати на посљедњем
аспекту ‒ размишљању и образложењу откривења
Божијег у Христу.
Ово откривење, као и дужност да се јеванђеље
објави свима, представља стални предмет теолошког
мисаоног разматрања. Па ипак, важност теме није
спријечила различитости у изражавању једне истине,
представљене кроз друкчија виђења источне и западне Цркве. Међутим, ово није само пука лекција
из историје; него и својеврстан императив: историјски
1

Преузето из Зборника радова Петог међународног конгреса
високих православних богословских школа, Јединство, мисија
и богословље Цркве у трећем миленијуму, Београд, ПБФ 2012,
стр. 112‒116.
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контекст у којем јеванђељско учење доноси истину
непрестано се мијења, а сходно томе и јеванђељска
објава истине као и објашњења везана са јеванђељем
морају изнова да буду у складу са промјенама у
свијету.
Али, овдје увијек постоји и нешто више, јер трајна
природа овог изазова не произлази само из промјењивих ситуација и историјског контекста у којем
се ми често налазимо. Црква је константно in via,
боравећи у овом свијету а ишчекујући и радујући
се будућем Царству, чији смо ми прави становници
и одакле чекамо на нашег Господа Исуса Христа,
заборављајући оно што остаје иза а тежећи ка ономе
што је испред нас, одговарајући тако на вишњи позив
Бога у Исусу Христу (Фил 2: 20, 13‒14). Црква, а
посебно размишљања оних који припадају Цркви,
њеној теологији, не могу и не смију да буду статична.
Када је у питању важност духовног живота и задатака
теологије, треба имати у виду ријечи Св. Григорија
Нисијског: стварна савршеност живи у томе да никада
не престанемо да се развијамо у оно што је боље,
истовремено не постављајући никакве границе
савршенству или, у овом случају, покушају да се
да адекватан одговор и свједочанство истине2. Ми
смо увијек у прилици да „стварамо нове ријечи”,
како би то рекао Свети Григорије Богослов.
Овај процес сталног предавања и преношења
(paradosis) првобитног апостолског учења, и упућивање на насљеђе (paratheke) које се чува нетакнутим,
лежи у самом срцу појма предања Цркве ‒ не само
разнолике традиције и обичаја, него и непромјењивог
апостолског учења. Жива природа овог Предања,
2

О Савршенству, ГНО 8. 1, стр. 214, 4‒6.

198

и посебно међудјеловање вјере и креативности коју
она захтијева јесте, наравно, омиљена тема за разговор међу православним теолозима у двадесетом
вијеку. На примјер, отац Георгије Флоровски причао
је о предању као о појму који је „не само у сагласности
са прошлошћу, него, у одређеном смислу, постаје
и слобода од прошлости, када се сагледају спољашњи
формални критеријуми. Предање је не само заштитни
принцип; оно је, примарно, принципи раста и усавршавања... Традиција или Предање је ауторитет
за подучавање... ауторитети за свједочење истине.”3 Већ у другој половини двадесетог вијека, ова
идеја убједљиво је потврђена од стране епископа
Калиста Вера.
Права православна припадност прошлости (Предању) мора увијек бити креативна припадност; јер
православље се никада не може задовољити са јаловом „теологијом понављања”, која, као папагај,
понавља већ прихваћене формуле без тежње ка
разумијевању тога шта је заправо њихов прави смисао.
Онај који размишља у православљу мора да сагледа
Предање изнутра, он мора заћи у њен унутрашњи
дух, поново искусити њено значење на један истраживачки начин, одважан и препун стваралачке
снаге.4
Могло би се навести доста примјера у прилог
изреченој тези ‒ то је постао један свакидашњи израз
понављан од стране скоро сваког православног теолога у двадесетом вијеку.
3

Г. Флоровски, Католичанство Цркве (1934) прештампан у
Библија, Црква, Традиција, први том Сабраних радова (Vaduz:
Büchervertriebsanstalt, 1987), 46‒7.
4
T. (К) Вер, Православна Црква, ново издање. (Hamondsworth:
Penguin, 1997), стр. 198.
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Међутим, уколико нисмо потпуно сигурни шта
је заправо то чему припадамо, биће тешко, ако не
и немогуће, да у цијелом том процесу будемо и креативни. Управо ова креативност, стваралачка кретња
је потребна, данас, када улазимо у двадесет и први
вијек, у друштво (западно друштво, сагледано географски и културолошки) које је ослобођено заваравања да смо хришћани, и које радо прихвата отворени
плурализам, у којем је свака апсолутна тврдња и
сумња релативизована, или уграђена у духовност
и религију креирану од човјека самог. Ситуација
доста наликује оној од прије Константиновог доба,
које је важило као период плодан за екстремну
различитост и синкретизам. Управо због тога, не
изненађује чињеница да у овом периоду налазимо
првог великог Оца Цркве, Св. Иринеја Лионског,
који се управо борио са истим проблемима ‒ идентитетом хришћанске вјере, успоставом правила вјере
као и динамиком развоја и прихватања Традиције.
Артикулација канона, који су правила истине и вјере
а које по први пут видимо у писању Св. Иринеја, не
треба да буде ограничење или забрана креативном,
критичком размишљању, него да, напротив, омогући
управо такво размишљање, умјесто рашчлањивања
теологије на безброј митологија, што је идеја коју
заступа Гностицизам. Св. Иринеј је такође проповиједао о томе да учења пророка и апостола, која су
добијена и чувана од стране Цркве, непрестано се
обнављају Духом Божијим, „као драгоцјено насљеђе
у величанственом сасуду, које и сам сасуд који чува то
насљеђе (у овом случају Цркву) такође чини младим.”
То је, помоћу чувања учења Цркве и апостолског
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насљеђа, које Дух Божији непрестано води ка узрастању ‒ ситуација у којој и Црква бива подмлађена 5.
Док размишљамо о теми „Уједињеност, мисија
и теологија Цркве у трећем миленијуму”, морамо
увијек имати на уму да подмлађивање Цркве у трећем
миленијуму не зависи ни од чега другог него од оданости истини и предању који су јој повјерени од
почетка. У наставку бих хтио понудити два своја
разматрања о задатку теологије у данашњем свијету,
која су базирана на мојој студији о светим Оцима,
посебно Св. Иринеју Лионском.
Почети са Христом
Прва и најосновнија замисао јесте да је Исус
Христос, разапети и узвишени Господ, у средишту
свега. Ово можда дјелује толико очигледно да се не
треба ни помињати, али то је ипак чињеница која је
данас често занемарена. Ово је, нажалост, истина не
само у теологији, него и у многим другим аспектима
Цркве и друштва. Црква често лако постаје носилац
и многих других брига и активности, које саме по
себи могу дјеловати веома религиозно и духовно,
побожно и пасторално (попут Великог Инквизитора
код Достојевског, или бића описаних код Св. Игњатија
Бранчанинова, која су више обожавала типик него
Христа); међутим не морам ни да помињем све погрешне циљеве у чије се сврхе Црква често користи,
попут националистичких или политичких, секташких
или ескапистичких ‒ све то мимо Христа и јеванђеља,
истине која је сама по себи ослобађајућа (Гал 5: 1, Јн
8: 32). Оваквих је примјера у изобиљу, али ниједан
5

Против кривовјерја, 3. 2. 4. 1.
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од њих није утемељен на Исусу Христу као што је то
речено у јеванђељу, нити су ови примјери освјештани
Духом Божијим који нас води у пуноћу истине Христом
откривену.
Богословски гледано, проблем парадоксално
настаје због изобиља учења која имамо и у којима
живимо. Као теолози Православне Цркве, ми смо
насљедници два миленијума теолошког учења ‒
отачког и светитељског чије је свједочење утемељено
и провјерено жртвом и крвљу мученика. Иако ми
православни у Америци нисмо заузели прва мјеста
када се говори о припремању добрих издања и превода
текстова, током прошлог вијека смо почели изузетно
пажљиво гледати на светоотачко насљеђе (то „враћање изворима” ‒ које је, опет, веома помно пропраћено у западним круговима) и постали смо свјесни
важности овог насљеђа: истинитог „оживљавања
патристичког” које резултује „нео-патритистичком
синтезом”.
Међутим, врло лако нас познавање отачког
учења, резултати многобројних догматских контроверзи и саборских одлука могу заслијепити, одводећи
од главне поенте оваквих разматрања и дебата: Исуса
Христа, разапетог и прослављеног Господа. Када се
уназад осмотри теологија двадесетог вијека, може
понекад дјеловати као да теолошка размишљања
овог периода почињу са резултатима догматских
дебата, радије него са питањима на која се траже
одговори (примјетно је, на примјер, да постоји
јако мало озбиљног рада на Светом писму, или на
предникејском периоду од стране православних у
двадесетом вијеку; најчешће постоји тенденција
да се почне од Никеје). Међутим, методолошки је
неисправно почети са резултатима контроверзи
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или са истим тим резултатима већ синтетизованим
у догматске системе каснијих периода. Приступивши
проблему на такав начин, ми заправо почињемо са
оним што мислимо да већ знамо, и том приликом
се враћамо на учења Отаца само да бисмо пронашли
одобравање ‒ а онда схватимо да су сва њихова учења
иста, и, на наше велико изненађење, да то чиме су се
они бавили управо је оно што ми већ знамо! Уколико
урадимо овако, нећемо заправо допустити себи да
будемо формирани од стране Отаца. И, што је још
горе, вјероватно ћемо и рђаво протумачити оно што
су они говорили; уколико не разумијемо питања око
којих се дебата води, ризикујемо да погрешно разумијемо и одговоре, јер аксиоматски је схватљиво да
закључци без правих аргумената који до њих воде
могу лако погрешно да се протумаче. Сви ми тражимо
јак ослонац у традицији, и самим тим имамо историјски контекст на који се можемо осврнути и позвати,
али такође морамо осигурати и да дозволимо нашем
разумијевању традиције да буде условљено историјом,
радије него да све сводимо само на наше претпоставке.
Допустите ми да дам конкретан примјер. Никејско
тројично богословље често је сведено на једну оскудну
формулу попут „три личности (ипостаси), једна
суштина”. Поимање које се налази иза ових фраза
је огромно, али, опет, почива на резултатима који
теже ка томе да одвоје формулу од дебате која је
створила формулу, и да их самим тим испразни од
садржаја који је у њима. Када је ово почетна тачка,
тројично богословље се бави разумијевањем става
да постоје три вјечно различите личности, без тога
да плуралитет уништи јединство или да јединство
ослаби реалност различитости. Таква теологија се
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бави односом три божанске личности, и пројектујући
историју, описује како, након разних међудјеловања,
једна од ове три личности јесте на крају постала
човјек (иако никада није објашњено зашто је то баш
друга личност). Теолошка пажња сада је фокусирана
на вјечно постојање Свете Тројице, а њихов међуоднос,
као личности у заједници, узет је као конститутиван
елемент за наше постојање по слици Бога.
Али ово заправо не доноси наставак отачке теологије која је у ријечи претворила Никејска учења.
Формула „три ипостаси, једна суштина” заправо се
јако ријетко среће у њиховим писањима. Штавише,
велики Оци четвртог вијека скрећу огромну пажњу
на кориштење бројева: „Када нас је Господ учио о
доктрини Оца, Сина и Светога Духа, рачунање није
било дио овога! ... Он није рекао један, два или три”.6
Иста поента је одјекнула и кроз став Владимира
Лоског: причајући о три ипостаси, сви ми већ чинимо
једну непримјерену апстракцију, јер не постоји ниједна општа дефиниција три ипостаси, ниједан општи
концепт „ипостаси” (по којем бисмо могли да избројимо број три, а онда темељно и разрадимо теологију
различитости), јер све што је опште припада једној
суштини.7
Оно што је још важније, у теолошком смислу,
јесте да је Христос заправо третиран као споредан.
Не само да теолошка пажња више није усмјерена
на дато откривење Бога у Христу, него је то откривење
сада препричано друкчије: Ријеч Божија није више
мјесто Божијег изражавања, те се сматра и да Отјеловљена Ријеч, Исус Христос, није толико „егзактан
отисак самог бића” Оца (Јев 1: 3), него да је Он радије
6
7

Св. Василије Велики, О Светом Духу, 44.
В. Лоски, У приказу и сличности Бога (СВС Штампа, 1974), 113.
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оличење божанске личности, што би могло бити
другачије, да је Бог тако хтио. Суштина Никејског
Троичног богословља није у томе да се бави небеским
постојањем три божанске личности, него у томе да
потврди да то што ми видимо у Христу, како је речено
у јеванђељу, истинит је исказ о томе шта је то бити
Бог, да је он једнако божанствен као и његов Отац,
распознавањем које је само могуће у Духу, који нам
сам по себи омогућава да препознамо Христа као
Господа, носиоца Божанског Имена (1 Кор 12: 3;
Фил 2: 8‒9). Слично томе, у сагласности са Новим
Завјетом, управо је Христос икона невидљивог Бога
(Кол 1: 15), по чијем је калупу Адам већ уобличен
(Рим 5: 14), и чијој смо се слици повиновали (Рим
8: 29) када смо са њим били разапети (Гал 2: 20 итд).
Смисао би могао бити исти када је ријеч о свим
догматским контроверзама и формулама које долазе
као њихов резултат ‒ а то је да су оне, на крају, размишљања о Христу, који отвара књигу Писма (Лк
24), обзнањује Оца (Јн 1: 18), од којег, кроз Христа,
ми примамо Духа. Догматске формуле Цркве нису
апстрактни, одвојиви искази које можемо користити
да створимо метафизички систем који би одговарао
свакој егзистенцијалној или филозофској бризи коју
бисмо могли имати. Наравно, теолошко разматрање
је постало изузетно апстрактно, али суштина таквог
сталног процеса није да описујемо крајње структуре
„реалности”, да разрађујемо основну онтологију, да
ли „Бића” или „Заједнице” (или и једног и другог),
јер би онда овакво разматрање имало тенденцију
да функционише на такав начин као да оно саставља
садржај самог откровења. Морамо бити изузетно
пажљиви да не бисмо замијенили објашњење за
оно што треба да се објасни. Циљ оваквог теолошког
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размишљања јесте да се искаже, што је прецизније
могуће, упркос већ прихваћеним заблудама, канон
(правило) вјере, како би се сачувала истинска слика
Христа каква је и представљена у Писму, стално се
враћајући „свијету који је дат на почетку”8, као што
то Св. Поликарп наглашава својим читаоцима.
Христос у Светом Писму
Друга теза мога рада јесте то да Христос којим се
ми бавимо јесте Христос Светог Писма, а не Христос
историјске реконструкције или индивидуалног
мистичног искуства. Христос који се појављује у јеванђељу је разапети и узвишени Господ, схваћен и представљен у Старом Завјету ‒ Законима, Псалмима
и Пророцима. Апостол Павле је свједочио да су смрт
и васкрсење Христа „према Старом Завјету” (1. Кор
15: 3), те је ова интерпретативна динамика продужена,
у канонским јеванђељима, уз помоћ описа Христа и
његових активности од стране јеванђелиста: Јеванђеље
Исуса Христа почиње, по Марку, са Исаијиним одломком; Матејев наратив је структурисан под условима
остварења пророчанства; по Луки, узвишени Христос
просвјетљава своје ученике показујући им како то
Свето Писмо и Стари Завјет говори о њему (Лк
24: 27); док по Јовану, Христос изричито тврди да
„Мојсије говори о мени” (Јн 5: 46). Бивајући објашњен
и представљен условима и приказима узетим из
Старог Завјета, Христос је једини субјекат кроз
цијело Писмо ‒ он је Ријеч Божија. Управо је овај
Бог, разапети и узвишени Господ, тај који је схваћен
и објашњен кроз Свето Писмо ‒ Законе, Псалме
и Пророке ‒ уједно и субјекaт наше вјере.
8

Свети Игњатије Антиохијски, Филипљанима, 7. 2.
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Свето Писмо је основни контекст или матрица
унутар које се сва теологија одражава. Предање, у
овом случају, није само допунски извор уз Свето
Писмо, нити Свето Писмо постоји у склопу Традиције,
јер од почетка je јеванђеље, које Цркву позива у бивање, објављено кроз медиј Светог Писма. Традиција
или Предање је, прије, као што би то Флоровски рекао,
континуитет правог разумијевања Светог Писма.9
Ово је једнако примјетно у нашој традицији литургије, гдје је Христос хваљен и обожаван, гдје је слава
дата кроз њега, Оцу у Духу, химнама и поезијом
произашлом директно из ризнице Светог Писма.
Штавише, ово бављење Писмом захтијева се од сваког
ко носи име Христово, ко је ученик или, тачније,
сљедбеник, „који учи Христа” (Еф 4: 20), јер знање
о њему представља вјечни живот (Јн 17: 3). Бављење
овим је нешто што се не може избјећи. Чак и када
је Јован Крститељ био у притвору и када је послао
своје ученике да питају Исуса „јеси ли ти тај који
ће доћи или треба да тражимо другог?”, Исус није
дао директан одговор, него их је навео на знакове
– слијепи који гледају, хроми који ходају – знакови
који се једино могу разумјети као „месијански” кроз
њихову интерпретацију у Светом Писму (Мт 11: 2‒5).
Међутим, данас се чини да је управо овај контекст
Светог Писма изгубљен, не само у свијету у којем
јача секуларизам, него, што је још трагичније, и унутар Цркве и саме теолошке дисциплине. Брзим
темпом напредује и тужна ситуација све слабијег
познавања основних наратива Светог Писма, књиге
која је створила свијет мисли претходних вијекова.
Можда је ствар у томе да данас много више људи
9

Г. Флоровски, Функција традиције у древној Цркви, (1963),
прештампано у Библија, Црква, Традиција, 75.
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тврди да су хришћани, али Христос којем се они
окрећу јако често је „мој лични спаситељ који ми
помаже да пронађем срећу и окушам се у самоактуализацији” или Христос апстрактне теологије чије
оваплоћење утиче на моје индивидуално обоготворење уколико само могу да се повежем са божанским
енергијама, радије него са Христом из Светог писма,
у чијој свјетлости сви ми можемо препознати себе
какви заиста јесмо: само грешници који живе у смрти,
а који у исто вријеме знају и доживљавају важност
Божију, чија је снага усавршена у слабости (2 Кор
12: 9).
У раду сам покушао говорити о задатку суочавања
са православном теологијом док улазимо у трећи
миленијум, наглашавајући потребу да се изразимо
више унутар те стваралачке вјере која је тако величана у двадесетом вијеку, сугеришући да се од нас
тражи поновно усмјеравање пажње на Исуса Христа,
разапетог и васкрслог Господа, како је то речено
и схваћено у Светом писму. Ово, међутим, није
нови задатак. Већ у другом вијеку, Св. Поликарп
је наводио своје читаоце да „се врате свијету који
је дат на почетку”.
Резиме: У овом тексту, разрадио сам тему међузависности вјере и стваралачког приступа православној традицији, и упутио критику оријентацији
доскорашње теологије, дајући приједлог да поново
треба обратити пажњу на Христа, као што је то представљено у Светом Писму, „враћајући се свијету
који нам је дат на почетку” (Св. Поликарп).
Са енглеског превела
Јелена Вујичић
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Недељко Николин Кајиш
СЛОВУ МАТЕРЕ МОЈЕ
У једној кафани срео сам своју ћирилицу у туђем
језику. Власник објекта је написао ОФИС, умјесто
OFFIS. Ћирилица је била мало постиђена, ја забезекнут, а власник поносан. На питање „што?”,
добио сам кратак одговор „з’ инат”.
Стара анегдота говори о историчару умјетности,
који на самртничкој постељи, посљедњом снагом,
каже свештенику што му пружа крст: „То је ренесансни примјерак, позни шеснаести вијек”.
Оданост својој љубави, свом занимању, увијек,
па и на одласку у вјечност.
И ја вјерно служим слову матере своје, првој
љубави. А љубав је свједок који не лаже.
„Кад је мука ђе си Ђука, кад једете Ђуку не зовете”.
А, ево, овако би се могла отпочети прича о мојој
љубави, нашем писму, и дјелимично осликати стање
у којем се оно налази. Наша изрека је помало увредљива, и груба, али таква нам се понудила као најбоља
подлога тексту.
Док је несрећа трајала били смо и тијелом и душом за све што је наше. Кад несреће мину, заборавимо
све; брзо се заситимо сваког добра свог. Не издржимо
никад до краја; дамо свима до знања да можемо, али
нећемо. Ето, тек тако, нећемо. У инат себи, кад већ
не можемо ником другом. („Наљутила се будала на
село па одсјекла себи ону ствар”.)
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Истим путем којим су отишле и неке друге вриједности, одлази култура, књижевност, језик (а то
је недјељива цјелина), у бесцијење, будзашто, низашто.
У првом случају барем је неко имао вајде, у другом
‒ нико.
На ред је дошло и писмо.
Зар и то?
А шта се послије тога има за „давање”, за
губљење?
Можда 3,5 килограма коже, колико је имамо на
себи. И њу ћемо, из ината, јакако, дати, да докажемо
да се „може и без коже”.
Или 21 грам душе. Па бездушни кроз живот, што
да не. Ионако суштина губи смисао...
Јутрос, у осам, одржао сам састанак са собом.
Издао себи наредбу, ко зна по који пут: „Мораш првој
љубави остати одан до краја, па како буде”. Зато хоћу
и да словкујем своме слову славном. Прије него што
други почну да причају: „Био једном један народ,
и имао писмо своје, чак...”
Кад видим ћирилицу, одмах се сјетим дјетињег
тепања и младалачког посртања. Она ми враћа успомене на дјечака којег сам некад познавао. Имао је
плавокосу главу, рашчупану, и на њој велике модре
очи. И прсте на рукама жељне слова ћирилских. Са
њима, са тим словима, могао је много; могао је све.
Ма како се сложила (слова), у причу, пјесму, или
какво друго штиво, немогуће је до краја описати
њихову љепоту. (И граматолози би се сложили са
мном). Такву красоту једино би музика могла дочарати; танковијаста флаута, под нечијим разиграним
прстима... Или би, можда, било најбоље само примаћи
очи словишту, (знацима), и оно ће проговорити снагом
своје вриједности и љепоте.
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Говоре како се супротности подударају. Имају
право ти што говоре (оговарају). Најрадије сам тамо,
у Господској. Јединство се мора, на неки начин, постићи; спуштањем или дизањем. Овај пут ‒ дизањем.
И гледам, понешто, у тој улици, и видим свашта у
њој. Од 66 (шездесет и шест) наслова, које сам прочитао успут, само су 2 (два) исписана ћирилицом.
Дакле ‒ шездесет је и четири напрема два (64:2)
Не воли ли то Господска ни писмо својих предака,
писмо које ју је извело из мрака, и каљава сокака?
Не воли. Задужило ју је. Оне којима сте највише
дужни, њих најмање волите. Не волите их уопште.
Јер дуг треба вратити. А ми томе нисмо вични. Ми
би да што више узмемо, да узмемо све, а да што мање
вратимо; по могућности ништа.
Додуше, писмо нам ништа није ни тражило. Подметало је своја танковијаста леђа увијек, и свакоме,
кад је год затребало. Било га је и над колијевком
и над гробом; и у свему ономе што је стало између
та два „лежишта”.
А сад га гурамо у страну, или, боље рећи, низа
страну.
Пред ћирилицом би, Боже мој, требало стајати
мирно, и гологлав, обавезно.
Ћирилица је наш најпоузданији свједок, духовна
стечевина којом се смијемо, и морамо, дичити.
Прије свог рођења, била је у нашој крви, у крсту.
(Људи су се тако и потписивали, крстом. „Јал’ прицини прст, ја л’ удари крст”, говорило се).
Она је сјеме књиге, и књижевности наше.
Преко ћирилице је, до нас, стигла и књига над
књигама. Највећа коју имамо. И коју „вавијек” читамо.
И коју никад нећемо потрошити. Јер је књига над
књигама, зато што је писана писмом над писмима.
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Библија.
А у њу је стало све. Што није у њој ‒ није ни изван
ње. Што не нађете тамо ‒ не тражите нигдје.
„Бог је слово”, говорио је и Дучић.
Господствена и религиозна, записивала је све.
Оно што није стићи могла ‒ умрло је за „вјеки вјекова”.
Она је разлог да будемо горди (што није у духу
православља), а не скрушени (што је у духу малог
човјека).
Љепота се учи на лијепом. И без тумачења.
Ћирилицу не треба тумачити. Она се објашњава
сама; сам је свој тумач.
Више се човјек може познати по писму, него по
зборовању и мудровању.
Кад сам тијелом немиран ја гледам, кратко, то
писмо матере... матере моје, и тражим у њој име које
јој се одсликало у души, и смирим се.
Кад се уморим, спустим очи на ћирилицу, на
писмо ћаће... ћаће мога, и одморим се.
Кад сам осорљив, ишапћем је, ћирилицу, и блажи
ме.
Кад сам несигуран ý се, исписујем њоме имена
предака свиклих на њу, и снажи ме...
У лијепо написаној ћирилици огледнем се. И
видим јасно. Тад и ја, за тренутак, постајем другачији,
свјетлији; чини ми се да дише, мисли, осјећа заједно
са мном.
Увијек уза ме, тврда моја вјера...
Она ће уљепшати, не само папир на којем се
простре, већ и садржај који проспе. И писца свога,
и читаоце своје.
Из ње, виде то окати, извирује смијешак, као
из Мона Лизе.
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Писмо матере моје, и ћаће мога, је умјетничко
дјело, фреска, пред којом треба стати и ослушнути
њену причу: о прошлости, садашњости, будућности.
Заинтересованих за такво казивање је све мање.
Нема их. Заситили се другим причама; онима којима
се ништа не казује.
Као што се ни књига над књигама не може никад
ишчитати, ни писмо над писмима се не да до дна
исписати. Књизи се морамо враћати, и изнова је
читати ‒ писмо морамо поштовати и „вавијек” га
писати. И читањем и писањем оштри се ум. А иступио
се јесте.
Говорећи о другоме, о нечему, ћирилица, успут,
збори и о себи. Сваки знак нуди слику, слика причу,
прича ‒ живот...
Поштовали су је, и њоме се користили, и босанскохерцеговачки Фрањевци.
Турци је, док су „гостовали” на овим просторима,
нису могли заобићи.
На њој су се описменили сви Јужни Словени...
И нас је (Србе) усправила и учврстила нам хабитус, сврстала међу људе.
И у космос је прва стигла.
И на европској новчаници мјесто нашла...
Коријенима Словен, ја имам одређен однос према
вриједностима предака мојих.
Заборавни српски соју, смије ли се тако?! Кроз
живот дужан.
Није ћирилица власништво само ове генерације,
није!
Не могу да замислим потпис Змаја, Црњанског,
Његоша, Ћосића, Шантића... и без ћирилице. Није
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овдје ријеч о националној затуцаности (ни мојој, ни
њиховој) већ о поштовању и љубави према духовном
добру, према ћирилици као симболу националног
идентитета. У том потпису састале су се двије величине, и удружиле.
А кад се двоје великих сретне ‒ сунчевина дуже
траје.
Вук је њоме записао и многобројне стихове народа
свог. (Све што је ваљало у десетерац се склонило).
Тешко је издвојити најбоље; сви су најбољи. (Моја
руко, зелена јабуко, гдје си расла, гдје л’ си устргнута, а расла си на криоцу моме, устргнута на Косову
равном...)
Њоме један рањени мученик са Козаре, из средине Другог „свјецког”, одлазећи небу, ... мајци писмо
пише, мила мајко не чекај ме више. Ја ти никад кући
нећу доћи, године ће и вјекови проћи...
Њоме је и несигурна дјечачка рука, једној Милици, исписала чежњу устумаралог срца (најхрабрију
одлуку живота). Била је невјешто срочена, али успјешна. Најдражи виловити створе... Признала је,
много касније, нису је намамиле ријечи, већ слова
којом су биле исписане; „ишла су му од руке”.
А у Господској улици је 64:2 у корист латинице.
„Играчима”, или „навијачима”, коме заслугу за
побједу приписати?
Хоћемо ли дати своје писмо за туђе, своју ћирилицу за њихову латиницу?
Мора ли латиница у први, а ћирилица у други ред?
Може ли се умље у безумље?
Резултати са терена (64:2) кажу да може.
Инатимо се са здравим разумом; изгонимо га
из себе. Остаће у нама празно, и мрак.
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У ономе што нам је стално на дохват руке и ока,
нисмо кадри открити моћ и љепоту. А њу је давно,
још 1937. године, примијетио један очни љекар, Нијемац, Е. Вебер, који је одбранио докторску дисертацију на тему „Азбука свијета”. О сваком писму је,
с научног степена, наравно, дао своје мишљење, а
о ћирилици је, између осталог, рекао и ово: „То је
најбоље и најједноставније писмо, које се брзо учи,
лако чита и најмање замара очи читача”.
Е, па, шта још треба?
Близу триста милиона људи у свијету пише ћирилицу. Користи се у десетинама језика: у бугарском,
руском, бјелоруском, македонском, казашком, таџичком, осетском, српском...
Хоћемо ли бити први који ће изаћи из те скупине?
Ми који се можемо „башкарити” на пола поштене
сељачке подланице; прамичак магле над Грмечом.
Гдје се сакрио логос у свему томе па се не види?
Болест звана „мода” нас је загрлила „љубављу”
питона. Омамљени њоме, ништа не предузимамо,
не тражимо лијека. А требало би, и то што прије,
ишчупати се из тог загрљаја. Мало касније, биће
много касније.
Није уљудно осудити оне који забораве пут, али
је нужно подсмјехнути се онима који забораве ходати.
Не знам да ли је ћирилица више „проблем”
културе, политике, религије, науке... или „моде?”
Ћирилица би, уз дужно поштовање латинице (и свих
других писама, наравно), требала да заузима више
простора свугдје. Вриједност једног народа мјери
се и његовом оригиналношћу. Зар најфункционалније
писмо на свијету, гдје је до краја испоштован фонетски систем, „једно слово ‒ један глас”, није
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довољан разлог да „дигнемо главу горе”, барем
кад се потписујемо, или именујемо што?
Ми смо, све од Немањића па на овамо, увијек
имали чиме „међу свијет”, јер смо увијек били културна вриједност.
И ‒ није тачно да странци мрзе ћирилицу. Њима
је свеједно којим се писмом користе Срби.
Свеједно је и нама; 64:2 је у корист латинице.
Народ не чине само живи, већ и умрли, и они
који ће се родити. Та чињеница се не смије сметнути
с ума, поготово када су у питању културна добра
народа.
Хоћемо ли ми бити та генерација која ћутећи,
мирно гледа, па чак добрим дијелом и учествује, у
губљењу духовног блага? Изгледа да хоћемо. И да
већ јесмо.
А у судбини писма (и језика, дакако) огледа се
и судбина народа. Не може се то двоје раздвојити.
Нема једног без другог. А и чему бивствовање ако
није заједно оно што треба да буде, што мора да буде?
Језик и писмо су “дух и дах” народа. Може ли народ
без „духа”, или „даха”?
Ћирилица је наше благо са којим смо се слагали
преко хиљаду година, и били одани једно другом.
У посљедње вријеме све се стидљивије дружимо с
њом. Није ли на помолу нешто ружно? Можда оно
с почетка мог „словковања” ‒ „Кад је мука ђе си
Ђука...”
Има ли смисла и овај пут п(р)озвати АНУРС?
Има. Она једино и чује. Остали имају тврде уши,
и ледене душе.
Могла би она бити упорнија, и оштрија.
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Светог вам Ћирила ‒ у име мог народа ‒ сачувајте
ћирилицу.
Очева вам ‒ ради синова нам.
Лебдимо високо. Нећемо да се спустимо. Опио
нас лет. Ако се некад и одлучимо спустити, можда
ће већ бити касно; неко ће други стати на наше мјесто.
Умовање моје, или лудовање.
Провјерени Толстој вели: „Чудно! Човјек се буни
против зла које долази споља, од других, зла које
он не може да избјегне, а не буни се против свог
сопственог зла које је у његовој власти.”
Хоће ли се разлика (62 на штету ћирилице) повећавати, или смањивати? „Игра” траје, вриједило
би потрудити се. Јер, „ако се не одржиш на гриви,
нећеш ни на репу”, говорио је некад народ мој, онај
давнашњи, старовјековни, добри народ, за чије ријечи
(и дјела) више, скоро па нико, не мари.
„З’ инат”, као онај власник кафане, треба „игру”
наставити, али озбиљније, и с више љубави, јер не
мјери се богатство оним што добијемо, већ оним што
сачувамо. И, за сваки случај, треба имати на уму
да нас са врхова крајишких планина гледа десет вијекова који су успјешно чували, и сачували, ћирилицу,
заједно са нашим крсним именима.
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Властимира Ђузе Стојиљковића
За успјешно представљање неког страног стрип
серијала у једној земљи није довољно само откупљивање ауторских права, превод, штампа и његова
дистрибуција на продајна мјеста. Понекад је потребно,
зарад исплативости подухвата, прибјећи одређеним
измјенама у преводу које називамо прилагођавањем.
Прилагођавању се прилази из различитих побуда.
Језичке разлике, слабозвучност „чистог” превода,
тренутна надахнутост преводиоца или национална
политика предузећа најчешћи су разлози за овај
потез. Овај чин умногоме не умањује квалитет дјела
које оно има у оригиналу већ му и помаже да се конзумент од обичног читаоца преведе до стадијума
уживаоца. Од успјешности прилагођавања назива
филмова, књига и стрипова, те имена ликова и мјеста
у њима, зависи профитабилност пројекта коју доноси
популарност.
Таласу моде прилагођавања страних производа
домаћем тржишту није одољела ни Југославија.
Генерације малишана су одрастале уз анимиране
и игране филмове те књиге са називом далеким од
оригиналног. Витез Која (Touche Turtle and Dum Dum),
Драгуљче (Mumbley), Патак Дача (Daffy Duck), Шалабајзерићи (The Hillbily bears), Еустахије Брзић (Blue
racer) и још многи други јунаци су увесељавали публику испред малих екрана зрелом комуникативношћу
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вјештих синхронизатора који су дискретним и
надахнутим упадицама по сопственом нахођењу
мијењали оригинални сценарио. Преименовања су
била честа појава и у биоскопским салама. Филм
Серђа Леонеа са непотпуним придјевским степеновањем у наслову The good, the Bad and the Ugly
код нас је познатији по довршеном Добар, лош, зао
док је за филм Ридлија Скота „Alien” искоришћен
технички нетачан, али зато звучан, назив „Осми
путник”. Због неразумљивости алузије у наслову
романа „Ham on rye” Чарлса Буковског, преводилац
Флавио Ригонат се одлучује за назив са библијском
конотацијом „Блудни син” умјесто „Сендвич од ражи”.
Слични подухвати често су виђани и у стрипским
публикацијама, што је и тема овог чланка.
Не толико ријетка појава у свијету (Мики Маус
је у Италији Тополино!), у стрипу код нас примјетне
су двије врсте прилагођавања: потпуна језичка и
смисаона прилагодба која је због потребне посвећености пројекту знатно рјеђа од дјелимичног и
бенигнијег преименовања ликова и назива мјеста.
„Обашка ми је плезијер!”1 Ова синтаксичка ругоба
је примјер реченице каквима се преводилац стрипа
Породица Тарана (Bringing up father) Џорџа Мекмануса послужио за успјешније дочаравање атмосфере скоројевићког свијета једног од најстаријих
свјетских серијала (започетог још 1913. године).
Непотписани преводилац (упире се прстом на књижевника и публицисту Миодрага Илића) свесрдно
се заложио да финесе говорног језика ирских исељеника у САД раних тридесетих „преклопи” дијалектизмима и жаргонизмима из нашег језика и тако
1

Породица Тарана, Стрипотека, бр. 512, Форум Маркетпринт,
Нови Сад, 1978, стр. 68.
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утјелови сировост новопечених богаташа Таране
(Jiggs) и Магде (Maggie). О успјешности оваквог
превода довољно говори и вишедеценијско објављивање овог стрипа те памћење ријечи с других
географских ширина у народу („диша”, “јербо”, “утепати”). Цензорска палица је зачудо још педесетих
година одобрила овај чин иако се тако нарушавала
ионако крхка правописна разборитост југословенске
омладине. Јаче одступање од оригиналног текста
уписаног у облачић још биљежимо код хумористичких
стрипова Гру (ауторски рад Ненада Бурцара) те Зрики
Шваргла и Шуле Глобус (Mortadelo y Filemón).
Коријени површнијег прилагођавања страних
стрипова нашем поднебљу сежу дубоко у прошлост и
прве кораке овог медија код нас тј. у тридесете године
20. вијека. Деценија пред Други свјетски рат назива
се „златним добом” стрипа. Девета умјетност је у
кратком року освојила тржиште Краљевине Југославије и то понајвише захваљујући млађој популацији
која је у „Мики Мишу”, “Цртаном филму”, “Веселом
четвртку” и другим публикацијама које су доносиле
на својим страницама актуелне свјетске стрипове
налазиле толико жељену забаву у читању. Тој „стрип-манији” помогло је и прилагођавање. Душебрижнички став тадашњих издавача да наш народ неће
најбоље примити страни стрип због разлика у менталитету и обичајима био је и више него неоправдан.
Иако су задахнути том забринутошћу својски
прионули на посао (Мика Миш, Тарцан, Мачак
Марко), већина првобитних преименовања нису
усрећила читаоце па су убрзо изузети из употребе и
замијењени оригиналним (Мики Маус, Тарзан, Мачак
Феликс). Из периода краљевине Југославије остали су
у употреби до данас имена већине Дизнијевих
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јунака (Паја Патак, Шиља, Пата, Баја, Раја, Гаја и
Влаја), те покоји прилагођени наслов серијала (Породица Тарана, Бим и Бум, Риле и Гиле).
Послије Другог свјетског рата и маћехинског
погледа на стрип као „кваритеља социјалистичке
омладине”(1946‒1952), јединственом прилагођавању
се испријечило неједнако писање страних имена у
српскохрватском језику. Подијељеност Југославије
по њеним центрима била је видљива и у стрипу, поготово након Новосадског договора из 1954. године.
Различити ставови по питању транскрипције и
транслитерације страних личних имена и назива
мјеста довели су до тога да мангуп с београдског
асфалта одраста уз авантуре Флаша Гордона или
Ден Дерија, а његов вршњак, загребачки факин, уз
Flasha Gordona и Dan Dare-ja.
Јаз се наставио продубљивати са одлуком да се
прилагођавање препусти слободном избору медијских
кућа и издавача. Тако смо добили „источну” и „западну” варијанту многих популарних анимираних
јунака попут Bugs Bunnyja (Душко Дугоушко тј. Зекослав Мрква) или Pink Panthera (Пантер Панта тј. Пинк
Пантер). У стрипу примјећујемо сличну ситуацију.
Симпатични алкохоличар са увијек накривљеном
беретком Andy Capp у једној држави превођен је
истовремено као Драгец Пех и као Тоша Качкет. Већ
поменути серијал Породица Тарана се у загребачким
гласилима појављивао под називом Породица Наџак.
Занимљива је недосљедност у именовању истих
стрип јунака које су објављивали два издавачка
гиганта унутар СР Србије, новосадски Форум и горњомилановачке Дечје новине. Због различитих ословљавања многих епизодних јунака у Астериксу, Таличном
Тому и Штрумпфовима, те непотребних мијењања
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наслова истих епизода многих стрип серијала
(Модести Блејз, Боб Моран) током 15-годишњег
утркивања ова два издавача, сам чин прилагођавања
изгубио је првобитни смисао помагања читаоцима.
Свемоћни уредници су своју чудну политику вођења
тада репрезентативних стрип-магазина (Стрипотека,
Екс алманах, Гигант) употпунили са троструким
именовањем ниског и доброј капљици склонога
индијанског поглавице Црвенооког (Redeye). Oвај
кратки стрип Гордона Беса објављиван је као Поглавица Лако Перце и Бабура. Ни заштитни лик најдуговјечније француске стрип публикације Spirou није
боље прошао. Преведен римованим и лакопамтљивим
називом Спира и Ћира од стране Форумових радника,
овај стрип серијал је истовремено код Дечјих новина
објављиван под оригиналним именом Спиру и
Фантазио.
Масовност и тиражност стрип издаваштва у бившој Југославији (десетак седмичних и полумјесечних
публикација са просјечним тиражом од 35000 примјерака) су произвели и доста превида од стране
одговорних лица. Тако је црнохуморни Ђузепе италијанског иноватора Бенита Јаковитија пресловљен
у Тику Луфтику иако је овим именом двадесетак
година раније крштен лијени Магдин брат из серијала
Породица Тарана.
Седамдесетих година прошлог вијека биљежимо
највећи број прилагођених назива страних, махом
хумористичких, стрипова и најуспјелије продукте
умовања преводилаца. Колико је ово сложен и захтјеван посао доказаће нам примјер раног и мање
познатог стрипа Астериксовог оца Ренеа Гошинија
Tromblon et Bottaclou. Неодређеност оригиналног назива потраживало је много дара за његово превођење.
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Овај проблем превазишао је неименовани сарадник
Стрипотеке чији је синтагматски преклоп Прпабата
и Зорталија надишао и квалитет самог садржаја.
Поред Зрикија Шваргле и Шулета Глобуса (Mortadelo
y Filemón), Олд Кресоја (Catfish) те поменутог
Прпабате и Зорталије међу најмаштовитије наслове
убрајамо и Гиџу Јагуриџу (Tumbleweeds). Ова језиколомка од имена (несхватљива и самом говорнику
савременог српског језика) апсолутно је непревoдива на други језик. Да је Гиџа Јагуриџа један од
најбољих примјера прилагођеног стрипа, говори нам
и преводиочев труд да изнађе одговарајућа имена
за мјештане Прљаве Јаруге, која су чак живописнија
од изворних. Тако су погребник Даскал О’ Чамоф
(Claude Clay), строги судија О’Беси (Judge Frump)
и копач гробних мјеста О’Рака (Wart Wimble) само
предводници палете ликова иронично обојених имена.
Прилагођивачи су неријетко прибјегавали и
простом посрбљавању назива серијала и имена
лица на основу особина које их одређују. Чувени
изумитељ којештарија опасних по његове колеге
Gaston Lagaffe, овјековјечен у бесмртном раду Андреа
Франкена, код нас је због сличних склоности са
љењивцем из пјесме Јована Јовановића Змаја успјешно
прекројен у Гашу Шепртљу. Исту судбину су доживјели још неки класици француско-белгијске школе
комичног стрипа: Нова Новатор1 (Achille Talon), Рунда
(Cubitus), Крцко (Chlorophylle) и Синђелија (Sibylline).
Понекад имену кумује и изузетна популарност
серијала па су послије епског промашаја са Томицом
и Јерицом (Том и Џери) приређивачи оманули са
Гаврилом (Гарфилд), Звездојем и Трбојем (Астерикс
1

У хрватској верзији познат и као Ахил Петић.
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и Обеликс), везиром Ал Подвалијем (Изногуд) и
Срећним Луком тј. Срећком Муњом (Талични Том).
Осјетан пад креативне снаге уређивача постаје
и више него очит у издањима из осамдесетих година
прошлог вијека. Да ова врста превођења „броји ситно”,
показује и мали број прилагодби у овој деценији (осим
Мартија Мистерије све су старијег датума). Тренд
занемаривања изворног назива и насловљавање
серијала по протагонистима из садржаја узима данак.
Тако је новински стрип Gun law код нас познатији
као Мат Дилон, Un ragazzo nel Far West као Тим и
Дасти, Le Vagabond des Limbes као Астер Блисток,
а познати дјечији стрип Чарлса Шулца Peanuts, због
безвезности оригиналног наслова у нашем језику
и грубости првобитног превода Пикавци остаће
најпознатији по доглавном јунаку Чарлију Брауну.
Иако се ни друге медијске куће нису либиле
објављивања стрипова чијим су бомбастичним насловима „пецали” публику, новосадски Дневник
као најпопуларнији издавач цртаних „чрчкарија”
у бившој Југославији, предњачио је у томе. Звучни
наслови са чеоних корица Златне серије и Лунов
Магнус стрипа (нпр. Загор против Вонга; Меч столећа; Операција „Велики скок”) својом очигледном
комерцијалном намјеном замјењивали су наивно
једноставно насловљене епизоде у италијанском
издању (нпр. Океан; Духови; Готова ствар). Зарад
привлачења пажње читалаца мијењани су (у потпуности и дјелимично) и називи серијала. Врхунски еп
француског двојца Ле Тендре ‒ Лоазел La Quête de
l'oiseau du temps („Потрага за Птицом времена”) на
нашим просторима објављен је као Ратници са Акбара
док су пројектанти кратковјечне Авантуре стрип
Les Sept vies de l’Epervier („Седам живота Копца”)
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превели као Жиг судбине. Сматрајући вишком дио наслова за успјешно прихватање јунака, уредници су
често и скраћивали оригинални назив серијала. Тако
је француска постапокалиптична оперета Валеријан
и Лорелина представљена под именом Валеријан,
а Велики Бен Болт без оригиналног придјева уз име.
Прилагођавање је, као прежаљен облик превођења, код нас постало изузетно ријетка појава од
1991. године. Модерни читаоци у интернет ери немају
потребу за тим видом помагала. Кратак преглед
учињеног у деценијама иза нас на овом пољу имао
је за циљ освјетљавање труда свих оних непотписаних
„људи иза кулиса” чији рад се и данас уважава.
Намјерили смо да скретањем пажње на учинак
свих наших Бриксија, Димитријевића, Змајеваца,
али и хероја наше гласовне синхронизације Татића,
Симића, Бачића, Стојиљковића подсјетимо на битност
ове подцијењене работе ‒ прилагођавања.
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Сл. 1. Насловна страна Мике Миша, потпуно у духу наслова
овог чланка.

Сл. 2. Рантаплан ‒ лик с највише имена код нас (Ла-ја-вко,
Шапоња, Бувара, Шњофаћ).
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Сл. 3. Зрики Шваргла и Шуле Глобус ‒ један од најблиставијих
примјера прилагођавања.

Сл. 4. Лијеност или небрига данашњих издавача су могући
разлози запостављања наш(к)их логоа науштрб оригиналних.

Сл. 5. Примјер братског „договора”: Паја Патак и нећаци Раја,
Гаја и Влаја или Пашко Патак са Хинком, Тинком и Винком.
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БИЉЕШКЕ О АУТОРИМА
АЛЕКСЕЈЕВ, ГЕНАДИЈ, в. биљешку на стр. 88‒89.
АНДРИЋ, РАДОМИР, рођен 1944. године у Љубањама
код Ужица. Између осталих, објавио је сљедеће
пјесничке књиге: Сунце у воденици (1967), Вечерњи
крчаг (1969), Шумска црква (1971), Карпатско умиљеније (1971, са Весном Парун), Бунари Радоша
Модричанина (1973), Често рушена кућо (1977), Похвала смеху (1977), Чавке постоје због слова Ч (1977),
Сване ли (1978), Неустукница (1980), Крила за висину
(1981), Непокорје (1981), Каква почаст (1986), Питалица са Звездаре (1987), Под златном леском (1988),
Испод снега (1989), Врата ужичке реалке (1989),
Козје грозје (1990), Згон (1991), Ноћни пливач (1992),
Вучица на пртини (1993), Рујно (1993), Чарно длето
(1996), Гледалице (1997), Птичје млеко (1997),
Румунска икона (1997), Исто и обрнуто (1998),
Измишљотине (1998, са Гораном Бабићем), Вечера
на савској лађи (2000). Предсједник је Удружења
књижевника Србије. Живи у Београду.
БАБИЋ, ДЕЈАН, рођен 1977. године у Дервенти.
Дипломирао је на Одсјеку за педагогију Филозофског
факултета у Бањалуци. До сада је објавио књиге
пјесама: Дамар (2002), Негдје (2005), Књига ваздуха
(2007), Испод галерије (2013) и Хартије 2009‒2012
(2014). Поезија му је објављивана у зборницима, часописима, дневним листовима и порталима са подручја
региона. Објављивао је аутопоетичке записе. Живи
у Дервенти.
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БРЂАНИН, БРАНКО, рођен 1956. године у Сарајеву.
Професор на Филозофском факултету на Палама и
драматург Народног позоришта у Бањој Луци. Пише
поезију, прозу, драме, студије, публицистику, есеје
и критику. Књиге пјесама: Лирика Атике (1993),
Из небеске земунице (1994), Тамница (1997), На сарајевској цести (1997), Трнов вијенац (2000), Пророк
на гори Љељеној (2001), Преображење потоње
(2002), Трнов вијенац (2011, изабране пјесме), Потоњи пророк (2013, изабране пјесме), Све (2015,
сабране пјесме). Књиге приповиједака: Седми печат
(1989), Рабош (2003). Романи: Михаил – пут на Свету
Гору (2003), Сила – пут у завичај (2010), Бестјелесна –
пут укруг (2013), Сарајево, Sarajevo (2014) Архистратиг, Чиноначалник (2015). Драме: Црни анђео (1991),
Брак са унутрашњим сагоријевањем (1996), Године и
гомиле (2002), Око у око (2002), Немогућа мисија (Пада
киша Јагодо и Тиса – Бан први) (2004), Бронзани човјек
од снова (2004), Сурогат 2001 (2005), Недођија (2013).
Књиге есеја, студија, монографија и огледа: Духовни
геноцид над српским народом (1994), Азбуковник
(2007), 70 сезона Народног позоришта РС у Бањој
Луци (1999), Марко Краљевић и српска драма (2003),
Косово и нова српска историјска драма (2007), Свјетска драма и домаћа позорница (2010). Драма и позорница српских пјесника (2013), Народно позориште
у Бањој Луци од усташа до партизана (1941‒1956)
(2013), Народно позориште Републике Српске ‒ од
оснивања до ослобођења (1930‒1945) (2013, коаутор),
Драма и позорница српских прозаиста (2014). Приредио је изабране пјесме Владимира Јагличића под
насловом ПРЕ него одем (2005) и сабрана дјела Бранка
Чучка ‒ Поезија (2012), Колумне (2013), Проза (2014).
Добитник је бројних награда за свој рад.
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ВОЛАРЕВИЋ, СРЂАН, рођен 1947. године у Буковићу
поред Бенковца, сјеверна Далмација. Објавио књиге
пјесама: Кнегиња за породичним столом (1972),
Разбијено огледало (1979, библиофилско издање са
бакрорезима Петра Омчикуса), Шапат у говорници
(1983), Вести са границе (1989). Књиге приповиједака: Искушење ћутње (1992), Под кровом ватрене
куће (2002) и Да л’ има смрти за нас који смо остали
без отаџбине (2012). Романи: Цвјета (2004) и Кратка
повест једног гађења (2011). Књига путописних
есеја: Једно време у Италији (1994). Књига есеја:
Где ми јесмо они нису (2001). Књига кратких есеја:
Извештај из земље Лотофага (2009). Приредио
књигу историографских есеја Бошка Деснице: Стојан
Јанковић и ускочка Далмација (1991). Са Кларом
Потоцки превео је више књига. Радио Београд емитује
неколико његових драма. Објављивао и објављује у
књижевној периодици књижевну и ликовну критику,
есеје, историографске радове и друго.
ВУЈИЧИЋ, ЈЕЛЕНА, рођена 1993. године у Брчком.
У Брчком је похађала и завршила основну и средњу
школу. Након завршетка гимназије 2012. године,
уписује се на Филозофски факултет Универзитета
у Источном Сарајеву, на Одсјек за кинески и енглески
језик и књижевности. На другој години студија, по
добијању државне стипендије НР Кине, борави
годину дана у Кини. Тренутно је четврта година
студијског програма.
ВУЈЧИЋ, НИКОЛА, рођен 1956. године у Великој Градуси, на Банији (Хрватска). Дипломирао је књижевност
на Филолошком факултету у Београду. Објавио је књиге
пјесама: Тајанствени стрелац (1980), Нови прилози
за аутобиографију (1983, друго, допуњено издање
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2008), Дисање (1988), Чистилиште (1994), Кад сам
био мали (1995, песме за децу), Препознавање (2002),
Звук тишине (2008, изабране песме), Расути звук
(2009, изабране и нове песме), Докле поглед допире
(2010), Докле поглед допире и нове песме (2012) и
Сведочење (2014). Пјесме су му превођене на енглески, француски, шпански, шведски, руски, чешки,
словачки, мађарски, румунски, пољски, јерменски,
словеначки и македонски. Објављене су му књиге
изабраних пјесама на румунском, македонском, пољском и бугарском језику.
Приредио је за штампу необјављени роман Меше
Селимовића Круг (1983), Антологију српске народне
књижевности за децу (1997, 2006, 2008) и изабрана
дјела Григора Витеза (2011). Преводи са руског. Добитник је најзначајнијих пјесничких награда. У издању
Матице српске, у библиотеци Змајева награда, објављен
је зборник радова посвећен његовој поезији под насловом Поезија Николе Вујчића (2008). Члан је Српског
књижевног друштва и Српског ПЕН центра. Живи
у Београду.
ВУКОВИЋ, МАРКО, рођен 1975. године у Крагујевцу.
Објављене књиге пјесама: Тешко је време (1994),
Иза осмеха (1998), Расрчнуће (2000) и Дивљи камен
(2005). Преводи са норвешког језика, објавио књигу
Ролфа Јакобсена Вежбе дисања (2014). Пјесме су
му превођене на енглески, пољски, норвешки, македонски и бугарски језик. Тренутно живи и ради у
Норвешкој.
ДРȀГИЋ, ЛАБУД, рођен 1954. године у Горњој Морачи. Дипломирао је Општу књижевност са теоријом
књижевности на Филолошком факултету у Београду.
Објавио је сљедеће књиге прозе: Који немају печата,
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Срам у катедрали, Долином сјенки, Уочи трећих
петлова, Дивљи анђео, У затонима Лете (Награда
„Бранко Ћопић”), Пандорини ветрови, Крв и вода,
Беле ноћи сивог сокола. Приче су му превођене
на руски, талијански, шпански и енглески језик.
Преводи са руског и талијанског. Живи и ради у
Београду.
ЂИЛАС, ГОРДАНА, рођена 1958. године у Накову код
Кикинде. Библиотекар, библиограф, пjесник. Књиге
пjесама: Пред огледалом (1985), Господине, господине (1989), Царски врт (1996), Звезда југа (2002),
Успутна станица (2005), Учитељ сећања (2009),
Сећање које се није догодило (2011), Друге ствари
(2011), Била сам послушно дрво (2012). Монографије:
Шест посленика Библиотеке Матице српске (1998),
Мапа света Петроварадинске тврђаве (2005, са Б.
Попржан, Н. Мамулом и Ђ. Писаревим), Библиографија ИНДИС 1976‒2009 (2010, са С. Вуковић).
Приредила: Милан Пражић, Речи и време (2002),
Душко Вртунски, Отворени свет (2003), Трибина
младих: 1954‒1977 (2004, са Н. Мамулом). Приредила
је и објавила преко педесет селективних библиографија савремених српских писаца.
ЖИВКОВИЋ, БИЉАНА, публициста и писац. Аутор
је репортажа, чланака, записа, путописа по европским и азијским државама, али и интервјуа са домаћим и иностраним знаменитим личностима из свијета
политике, геополитике, дипломатије, војне доктрине,
историје, филозофије... Дјела: Некрштена времена
(2004), Са извора најчистије воде (2006), Жамор кризе
(2008), Величанствена уметникова усамљеност
(2009), У име истине, документаристичка књига о
националној трагедији српског народа и о Космету
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(2010), Јасеновац и сребренички мит, новинарско-документаристичко дјело (2011), О Српском питању
(2012), Исповести из сарајевских казамата (2014),
Запис, књига о косметској голготи (2014), Отац Доротеј, роман (2015).
У припреми су путописи Приморско православље,
Запис на руском језику, као и књиге: Србистика,
Руски добровољци... Биљана Живковић сарађује са
руским медијима. Члан је Удружења књижевника
Србије.
ЈАГЛИЧИЋ, ВЛАДИМИР, рођен 1961. године у Крагујевцу. Српски је пјесник, преводилац, прозаист,
књижевни критичар. Основну школу завршио је у
Горњој Сабанти, а гимназију и Правни факултет у
Крагујевцу, у коме живи од 1975. године. Прве пјесме
је објавио 1981. године у студентском зборнику.
Уређивао је неколико листова и часописа (Погледи,
Шумадија, Књижевне новине, Знамен, Кораци, Липар) и био репортер крагујевачког листа Светлост.
Владимир Јагличић објавио је сљедеће пјесничке збирке: Погледај дом свој (1990, са Јовицом Јанковићем
и Сашом Миленићем), Изван ума (1991), Три обале
(1991, са Јовицом Јанковићем и Славицом Величковић), Тамни врт (1992), Усамљени путник (1994),
После рата (1996), У горама (1996), Србија земља
(1996), Сенке у дворишту (1996), Врело (1997), Милановачким друмом (1997), Неповратно (1998), Књига
о злочину (2001), Ране песме (2001), Куда куде (2001),
Пред ноћ (2002), Немој да ме зовеш (2002), Пре него
одем (Изабране песме, 2004), Песме (Москва 2006,
плакета изабраних песама, двојезично), Јутра (2008),
Поседи (2011), Стуб (2013).
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Саставио је сљедеће антологије: Кад будемо
трава (1998, антологија српске поезије, песници
рођени после 1945. године), Певачи уснуле престонице (2006, 2008, два века поезије крагујевачких песника), Срце земље (2006, преводиоци
Крагујевца), Антологија руске поезије осамнаестог
и деветнаестог века (1994), Задушнице (Антологија
песника руске искони, 1998, са Ј. Јанковићем, М.
Вуковићем и Л. Радуловићем), Антологија руске
модерне приче (у четири књиге, од Толстоја до
Шаргунова, 2011), Danse macabre (2009, антологија
англојезичког песништва од четрнаестог до двадесетог века, троброј часописа Липар).
Објавио је романе: Старац са пиваре (2003),
Холендери (2005), Месојеђе (2006). Објавио је и
збирку прича: Ево мртав лежим у земљи Србији
(2013).
Превео је више десетина књига разних жанрова са руског, француског и енглеског језика.
Добитник је најзначајнијих књижевних награда.
КАЈИШ, Н. НЕДЕЉКО, рођен 1958. године у селу
Љубине, општина Кључ. Доктор књижевних наука.
Објављене књиге прозе: Мук (1996), Вучје вријеме
(1998), Између ноћи и дана (2000), Приче огријалице
(2008), Земља благословена и клета (2013). Колумне:
Глува порука (1998). Студија: Културни и књижевни
рад Срба у Босни и Херцеговини у првој половини
19. вијека (2013). Живи и ради у Бањој Луци.
КАУВАР, ФАХРИ, в. биљешку на стр. 71‒72.
КНЕЖЕВИЋ, САША, рођен 1971. године у Сарајеву.
Дипломирао и магистрирао на Филозофском факултету у Новом Саду. Докторирао на Филозофском
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факултету на Палама, гдје је и запослен као ванредни
професор. Превасходна област његовог научног интересoвања је српска народна књижевнoст. Објављена
студија: Вишњићев пјеснички споменик Револуцији.
Романи: Јадни мој Марко, Откуд памет оном ко је
нема, У сјећању на заборав.
КРИСТЕНСЕН, ЛАШ СОБИ, в. биљешку на 79. стр.
ЛАЛОВИЋ, Р. РАДЕ, рођен 1956. године у Влахољу,
општина Калиновик. Основну школу и гимназију
завршио у Калиновику, а Филозофски факултет,
Одсјек за историје југословенских књижевности и
српскохрватски језик у Сарајеву. Пише поезију, прозу,
путописе и стручне радове. Радио је као средњошколски професор, а тренутно је запослен у Републичком педагошком заводу Републике Српске. Аутор је
или коаутор више уџбеника и приручника из српског
језика у основној и средњој школи у РС. Аутор је
хрестоматије: Божур поље ‒ српска читанка са
задацима за истраживачко читање. Књиге: Школа
и квалитет, Размишљање у предвечерје, Говорне
вјежбе у науци и у настави српског језика, Калиновик
у незабораву.
МАРАВИЋ, МИЛОРАД, рођен 1938. године у Гомирју,
у Горском Котару, на крају Српске Крајине. Током
1941. године Маравићи су избjегли у Краљево гдjе
и данас живе. По образовању је правник, а по вокацији
умjетник. Излагао самостално 55 пута, групно 260
пута, у земљи и у иностранству (Мађарска, Бугарска,
Финска, Њемачка, Француска, Канада, Швајцарска,
Хрватска, Словенија, Црна Гора). Члан је УЛУС-а од
1971. године. Добитник је многих награда и признања.
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МИЈАЈЛОВИЋ, ДУШАН АДСКИ, пише прозу, поезију,
приче и пјесме за дјецу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и новинске текстове. На књижевним
конкурсима до сада је награђиван преко 100 пута,
највише за кратку причу и приповијетку. Објавио
је збирке пјесама: Несаницом до истине и Једино
признајем своје распеће. Збирке прича: Калигула
на кестеновом листу, Трошење сна и Трошење страха. Збирка хаику поезије: Крчаг за росу. Заступљен
је у Антологији нишких приповедача. У припреми
је збирка прича Трошење (не)моћи.
МИЛИЋЕВИЋ, МИОМИР МИО, рођен 1937. године
у селу Гњили Поток код Андријевице. Умро је млад,
1977. године у Београду. Књига пјесама: Пјевам уз
клетву (1979).
МИЛИЋЕВИЋ, СРЂАН, рођен 1966. године у Стоцу.
Љекар специјалиста. Пише прозу. Романи: Тајна
дивљег ораха, Обећана земља. Књига приповиједака:
Слова у песку. Живи и ради у Београду.
МИЛОШЕВИЋ, МИЛАН, рођен 26. децембра 1985.
године у Приједору. Послије завршене средње школе
у родном граду, постаје студент Филолошког факултета у Бањој Луци, на Одсјеку за српски језик и књижевност. Дипломирао је 2009. године. Живи и ради
у Приједору.
МИТРОВИЋ, Б. МИРОСЛАВ, рођен 1948. године у
Београду, дипломирани је арабиста. Превео с арапског књигу Нагиба Махфуза Приче из нашег кварта
(2008), аутор је сепарата Избор из савремене сиријске
књижевности за децу (1989), Чаролије изданка
пустиње (арапска кратка прича, 2013), Записи са
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обала Нила (египатска кратка прича, 2014). Заступљен
с преводима у антологијама Чаробни врт (антологија
светске уметничке бајке, 1999) и Тањир пун речи
(мајстори савремене светске приче 2012). Члан је
Удружења књижевних преводилаца Србије.
НИКАШИНОВИЋ, БОЖИДАР, рођен у Вршцу 1863.
године. Школовао се у Вршцу, Сомбору, Карловцу
и Загребу. Радио је у школама у Мостару, Травнику,
Доњој Тузли и Брчком, као и у српско-православној
богословији у Рељеву. Писао пјесме, приповијетке
и педагошке расправе. Грађу за приповијетке узимао
je из босанског живота. Сарађивао je у листовима
тога доба: Невену, Стармалом, Јавору, Родољубу,
Стражилову, Приморцу, Српском забавнику и
другим. Један је од оснивача часописа Босанска вила.
СИМИЋ, СИМЕУН, рођен 1956. године у Крушковом
Пољу код Шамца. Завршио је студије југословенске
и опште књижевности на Филолошком факултету
у Београду. Радио је као средњошколски професор,
у писаним и електронским медијима и у издаваштву.
Пише књижевнокритичке текстове већ више од три
деценије, сарађујући у значајном броју листова и
часописа. Приредио је за штампу књиге: Преклапуше
и друге пјесме (2002) и Зборник кратких прича (2006),
обије у издању шамачке „Просвјете”. Живи и ради
у Шамцу.
СТАМЕНИЋ, СЛАВКО, рођен 1961. године у Краљеву.
Дипломирао на Филолошком факултету у Београду.
Објавио књиге прозе: Свита (1989, 1995), Sanctus
(1996), Тело у цркви (2002), Смешенија (2006) и
Човјек и човјечица и господ Бог (2015). Приредио
изабране религиозне пјесме Десанке Максимовић
Бог је данас мој пријатељ (2006) и избор пјесама

242

Бране Цветковића Представа у празној шупи (2008).
Аутор је избора пјесама новије српске поезије Бескрајна моћ говора (2009) и избора драмских текстова
за дјецу Позив за игру (2007) који су у програму
лектире за 8. и 3. разред. Живи у Обреновцу.
ХУРИ, КОЛЕТ, в. биљешку на стр. 66‒67.
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Београд: Илија Тошић, Јана Алексић, Владимир
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Бијељина: Александар Ђукановић, Жико Живић, Лало
Перић, Милан Лакић, Мирко Бабић, Предраг Ћеранић,
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Источно Сарајево:
Зеленовић;
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Лопаре: Алекса Лазаревић, Александар Симић,
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Миловановић, Младен Радовановић, Миладин Јовић,
Милена Миловановић, Никола Радовановић, Пајо
Томић, Радо Савић, 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);
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