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Раде Р. Лаловић*
ЈОШ О ТВОРБИ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЈЕВА
СУФИКСОМ -ски
РЕЗИМЕ: У овом кратком раду се дају одговори на
питања из наставне праксе у вези с творбом присвојних
придјева на -ски у неким специфичним случајевима. У
давању одговора на овдје постављена питања ваља бити
обазрив јер су од пресудне важности не само знања из
историјске фонетике, него и правилно разумијевање и
одређивање полазних облика од којих су изведени присвојни придјеви на -ски у овим и сличним примјерима.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: присвојни придјеви, суфикс -ски.

1. О творби присвојних придјева суфиксом -ски
иза задњонепчаних сугласника у школским граматикама посебно смо писали (ЛАЛОВИЋ, 2014).
Али отклањањем дилема и објашњењем разлика и
грешака у вези с објашњењима творбе присвојних
придјева на -ски иза задњонепчаних сугласника у
школским граматикама нису дати неки важни одговори на честа ученичка питања у вези с творбом овог
типа присвојних придјева. Штавише, ни у доступним
универзитетским уџбеницима се не могу наћи одговори у вези с творбом неких примјера присвојних
придјева суфиксом -ски.
Како би дали у наставној пракси употребљиве
одговоре ми смо у овом раду подијелили те примјере
у неколико група, желећи да лакше објаснимо њихову
творбу помажући тако наставницима да и они дају
*

r.lalovic@rpz-rs.org
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одговоре које ће моћи да разумију и даровити ученици
или ученици који се припремају за смотре знања
или за такмичења ученика из српског језика.
Ево тих група:
1. група: придјеви на -ски изведени од
имена насељених мјеста (Соколац, Братунац,
Гласинац, Мојковац, Пожаревац, Петровац,
Лукавац = соколачки, братуначки, гласиначки,
мојковачки, пожаревачки, петровачки, лукавачки).
2. група: придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Сребреница, Лукавица, Рогатица, Власеница, Подгорица, Грачаница,
Мионица = сребренички, лукавички, рогатички,
власенички, подгорички, грачанички, мионички),
а онда и од других географских појмова типа Мајевица, Мотајица, Рибница = мајевички, мотајички,
рибнички.
3. група: придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Дубровник, Калиновик = дубровачки, калиновачки).
4. група: придјеви на -ски изведени од
имена насељених мјеста (Сребреник, Буковик,
Рибник = сребренички, буковички, рибнички).
5. група: придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Краљево, Валпово,
Шипово = краљевачки, валповачки, шиповачки).
6. група: Придјеви на -ски изведени од
имена насељених мјеста (Грахово, Прахово, Кладово, Драгачево = граховски, праховски, кладовски,
драгачевски).
2. Не спорећи могућност да има још оваквих група
придјева на -ски слиједи и објашњење творбе овдје
наведених типова придјева изведених суфиксом -ски.
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Прва група: придјеви на -ски изведени од имена
насељених мјеста (Соколац, Братунац, Гласинац,
Мојковац, Пожаревац, Петровац, Лукавац = соколачки, братуначки, гласиначки, мојковачки, пожаревачки, петровачки, лукавачки) се творе на исти
начин па ћемо то илустровати примјерима Соколац ‒
соколачки, а затим и братуначки, и гласиначки како
то овдје и слиједи.
Соколац < *SokolЬkЪ >* SokolЬkЪ > *SokolЬk + а
*SokolЬkа > *SokolЬcа, (трећа палатализација), одатле
аналогијом *SokolЬcЬ, односно Соколaц, гдје крајњи
полуглас у слабом положају отпада, а онај у претходном слогу је у јаком положају и даје А. Слично
се граде и имена свих у овој групи наведених мјеста
(*GlasinЬkЪ и *BratunЬkЪ).
Када је ријеч о творби присвојних придјева изведених суфиксом -ски од овдје наведених имена
насељених мјеста они се изводе на сљедећи начин:
*SokolЬk + Ьski > *sokolЬčЬski > *sokolЬčЬki >
*sokolЬčki > соколачки (Полуглас Ь у слабом положају испред пуног вокала испао, онај Ь испред, у
јаком положају, дао А, а к > ч испред Ь ‒ палатализација.)
Исти процес се дешава и у осталим у овој групи
наведеним примјерима, нпр.:
*GlasinЬk + Ьski > *glasinЬčЬski > *glasinЬčЬski
> *glasinЬčki > гласиначки;
*BratunЬk + Ьski > *bratunЬčЬski > *bratunЬčЬki
> *bratunЬčki > братуначки
Друга група: Придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Сребреница, Лукавица,
Рогатица, Власеница, Подгорица, Грачаница, Мионица = сребренички, лукавички, рогатички, власенички,
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подгорички, грачанички, мионички), а онда и од
других географских појмова типа Мајевица, Мотајица,
Рибница = мајевички, мотајички, рибнички.
Гледано из историјске перспективе, а о томе
свједоче и многи писани документи, облици овдје
наведених придјева су старији од данашњих облика
имена насељених мјеста на која се односе. Историја
језика говори да је глас “ц” у номинативу у називима
мјеста и у сличним случајевима настао као резултат
треће палатализације аналогијом према зависним
падежима, а одговарајући присвојни придјеви нису
изведени од имена мјеста него од назива за становнике тих мјеста (Као што је нпр. семберски од Семберац,
а не од Семберија. Од Семберија би било семберијски.). Дакле, присвојни придјеви на -ски у овим случајевима изводе се од етника, нпр. Сребреница =
Сребреничанин (Сребреничанин < *Srebrenik-janinЪ,
јотовање /Исто се дешава и у случају када се етник
изводи од СРЕБРЕНИК./), па слично и Лукавичанин
(од Лукавица), Рогатичанин, Власеничанин, Подгоричанин итд.
Ево неких примјера који илуструју творбу облика
присвојних придјева из ове групе гдје се наставак
-ски додаје на основу ријечи која се добија одбијањем
наставака за творбу етника како и слиједи: сребренич
+ анин, рогатич + анин и тако редом.
Сребренич + Ьски > сребренички,
Лукавич + Ьски > лукавички,
Рогатич + Ьски > рогатички и тако редом.
Трећа група: Придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Дубровник, Калиновик
= дубровачки, калиновачки).
У овом случају, гледано из савремене перспективе,
присвојни придјеви изведени од имена насељених
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мјеста би били Дубровник + Ьски > дубровнички,
а Калиновик + Ьски> калиновички и ту ништа необично не би било да ти придјеви не гласе дубровачки
и калиновачки. Поставља се логично питање откуда
онда суфикс -ачки?
Али то је само привидна дилема, јер полазни
облици у овом случају нису Дубровник и Калиновик,
него стари називи за становнике Дубровника и
Калиновика: *Dubrovac < *DubrovЬkЪ и *Кalinovac
< *KalinovЬkЪ као што је било и Загребац (Види код
Мате Храсте: www.hrcak.srce.hr). Знајући то, присвојни
придјеви у овом случају су изведени на сљедећи начин:
*DubrovЬkЪ > *dubrovЬkЬski > *dubrovЬčЬski
> *dubrovЬčki > дубровачки;
*KalinovЬkЪ > *kalinovЬkЬski > *kalinovЬčЬski
> *kalinovЬčki > калиновачки
Четврта група: придјеви на -ски изведени од
имена насељених мјеста (Сребреник, Буковик, Рибник
= сребренички, буковички, рибнички).
Ови примјери имају потпуно чисту творбу суфиксом -ски без било које нејасноће или дилеме.
Сребреник + Ьски > сребренички; Буковик +
Ьски > буковички; Рибник + Ьски > рибнички
Напомена: Разлика у наизглед идентичним присвојним придјевима изведеним суфиксом –ски од Сребреник и Срȅбреничанин = становник Сребренице је
само у акценту и постакценатској дужини: срèбрен чки
од Срèбрен к /са дужином на и у предзадњем слогу
придјева/ и срȅбренички од Срȅбрeничанин = становник
Сребренице /без постакценатске дужине у облику
придјева/.
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Пета група: придјеви на -ски посредно везани
са именима насељених мјеста (Краљево, Валпово,
Шипово = краљевачки, валповачки, шиповачки).
И у овој групи присвојни придјеви су изведени од
старог имена становника тих насељених мјеста (Краљевац, Валповац, Шиповац као што је нпр. и становник
Ваљева Ваљевац, Драгачева Драгачевац и сл.), а онда
као и у случају дубровачки (www.hrcak.srce.hr) имамо
сљедеће облике:
*KraljevЬkЪ > *kraljevЬкЬski > *kraljevЬčЬski >
*kraljevЬčki > краљевачки;
*ValpovЬkЪ> *valpovЬkЬski > *valpovЬčЬski >
*valpovЬčki > валповачки;
*ŠipovЬkЪ > *šipovЬkЬski > *šipovЬčЬski >
*šipovЬčki > шиповачки
Шеста група: Придјеви на -ски изведени од имена
насељених мјеста (Грахово, Прахово, Кладово, Драгачево = граховски, праховски, кладовски, драгачевски).
И ова група присвојних придјева има једноставну
и јасну творбу додавањем суфикса -ски на граматичку
основу имена наведених насељених мјеста.
Грахов + ски > граховски; Прахов + ски > праховски; Драгачев + ски > драгачевски.
3. Из наведеног слиједи да се присвојни придјеви
који се завршавају суфиксом -ски у овим и сличним
случајевима изводе или од назива насељеног мјеста,
или од назива становника насељеног мјеста уз напомену
да се често мора водити рачуна о старим облицима
тих имена и о гласовним промјенама које су се у
историјском развоју српског језика дешавале. У овим
случајевима су то обично трећа палатализација у творби имена насељених мјеста и прва палатализација под
утицајем полугласа који је припадао суфиксу -ски (Ьски).
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Rade R. Lalovic, adviser
SUMMARY
More on formation of possessive adjectives
ending in suffix –ski
In this short written work answers to the questions
from teaching practice in connection with the formation
of the possessive adjectives ending in -ski in some specific
cases are given.
In answering to the following questions one has
to be careful because of the crucial importance is the
knowledge, not only from a history of phonetics, but
also the proper understanding and determining the
initial form of which are derived possessive adjectives
ending in -ski in these and similar examples.
KEY WORDS: possessive adjectives, the suffix -ski
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ПРОЗА
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Анђелко Анушић
ОЛУЈА НАД АРКОМ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
Мутних очију зурио је у мутну воду која је надолазила и невидљиво нарастала у дворишту. Из подрума,
који већ беше поплављен скоро до колена његових
рибарских чизама, у којима сад стоји на првом спрату
своје недовршене куће, узалудно је покушавао да
кантама изграби наплавину, која је већ заударала
на фекалије и мрлине, и спасе бунарски хидрофор
и неке ситноварице, јер ју је само преливао из посуде
у посуду. У оно језеро које му је враћало узалудан
труд, и уоколо се ширило и обузимало цело село,
њиве и путеве.
Вода се преливала из оближњег канала у који
су мештани бацали отпад, па и угинуле ситне животиње, псе и мачке, кокошке и прасиће. А ова је стизала
из реке која је свега километар удаљена од његове
куће. И ко зна све одакле још није пристизао онај
мутљак. Из којих рукаваца, потока, дубина, раселина,
пукотина, локава, дупљи, џепова, рупа. Небеска
вода као да је призвала своју земну посестриму, а
ова јој се хитро одазвала.
Подсетио га је, својом бојом онај мутеж, на орање,
на устајалу воду у њ, у јесен кад се окиша, па се глина
размекша и зажути, и не да руци зрно пшенично
да засеје. Тамо, некад, у његовом завичају. Или на
макадамски пут који сваког пролећа поплави бујичава
Чемерница, па се раскваси и разблати, издроби и
одрања, и једва се и у гуменим чизмама стизало у
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Топуско. Лекару. Апотекару. У ветеринарску станицу.
Шумару. На сточну пијацу. У пореску управу. У градску кућу. По намирнице којих није било у сеоском
дућанчићу, којег су звали Задруга. Залуд су молили
да се направи бољи пут, наспе тврдим материјалом,
а речно корито очисти и продуби, обале зауздају
каквим-таквим насипом. Општинске власти, са ионако
сиромашном касом, нису имале ушију да то чују.
Ово језеро, које се пред његовим замућеним
очима претварало у чудно море кога нема на мапама
и разгледницама, заскочило је и претекло и најцрња
песимистичка предвиђања о исходној, општој катаклизми и крају света, овдашњег сеоског, самозваног
пророка Станише Млинара. Овај сваке године преклиње своје суседе и мештане да не ору и не сеју,
не беру и не жању, да не граде куће и не стичу имања,
да не праве свадбе и децу. Да је све узаман. Крај
је на видику. Да ће се све, убрзо, претворити у ону
колосалну печурку, што је виђена у Хирошими. Јер,
нису забадава направљене оне силне атомске бомбе,
и ко зна још какво све оружје. Али, ова изненадна
поплава измакла је његовим прозирљивим очима!
„А, и државу је затекла на спавању! А камоли
неће мене”, правдао се после, и био приведен у полицију, након чега му је прилепљена пријава судији
за прекршаје, због ширења неистина и клеветања.
Да, ова поплавна вода као да је све затекла на
спавању. Неспремне, неопрезне, као муж жену у
прељуби. Или обратно! Мислио је онај човек који
сад стоји на горњем спрату. На, засад, сигурном
месту. Тек је јутрос, уставши рано, намеран да забаци
удицу у онај канал, ако киша стане, запазио надолажење воде. Синоћ је није било, нити је, руку на
срце, ико могао наслутити да ће бити толика, премда
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је пљуштало четрдесет и осам сати непрестанце. А
шта би било да је пљуштало још толико, помисли.
Сирене за узбуњивање, као што је то било у дане
НАТО-бомбардовања 1999, нису се прошле ноћи
огласиле. Чуо би да јесу, јер му је сан, још одмалена,
плитак. Кaо што се нису оглашавале ни за време Олује,
августа 1995. године, кад је он, у непрегледној колони,
са силином растуреног народа, чији се број никада
тачно неће утврдити, под грмљавином авиона и бомби,
пржалином небеског сача понад главе и најцрњих
гласина, међу полуживима и полумртвима, данима
гмизао, пузао. Кaо гусеница, глиста, смрдибуба. Кaо
јазавичар, до границе на Рачи. Павловићевом мосту.
Ка прелазу на Каракају.
Гдје је све своје уредно пријавио, и предао у
завежљају.
Гледа како мештани, мушке главе, у тракторским
приколицама (баш као током Олује, али с том разликом што је тада много више било деце, жена и старчади, и тек понеки зајуношени мушкарац), хрле ка
насипу на реци која убрзано нараста. Један трбоња
(тако га види онај који ово мирно, ледено посматра)
виче на мегафон:
„Позивам вас да сви, младеж поготово, пођемо
на обалу реке, и врећама песка зауставимо ширење
поплаве!”
„И треба све да поплави!”, помисли у себи, и убрзо,
да ли постиђен, склони ту примисао у страну. Као
руком, да је одгурну. Али, нагрнуше друге.
„Није онда било никаквог мегафонџије. Никаквог
оглашавања. Народе, помогнимо сви, колико можемо,
онима који беже од ножа! Остали су без свега! Примимо их под кров. Нахранимо. Дајмо им воде да се
напију, и оперу. Боже сачувај! Није тога било.” Барем
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он не зна. Није чуо. А и многи други су му то потврдили. Само ћутљива светина која виси на авлијским
оградама. У некаквој немој тупости. Чудној радозналости. Тако их је, барем, он доживео. Јест, било
је и оних који су се брзо склањали у кућу. Ваљда
да не бризну у плач! А чуо је како неки кажу:
„Нека! Тако вам и треба! Што сте слушали
будале!?”
Али, грешио би душу кад не би признао да је било
и оних, малобројних, са сузама у очима. Углавном,
старијег света. Као да их је оно што виде, на нешто
њихово, давнашње, подсетило. Који су излазили, и
нудили хлеб, воду, сокове. Смештај, барем привремен,
за децу и болесне. Питали. Звали. Призивали. Тешили. Да, да, тешили. Лако је то изговорити. Али,
хајде пробај ти (и ти, усамљени читаоче!) некога
смирити, утврдити му какву-такву наду и веру
да ће и ово проћи, и живот надиграти, преварити
стихију, као што је увек? Да ли би он сад, овог
тренутка, умео да теши оне које је вода протерала
са њихових огњишта, што приказују телевизијске
станице? Не зна. Није сигуран да поседује тај, данас
тако редак дар. И ову примисао стргну са чела, отресе
је руком као да се усекњује.
А после Олује причало се, и писале су и неке
новине о томе, да је председник државе тада био на
мору, јер беше врео август те године. На заслуженом
одмору. А премијер, шта је с њим било? Не сећа се
о томе ничега. Ни његовог имена. На неком своме
острву мора да је и он био, баш као и ово његово
село, ова спратна узвишица, коју опкољава силна
водурина. Да, није било ни телевизијских слика Олује.
Колоне. Колонаша. Расутог, слуђеног, сможденог,
избрисаног народа који је лежао уз друмове, као
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болесна живина. Написао је неки новинар. Из Загреба? Сарајева? Можда и из Београда? Исто је то.
Липсавали по улицама и парковима градова у којима
су закратко застали, да сасвим не смалакшу. Од потере.
Страха. Жеђи. Глади. Умора. Јада. Безнадежности.
И то се све после сазнало. Једва да је продрла која
сличица, мутан исечак, о томе. Смрзнут снимак који
се задржао тек две-три секунде на екрану. Залеђен,
муњевит призор пред очима. И у свести. Више нестваран него стваран. И шкрта, сува, ледена, спикерова реч. Или најчешће и без тога. Као да се Олуја
десила на неком далеком континенту, о коме једва
да се ишта, икад и чуло. А некмоли знало. Или на
Марсу. Али, и о Марсу се већ доста зна, и знало би
се више, да је тамо тутњала она друмска грмљавина.
А гледај сад! Пуни екрани, даноноћно, набујале
воде, која расте у очима, мислима. Надолази у глави.
Живи снимци река без насипа, и порушених, слабо
утврђених обалних брана. И народа који је голим
прсима и рукама, стао пред стихију, и гради задоцнеле
бедеме. Смећем запушених речица, канала, сливника,
канализација. Поплављених градова и села. Клизишта.
Нахерених и срушених кућа. Ишчупаних стабала
и далековода. Изрованих путева. Пресечених друмова.
Чамаца. Хеликоптера. Руских авиона-грдосија са
хуманитарном помоћи, и људима обученим за ванредне ситуације, на нишком и београдском аеродрому.
Који су први долетели. (Али нису се први појавили
на ТВ-екрану!) Спасилаца. И спашених, са својим
кућним љубимцима у наручју. У чврстом загрљају.
Војске. Полиције. Вике и повике, молби и преклињања
људи од власти. Вапаја за помоћ у људству. Техници.
Намирницама. Хигијени. Одећи. Лековима. Смештајем... Заличило му је то, на тренутке, на прошлогодишњу,
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медијски бучно, протутњалу предизборну кампању.
Још само недостају плакати, билборди, панои...
Ова и она Олуја ‒ је ли то исто? Од једне ђаволске
силе? Да ли баш од ње? Могу ли се поредити? Она
је била без капи кише, небо пресушило. Бог славине
позатварао. Било је само грмљавине авиона, и муња
из њихових усмртних оруђа. А ова је са неком чудном
падавином, и без трења електрицитета. Као да је
цурком цурило из вимена, из свих сиса расне сименталке. А кад престане ‒ стане нагло. Као кад се спирине
проспу из посуде. Или као да је нечија невидљива
рука муњевито пресекла оно виме. Памти кише из
детињства, младопролетње, летње, олујне, и каснојесење. Оне кад су падале, пљуштале, лиле, као да
су им капи нежно шапутале. Сузно миловале по лицу.
И усред дана сан се лепио за капке, а некмоли ноћу.
А ова нити пљушти, нити лије, нити шушти, нити
шуми. Не шапуће. Нити сузи. Не да се описати,
упоредити. Каква је ово киша, која бездушно цури,
цури? Као низ гробљанске крстаче у доцну јесен.
И одакле долази?
Несрећу са несрећом ‒ треба ли их мерити, као
на кванташкој пијаци?
Не зна шта да о томе мисли. Нема одговора.
Друмом према реци тутњали су трактори високих
точкова. Пројурише и двоја ватрогасна кола. И један
багер. Па неколико војних и полицијских џипова.
Сирене су кричале над водом, као вране, као чавке,
као гавранови у новембру. Као ждралови који селе
на југ. Тамо, некад, у његовом родном селу.
Окрену се на десну страну, докле му поглед допираше, и задржа очи и мисли на пространим пољима
и њивиштима којима је вода избрисала белег и границе.
Власништво и урод. И нека је! Кликну у себи. Ту је
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он, са супругом, братом, сином и снахом, и кћерком
која беше тек завршила основну школу, брао паприке,
парадајз, пасуљ. Грашак. Јагоде. Малине. Сабирао
лубенице и трпао у тракторске приколице. Требио
кромпир, шећерну репу. Товарио бале сламе. У надницу.
Од јутра до вечери. Оних првих дана, и још неколико
годиница, кад су избегли. Сећа се, дошли би рано
ујутро, већ у шест часова. Газда (сад је у дубокој
старости, и кућа му је стотинак метара, лево од његове)
донео би у јутаној врећици три бајата хлеба, и комадину
масне, ужегле сланине са које је цурило као зној
са чела његових укућана. Воду није доносио. Као
да је живео у пустињи. Или ју је шпарао. И поплинули
би, попанули по дугачким редовима којима се крај
није назирао, баш као ни овој поплави. Чучке, на
коленима, и грбачке зарили би руке у оне гомољке.
„Боже, има ли краја овим њивама?!”, вапила је
његова супруга.
Кад би се сморили од посла и жеге, сели би под
крошњу дуда у дну парцеле (а то је била временска
мера за ручак, тако је заповедио газда), јединог-јединцатог, хладовитог дрвета у овоме бескрају
под сунцопеком, и јели. Он, брат и син жвакали би
ону сапуњару, која се мешала са знојем, а жена, кћерка
и снаха само хлеб. После би знојем росили скореле,
ожеђале усне. Пред ужагреним очима привиђала
им се вода. Из ноћи у ноћ су је сањали. Изворска.
Бунарска. Речна. У авлијској локви. На разблаћеном
путу. У бари, кад се излије Чемерница, где је косио
сено и отаву. Тамо, у завичају који је поплавила Олуја.
Без капи даждa. После су са собом доносили воду
у канистеру. Са чесме, у прихватном центру. Жуту
ко мокраћа, густињаву, бљутаву. Ставили би је под
онај дуд, а она би већ после сат-два, постала млака.
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У подне скоро врела. Квасили би усне и чело, тек да
не малакшу сасвим од врућине и жеђи. Плашио се
за децу, и супругу. Скапаће без воде, пасти у несвест,
што се кћерки Даници једном и десило. Сећа се, он
ју је однео на рукама, трчке, на друм удаљен скоро
два километра. Тамо је дуго дизао руку, молио и
преклињао, показујући на несрећно дете, док се на
крају један аутомобил није зауставио, и одвезао је
на Хитну. Био је то домаћи човек. А давнашњи емигрант. Виталан чичавељ, уредно избријан, намирисан,
густих бркова, са машном под вратом, господског
држања и понашања. Са прстеном печатњаком смарагдне боје, на десној руци.
„Из Титиног логора”, тако је рекао, „побегао сам
одмах иза оног Другог рата”, на Нови Зеланд. „И
ево, тек сад указала ми се прилика да први пут
посетим родну груду”. Кад му је Душан исричао ко
је и одакле је, даривао га је новчаницом од хиљаду
долара, коју овај никада дотад није ни видео. Дао
му је и своју визиткарту, ако му устреба каква помоћ
да му се слободно јави. А како су се само устрчали
и збунили, и поискакали из неких својих закутака,
кад је, у наизглед опустелу и стишану Хитну, као
ураган улетео висок, мршав човек, беле косе која
му падаше на рамена, у белом оделу, ципелама и
белим рукавицама, наличан помало Тесли, и завикао:
„Oh my God! Је ли ово медицинска установа за
ургентне случајеве? Где смо ми ово?!
На крају, чича је рекао, брижно, као отац, као
деда да му је, а по годинама, могао му је то и бити:
„Склањај децу одавде. Свака нова власт гора
је од претходне, и стално се стоји у истом блату”.
Малочас је на речну обалу отишао и његов син
Мићо. Отеглио на леђима његов рибарски чамчић,
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и не питајући га ништа. После га је видио како, на
прилазима каналу, где је вода већ сигурно била дубине
преко једног метра, снажним завеслајима плута
према Сави. Тамо, управо ка оном месту, где су, после
дугог чекања, боље рећи мрцварења и скапавања
од муке неизрециве, прешли Границу, ни живи ни
мртви, пре тачно деветнаест година.
Прекорно га је погледао, а син је, познајући добро
очеву нагомилану горчину и незадовољство, намах
то прозрео, и рекао:
„Сад смо ту где јесмо, тата. Ми друге земље немамо осим ове”.
„Што ти та земља не даде посао за који си се
школовао? Служиш староседеоцима, крвопијама
избеглица, чији синови живе по градовима, на високој
нози. Косиш траву, цепаш дрва, одвозиш ђубре и отпад,
прскаш отровом њиве, воћњаке и винограде њихове.
А та твоја држава већ пет година те вуче за нос и уши
ко магарца! Колико си молби досад написао, где све
ниси ишао, и узаман све. Сваки пут су ти обећали,
и слагали те. Ни одговорили ти нису, поштено, људски,
ни на један твој упит! Још мало па ћеш диплому
магистра прехрамбене технологије моћи окачити
о клин. Јер ћеш заборавити и оно што си научио.”
Задржао је овај монолог у себи, суздржавајући
се, и гутајући црну жуч која се пењала до гркљана.
А и шта би вредело да је то рекао, кад је исто то,
колико већ пута, поновио, и ништа није вредело.
Напротив. Син је постао и добровољни давалац крви!
Пријавио се у Центар за социјални рад и Црвени крст
где волонтира. Носи осиротелима, напуштенима,
остарелим и немоћнима којих је све више, намирнице,
лекове и друге потрепштине. Износи их, из непри-
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ступачних кућа и зграда, до кола хитне помоћи, и
враћа назад.
Уђе у кућу, и безвољно седе, где га поново дочека
избуљено, мутно телевизијско око. Снимци разбесњеле бујице, поплављених, избрисаних места, избезумљеног света, и пожртвованих људи који се даноноћно
рву са стихијом, редали су се као на петељци. Било
је тешко гледати толику акумулацију пометње и ужаса,
страдања и патње. Гле, гле, снимак спасиоца у
жутежном, воденом свртњу са псићем у наручју.
Скочио човек са моста у непознато, улажући властиту
главу, да спаси још један живот. Јер сваки је важан.
Каже новинарка. А онда камера зумира црног псића
који нараста на екрану као поплава. Глава спасиоца
не види се. Па онда снимак старије госпође, са пуначком, жутом, кудравом мачком у наручју, која
каже:
„Не бих без ње изашла из стана ‒ нема те силе!
Она ми је сад све! Као и увек што је била!”
И прича та жена:
„Једна седмочлана породица са трећег спрата
одбила да буде евакуисана, јер спасиоци нису могли
да стрпају у малени чамац њиховог великог пса. Шта
све нису чинили они полицајци? Молили. Убеђивали.
Па богме, у једном часу, изнервирани, и припретили.
Али, ништа није помогло. А синови чувене, лекарске
породице Чачић нису хтели да изађу из куће без
својих љубимаца: доге „Доријана”, папиге „Киси”,
мачка „Демијана” и змије „Коштане”. И остали су.
Не знам шта је после с њима било.”
Невероватно! Страшно!
Изусти наглас.
„А где су сад моји љубимци, тамо у завичају?
Пас Шарко, и мачка Лужана. Тако смо је звали, јер
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је била сива попут пепела. Покрепали уз нечији плот.
Или су поубијани. Пре ће то бити. Јер они... они (шкргутну зубима) истребитељи, све су потаманили. Деца
запомагала да их не остављамо. Да и њих стрпамо
у приколичицу фрезе. Али, како ћу, кад ни сами нисмо
знали где ћемо и када стићи, и коме на терет пасти.
Лакше је сада овима. Они барем знају где ће бити
смештени. Држава о њима брине. И своји су, на своме.
А о нама, ко се старао? Ееее!”
Јаукну.
Причало се, и после су о томе написане и књиге,
од којих је једну, пре би се рекло прелистао, него
с муком и на прескок, прочитао (опет се с горчином
сети оног председника и премијера, чије име ни до
данас није сазнао) како се држава понела према
Олујашима. А гледај шта ради овај садашњи! Стиже
свуда. Гази по води, блату, кисне. Пентра се на насипе.
Све надгледа. Можда и превише. Нападно, некако.
Али бодри. Теши. Дели храну и воду. Одећу. А богме,
покаткад промени тон и лествицу.”
Зурио је у оно разливено жутило и врвеж, мутних
очију, у којима је још увек горела и пржила она августовска омама, прижељукујући и ишчекујући, са
неким болесним ужитком, још нешто да смотри што
досад није видео. Где су овоме сеоском народу говеда
и стока? Нема ни једног снимка краве, крмчета, коња,
козе, кокошке. Зар су их истиснули кућни љубимци?!
Ја сам своје пустио из стаја и обора, да не покрепају
од глади и жеђи. Други нису ни то стигли. Били су
на последњим линијама одбране завичајног белега.
Линијe које су пуцале, и попуцале, баш као ови ниски,
танушни, готово непостојећи, и на брзину подизани
речни насипи. Гегуцала су она живинчад, оно божје
благо, једно време за Колоном. А онда смалаксала,
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и одустала. А како се само страшна туга зрцалила,
као у огледалу, у очима краве и коњчета! Ко то није
видео, тај не зна шта је туга!
Пребаци канал. У студију телевизије „Панургија
004” седели су гости, и у комоцији и лагођу, далеко
од потопних таласа, расправљали, млатарајући рукама, као да им недостају речи, или су им недовољне,
о поплавама. Зачудило га је, рече један, са чиме су
се и остали сложили, толика солидарност и хуманост
народа с обе стране реке. Да ли рече Дрине, или
Саве и Дрине, не чу добро. А гле, гле! Па оног једног
однекуд познаје! Негде га је видео, и добро запамтио.
Ма је ли то новинар Килић? Алојзије, је ли му име?
Онај што је у вечерњем дневнику, у пола осам, а уочи
првог, ноћног НАТО-бомбардовања, изговорио оно
што се једно време препричавало, и осуђивало, па
убрзо и престало, и заборавило? Као и Олуја. И много
штошта другог, што се у несећању затурило.
„Лаку ноћ, Србијо!” Рекао је тада тај Килић. Некадашњи спикер београдске Телевизије. Сећа га се
добро.
„Шта ће вечарас рећи, баш ме интересује?”
Утом нестаде телевизијске слике. Црнило замрзну екран.
„Нестаде струје, тата”, изађе кћерка из своје собе.
„Нека, хвала Богу!”
„А да видиш, тата, колико је само на фејсу прикачених фотоса куца, маца и папагаја. И дирљивих
молби и потрага за изгубљеним кућним љубимцима.
Основано је и прихатилиште за њих. А у помоћ су
прискочиле и организације за заштиту животиња.
Саветима. Психолошком подршком. Лековима и
храном, водом и одећом. ʻЕвропска иницијатива
004’. ʻАрка’. ʻОбуци пса’. ʻНахрани мачку’. ʻНапоји
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папигу’. Центри за еколошку свест ʻМадлен’, ʻХилари’, ʻСузан’, ʻЕрика’, ʻЏоли’. Сви они позивају
спасиоце да учине све, и спасу и кућне љубимце.
Направиће и списак спасених, и несталих. Биће
организована и конференција о томе. А већ се јављају
људи који су нашли нечије кућно љубимче. Да чујеш
само овај оглас, забележила сам га: „Нестала маца
Ајгира, црна као димњачарска капа, зелених очију
и огрлице, неизмерно сада пати за својим пријатељем,
седмомесечним ротвајлером Боцијем, коме се изгубио
сваки траг. Очајни власници моле све који могу да
помогну, да се јаве на телефон тај и тај. Следи награда”.
Било се већ благо засутонило, кад се син вратио
са реке. Чамац је усидрио у двориште, где је вода
већ досегла двометарску дубину.
Мокар и прљав, видно уморан и забринут, бацио
је на столић смотуљак навлажених новина.
„Мораћете и вас двоје хитно напустити кућу. Боје
се да насип неће издржати наредни талас, који се
очекује за два дана”, рече.
„Ја никуда не мрдам одавде. Ако сам морао
бежати пред Олујом, пред поплавом, вала, нећу”,
узврати отац.
„Тата, није исто Олуја и поплава. Немој то бркати”,
уморним гласом отповрну син.
„А што ти не остаде на насипу и ноћас?”, упита
га сестра.
„Ићи ћу опет ујутро. Дежураће само полиција
и војска. А примећено је да неко намерно буши вреће
с песком.”
Буши вреће?! Косну га, и истовремено обрадова
ово. Ко би то могао бити? Ко би то могао бити? Можда
неки... мој Олујаш? Свака му ча...
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Не усуди се да до краја домисли оно што је био
намерио да изусти наглас. Шта би син и кћерка рекли?
Тата издајник!? Злобник!? Злотвор!?
Зграби онај новински смотуљак и изађе на балкон,
где се дан још опирао предвечерњој поплави. Натаче
наочари јаких диоптрија, које је купио на пијаци, и
користи их само за читање. Са насловних страница
болно му засекоше поглед крупне, болдиране насловнице текстова са поднасловима. „Ватрогасци,
полиција, војска, хуманитарци, волонтери који су
чамцима и хеликоптерима спасавали угрожене житеље
из поплављених градова и сеоских насеља, на њихову
вапајну молбу су са нахерених кровова кућа и поплављених зграда, крошњи ишчупаних стабала и
покиданих електричних стубова, скидали и спасавали
и њихове преплашене кућне љубимце, смештали
их у наручја власника, доводећи често у опасност
сопствене животе.” „Не спасавамо само људе, већ
и њихове четвороножне љубимце.” А онда му пажњу
привуче наслов на првој страни листа „Блесак”:
„Спасено више кућних љубимаца него стоке и говеда!”
„Браво! Ово је то што сам и сȃм видео. То је вест!
То је новинарчина! Значи, у праву сам!”
Мислио је у себи, седећи на балкону и чекајући
да кћерка и син чврсто позаспу.
„Вечерас нема ТВ програма, нема интернета! Само
стара јорган-планина, под којом смо као деца спавали
и сањали! Ко да су мене питали! Нека мало виде како
смо ми живели без свега тога. И све имали, и свугде
стизали. И често претицали. Без нервозе и брзавице.
Знали кад је дан, а кад ноћ. Кад светац, кад петак.
Субота и недеља. Осећали сваки тренутак, и били
њиме испуњени. Радовали се годишњим добима.
Једнако пролећу, као и зими. А чему се, и коме, они
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данас радују? Знали смо, и поштовали своју родбину,
ужу и ширу, ма где год да је живела. Писали писма.
И слали милоште. И добијали их. Сећали се својих
мртвих, и поштовали њихову сенку. Одлазили им на
почивалиште, и палили свеће. А кога се они данас
сећају? Коме пишу? Питају ли родбину за здравље?
И за напредак домаћинства? Како ће питати, кад
је једва и познају! На ономе њиховом фејсу (да чудне
ли речи!?) имају пријатеље са целе планете. Пријатеље
које никада, уживо нису видели и упознали! Нити
ће! Какви су ми то пријатељи!? За кога се, и за што,
они уопште интересују? Осамили се, окаменили.
Острвили, ко да нису своји, Боже ми опрости!”
Дубока ноћ, већ беше загазила, првом стопом,
у јутро. Уочи првих петлова. При светлу упаљача, сиђе
тихо низ степенице у подрум, где загази у воду, која
му сезаше преко паса. Из рибарског ранца, кога једва
напипа о зидном клину, извади нож дугачког сечива,
и задену га за појас. Доплива до чамца, сав у некој
чудној грозници, одвеза га, и завесла у правцу реке.
Киша није падала. Небо је изгледало као совино
лице.
Очекивао се, сваког трена, њен хук.
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Иван Потић
ВАТРА
Јесам ли ја једини мислећи створ на читавој
планети, питао се човек са Курбеове слике из 1849.
године. Наравно да тај човек баш и није био мислећи
створ, јер да јесте, не би туцао камен, него се излежавао негде у комотном салону. Ипак, био је мислећи
у односу на камење, а и свог друга са слике, који ни
слутио није да ће у прљавој кошуљи и похабаним ципелама вечно теглити камен на једном ремек-делу.
Хиперреализам је дошао касније, као и гомиле људи
који ће извијати вратове не би ли докучили ко смо,
одакле долазимо и куда идемо.
***
Те ноћи, кроз потмуло дисање радијатора које
је ометало његов сан, Марин Цветановски осећао је
да се његово тело трансформише; процес старења
био је више него очигледан. Прошле ноћи легао је
у кревет без иједне седе, а јутрос се пробудио са
залисцима и сребрном косом. Чинило се да су му
колутови око очију већи, а рамена погнута, погрбио
се и мошнице су му биле спуштене за још неколико
центиметара.
‒Ау! ‒ лупи се у чело Марин и помисли на вечност.
Дејвид Боуви је умро тог јутра, јавио је управо локални
радио. Да ли је и он тако нагло остарио, преко ноћи,
а онда и умро... И ко је уопште он. Вероватно неки
познати уметник. Али, ја нисам уметник, политичар,
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нарко-дилер из Колумбије или агент тајне службе...
Ја нисам нико. Нико битан.
Погледао је где му се налази одећа, али одеће
на столици преко пута није било. Онда је загледао
око себе, погледом тражећи Филипсов телевизор,
Пиониров DVD и гомилу дискова на полици, али,
уместо тога, видео је неко слабо светло у дубини
просторије, која нимало није личила на собу. Па
чекај, помислио је, ја нисам ни у кући. И, тек кад је
боље загледао кроз тмину схватио је да се налази
у пећини, налик на пећине из старих руских бајки,
што значи да је фина педагошка нота чекала у поенти
на крају приче, те да се до краја приповедачког поступка ипак некако могло доћи. То га мало утешило,
то што је знао да и у овој причи добро побеђује и да
надреални адитиви као што су: троглава аждаја,
њен муж змај, пећински језуитски хор, магична
реликвија, десна рука светитеља, тигрове канџе и
кокаин могу да помогну ако све оде дођавола и писац
одједном погуби добре идеје, али и оне лоше, као што
је била идеја о пећини. Са леве стране га је болело,
а то је било због тога што је спавао на великом камену.
‒ Ти си нови ‒ зачуо је из мрака, и кад је напрегнуо очи, видео је неку сувоњаву и брадату прилику,
налик на затворске јунаке Александра Диме. ‒ Нови
разобручитељ смисла ‒ рече поново глас. ‒ Нови
спавају на најнеудобнијем камену прве ноћи, да се
не би узохолили. Тек после три непроспаване ноћи,
можеш да кажеш да имаш одређена искуства која
ће ти омогућити да своју муку претвориш у туђу
инспирацију. Овде ће неком то да користи. Иначе,
салонска педерисања као код Пруста овде не пролазе...
‒ Али, где сам то ја, ко сте ви? ‒ рече Марин
збуњено.
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‒ Како где? ‒ рече човек. – Па зар си ти пао с
Марса? Ово овде ти је последње прибежиште неприлагођених, чекаоница на пролазу из једног света у
други. Овде су ти забрањени писци, музичари,
филозофи...
‒ Мислите, као из маште у јаву, као код болесника
који халуцинирају и не знају шта је права стварност?
‒ Мислим, као прелазак из бирцуза на железничкој станици у Лапову у ложу Метрополитен
oпере, рецимо. Напољу је стварни свет који се састоји
од чипова, робота, зомбија, челика и бетона, а у овој
чекаоници су ти последњи преостали примерци
слободномислећих интелектуалаца левог опредељења.
Моје име је Петер Хандке. А оно тамо ти је Ноам
Чомски. Онај лик тамо, покривен медвеђом кожом,
то ти је онај глумац Мачете, како се беше зове, мајку
му мексиканску... Дани Трехо, да. Био је ту до пре
месец дана и онај шахиста Боби Фишер, али онда
се једног дана само појео ловцем и нестао. Онај што
игра шах сам са собом и пева Травијату, то ти је
Умберто.
‒ Али, какве везе имам ја са свим тим? Ја сам
само егзекутор у кланици. Имам тај пнеуматски
пиштољ који наслоним на чело крави и ... бам! Нема
краве. Додуше, због тога имам страшне кошмаре.
‒ Ех, шта ћу ја ту... Па и она двојица Христових
најближих асистената били су пецарош и поткивач
коња. Можда је твоја улога да нам приносиш месо
дивљих звери својим пнеуматским пиштољем, ложиш
ватру, цепаш гранчице и скупљаш бобице ароније...
Да би гениј могао да ради, радијатори у његовој
радној соби морају бити топли...
‒ Па да, вероватно је моја судбина, ко год да нам
је скројио, везана за послове саламурења, покривања
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чатмаре азбестним плочама, драња веверица, крпљења
чарапа, ложења, котрљања камена или нарицања
на обалама Стикса у време пуног месеца...
‒ То је дивно, добаци Чомски. ‒ Ето, та слика
показује да ти ниси без разлога овде. Ти си, момче,
шармантни злочинац са душом песника. Иди сад,
погледај где су све гранчице и наложи велику ватру.
Онда ћемо ти Пера и ја испричати нешто о древној
цивилизацији која је прождрла саму себе...
***
Какав чудан сан, помисли Марин наредног јутра.
Чим је бацио поглед на свој скромни брлог осетио
се боље. Убалављени јастук, крваве флеке на чаршаву
као последица пуцања чира, киселкасти мирис постељине... Ипак је реалност мајка, помислио је, ставио
два велика комада женине пите у уста и онако распојасан кренуо ка ОШ „Светлана Ражнатовић Цеца”,
у којој је радио као ложач од марта прошле године.
Морао је да се учлани у партију на власти да би добио
тај посао и да преко таста покрене неке везе у локалном одбору, али посао је био лак и зарада је била
пристојна, скоро као лекарска или учитељска. Осим
што би напунио котао дрветом и угљем и мало попричао са теткицама, остатак времена провео би
у шпијунирању колектива, о чему је пре поласка
кући ревносно обавештавао директора. Директор
Милић је био задовољан што има овако лојалног и
послушног радника, па је Марин за кратко време
постао и директоров шофер. Само што је припалио
ватру и попио кафу, директор га је позвао и рекао
му да припреми кола за пут на Златибор, где се одржавао семинар „Како се перу паре”, на који су, ове
године, осим фармацеута, лекара, грађевинских
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предузећа и моравичког огранка Коза Ностре, по први
пут били позвани и просветни радници.
‒ Је ли, Марине ‒ рече му Милић ‒ јел’ си ти
свестан колико си срећан човек? Замисли да живиш
у Кореји, или у Либији или Авганистану... Или да
те содомишу у турском затвору... И Марин је покушавао
да то замисли, али је глас певачице са CD-а у колима
тако пријатно завијао да ништа паметно није могао
да одговори. Изуо се и једном чарапом трљао другу,
тако да није стигао да прикочи кад је изненада пред
њега и директора излетео неки трактор.
***
Боље да сам попио два бромазепама и да ме види
Бог, мислио је Марин док су пламенови из казана
бацали варнице на све стране. Држао је велику варјачу
и мешао остатке нескуваних и, иако је у ушима имао
чепове, њихови крици терали су га да се грчи у нелагоди; У паклу је температура била око 250 степени,
као у рерни, па више није могао ни да удахне. А нови
су стално пристизали. Учини му се познат овај којег
су управо уносили, писац неки, дужа коса и наочари,
или глумац, мислио је. Видео је жене обучене као
француске курве и курве обучене као побожне жене,
закопчане до грла. Видео је лепе и ружне, ћосаве
и длакаве, сакате и оне са осам ногу, лепотице и ругобе,
компликоване и просте, коцкасте и округле, и сви
су се они крчкали и нестајали истовремено у пурпурној пени. Питао се, док је последњим атомима снаге
мешао тај људски гулаш, како је могуће да нико не
примећује да се, рецимо, у Божићним причама из
златног доба Холивуда срећна породица увек окупља
око ватре која пуцкета, око камина, поклона и јелке.
И да се у песми коју је волео, песми коју је сјајно
изводио Dean Martin „Let It Snow”, на једном месту
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каже „страшно је време напољу, али је ватра тако
очаравајућа”. Ето, њему је опет судбина доделила
да дела, био је изнад казана, мешао је. Могао је исто
тако да буде испод у казану, онда не би ни морао да
размишља о томе када је и колико згрешио. Мада,
није он размишљао о томе претерано. Једног је јутра
ухваћен у галерији у којој је посматрао насликано
женско међуножје, спроведен је кроз капију кланице,
угуран у камион, дотеран у круг фабрике сумпорне
киселине, кроз подрум доведен у ову просторију...
Типична прича малог човека који нешто мора да
ради док не умре. Ипак, није му било јасно какву
поучно-педагошку поенту има ова прича, није у њој
примећивао ни трага од Толстоја, ни ч од Чехова. Као
да је ту, над казаном, постепено схватао да су људи
у ствари подељени на куваре и скуване, да нису све
бајке исте и да је људски живот само бесмислено
претакање ничега у ништа, у јаловој нади да ће се,
на крају, изродити нешто.
Коначно, негде око десет увече огласи се сирена
и Марин скину крваву кецељу, рукавице, заштитну
маску, чизме, извуче чепове из ушију. И тако, са
рукама у џеповима, упути се ка свом стану, жељан
егзистенцијалне језе, жељан идеје, неурозе несхваћених генија и анксиозности креативних мислилаца,
напола свестан да му судбина стално додељује нешто
банално, што ће га целог живота спречавати да буде
ишта више до бедни ложач, егзекутор у кланици,
продавац ауто-делова, таксиста... Неће знати разлоге
епифаније, циклусе реинкарнације, неће разумети
због чега је смрт слична сну, неће знати ни када прича
почиње и кад се завршава. Коме сад ватру наложити
и где, питао се, ако смисла нема, не можеш га ни
разобручити.
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***
Блажена тупост покривала је пустиње, ливаде
и камење. Неки омањи диносаурус дотрча до Марина
и очеша се о њега.
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БРКОВИ

Понестајало му је фарбе за бркове и залиске,
а жена више није хтела да купује, од оног дана када
га је на пријему код власника Алфа универзитета
приметила како флертује са неком младом фуфом
из рачуноводства. Братислав Бата Димитријевић,
дугогодишњи друштвенополитички радник, тренутно
на месту првог човека Гаџиног Хана, пролазио је кроз
тежак животни период. Наиме, СПС је у месту у којем
је живео пре неколико недеља био убедљиво потучен
од напредњака, а он са шефом напредњака у Гаџином
Хану, којег су, да иронија буде већа звали Геџа, није
био у добрим односима због заједничке швалерке
Верице, која је некад била Батина и само Батина
швалерка, док се пре годину дана у њихов заједнички
кревет није уселио Геџа, и не само уселио, већ му и
преотео Верицу, те се са њим није више виђала сваке
среде у мотелу „Јасмин”, већ је морао да организује
специјалне и неретко вратоломне сусрете у становима
пословних партнера или да је води у мотеле на магистралним путевима, што му је одузимало снагу и
енергију, а он више није био тако млад, имао је 53
године. Неће му бити од помоћи ни кумство са начелником Нишавског округа, због којег је и постао
први човек овог места, слутио је Бата. Ускоро ће
вероватно бити замене на месту начелника Округа,
с тим што је Батин СПС увек учествовао у власти,
тако да је био сигуран и у неком будућем дељењу,
можда не баш као штитоноша, али неко фино место
и добра плата у позадини, на то је свакако могао да
рачуна.
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***
Мирослав, ректор Алфа универзитета, никада
није носио бркове, лице му је увек тако глатко, па
ни Геџа никад није носио бркове, али он је плав и
са оним буљавим водњикавим очима, њему можда
и не расту бркови, у сваком случају не би ни имао
шта да пушта ‒ мислио је Бата тог јутра, док је кошуљу
покушавао да упаше у панталоне и да крене на посао,
у своју свеже окречену канцеларију у пастелним
бојама, како му је сугерисала Верица, канцеларију
која је била у тоталној супротности са болничким
ентеријером остале зграде. У једној од три нормалне
зграде у Гаџином Хану, Бата би јутром изводио уобичајене ритуале, прочитао би „Вечерње новости”, мало
штуцовао длаке из ушију и носа, пио кафу једно 45
минута, а онда би се сетио Верице и уздисао у правилним временским размацима, потцртавајући извесне речи из новина, што му је био манир којем је
прибегавао још на досадним партијским седницама.
Зазвонио је телефон, видео је да га зове жена.
‒ Кажи ‒ рекао је смртно озбиљним гласом.
‒ Бато, јел’ си видо за оне ногице? ‒ питала је.
‒ После ћу да зовем, ајд’ здраво ‒ рекао је и прекинуо везу.
Жена му је родила двоје деце и повукла се у паланачку чамотињу и испразност. Више није водила рачуна
о себи, а сматрао је да жена једног функционера, пре
свега, треба да води рачуна о свом мужу, да му подигне
рејтинг и изазива завист код политичких противника
и љубоморних мештана. А мештани Гаџиног Хана
су, као и свуда, у овој отужној Србијици били завидни
и у све потурали нос. Знали су мештани да је Бата
са Верицом, знали су да је са Геџом, знала је то и
Батина жена, али њој то више није било важно.
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Размишљала је само о храни и летовањима у Грчкој,
то јој је било довољно. Вероватно је рачунала да је
Верица довољно паметна да њеног маторца не задржава дуже у свом кревету и навијала за Геџу. Вероватно је тако, размишљао је Бата, жене су лукаве и
размишљају три корака унапред. Али, шта да радим
с брковима, питао се. Био је мишљења да жене воле
бркове, то му је вероватно у свест било уграђено још
од дечачких дана када су његова мајка и стрина држале слике својих мужева са официрским брчићима,
био је то одувек знак мужевности. Сад било је различитих бркова, оних који су штрчали и упадали у супу,
оних који су били неприродно накалемљени на фаце
угојених предузетника, па су на тим лицима више
личили на естетски инцидент него на украс; било
је и оних који су се ту нашли некако не својом вољом,
бркови без самопоуздања, ретки, жути, импотентни
бркови, скрушени и непоуздани, бркови какве би
сигурно носио Геџа кад би могао да их пусти, па
онда бркови из оне прве категорије, какви су били
његови бркови, густи, савршено уклопљени у простор
између носа и горње усне, која је у његовом случају
била мало тања од идеалне. Заправо, да будемо
искрени, много тања. Сетио се речи своје жене
Мице од пре 15 година, кад је у стању пијанства
једном обријао своје бркове, па се онда појавио пред
њом из купатила, унео јој се у лице и покушао да је
обљуби на кухињском столу, а Мица је почела да
вришти и запомаже, па су комшије попалиле светла
у суседној кући и Бата је одустао од свог наума.
Касније му је Мица скувала кафу, и, кад се отрезнио
и био довољно свестан да види шта је направио, дуго
се огледао у купатилу, као да је гледао неког странца,
а Мица је све то филовала из кухиње реченицама
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типа: „Јој, Бато, ти ниси исти човек без бркова. Немој
више никад да их скидаш!”
У ствари, био је забринут због Верице. Знао је
да то нема толике везе са брковима, већ са тим што
је Верица са тим младим напредњаком који се прави
важан, иде на кварцовање, зими скија на Старој
планини, а лети се разгаћује у Хургади, још увек је
момак, нема деце, и, кад се све то узме у обзир, из
позиције неког од грађана Гаџиног Хана заиста
представља идеалног потенцијалног младожењу.
Бркови би му можда помогли да буде курентнији
на том тржишту, да га Верица сагледа из другачије
перспективе, мада са том танком усном, питање је
шта би са тим могао да направи, али и ово стално
фарбање бркова и зализака, коме све то треба, питао
се. Знао је да мештани Гаџиног Хана подсмешљиво
о њему говоре кад пролази и клонио се тога да онако
свеже офарбан излази по јаком сунцу. Коса би му
онда добијала ону црвенкасту боју, зависно од фарбе,
па је углавном џоњао по канцеларији, брзо улазио
у ауто и одлазио кући, а био је активан кад падне
мрак. Није био са Верицом већ две недеље. Последњи
пут сексали су се у његовим колима на излазу из
Гаџиног Хана. Морао је да потражи неко скровито
место, један шумарак, било је то око 12 сати увече,
кад нигде наоколо нема живе душе. Спустио је седиште,
задигао јој сукњу и у неколико трзаја себе ослободио
нагомилане тензије. Верица није говорила ништа,
намештала је шминку и била некако одсутна. Није
знао шта да је пита, па је почео да прича о теретани
у центру коју је управо отварао један млади СПС-овац.
‒ Шта ће мени теретана? ‒ упитала га је Верица.
‒ То је за ове дебеле.
***
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Не. Одлучио је да мора некако да оконча ово
са фарбањем бркова и косе. Али како, није то могао
одједном да прекине, промена је морала да наступи
спонтано и лежерно, да тако то изгледа сељацима
са којима се сваки дан сусретао у згради. Ова мала
из рачуноводства, Цеца, видео је како га посматра
док носи кафу уз степенице. Врти гузицом за десетку,
плус млада је, млађа од Верице. Био је свестан чињенице да ове нове приправнице имају тај курвински
сјај у очима и не презају ни од чега, то је та нова
генерација која секс схвата као успутну станицу до
напредовања у каријери, то је за њих потпуно нормално. Можда да Верицу направи љубоморном са
њом, али чак и кад би нечега било, да ли би могао,
да ли би могао да се покаже као прави градоначелник,
потентни алфа мужјак, није био сигуран. Са Верицом
је одмах осећао ерекцију, некако су се пронашли
као животиње, по мирису, није морао много да се
труди, било је спонтано и некако лако, али овде није
био сигуран шта се од њега очекује. Отишао је на
спрат и чуо како се неколико жена кикоће унутра.
Била је ту једна шалтеруша Тијана, прави габор,
чистачица Надица и Цеца. Све су се ућутале кад је
ушао. Није најбоље припремио текст, нити знао баш
шта да пита, па је стајао и тупо гледао у њих док
Надица није узела средство за чишћење и напустила
просторију а Цеца га упитала : „Треба нешто?”, на
шта је он ставио руке у панталоне и одсутно рекао
„Доћи ћу други пут”.
***
Верица му је нон-стоп одбијала позиве. Био је
бесан и врпољио се на састанку комисије за процену
нанетих повреда од стране незбринутих паса. Било
је петоро људи у ходнику, он, нормално, на челу
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комисије, бесан због Верице и спреман да престане
да фарба бркове и косу, што га је додатно нервирало,
а ови уједени људи, људи који су чекали да их прими,
били су некако равнодушни и апатични, као да им
нису нанете никакве повреде, што га је још више
нервирало. Јебем ти ненормалну земљу, мислио је
у себи, али ово није смео ни да каже гласно, јер ипак
је он у свом малом месту био уважена персона која
је живела добро, имала кућу, кола, жену, љубавницу
и пристојну уштеђевину, што се за 90 процената
становника Србије није могло рећи. И сад он да кука
на седе бркове и залиске. Не иде, а није ни по статуту
партије. Зато је ћутао, и уместо да гледа потколенице
својих зарозаних суграђана, који успут буди речено,
нису ни знали да објасне шта им се десило, он је
гледао кроз њих и видео Верицу како на Старој
планини стаје на скије а поред ње стоји Геџа, и
Верицу како излази из сауне опасана пешкиром, а
зној јој се слива низ рамена, и Верицу која излази
из базена а Геџа јој приноси баде мантил... Тако
безизражајно гледајући ни у шта, пренуо га је звук
поруке на мобилном. Лице му се озарило кад је прочитао Веричину поруку: мотел „Јасмин”, петак, око 23 h.
***
Ништа није јео целог дана осим семенки. Хтео
је да му се не примећују она два прста сала на стомаку,
или да се примећују што мање. Истуширао се двапут,
поткресао длаке на мошницама и стомаку, ставио
мало оног парфема, који је користио у специјалним
приликама, сео у ауто и одвезао се до мотела 15
минута раније. Дао је младићу на рецепцији 20 евра
и узео флашу расхлађеног вина. Ушао је у собу на
спрату и проверио у каквом је стању кревет и купатило.
Било је чисто. Сео је на ивицу кревета и проверио
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колико му стомак штрчи. Црева су му крчала. У том
стању остао је још 20 минута повремено уздишући,
а на сваки шум који је долазио споља, пренуо би
се и устао, склонио завесу и гледао кроз прозор.
Коначно, после неких тридесетак минута, зачуо је
звук Веричиног аутомобила, била је то њена микра,
знао је добро како ради мотор тог аутомобила. Постајао је нервозан. Чуо је лупање штиклица пред вратима
собе и осетио исту узнемиреност као кад су спавали
први пут. Није могао да јој одоли, била је то тешка
болест. Верица је ушла у мини-сукњи и јаркоцрвеној
кошуљи.
‒ Ћао, душо! ‒ рекао је Бата и у гаћама пошао
према њој.
‒ Здраво ‒ рекла је Верица незаинтересовано,
села на столицу поред кревета, извукла цигарету
и запалила.
‒ Слушај, дошла сам да ти кажем неколико ствари.
Бата се заледио.
‒ Промениће те, мислим да су се договорили да
Геџа буде градоначелник. Мислила сам да је боље да
ти ја то кажем. У ствари, замолили су ме да ти кажем.
Геџа мисли да би ти могао да му будеш помоћник
и да ће ти пронаћи неко место саветника, али под
условом да ти и ја престанемо да се виђамо. Ја мислим
да је то добро за тебе, за мене и за њих.
‒ Ма, Верице, баш ме брига и за посао, мене занимаш само ти... ‒ почео је Бата, али га је Верица
прекинула ставивши му руку на стомак.
‒ Било нам је лепо, дај да не кваримо. Имај мало
самопоштовања.
***
Дошао је кући, након што је у кафани у центру
попио 5 ракија од дуње и два пива. Још увек је у себи
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мислио да је требало да јој затражи опроштајни секс,
ма како то патетично и јадно било у том тренутку.
Тај секс би могао да памти уместо овога што му се
одмотава у глави; призора Верице која га оставља
у гаћама, након чега он невољно навлачи панталоне
и наставља да зури у стаклене чаше и неотворену
флашу вина, док се мотор микре пали и гуме шкрипе
пред безименим мотелом у нигдини.
Узео је бријач, ставио пену на лице и почео да
скида бркове са свог уморног лица, које је у међувремену некако посивело. Бријање је трајало кратко,
као да је рука која обавља ту радњу била рука механичке направе. Легао је у кревет и заузео положај
фетуса. Сутрадан је устао пре жене, да не мора да
јој објашњава због чега се обријао после више од 10
година. Обукао је своје најбоље одело и отишао на
посао. На степеницама је сусрео чистачицу, а ова
га погледала као да је осмо светско чудо. Ушао је
у Цецину канцеларију и дао јој цедуљицу са својим
бројем телефона без иједне речи. Потом је отишао
у своју канцеларију и дуго зурио у зацрњени монитор.
Коначно, присетио се да би овај шугави дан могао
да започне једном јаком кафом. Отишао је до аутомата,
убацио кованицу унутра и, док је чекао да кафа потече,
зачуо је пискави Цецин глас иза себе:
‒ Изгледате много млађе без бркова ‒ рекла је.
Кад се коначно окренуо, носећи кафу у своју
канцеларију, насмејао јој се лежерно, осмехом који
је вежбао откад су га поставили на место градоначелника, осећајући неку лакоћу на свом лицу,
ослобађајући се терета минулих година, коначно
спреман да наноси бол уместо да пати.
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СВЕТЛОСТ ЈЕ КАО ВОДА
На Божић, деца су поново од оца затражила да
им купи чамац с веслима.
‒ У реду ‒ рече отац ‒ купићемо га кад се вратимо
у Картахену.
Тото, стар девет и Хоел, стар седам година, били
су одлучнији него што су њихови родитељи то мислили.
Не ‒ рекоше у глас. ‒ Треба нам сад и овде.
‒ Као прво ‒ рече мајка ‒ овде, осим воде која
тече из туша, нема воде за пловидбу.
Она је, као и њен муж, била у праву. У кући у
Картахени де Индијас налазило се двориште са молом
над увалом и једна лука за две велике јахте. С друге
стране, овде, у Мадриду, живе стиснути на петом
спрату, на броју 47, у улици Пасео дела Кастељана.
Али на крају, ни он ни она нису могли да одбију, јер
су им обећали да ће им, ако положе трећи разред
основне школе и буду награђени, купити чамац с
веслима, секстантом и компасом. A они су били
награђени. И тако је отац купио све, не рекавши
ништа својој супрузи, која је највећи противник плаћања дугова за игру. Био је то један прелеп чамац
од алуминијума код кога је газ означен линијом
златне боје.
‒ Чамац је у гаражи ‒ открио је отац за ручком.
‒ Проблем је што не може да се унесе у лифт нити
да се попне уз степенице а у гаражи више нема слободног места.
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Ипак, наредне суботе увече, деца су позвала своје
другове из разреда да попну чамац уз степенице.
Успели су да га унесу у собу за послугу.
‒ Честитам ‒ рече им отац. ‒ Шта сад?
‒ Сад ништа ‒ рекоше деца. ‒ Једино што смо
хтели јесте да унесемо чамац у собу, и сад је ту.
У среду увече, као уосталом и сваке среде, родитељи су отишли у биоскоп. Деца, власници и господари куће, затворили су прозоре и врата и разбили
упаљену сијалицу на једном собном лустеру. Млаз
златасте светлости, свеже попут воде, почела је да
излази из разбијене сијалице те је они пустише да
тече све док није достигла дужину педља. Затим су
пресекли млаз, извукли чамац и неспутано пловили
по острвима куће.
Ова невероватна авантура била је резултат моје
површности током учешћа на једном семинару о
лепоти кућних апарата. Тото ме је упитао како то
да се светлост пали само притиском на дугме, а ја
нисам имао храбрости да о томе добро промислим
па сам му одговорио:
‒ Светлост је као вода. Неко пусти млаз и она
изађе.
Тако су средом увече наставили да плове чамцем,
учећи да рукују компасом и секстантом, све док се
родитељи нису вратили из биоскопа и док их нису
затекли како спавају на поду као анђели.
Месецима касније, жељни да иду још даље, тражили су опрему за подводни риболов, и то комплетну,
маске, пераја, боце и пушку на компримирани ваздух.
Не ваља то што у соби за послугу имате чамац
с веслима који вам не служи ничему ‒ рече отац.
− Што је још горе, сад тражите и опрему за роњење.
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‒ А ако освојимо Златну гарденију у првом
полугодишту?
‒ Не ‒ рече мајка забринуто. ‒ Више ништа.
Отац јој приговори због непопустљивости и рече:
− Ствар је у томе што ова деца не добијају ништа
за обављање својих дужности, али када је у питању
неки хир, у стању су све да ураде.
На крају, родитељи нису рекли ни да ни не. Али
Тото и Хоел, који су у претходне две године били
последњи, у јулу су освојили Златну гарденију и
добили јавне похвале од директора. Те исте вечери
су, а да нису поново молили родитеље, у спаваћој
соби нашли опрему за роњење у свом оригиналном
паковању. Тако су у наредну среду вече, док су родитељи гледали филм Последњи танго у Паризу,
испунили стан до висине два хвата, ронили као питоми
морски пси испод намештаја и кревета и на светлост
извлачили ствари које су се након година изгубиле
у мраку.
На завршној додели награда, браћа су била похваљена као узорни ђаци и додељене су им дипломе
за одличан успех. Овог пута нису ништа тражили
јер су их родитељи питали шта желе. Они су били
толико разумни да су само тражили једну забаву како
би почастили школске другове.
Када је остао у четири ока са својом женом, блистајући од среће, отац рече:
‒ То је испит зрелости.
‒ Дај боже! ‒ рече мајка.
Следеће среде, док су родитељи гледали Битку
за Алжир, људи који су пролазили улицом Кастељана,
видели су водопад светлости која је падала с једне
старе зграде, заклоњене дрвећем. Излазила је на
балконе, разливала се по фасадама и усмеравала
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ка великој авенији, у позлаћеним сноповима који
су осветлили град све до Гвадараме .
Ватрогасци који су били хитно позвани, провалили
су у стан на петом спрату и затекли собу преплављену
светлошћу све до плафона. Фотеља и столице пресвучене леопардовом кожом плутале су по соби на
различитим висинама између флаша из бара, концертног клавира и његовог свиленог покривача, који
се њихао на пола воде као златна морска ража. Кућни
апарати, у свој својој лепоти, летели су сопственим
крилима по кухињској таваници. Инструменти војног
бенда које су деца користила за плес, плутали су
укосо међу шареним рибама ослобођеним из маминог
акваријума, које су биле једине које су живе и срећне
плутале по пространој и осветљеној мочвари. У
купатилу, плутало је све, четкице за зубе, татини
презервативи, креме и мамина резервна зубна протеза.
Телевизор у спаваћој соби, плутао је бочно, још увек
укључен на последњи део поноћног филма, забрањеног
за децу.
На крају ходника, плутајући између две водене
струје, Тото је седео на крми чамца. Држећи весла,
и са стављеном маском, тражио је светионик луке,
све док је било довољно кисеоника у боци. Хоел је
плутао по прамцу, уз помоћ секстанта тражећи висину
звезде Северњаче. Свуда по кући плутало је и свих
37 другова из разреда, овековечених у моменту када
су пишкили у саксију с мушкатлом, певали школске
химне с измењеним речима и шаљиве стихове против
директора, тајно пили бренди из татине флаше. У
исто време су упалили толико сијалица да је кућа
била поплављена, па су се сви из четвртог разреда
основне школе Сан Хулијан Оспиталарио удавили
у стану број 47, улице Пасео дела Кастељана и то
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у Шпанији, у Мадриду, граду удаљеном од врелих лета
и хладних ветрова, без мора и реке, чији староседеоци
са копна никада нису били вешти у пловидби по
светлости.
Габријел Гарсија Маркес (1927‒2014), колумбијски писац
и новинар. Сматра се најзначајнијим писцем магијског реализма,
жанра у коме се преплићу митови и магија са реалношћу
свакодневне егзистенције. Највише је допринео томе да латиноамеричка литература дође у центар пажње светске културне
јавности шездесетих година 20. века. Добитник је Нобелове
награде за књижевност 1982. године. Његово најпознатије
дело Сто година самоће сматра се ремек-делом хиспаноамеричке и светске литературе.

Са шпанског превела и биљешку сачинила:
Ана Стјеља
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Фјодор Сологуб
УГОДНО ИМЕ
Када је једна дјевојка била болесна, Бог је наредио
анђелу да оде и плеше пред њом да би је забавио.
Он помисли да је неприлично једном анђелу да
плеше пред људима.
Истог часа Бог сазна шта анђео мисли и казни га
‒ анђео је постао дјевојчица, те је, рођен као принцеза,
заборавио на Небо и на све што је било и чак је заборавио своје име.
Анђелово име је било угодно и чисто ‒ у људи
нема таквих имена. И дали су јадном анђелу тешко
људско име ‒ и назвали принцезу Маргарита.
Принцеза је одрасла.
Она би се често замислила ‒ хтјела је да се сјети
нечега, а није знала чега и била је због тога тужна.
Једном она упита свог оца:
‒ Зашто сунце свијетли ћутке?
Отац се насмија и ништа не одговори.
И растужи се принцеза.
Други пут она рече мајци:
‒ Лијепо миришу руже. Зашто се тај мирис не
види?
И насмија се мати и растужи се принцеза.
И упита она своју дадиљу:
‒ Зашто не миришу имена?
И насмија се старица и растужи принцеза.
Почели су говорити у тој земљи да је царева
ћерка глупа.
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И много се цар трудио да би принцеза била као
сви други.
Но она би се и даље замислила и постављала
сувишна и чудна питања.
И блиједила је и венула принцеза и почели су
да говоре да је ружна.
Долазили су принчеви, но нису хтјели да говоре
са њом и нису хтјели да се њоме ожене.
Дошао је принц Максимилијан. Рече му принцеза:
‒ У људи је све посебно ‒ ријечи само звуче а
цвијеће само мирише ‒ и све је тако. Досадно ми је.
‒ Шта ти хоћеш? ‒ упита Максимилијан.
Замислила се принцеза, дуго је мислила и рекла:
‒ Хоћу да имам угодно име.
Максимилијан јој рече:
‒ Хоћеш да имаш угодно име, и нећеш да се зовеш
Маргарита ‒ но у људи нема за тебе имена.
И заплакала је принцеза. Сажалио се на њу Максимилијан и заволио ју је више од свега на свијету.
И он јој је рекао:
‒ Не плачи, ја ћу наћи то што ти хоћеш.
Насмијеши се принцеза и рече му:
‒ Ако ми нађеш угодно име, ја ћу пољубити твоју
узенгију.
И поцрвење зато што је била горда.
И рече Максимилијан:
‒ Онда ћеш бити моја жена?
‒ Да, ако то хоћеш ‒ одговори принцеза.
Пође Максимилијан да тражи угодно име. Обишао
је цијелу земљу, питао је учене људе и оне обичне
‒ и они су му се подсмијавали.
Када је био опет недалеко од града, гдје је живјела
његова принцеза, спази он биједну колибу и старца
на прагу. И помисли Максимилијан: „Старац зна.”
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Рече принц старцу шта тражи. И обрадова се
старац, насмија се и рече:
‒ Постоји такво име, угодно име ‒ ја то не знам,
али моја унука је чула.
Уђе Максимилијан у колибу и угледа болесну
дјевојчицу.
И рече јој старац:
‒ Доњушка, господин жели да сазна духовито
име, сјети се, драга.
Обрадова се дјевојчица, насмија, но није могла
да се сјети угодног имена.
И рече она да је у сну видјела анђела, који је плесао
пред њом и био сав у разним бојама.
И анђео јој је рекао да ће по дану да јој дође у
колибу други анђео и да ће плесати и свијетлити
разним огњевима још љепше и рекао је име тог анђела
и од тог имена се расуо мирис, дошла радост.
Рече дјевојчица:
‒ Драго ми је да мислим о томе, али не могу да
се сјетим тог имена. Ако бих се сјетила и рекла,
оздравила бих исти час. Али он ће да дође скоро.
Максимилијан је пошао својој принцези и довео
је у ту колибу.
Када принцеза угледа биједну колибу и болесну
дјевојчицу, она се јако ражалости, и поче да милује
дјевојчицу и забавља је.
Потом оде на средину колибе и поче да се врти
и плеше, пљешћући и пјевушећи.
Угледа дјевојчица много свјетла и зачу много
звукова, и обрадова се, насмија се и сјетила се имена
анђела и гласно га рече.
И сва се колиба испуни угодом. И тада се принцеза
сјети свога имена и зашто су је послали на земљу
и радосно се вратила кући.
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Дјевојчица је оздравила, принцеза се удала за
Максимилијана и у своје вријеме, поживјевши на
земљи довољно, вратила се у свој дом, вјечном Богу.
Фјодор Сологуб (право име Фјодор Kузмич Тетерников,
1863‒1927), руски пјесник, приповједач, романописац, есејист,
драмски писац и књижевни преводилац. Припадао је групи
симболиста, попут Леонида Андрејева и Валерија Брјусова.
Сологубова поезија је пуна фантастике и еротике, али
се у оквирима симболистичке поезије истиче једноставним
изразом и приступачношћу. Грађа из реалнога свијета спаја
се у њој с фантастичним визијама, које тај свијет негирају.
Романи су му Тешки снови (Тяжелые сны, 1896), Мали
злодух (Мелкий бес, 1905), и трилогија Створена легенда
(Творимая легенда) коју чине романи Kапи крви (Kапли крови,
1905), Kраљица Ортруда (Kоролева Ортруда, 1908), те Слађе
од отрова (Слаще яада, 1912), Дим и пепео (Дым и пепел, 1914)
и Kротитељица змија (Заклинателница змей, 1921).
Збирке прича су му Сјене (Тени, 1896), Жалац смрти (Жало
смерти, 1906), Kњига бајки (Kнига сказок, 1905), Политичке
бајке (Политические сказочки, 1906), Иструле кринке (Истлевајущие личин, 1907), Kњига растанака (Kнига разлук, 1908),
Kњига чаролија (Kнига очарований, 1909), Kњига стремљења
(Kнига стремлений, 1912), Незаситност (Неутолимое, 1912),
Страствена година (Ярый год, 1915), Памти, не заборави
(Помнишь, не забудешь, 1918), Слијепи лептир (Слепая бобочка,
1918) и Царица пољубаца (Царица поцелуев, 1921).
Написао је и новелу Живот животиња (Звериный быт,
1912).
Драме: Побједа смрти (Победа смерти, 1908) и Љубав над
безданом (Любовь над безднами, 1914) и друге.
Збирке пјесама су му Завичаји (Родине, 1906), Пламени
круг (Пламенный круг, 1908), Тамјани (Фимиамы, 1921), Фрула
(Свирель, 1922), Звона катедрале (Саборный благовест, 1922),
Чаробни пехар (Чародейная чаша, 1922) и Велика звона (Великий благовест, 1923).
Преводио је с француског, њемачког и енглеског.

Са руског превео и биљешку сачинио:
Жарко Миленић
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Луис Мекнис
ЈЕСЕЊИ ДНЕВНИК
(Autumn journal)
Напомена
Свестан сам да сам у овој песми претеривао
‒ нпр. у одломцима који говоре о Ирској, накнадним
изборима у Оксфорду или о мом личном животу.
Такође постоје и противречности. Да сам писао
праву дидактичку песму мој посао би био да ублажим
или уклоним ова претеривања и противречности.
Међутим, писао сам оно што зовем Дневником.
У дневнику или личном писму човек пише оно што
осећа у том тренутку; покушај да се постигне
научна истинитост био би ‒ парадоксално ‒ неискрен. Лирска истина је различита од научних
истина, а ова песма негде је на пола пута између
лирске истине и дидактичке песме. У оној мери у
којој је на пола пута ка дидактичкој песми, верујем
да садржи и нешто „животног критицизма” или
даје извесна мерила која нису лична. Дневник сам
писао од августа 1938. до Нове године и нисам
изменио ни један део који се односи на догађаје
из јавног живота у светлу онога шо се десило
након времена када је писан. Тако, пошто је део о
Барселони написан пре пада Барселоне, сматрао
бих неискреним да га ретроспективно ублажим
својим реакцијама на потоњи догађај. Исто тако
не покушавам да нудим оно што данас тако много
људи тражи од песника ‒ коначну пресуду или одмерен
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суд. У природи ове песме је да не буде ни коначна
ни одмерена. Ја имам одређена уверења која, надам
се, произилазе из саме песме али која одбијам да
издвојим из њиховог контекста. Из тог разлога
неки ће ме, вероватно, назвати опортунистом а
други сентименталним екстремом. Међутим,
поезија, по мом мишљењу, мора пре свега да буде
искрена и ја одбијам да будем објективан или прецизан по цену искрености.
март, 1939.
I
ЋУТЉИВО и споро, лето у Хемпширу скончава,
Разину снижавајући кратко ошишаном травњаку
где пажљиво подрезана тиса
Самује животе пензионисаних генерала и адмирала
И двогледи висе у холу и молитвеници
на клупи су спремни
И август одлази са калајастим трубама поточарки
И сунцокрета Војска спаса бронзу труби
И уседелица у столици на склапање лаћа се плетива
Очи не подижући ка брују авиона који одлећу
На север из Лионсолента. Макрокарпа и чемпреси
И руже са рустичне дрвене решетке и дудови
И сланина са јајима на сребрној чинији за доручак
И сва наслеђена преимућства телесне лагодности
И свe наслеђене бриге, због реуматизма и пореза,
И хоће ли Стела да се уда и шта ће
да се чини са Диком
И делом породице која је новце своје у Хатри страћила
И прелазак на Морнинг-Пост
и климактеријум живота
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И пораст вулгарности, аутомобили који пролазе
крај портирнице
И разголићена светина на плажи
И лондонски љубавници у шетњи
мисли своје упућујући
Ни Богу ни Нацији већ једно другом.
Ал’ кућа још је светиња иза окачених застора
Све стишано на Породичном фронту,
Галама из дворишта што се с вечери
преко поља разлеже
Док се вагони са Јужне пруге вуцарају... скрећу
У булке споредног колосека за ноћ ‒ ноћ
која страсти не познаје
Ни насртај руку ни језик
Свима стар као кремен или креда или борове иглице
И бунтовници и омладина
Возом што су отперјали или двоседом
Колосеке размрсујући ил’ цесту,
Замећући намерно траг за собом ‒
Јесења палинодија.
И ја сам сада у возу и лето
На југ одлази као што се ја упућујем на север
Предодређен за мртво лишће које опада, усјајене ломаче,
Умирање које надаље доноси
Тегобнији живот, разоткривајући траверзе стабала,
Мраз који убија клице laissez-fair;
Вест Мен, Тистед, Фарнхам, Вокинг, Вејбриџ,
Затим лондонска ужина и млако пиво и устајао ваздух.
Моје псето, симбол пропалог поретка,
Лежи на поду вагона,
Очи његове несклапане и гламурозне
као да је филмска звезда
Што жели живот, тј. жели више
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Садашњости, накита, крзна, тричарија, мољења
Као да за живот нису
След закривљености планете или обуздане воде
Већ скок у таму, тангента, залутали метак.
To је то што научимо после толико неуспеха,
Грађење двораца од песка, краљица од снега,
Јер не можемо да сачинимо ниједан скровити угао у животу
ни у дражи живота,
Јер ни река није река која се не излива.
Собитн, и жена улази, нашминкана
Офарбане косе али и испуштене очице на чарапи
и очију
Стрпљивих испод прорачунатих трепавица,
Навикнута да увек запањи;
И ритам воза постаје ad nauseam понављање
Сваке заморне јутарње серенаде
и ганутљивог мадригала,
Бледуњави зраци сексуалне привлачности
Лутају попут опалог лишћа дуж зида стоваришта:
„Волео сам своју љубав са перонском картом,
Џез сонгом,
Ташном, паром високих париских чарапа ‒
Волео сам је дуго.
Волео сам је између стихова и упркос часовнику,
Не све до смрти
Али док нас живот није раздвојио волео сам је
са новчаницама
И са дахом вискија.
Волео сам је са очима паунице и посуђем из Картагине,
Са чашом и рукавицама и златом и прахом пудера
Са бласфемијом, дружељубивошћу, и разметањем
И гомилом других ствари.
Волео сам своју љубав са крилима анђела
Умоченим у кану, чулно црвенило,
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Са мојим радним временом, са цвећем и сиренама,
Са мојим буџетом, мојим патентним кључем,
и мојим свакодневним хлебом”.
И тако сам у Лондону и вазда покретним силазим
Степеницама
Где топао ветар редом носи људска тела
И за њима комплексе њихове и бриге.
II
ПАУЧЕ, пауче, што густо ткаш ‒
Будно мотрен с јастука ‒
Уплашен сам у паучини ноћи
Док сенке грана прозор дотичу,
Док лавови ричу под брдом
И бројило куцка и цистерна клокоће
И богови су одсутни а људи тихи ‒
Noli me tangere, душа ми је изгубљена.
Неки су сад срећни у кући-кошници,
Бедро преко бедра и ноћно светло у дечијој соби,
Неки гладни под звезданим сводом
И неки седе прионувши на посао.
Слава Господу у Сићушном, мир на земљи,
Немом и глувом у надиру;
Питам се да л’ сада ишта вредно је
Будног ока и призивања сећања.
И на Персефону мислим сишлу у тмину,
Никад више девицу, нестала је кићана ливада,
Ал’ зашто мора да се врати, зашто висибаба мора да означи
Живот да траје заувек?
Има ноћи кад сам осамљен и жељан љубави,
Ал’ ноћас најсуштатственија тмина не допушта ми
Никог крај мене ил’ испод мене; само нада мном
Висико гомила се хумка, збогом сјају звезда.

68

Збогом платонска брбљаријо о Блуднику
Ал’ збогом и платонско филозофирање;
Бољи наум имам
До циља да стигнем одмах без околишања.
Ако Постојање у свом најчистијем облику
може да се изједначи
Са потпуном негацијом појаве
Онда ми допустите да ишчезнем ‒ топао
мирис нараста
Чистог Непостојања, Нирване.
Само паук испредајући свој опус
Од безбојних нити каже да увек Једино постоје
Уљези, снови,
Који мртвом псу не дају да почива ни смрти
да буде свршетак;
Наговештавајући, док тка, да сутра ће да надвлада
Ноћас, Настанак да једнак је Постојању,
Сутра да је такође дан,
Да морам да напустим своју постељу
и прихватим одговорност.
Као сви други што чине који са смешком
Стресу са себе сан попут пса
и до писаћег стола хитају или машине
А страх од живота нестаје им кад стигну на време
И историја се опет потврђује.
Пауче, пауче, твоја иронија истинска је;
Ко сам ја ‒ или ја ‒ да заборав иштем?
Сутра морам да одем ко и други што чине
И дворац градим што руши се;
Што никад није срушен, хвала
Не некој формули, бирократији ил’ институцији,
Не уверењима ил’ банкама,
Већ бескрајној животињској храбрости човека.
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Пауче, пауче, испредај
Свој дневник и пусти ме да сним,
Не да довршим већ сад да започнем
Посао тако често започињан.
III
АВГУСТ је готово на измаку, људи
По повратку с одмора су препланули
Жуљавих палчева и са торбом успутних снимака и мало
Јoie de vivre који је искријумчарен;
Истрајност њихова довољна је да се суоче
са једногодишњим
Ишчекивањем једногодишње теревенке,
Успомене њихове мрљама су жигосане сунчева сјаја
Као избледели fleurs de lys.
Каса и писаћа машина сада позивају прсте,
Радник спрема свој алат
За осмочасовни радни дан али после кога су олакшање
Уз филм или спортска кладионица
Или трач или мажење, тренуци самославља
Или самоповлађивања, наочњаци на очима сумње,
Плавичаст дим који се диже и мрка течност која утања
У празну пивску чашу.
Многи су акцептанти, рођени и одгојени да буду упрегнути,
И ствари примају како долазе,
Али неки одбијају ам и више је оних који су га одбили
Да би се молили да друго и боље Краљевство дође,
Које се оцртава сада у ваздуху или је
травестирано у пароле
Исписане кредом или катраном по штукатури
или малтеру
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Иако у трену могу да затекну своје тело
у мноштву људи,
Право своје и поредак у сагласју њихових срца,
Где умешност неће више да сахне нит енергија
да се спутава
Конкуренцијом и корупцијом,
Експлоатисана у сервилности али не и оданости
Потпуно промашеном и глупом
Систему који мањини омогућује уз високе цене
Њихове луксузне животе
Док деведесет девет од стотине оних који никада нису
присуствовали банкету
Морају да отару масноћу епохе са ножева.
И сада заводљивац у поверењу шапће:
„Али ви на исти начин
Робовласнички имате ум,
Који би волео да спава на душеку лаке зараде,
Да пуцка својим прстима или бичем и налази
Слушкиње или девице спремне да се трзају и ласкају
И на њиховом понижењу гради своје самопоштовање;
Оно што ви желите није свет слободан у деловању
Већ име своје у врху, скидање кајмака”.
И ја одговарам да то је углавном тако јер обичај ми налаже
Да очекивана победа једног
пораз подразумева другога,
Да слобода означава моћ поретка, и да би се у поретку
Oчувале вредности драгоцене елити
Елита мора да остане мала. Тешко је замислити
Свет у коме би многи имали своју шансу без
Пада у просек интелектуалног живота
И где ништа није преостало за шта би
префињен укус марио.

71

Што јесу страхови који морају да буду
превазиђени. Нема разлога да се мисли
Да ће, ако пружите људима шансу да мисле или живе,
Умећа мишљења и живљења трпети и постати грубља
И да неће узвратити више него што бисте
икада могли пружити.
И сада враћам се сну, сањаријама можда и реаговању
Где ћу глумити гангстера или шеика,
Убити за љубав убијања, светом начинити свој лежај,
Рашити рајсфершлус жени и вређати кроткост.
Што јесу фантазије које без сумње припадају
мојој личној историји,
Садржај за аналитичара,
Али коначан лек није у његовим прстима
који сецирају прошлост
Већ у будућности деловања, вољи и песници
Оних који одустају од луксузног самосажаљевања
И више воле да ризикују развој догађаја без
постојане сигурности
Хоће ли ток догађаја бити бољи или лошији за сто
Година или хиљаду када им је срце чисто.
Ниједно од наших срца није чисто, ми одувек
имамо помешане мотиве,
Сва су самоваралачка, али најгора од свих
Превара је кад мрмљају „Господе, нисам достојан”
И, лажно задовољна, окрећу своје лице зиду.
Али ја могу да се излечим од ове навике,
да упрем очи увис и напоље
И ноге моје могу да следе мој далекосежнији поглед
Најпре без сумње да се спотичу, онда да пешаче
са другим људима
И на крају ‒ с временом и уз срећу ‒ да плешу.
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IV
СЕПТЕМБАР је стигао и ја се будим
И с радошћу помишљам како, сад ил’ у будућности,
никакав систем
Уопште не може да растуђи
Људе; увек ће их бити
За пријатељство ил’ љубав иако можда
Услови за љубав биће преиначени
и порочности њене умањене
А наклоност неће огрезнути
У ускогрудо поседовање, љубомору
утемељену на таштини.
Септембар је стигао, и теби припада,
Чија животна снага у јесен навире
И чија нарав предност даје
Дрвећу без лишћа и ватри у камину;
Зато ти поклањам овај месец и следећи
Иако читава моја година морала би да буде твоја
јер учинила си већ
Тако много својих дана несносним ил’ замршеним
Али још више тако радосним;
Траг си оставила у мом животу и зидове моје оставила
Са сенком твојом да плешу увек изнова,
Коса твоја у све моје слапове се уплела
И читав Лондон застрт је незаборављивим пољупцима.
Срећан сам
Што живот те садржи са твојим расположењима
и тренуцима
Променљивијим и пролазнијим од оних за које сам
Досад мислио да су саставни део лепоте;
Дух твој наличи ветру на житном мору,
Очи су ти усрдне,
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И одважност у твојим стопалима
Голубу наличи ког никаква сумња
с пута кући не одвраћа.
Упућујем ти своју захвалност
Што ваздух је постао сунула свила и улице су музика,
И припрости људи
Припрости су људи, не више бројеви.
И тако, ако сада морам
Сȃм да наставим овај живот, то неће бити само
Потуцање од међаша до међаша
Већ успон анђелā, река којој осека и плима мењају ток.
Неусиљена, каткад хистерична, осорна,
Ти си та које ћу се увек сећати,
Коју испразне речи никад не поткупљују
Нит лишавају доказа;
Површна, вазда у журби, заборављајући адресу,
Пречесто зловољна, одвише пажње посвећујући
Оговарању и шеширима ‒ како сам могао да одредим
Ствари које те чине друкчијом?
Памтим те раздрагану ил’ уморну,
У пијанству осмехнуту и зацакљену у љутњи,
У невреме пожудну
На бродовима, по возовима, на стазама у шетњи.
Каткад неуредну, често елегантну,
Тако лако повредљиву, тако спремно пријемчљиву
Коју је ситница могла да раздражи
Ил’ мелем да ти буде и мâна.
Твоје речи споплитале би једна другу и пљуштале
Из чисте раздражености,
Твоји прсти увијали би се и топили
Љубазност кад би те обузела.
Памтићу те из постеље са сјајем
У очима или из кафеа док мешаш кафу
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Одсутно и на твојој тацни бели
Опушак се пуши гримизом дотицан твојих усана.
И памтићу како твоје речи могле су да повреде
Јер су биле тако искрене
И твоје лажи исто тако биле кадар да докажу
Честитост намере.
И захваљујући разумевању тебе
Осећај великодушности сматрам значајнијим
Од пуког премишљања шта да се чини
Кад нити за нити против на пулс не утичу.
И мада сам трпео од твоје нарочите моћи
Да никад с циљем не ласкаш нит рад лажних одговора
Био бих поносан да коначно могу да остварим
Исту снагу и образац.
V
ДАНАС је био прекрасан дан, небо је било блиставо
Плаво по први пут после недеља и недеља
Али док лепeћући по металним оградама
плакати казују устрепелом
Свету да Хитлер држи говор, Хитлер да држи говор
И то не можемо да појмимо и хитамо на своје свакодневне
Послове уз суморан рефрен у наслову „Рат”
Који зуји око нас попут скривених инсеката
И умујемо „То мора да је грешка, десило се већ,
Напросто налик је оном пре, мора да сањамо;
Давно је било кад су те муве
Зујале овако, па зашто још увек бомбардују
Уши ако не и очи?”
И уз осмех прелазимо преко тога и с вечери
базамо градом
И то је, кажемо, у нама;
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Нешто ван уобичајеног, Пимов коктел, Пајкон пунч ‒
Али јесте ли видели
Најновије? Домишљате се да ли је Коб испустио рекорд
Или мислите на Аустралијанце који су
најзад изгубили са десет
Капија ил’ размишљате о јесењој моди ‒
Не, о ничем сличном не мислимо.
Не, оно на шта мислимо су Хоџа, Хенлајн, Хитлер,
Мажино Линија,
Силна паника која грчи плућа и стеже
Овратник до кичме.
И кад одшетамо на Пикадили
Они су оно што се продаје и купује у последњим
Специјалним издањима разграбљеним
и читаним на пречац
Под електричним фирмописом попут голе Судбине.
И појединац, беспомоћан, треба да напрегне
Снаге воље и избора
И изабере између огромних зала, било које
Које од гласа неког другог зависи.
Цилиндри јурцају по штампаријама,
Мине су постављене,
Врпца открива суноврат акција на Волстриту,
И ви и ја смо устрашени.
Данас су у Оксфорд Стриту зидали, малтер
Пријатно мирише,
Али залудно сад изгледа, имбецилно,
Градити продавнице кад нико не може да каже
Шта ће надаље да се деси. Шта ће да се деси
Питамо и питање упућујемо ваздуху;
Нелсон је камен и Џони Вокер покреће своје
Ноге као кретен преко Трафалгер сквера.
И у Кафеу на углу усисивачи
Између столова за мрвама напредују
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Неумољиво, попут батаљона тенкова
У одговор на звуке бубњева.
На Тотенхем Корт Роуду дроље и црнци
Смуцају се испод светиљки
И поветарац стиже хладнији као и у многим другим
Септембарским ноћима.
Француски хлеб мирише у Шарлоте Стриту, шушти
Лишће у Регентс Парку
И неочекивано из Зоо-врта чујем самоуверену рику
Лава-океана.
И тако све до мога стана са дрвећем надомак прозора
И облицима боје далије од светиљки
са Примроуз Хила
Чији врх некад је коришћен за смештај топова
И врло вероватно
Биће коришћен опет на исти начин. Крвава граница
Усмерава се ка нашим постељама
Као гоничи у џунгли који се приближавају
својим предодређеним
Трофејним крзнима и главама.
И у ово доба дана бескорисно је рећи
„Носите ову чашу”;
Пошто нам је уз припомоћ усута једино логично је
Да се сад искапи.
Нит можемо сакрити главе у песак, песак се
Сталожио далеко;
Ништа не остаје осим камена у овом часу, овом нултом
Часу дана.
Или је то како ми се чини као да ослушкујем
Зов сирене у шест
И онда испрекидане дозиве дивљег голуба
али ветар наставља
Своју игру нарицања, игру лудорија.
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И сада млекарска кола долазе клопарајући полако ‒
Млеко пред вратима ‒
И фабрички радници су на путу у фабрике
И служавке ка кућним пословима.
И паперје опажам што кроз излизану пробија
Свилу мог црног
Двоструког јастука који је за венчање
Поклоњен пре осам година.
И постељину у коју лежем од доласка из Ирске
У дане спокоја
Кад све сматрао сам било је узбуђење и комотност,
Мажење и хвала.
И сада дивљи голуб изнова оживљава поричући
Вредности града
И прешавши брдо аутомобил убрзава, замењује
Успон, напросто у низбрдицу.
И воз почиње да сопће и ја се питам шта ће рећи
Јутарње новине,
И одлучујем да убрзо одем на спавање јер јутро је
Већ са нама, сада је дан.
VI
И СЕЋАМ се Шпаније
За Ускрс спремне на револт и разарање као јаје
Иако за туристу киша
Била је гора од осорних ил’ раздражљивих
ил’ уклетих лица
Са написима по зидовима ‒
Срп и чекић, Boicot, Viva, Muerra;
Са café-au-lait која се преливала у слаповима,
Шеријем, шкољкама, омлетом.
Са каменим преплетом ког је Мавар
Исклесао зарад ефеката сунца и сенке;

78

Са сенкама сиротиње,
Богаљима који просјаче и децом која просјачи.
И црквама препуним светаца
Кињених на мермерним полицама ‒
Старих жалопојки
Пресвучених позлатом и слабо осветљених свећама.
Са моћним ил’ баналним
Споменицима богатству и репресији
И Ескоријалом
Вазда хладним унутра попут Филиповог срца.
Са редовима домина
Разврстаних по столовима кафеа недељом;
Са кабареима који зазивају туристу, ревијама
Бедара и очију и брадавица.
Са неуредним војницима, калуђерицама
И подљуштеним плакатима са последњих избора
Који су обећавали хлеб или топове
Или амнестију или неки други
Поредак или друкчију стару
Славу фурнирану и лакирану
Као да фурнир може да одржи
Сатрулу храброст и здробљене кости заједно.
И суп је висио у ваздуху
Под литицом Ронде и под њом
Његова кукасто-крилата сенка подрхтавала је као очај
Преко исквадрираних винограда.
И црни чистачи ципела у Мадриду
Задржали су нас пола сата уз гланцање и штипаљке
И све што смо чинили
У том граду било је испијање и размишљање
и смуцање.
И у Праду малоУмни владари зурили су са канафаса
за шта су плаћали
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(Гоја се подсмевао ‒
Али може ли оно што је изопачено
подсмех да излечи?).
И сећам се дана у Аранхуезу
Кад је сунце изузетно изронило из пожутеле реке
Са Валдепењасом који отежава дах
Где смо краљевским сном снили у краљевском врту;
И у Толеду смо шетали
Уокруг бедема где се баца смеће
И слаткоречиво брбљали
О томе како Шпанцима недостаје
сваки осећај пословности.
И Авила је била хладна
И Сеговија живописна и смрдљива
И коза на путу изгледала је старо
Као стена или римски славолуци.
И Ускрс је био кишовит и исцрпљујући
У Севиљи и у арени на ускршњу недељу
Беспомоћан бик и опет беспомоћан бик
Климао је главом свом бандериљеросу
који је умирао од досаде.
И животни стандард био је низак
Али то, мислили смо за себе, нас се није тицало;
Све што туриста жели је status quo
Одсечан и сув за туристе.
И размишљали смо о лакрдији у новинама
Са њиховим страначким политикама
и испразном иницијативом;
И мислили да тамнокоса
Жена која се фарбала треба чешће да се фарба.
И сву ноћ смо седели по возовима
Уз затворене прозоре међу цивилним стражарима
и сељацима
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И умарали се игром пикета уз једва видљиво светло
И усправљени умарали се сном.
И проклета шпанска киша
И проклете њихове цигарете до којих се
долази на комад
И тешка прехлада покупљена у Кордоби и узалудно
Ишчекивање повољног светла за фотографисање.
И упознали смо дона с Кембриџа који је са уздахом рекао
„Ускоро доћи ће до проблема у овој земљи”,
И препоручио анис, дебео и ноншалантан,
Сретан што може да се размеће својим знањем језика.
Али само прст иза
Те мапе маслина и храстова, тог осликаног гомилања,
Не хајући за посетиоце дух народа
Пробијао се као кртица у дан и погибељ.
А дан пре него што смо отишли
Видели смо светину у цвату у Алгесирасу
Испред безубе капије, цркве лишене
Њених ликова и њеног зрачења.
И у Ла Линеи док
Ноћ је простирала миље између нас и Гибралтара
Чули смо како помамна крв пијанца гомила
Псовке порад његовог високог неба;
И следећег дана бродом смо кренули
Кући, заборављајући Шпанију, не схватајући
Да ускоро Шпанија ће да означи
Наш јад, наше тежње;
Не знајући да наши тупи
Идеали нашли би своје тоцило, наш дух
Границу своју на шпанском фронту,
Тело своје у војсци одрпанаца.
(Наставак у сљедећем броју)
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ОБЈАШЊЕЊА
I (стр. 66‒69)
Лионсолент ‒ Loo-on-Solent ‒ приморски градић у Хемпширу,
8 км западно од Портсмаута.
макрокарпа ‒ врста чемпреса која је ендемска на централној
обали Калифорније.
палинодија ‒ опозивање песме, писање похвалне песме уместо
раније написане увредљиве (грчки); опозивање оног
што се о неком раније рекло или написало.
laissez faire ‒ нек свако ради шта хоће (француски); девиза
економског либерализма која означава неограничену
слободу конкуренције и немешање државе у економска
питања.
Вест Мен, Тистед ‒ село и желизничка станица у Хемпширу.
Фарнхам, Вокинг, Вејбриџ ‒ градови у широј околини Лондона.
Собитн ‒ предграђе Лондона са краљевском палатом на Темзи.
ad nauseam ‒ до гађења
II (стр. 69‒71)
noli me tangere ‒ не додируј ме; Христос уставши из гроба
каже Магдалени: Не дотичи ме! (Јов. 20,17).
III (стр.71‒73)
joie de vivre ‒ француска фраза често употребљавана у Енглеској
за брз рaдостан ужитак живота, за тријумф душе.
fleurs de lys ‒ познати француски ресторан у Сан Франциску.
акцептант ‒ прималац једне на себе вучене менице, трасат.
V (стр. 76‒79)
Пимов коктел ‒ коктел од џина са воћем.
Пајкон пунч ‒ сок наранџе, сода вода, ракија и лед.
Коб (Cobb) ‒ Џон Коб, енглески аутомобилиста.
Хоџа (Hodza) ‒ Милан Хоџа, чехословачки премијер, универзитетски професор савремене историје.
Хенлајн (Henlein) ‒ Конрад Хенлајн, водећи политичар судетских Немаца у Чехословачкој.
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Тотенхем Корт Роуд (Tottenham Court Road) ‒ главна улица у
централној зони Лондона
VI (стр. 79‒82)
café-au-lait ‒ кафа са млеком, француска кафа, омиљена у Шпанији.
Boicot, Viva, Muerra ‒ шпански: бојкот, живео, смрт
Ескоријал ‒ историјска резиденција шпанских краљева, око
45 км североисточно од Мадрида, саграђена између
1771‒1775 године. Као оставштина шпанских поборника
Католичке вере одређен од стране Филипа II.
Ронда ‒ град у Шпанији, стотинак километара западно од
Малаге.
Аранхуез ‒ затвор у Шпанији, 40 км северно од Мадрида, једини
у свету са ћелијама за породице осуђеника.
Валдепењас ‒ град у Андалузији, Шпанија.
Авила ‒ град у централној Шпанији, из предримског доба са
упечатљивим бедемима из 11‒14. века који га опасују.
пикет ‒ игра карата у којој учествују два играча са 32 карте.
анис ‒ зачинска биљка чији плод се додаје лековима и лечи кашаљ.
Алгесирас ‒ лука у Шпанији, најјужнија лука Европе, у непосредној близини Гибралтара.
Ла Линеа ‒ шпански град у Гибралтарском заливу.
Луис Мекнис (Luis MacNeice), енглески песник чији стваралачки опус настаје у најтурбулентнијем периду двадесетог
века, рођен је 1907. године у Белфасту, у породици свештеника
англиканске цркве, у Ирској. После студија класичне филологије и филозофије на Мертон колеџу у Оксфорду, прихвата
место професора класичних језика и књижевности на Универзитету у Бирмингему, одакле, после шест година, одлази да
предаје грчки језик на Бретфорд колеџу Универзитета у Лондону.
Рат га затиче као предавача на универзитету Корнел, у Америци.
По повратку у Енглеску почиње да ради на BBC, где проводи
наредних двадесет година као продуцент радио-драма. У том
периоду службује у Јужној Африци, Индији и Грчкој у којој је
био и управник Британског института у Атини. Од последица
пада у бунар приликом снимања радио-драме, умро је 1963.
године. Неправедно дуго занемариван у Енглеској и готово
маргинална фигура у Ирској, Мекнис данас представља једну
од песничких величина 20. века и кључну фигуру у развоју
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модерне ирске књижевности на енглеском језику. Његово
најпознатије песничко дело је Јесењи дневник, писан 1938.
године, и чине га XXIV певања.

Са енглеског превео, биљешку
и додатна објашњења сачинио:
Зоран М. Бундало
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Гунвор Хофмо
ЕПИЛОГ
(Избор из књиге Епилог, 1993)
ПРОХЛАДНОСТ
Прохладност у јунској ноћи је
да нико не пронађе мир
јер без топлине је немирна душа!
Да, душа литица и шума
неуморно тера све
пред собом
док нови дан не дође
ИСКУСТВО
Вришти као да се Истина
распрскава из тебе
а нико не чује
Шапући и досегнућеш
слепе и глуве!
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ОНИ СУ СТРАНЦИ
Они су странци
али баш у њима
видим себе!
Све моје могућности
они су испунили
Деца бацају моје
детињство ка мени
а болесни моју смрт
Па цео овај велики
живот
струји ка мени
кроз уличну вреву
и умножава ме!
ОНА ИДЕ
Она хода крај тебе, смрт.
Желиш да будеш сам
али њене кораке увек чујеш
уз твоје
како иде ка једном богу
ког не познајеш
али који те сусреће
с твојим животним питањима
одговореним
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ТВОЈИ ДАНИ
Твоји дани и ноћи су глуви!
Али у тишини чујеш
децу која плачу
и сви који се бацају
преко тебе
вриште глађу
у очима

САДА ИДЕ
Сада иде дан кроз те
велике градове!
Сваки корак у њима
чујем у себи
Смех и жалбе
у гласовима људи
стижу ме
као неки вечни шум
неуморне туге
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СМРЗАВАМ СЕ
Смрзавам се, позната туга
изгара ме
Жедним, иако
пијем
воду вечности
што цури из извора
који не видим
а близу мог детињства је
близу свега чистог

ЛЕТО
Лето разара гласове твојих
непријатеља
Ноћ под твојим прозором
говори ти с пријатељском топлином
Породице трава и
бреза и ветрова
куцају, са собом носе
усамљене погледе
звезда!
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УСТА ВЕЧЕРИ
Уста вечери се затварају
али мумлање из њих
одјекује у дрвећу и стенама
Она шапућу о вечности
и ноћи што пада
и муњом за муњом ти
приказују слике света!

ЕПИЛОГ
Живот је још увек твој!
Лето дише кроз тебе
као и пре
и долазак јесени
примећујеш у сваком дашку
ветрића
Као тигар који вреба плен
сусрећеш јесење знакове
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НОЋ У ГРАДУ
Куће се предају месецу!
Улица то посматра
Кораци који се више
не чују
иду и иду ка вечности
И човек спава на месечевој
светлости пун поверења
као да спава с једном
дечјом ручицом у својој!
Гунвор Хофмо је рођена 1921. године у Ослу, где је и живела
целог свог живота. Почетком II светског рата упознала је Рут
Мајер, Јеврејку, избеглицу из Аустрије. Рут је 1942. године
ухапшена и депортована у Аушвиц, где је у децембру исте
године убијена и сматра се да је тај губитак разлог, окидач
психичких проблема које је песникиња касније имала.
Прву књигу објавила је 1946. године, а онда још четири књиге
песама до 1955. После тога 16 година није објављивала. За то
време боравила је у психијатријској болници с дијагнозом
параноидна шизофренија. Године 1971. излази из болнице и
објављује књигу Гост на земљи, за коју добија награду критике,
а затим до смрти објављује још 14 збирки.
Сматра се једном од најзначајнијих песникиња норвешког
модернизма. Умрла је 1995. године.

Изабрао, са норвешког превео
и биљешку сачинио:
Марко Вуковић
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Вук Крњевић
СИНЂЕЛИЋЕВА ФРУЛА
пуцај фруло на двоје
да боса глава не чује
да засвира кроз двојнице
очних дупља од очаја
из трулог времена
и труња од простора
да поклонимо главе душманима
за помен времена прекланога
а смрт живот продужава
кад доплива глава овјенчана
лобања ћелава што трепери
као цијелац мјесец усред мркле ноћи
у овом добу замиру инати
а фруле свирају грке заврзламе
црни дани а бијеле ноћи
у којима волшебна фрула пуца
скелети браће наше далеке
цупкају глухо коло мртвачко
главе им забрављене
вазда у кули ћелавој спију
пуцај фруло на двоје
да те боса глава не чује
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мртвачко вријеме струји
кроз шупља окца узалуд
спомињем се невољко бесмисла
док крвава мјесечина чека
свирку фруле нико не чује
осим паса луталица што кевћу
разјарени у глухој ноћи
молебан служе на чегру

ОБРЕТЕНИЈЕ ПЈЕСМЕ ФИЛИПА
ВИШЊИЋА О ПОЧЕТКУ БУНЕ
И КОНЦУ 1999. ГОДИНЕ
ДОК у расцвјетаној даљини падају бомбе подмукло
чујеш како ракете улазе у град међу зграде
претварајућ и близину
у разјапљено поље прашњавих црвених божура а ноћу
видиш прскалице опаке посве близу твоме кућном
прагу као
невесело божићно славље.
боже мили чуда великога
кад се шћаше по земљи србији
по србији земљи да преврне
и да друга постане судија
ту кнезови нису ради кавзи
ал је рада сиротиња раја
која глоба давати не може
и ради су божји угодници
јер је крвца из земље проврела
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На звјезданим небесима која лелујају од осмуђеног
ваздуха
мирише данак у крви а прах небески све мутнији
слази у носнице
претварајућ дисање у мукотрпно дахтање и дамарање
срца
натопљеног страхом који зуји у ушима као јато комараца
у летње предвечерје уз Дунаво.
небом свеци сташе војевати
и прилике различне метати
виш србије по небу ведроме
ваку прву прилику вргоше
од трипуна до светога ђурђа
сваку ноћцу мјесец се хваташе
да се србљи на оружје дигну
ал се србљи дићи не смједоше
На тргу сред свјетине три младића пале барјаке
поливене крвљу са згаришта па дим црни застире
звијезде
и свијетле и црвене а са копаља таргети на срцима
трепере
уз гудало гуслара придворица што гусле опоганише
мамећ и шиљућ
дјечаке на бојиште а своје синове даше у поштеду.
другу свеци вргоше прилику
од ђурђева до дмитрова дана
све барјаци крвави идоше
виш србије по небу ведроме
да се србљи на оружје дижу
ал се србљи дићи не смједоше
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Пјевај уз гусле Филипе Вишњићу истину ма каква је
као што си гуслао послије битака уз ватру да сада
мајке Југовића наричу у предграђима велеграда саме
самцијате
а Косовке дјевојке вену по булеварима као сиротице
све молећ да се врате кућним праговима.
трећу свеци вргоше прилику
гром загрми на светога саву
усред зиме кад му вријеме није
сину муња на часне вериге
потресе се земља од истока
да се србљи на оружје дигну
ал се србљи дићи не смједоше
Пјевај Вишњићу ово вријеме расапа све зазивајућ
господина бога
да мајкама и сестрама не да очи соколове и бијела
крила лабудова
да одлете на Косово равно јер су гробља обурвана
а згаришта кисну под даждевима умјесто огњишта
на којима ватра пуцкета а дим штипа за очи.
а четврту вргоше прилику
виш србије на небу ведроме
ухвати се сунце у прољеће
у прољеће на светог трипуна
један данак три пута се хвата
а три пута игра на истоку
Док се будиш иза сна видиш на телевизијском екрану
да нема
торња на Авали и да се памћење ништи и поништава
а уши се затрпавају пепелом а очи сурим сљепилом
али слутиш да Вишњић све то види видовитим очима
сљепачким и пјева
усуд наше баштине похрањене у ријечима.
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ту кнезови нису ради кавзи
начинише од стакла тепсију
заграбише воде из дунава
на небојшу кулу изнесоше
навр куле вргоше тепсију
у тепсију звјезде похваташе
да гледају небеске прилике
шта ће њима бити до пошљетка
над тепсијом лица огледаше
ни на једном главе не бијаше
потегоше наџак од челика
те разбише од стакла тепсију
бацише је низ бијелу кулу
низ бијелу кулу у дунаво
Омча се страха стеже око срца и на концу конца
чемер све гушћи потире памћење гусала да је живот
вазда
пусто висио о концу али да сјенке што лутају међ нама
испод
звијезда јесу душе наших старих из јама несахрањених
мртваца
и да нису живе душе мртве душе.
сад су неке постале прилике
сад ће нетко изгубити царство
не бојте се краља ни једнога
краљ на цара ударити неће
нити може краљевство на царство
јер је тако од бога постало
чувајте се раје сиротиње
кад устане кука и мотика
и ради су божји угодници
јер је крвца из земље проврела
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Пјевај Вишњићу наше вријеме глухога расапа када се
гасе огњишта древна а породице нестају као понорнице
док браћа наша лутају као глухе кучке по беспућима
времена
и по бјелосвјетским булеварима кушајући да нађу
прагове свог дома
али никада не бива да га пронађу.
куд се наши друми и калдрме
и куда су србљи пролазили
и с коњскијем плочам задирали
из клина ће проникнути трава
друмови ће пожељет србаља
а србаља нигдје бити неће
Док у расцвјетаној даљини падају бомбе подмукло
а ракете улазе у близину пјевај брате Филипе док нас
не поједе мрак
да се судбина очева отела синовима а да гуслари
придворице
пјевају опрост гријеха душманима јер кнезови нису
ради кавзи,
а тако је од усуда постало.
мили боже на свему ти хвала
сиротиња и богу је тешка
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КАРАЂОРЂЕ У ФЕНЕКУ 2004. ГОДИНЕ
када бејах овамо допао
још је била на рамену глава
јуначке гусле искаху смерно
милостињу за пребег
нису гуслари славили јурише
већ су оплакивали губитнике
а мене је ђаво нагонио у веру
да ћу се свакако вратити
на белом коњу са исуканом сабљом
коју сада којекуде препродајете
а храм стоји постојано за молитву
али није за свету освету
ја се своје не наносих главе
посече ме рука кумовска
преварени тело укопаше
у дубоку земљицу помајку
главу ношаху душманима
да их умилостиве лукаво
а онда је закопаше напосе
худу главу у крваву домају
од себе кад се посве препадоше
у гробишту све спојише
па и сада пред храмом мрмљају
лажне молитве из поганих уста
срамоту не могу накотом сапрати
претворним сузама пред мојом иконом
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што ближе смрти су пузе ка богу
од страха јер их ни ђаво више неће
и њима он пресеца вратове
е да главе у земљи роваре
у зло доба злице злехуде кртице
да се некад себи не поврате
у храм никад унићи нећете
до искона без бога и врага
скидајте се са врата мојега
чије сенке ниоткуда нема
а кад бејах овамо допао
још је била на рамену глава
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Зоран М. Бундало
ТАЧКА ГЛЕДИШТА
Измеђ видљивог света и сновиђења
Увек су само необавезне слике
Које не поричу нит потврђују
Несмотрен поглед у страну. Историју
Интереси пишу, а истине
По прељубничким постељама гнезде се.
***
НА столу кришка хлеба, кувано јаје
и скица. Немање
времена. Од улазних врата
окултан, стрм
правац кретања: чивилук, огледало,
бакропис и мистрија. Са плафона
прамен паучине и језа: графитна
струна, звучна линија
у чинију се стропоштава
с ружиним латицама. Откуд мирис
лаванде, плитко море
и чекрк? Тестасто, хуљаво
измишљање призора
с лустером и зарозаним чарапама
о кончићу виси. Да се изместим,
у живи песак закорачим
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анализа и закључака, увелико је
без исхода. Кућне папуче
и пригушена увертира
са дна лавиринта
сећања ме разрешавају
на прву љубав, менструалне тампоне, митисере
и грифоне с готских катедрала.
Е, ово, можда
И није сан и можда јесте песма.
***
САЊАО сам рукопис. Питак, маштовит, опструктиван,
у ладици остао
ислуженог комбинованог ормана
продатог у бесцење
упола века. И знао га
наизуст, на прескок, напречац,
док је камион са орманом
калдрмисаном улицом бректао
посред канала сна. Сунце кад је одскочило
над јарком, уставом, површинским копом,
у врх зградосауруса,
јава ме покрала:
безочно га здимила
пут шкрипе, урлика
и жмиркања
семафора. У рукама
шебој ми остао, перуника, љутић
и огромна меклура. Ружу
волео сам
само код Рилкеа. То је била превара
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којом се огртах
не сумњајући у трпокст
мањкава значења. Никад до краја
не досања се књига која није написана.
Али се сања.
***
ИЗМЕЂУ фриволности
и еуфоније (строгих облика што увек
крајеви су истог
штапа, без шаргарепе
и с отшрафљеном бомбом
под пазухом, испод језика,
иза уха) протеже се, кривуда
смутна граница
по којој голокур плужим
не устежући се да завирујем
у клима-коморе
скитног ми срца. Одболовао сам,
подразумевао се ‒ сведочи
до немања даха, кривоного
облогузо девојче
с увојцима у димњаку
и успупелим дојкама
док низ рукохват врлуда
степенишне ограде, ил’, с вечери,
уз осветљен прозор свлачи се и одлучно одбија
у метафору да се стрпа. И ето,
бивало је: кончић и клатно, висак
и мистрија
у јари сунца. Перверзно, блатно
речи су збринуте међ корице речника.
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***
ЈЕЗОМ стварног обузет
опет ноћас бдим
над рукописом својим
који не постоји;
прелистава га
рука моја дрхтава
и стрепна
која не постоји;
знане реченице
нижу се, ткају значења
усудног света
које не постоји;
у магновењу, глаголи
шкрипе, котрљају се
по поду
који не постоји;
голобедре именице
цере се, изасипају
по стропу
који не постоји;
осврћем се,
у шеталицу зурим
зидног сата
који не постоји;
изнебуха, соба се
руши, у кутију сажима
шибица
која не постоји;
дохватам је, отварам
и од празнине
зјапим
која не постоји,
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пунија од нутрине
моје лобање
у којој буђење кљује
које не постоји.
***
ЛАСНО је фризеру, ако
сјебе ствар ‒ нарашће опет
коса; и локални ћифта
угроженији се не осећа
рок док истиче за озакоњење
бесправне градње
и слободног времена, јер, све,
слудило се у стицају
безалтернативних интеграција. Сврби ме
ћошак за ово, сврби
за оно, најебо је
ко се дрзнуо да испоштује
устаљена правила. Комшиница
од прекопута, држећа
и осећајна, са незнатним
кардио-васкуларним сметњама,
на последице се не обзире
бесомучне употребе парфема
на ејакулацију уоколне
мушке популације. И ко, у име
толеранције, за право нам даје
штовањем да се злостављамо
светских трендова, док тренер Rockets-a,
на дербију са Grizzlies-има, изглед има
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о судбини ко да одлучује
света, ил’, у најмању руку,
о седмоструком јеку
јерихонских труба, и новопечени
бизнисмен, заваљен
у туристичкој класи џамбо-џета, кљуцкајући
по тастатури свог лап-топа
о os pubis се чеше
витоноге стјуардесе, на 12000 метара
изнад Атлантика. Одавно
страданија нису горућа тема
јер време се уновчава
у контакт-програмима и јавни углед
не стиче се штампаним страницама
и, јер први дан је
посан, а други, може
и крметина, и за списање
нема упута: плати
па клати, ионако ништа
нико не чита до само особењаци
и чангризави мудријаши
што у ногавице шорају и рачунају
на своје место у аули
академије наука. Новинске странице
фотоси плаве, и књиге
по рафовима библиотека таворе
и старинарница. Нема се
времена. И, док
сва естетика своди се
на осорно тако хоћу ја, а гипсане балустраде
гомилају се
уским балконима
и басамацима, све се одвија
из почетка.
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***
ПОЈЕО ме мрак. Ташт, гиздав, напирлитан,
од плићака дубљи
што ми у ципелама
квасне и шљапка. И сад
нигдином тумарам трњавом од
звонцања трамваја, трулежи
под пијачним тезгама и укивних звиждука
саобраћајца са раскршћа. Учас,
руку своју налазим, главу, гњат
па их губим, језик разјагљујем
лаптав и у процеп утешњен
усмине уогрљене
месечином из олучњака
које више нема. Наизуст базам
временом земним и временом
небесним и нигде се
не сазнајем. Ишчекујем:
јаретину испод сача, срп месеца
о решетку обешен
уличног сливника,
ал’ мрак који ме појео
никаквог разлога нема да ми се додворава,
право на властито мишљење
напокон да ми да. И речи
у празно грцају, изнуђују се
тамо где се не чују. Најео се мрак
трамвајских шина, ћелавих
ауто-гума, заглављених лифтова,
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шкргута светла. И сада
вари. Није му ни до чега. Само ја
себе самог тражим
да се не нађем ту где сам се смислио,
ни жив ни мртав,
залудан
у својој времешности.
***
НА овај јебени Балкан
стигла нека јебена времена (себи у браду
преко језика пијанац преваљује
испред самопослуге), кад државу нема
само ко је неће. Или то (не одричући
у дно себе скрајњујем) само
тако изгледа. Било
како било, ледена киша
тротоар пришти и авлијанери кевћу
око смећаре. После базања
између рафова, назиданих конзерви
и кутија детерџента, с гуза
на гуз, по наслоњачи се премећем
и Брехтов читам Besuch
bei den verbannten Dichtern. Језа ме стреса, учас
у дошљака пребледелог преобраћа
из песме. И све што ми остаје
горак је укус у устима, не
од појединачних судбина, већ
од масовности обухвата. У тренду су
санкције, и међународна заједница
није дебатни клуб, нит удружење филателиста. У овом
профитном лифту који нас
диже и спушта попут
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сеизмографског дијаграма, људска права
на листић гласачки своде се
од кога свака вајда
безочно се ампутирала и изгон
из Гутембергове галаксије
добровољна је работа
рад сезонске распродаје, попуста
у туристичким агенцијама ил’
напросто окапања
за текућом траком, у суноврату
трајања.
***
(бла, бла, бла, лажа-ил-паралажа)
НАРАВНО, сећам се свакако
и савршено се не сећам, памтим
и не памтим, док у примозгу
збиља не престаје
бездушно да кљуцка: Богарта у Казабланци
и сујетног Шенберга, Трифоа
забасалог међ фаренхајде
и кришке лубенице
у Фелинијевом Казанови, и Дјука и Софије,
хитроногог Тостаоа и Аните Екберг
и Црног таласа и Тарковског
усред ливнице звона,
и Пирандела у злослутној иницијацији
браће Тавијани, и Кетрин Денев
на Буњуеловој трпези... Лажем,
ил’ надлагујем, наизуст,
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како ми дође, ил’, тачније,
себи не подмећем, већ, раскројено,
трци овој уличној
у којој, између две рафалне паљбе,
ујарило сунце не скида се
саврх солитера, и овај транспарентни свет
у себи се огледа, самом себи
довољан. Истресају се бомбе,
паметне, непаметне, секс-бомбе
и софтверски вируси. Ни први,
ни задњи пут. На страх
од губитка страха
и затурене шајкаче. Падају,
разоравају, без најаве, како се коме
реп дигне. У међувремену,
Петар је замајао Павла
да ће да му врати. Без једначења
сугласника и под условима
повољним. По принципу: рука
руци, нисмо Турци; пиштољ је ту
неспоразуме да приземљи. После
крампова и ашова латио се
мобилне телефоније. Уложио
на време и, ни лук јео, ни лук мирисао,
згрнуо лепе паре. Зарад тренда,
из зајебанције. Уистину, и Павлу су
проклизале гуме. Волан измакао
из руке. На правди бога,
из шупљег пресипао у празно,
банку запатио, како му је натукнуто
из партијске централе. Заузврат,
за опстанак да приложи
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нације. Обрни-окрени, буд зашто
шећерану купио, увезао шећер
и препакован испоручио
трећем тржишту. А ја
у речи зазијавам од чег
нит је коме боље, нит коме залогај
у грлу застаје, и помно ослушкујем
плочником како одјекују
женске потпетице. Рад корелативне грешке
у гаћама од које дланови трну, у глави
турбуленција се покреће
и вода до уста надолази,
која опет и није грешка, већ овештало
стање ствари. И крај
разбибриге, и слон
у стакларској радњи. Коначно,
и тај лежерни покрет руке
која о ђон палидрвце укресује
и цигарети приноси (ког управо смотрих
у црно-белом инсерту
шпијунског трилера
из педесетих) такну ме,
лавирајући кроз мигољиву пристиглост
кафанског дима од јуче
у којој тајна рука
лулу припаљује. И то се
техником филмске монтаже
не остварује, већ,
попут извештаја са ратишта,
у антидуванској
медијској кампањи
гуши се.
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***
Да је срећа и од Бога Даћа,
не би жене ни носиле гаћа
Вук С. Караџић, Рјечник, 1818.
И није нека нарочита тајна
шта то гњецка
у женским гаћама, у међуножју
испод обалних
утврда. Политичка парадигма,
опсцено слово
ил’ бласфемија? И у касирке
и у министарке
ил’ мецосопрана. И нико се
не двоуми. Довољан је прамен косе
преко урокљива ока, њихај
бокова ил’ пребачај
глежња преко колена: кад зјап шкрине,
рад кога је Троја пала, рад ког
безболног повратка нема. Ласно је
међеду, хипопотаму
итд.; визуелни доживљај
није им карика која недостаје
ал’ шта да се предузме
мрак на очи кад звекне
и ствари се крену
бесконачност да се укаже
докучива? Зато нема
женских и мушких анђела: свет
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да може увек да се измести
из почетка. Не, да се обнови, већ
истина да поприми
обрис без привида
и двоумљења. И ту
није крај: само трен
у ком се пресабирају они
који клате
китама. Цвећа.

115

УДК 821.163.41-1

DOI 10.7251/BDJK1608116D

Небојша Деветак
БРДА
Док сам био млад успињао сам се брдима
Вукла ме је нека непојмљива сила
Којој тада не разумех значење
Није то била само раскошна лепота природе
Видици који су се отварали на сваки мој покрет
Поље цвећа над којим су зујале пчеле
Било је то, понајвише, предосећање будућности
Око кога су се ројиле моје још несазреле мисли
Бојазан, да то што гледам, неће заувек остати тако
Био је то трептај, да ме је први пут дотакло
Нешто величанствено, неземаљско, чежњиво
Што данас са сигурношћу знам ‒ божанско
Као да ме висина брда примакла небесима
Према којима сам несвесно пружао руке
Са чежњом да дотакнем оно
Што се ни са видом не може довидети
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ДО ГРОБЉА И НАЗАД
Милошу Кордићу
Трчим кроз шипражје
До црне крушке
До дивље трешње
До дивље јабуке
Трчим бос
Кроз дивље купине
Глог
Кроз шипурак
Кроз бујад
Кроз коприве
Кроз дивље јагоде
Трчим изгребан и знојав
Ни сам не знајући куда и зашто
Док не истрчим на пропланак
На гробље ишчачкано
Трулим крстовима
И по којим маховином
Обљубљеним спомеником
Ту задихан, са својом згрушаном сенком
Застајем и од умора замагљеним погледом
Тражим оне који су ми претходили
Оне о којима су ми причали
И које са запада лагано прекривају сенке топола...
При повратку, враћам се истим путем
И примећујем оно што сам
У грозници трчања пропустио
Шутирам гљиве, прескачем поскоке и риђовке
И њихове рачвасте језике
Којих се не плашим
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И тако до потока подно села
Крај сељака који пласте сено
Улазим у хладну воду
И сапирем узбуђење измичућег дана
Затим седим на обали и зурим у бистру воду
Нем
Док ми залазеће зраке сунца на леђима
Лагано прекривају сенке обалских врба

СТРЕПЊА
Све су чешћи тренуци кад не знам
На коју страну да кренем
Кад зарањам у себе као страствени пустолов
Разгрћем нити паучине, пљешћем рукама
Да растерам аветне инсекте
Чудећи се откуд они ту где им није место
Осећам како излећу на уши, на уста
Како ми замагљују вид својим лепетом
Иза кога остаје мирис мемле и лепљиве смоле
Је ли то телесни пакао у који сам сишао
Предзнак онога који тек предстоји
Којим ће ме превести у ванвременску присутност
Хоћу ли се одрећи себе, грешног
Или молити за милост, за опрост
Да ми се душа ослобођена земаљског талога
На небеским таласима башкари
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НЕШТО ДРУГО
Стижу прве јесење кише
Дани се све брже развлаче у сенке
Затварају се прозори
Увлачећи ме у сопствену самоћу
Од које ме подилази језа
Браним се провереним триковима
Да одагнам мраве што грицкају кичму
Али то више не пије воду
Изгледа да ме моје тело
И мој мозак више не слушају
Моја воља је клонула, пала на колена
Са сред собе ми се подсмева
Књиге на радном столу у нереду
Нетакнуте откако су ту постављене
Како коју дотакнем моји нерви јекну
И та јека као магла замућује мозак
Тупо гледам ствари око себе
Нинашто ме не подсећају
Пре ће бити да ја њих подсећам на бившег мене
Једина радост која се ушуњава умртвљеним ходом:
Она сад негде у Алпама бере горско цвеће
Од којег ће ми на зиму кувати егзотичне чајеве
А јесен тек положила јаја...
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ЧЕКАЊЕ
Одувек сам се борио и мирио са сопственим мислима
Нисам разумевао људе, нити су они разумевали мене
Непрестано су између нас ницали зидови
На тим зидинама се огледала само моја сенка
И, покаткад, кроз пукотину или узани пролаз
Вирнула у спољашњи свет, у непознато
Никад нисам волео да путујем
О путовањима сам волео да читам
И да их замишљам
Моје тело и мој дух су се све више укорењивали
У земљу
Имао сам осећај да ме земља час увлачи у себе
А час да израстам из ње
Као сребрна јела или обичан коров
Мудраци кажу „какве су ти мисли, такав ти је живот”
А ја сам свој страћио на егзотичне којештарије
На прозрачне и лелујаве аквареле равнодушности
Никад нисам тражио своју Итаку
Понекад бих се, само окренуо, са осећањем да она
прати мене
Срећом, није; јер у овим годинама
И са каквим-таквим искуством
Знам да би на крају осетили само разочарање
Опет, нисам незадовољан, јер ни сад нисам сигуран
Да ли је живот који сам живео био мој избор
Или је и судбина ту уплела своје прсте
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Ђорђе Нешић

КАЛЕМ
охолост ти се цери а сујета ти звоца
да се упркос мери дрско заиграш творца
у међупростору где око не види сенке
да почнеш опасну игру од подлоге до племке
која захтева руку убице ил’ хирурга
и проницљиви поглед из ока демијурга
где грешке не сме бити јер ради се in vivo
од два стара се ствара једно ново и живо
које носи и чува зрнца добра и ретка
у оку потомка се огледа лице претка
крије ли питање вечно у себи одговор прости
у калем да је творац скрио кључ бесмртности
ил’ друго питање боде очи са врха шиљка
носе ли нови живот стихови или биљка
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ПОВРШНОСТ
у површност те вуче убрзање
кад време лети види се све мање
на оном циљу није твоја звезда
то што бљешти је рекламна најезда
у праску боја терору неона
подрхтава и пуца кост чеона
у безглавој је трци вера свисла
затворене су све капије смисла
нико ни иза ни испод не гледа
ни са дистанце никаквог прегледа
трке тркача и свеопштег стања
ни путописа слика с путовања
ту бити неће са оца на сина
на овом циљу зинуће празнина
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ТРАГ
С чим да се пореди човек
испод озвезданог неба?
Друкчија мера му треба,
него што људски је век.
Како разумети вечност,
ускладити хаос и ред
с мишљу да сва ће течност
напослетку постати лед?
А кад дочека рамонда1,
после леденог еона,
сунчеве зраке целов благ,
да ли ће Тамо и Онда
равнодушни сјај неона
наћи икакав људски траг?

1

Рамонда (Ramonda nathaliаe), ендемска биљка централног
Балкана која је преживела ледено доба и која има способност
да се из анабиозе врати у живот
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ЧАРОЛИЈА
Још није нестало у тмини
док памти га и чува логос.
Чак и кад ишчезлим се чини,
да не дише ни једним слогом,
довољно је тек топлим дахом
шапнути име му у студен,
да у трептају, једним махом,
језиком оживљено буде.
И чаролијом да се веже
са свим што било је и биће
јер на делу је божији дар.
У недоглед му поглед сеже,
све потонуло узвисиће
као стих, песму, или реч, бар.
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ЧИМ УЗМЕШ ВЕСЛО
Поново си дечак чим узмеш весло у руке
и кренеш према води путем свог исходишта.
Пригушен давним страхом, тумачиш ноћне звуке
и стрепиш из пловидбе да ли исходи ишта.
Све је у тамном тону и привиђења пуно,
од несигурних сенки у оку склапа се слика.
Учини ти се на трен да видиш златно руно,
а одмах потом да си на крми Титаника.
Разделили се нису још ни светло и тама,
линија несазнајна спаја живе и мртве,
а извршена већ је подела по ролама ‒
игроказ риболовца, мамца, плена и жртве.
Захтев јединства радње, времена, места ‒ крут је.
Од искона се игра ‒ а ко да први пут је.
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Марко Марун Миловановић
Избор из циклуса
ДАР ЖИВОТА (НЕДОСТОЈНИ ЗАВЈЕТА)
ПРЕД ДОЛАЗАК
Одрекли смо се углова.
Његујемо избраздане
опружине виђења.
Вјечити противници симетрија.
Због жеље великих површина
мали човјеколики обриси
се гуше у туђим запреминама.
Препланули а неосунчани
вјешамо се
за дијагонале огледала.
Попречни пресјек
можда ублажи одразе
нелајкованог мишљења времена.
Носачи
претенциозно патетичног звука.
Мелодија боли
је химна одважних војника
утихнулих од сопственог метка.
Колективна солидарност
названог шамара судбине
окупља даваоце
за освјежавање резерви
крвних група сваког ћорка.
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Удахнут је живот.
Пеленом се упрља
крвљу освјежена
глава паћеника.
ПРВИ УТИСАК
Глава паћеника
је неумољиво уплакана.
Први утисак је понизио свијест
о дару живота.
Несвјесно ће већ постројити
слуге око себе.
Љубећи га
осјетиће одбојност
церемоније пријема.
Језик којим говоре
је непознат.
Димензије су им огромне.
Свако га хоће за себе.
Неки топао додир
га је покорио.
То прво млијеко ће заувијек
повући за собом глад.
На тренутак осјети радост.
Долазак је оплакао.
Комедија може да почне.
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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
Крст ће осликати леђа.
Глава ће падати
на сваком покушају корака.
Ослонац реагује
на започету стопу.
А гдје је његов пут?
Не.
Треба довршити започети.
Испушта крике.
Својственост је осуда.
Сломљен му је језик.
Нека су ријечи јасне.
Сада говори завјетом
породичног насљеђа.
Ноге климаве,
али отапшане.
Стоји над собом.
Пожељеће да га воле
док не замрзи себе.
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ИЗРАЗ
Док не замрзи себе
поклониће све вријеме
за простор на трен.
А онда..
Времена ће се одрећи.
Простор ће бити за себе.
Никога неће кривити
што је вјежбао
слух у приученом кабинету звука,
дисциплину код
громаде прилијечених живаца,
реторику ничим изазваних
великих ријечи.
Сви ти мали
учинише га довољно великим
да схвати тежину
неформалне суштине постојања.
Није хтио нико да га чује.
Повјерио се тишини
исписаног папира.
Школско звоно.
Професорица поправља руж.
Дјело је завршило
на гомили за неталентоване.
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ЗРЕЛО ДОБА
На гомили за неталентоване
је завршила
несебична љубав према истини.
Говор тишине
није ни требао саговорника.
Сами се тако назваше.
Усагласише дијагнозу
забрињавајућег ћутања.
Када би само ослушнули тај мир
занијемили би вјечно.
А он би наставио да диригује
плутајућим заносима спокоја.
Сестра му диже ролетне ‒
каже дан је вани.
Родитељи ваде транскрипт
сигурне будућности.
Па зар само отворена уста говоре?
Ова своја мора отворити.
Потребно је угасити осамнаест свијећа.
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Александар Б. Лаковић
О ВАНУМЉУ И БЕЗУМЉУ
(Мирко Демић: Атака на Итаку, Агора, Нови Сад, 2015)
С обзиром да је књига Атака на Итаку, већ девета књига прозе Мирка Демића, нужно је, овом
пригодом, побројати и оне битне и особене белеге
његовог прозног опуса, по чему га читаоци и тумачи
увелико препознају.
Пре свега, треба рећи да Демићева проза упорно
истрајава у својој завидној есејолико-медитативној
форми и суштини, што је не само особеност, већ и
посебна вредност, па и, претпостављам, један од
чеканих будућих токова српске прозе. Свакако да
је предуслов оваквој књижевној форми односно
есејизованом дискурсу, пре свега, ерудиција, склоност
ка уланчавању асоцијација и готово научна припрема
за осветљавање основне теме (што је био и Андрићев
поступак), која се мора са свих страна, из свих углова,
из свих прикрајака осмотрити. Па и из оних апокрифних или заборављених у међувремену, ако је
то неопходно, а често јесте.
Затим, што се садржаја тиче, већина Демићевих
књига се бави рубним просторима, тачније појединцима и колективима на тренутним или вечитим
границама, чиме се у првој половини двадесетог
века бавио и Велмар Јанковић. Демићеви прозни
записи заслужују атрибутну синтагму етнопсихилошких
записа о појединцима и заједницама у датим просторним и временским датостима. Наиме, етнопсихолошке
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текстове је у историји српске културе започео Јован
Цвијић. И за његове закључке, као што и данас за
Демићеве горке успомене о својим земљацима, можемо
слободно рећи да говоре више од било какве статистике,
социологије и психологије, нарочито економије и
филозофије, које се још нису ни организовале у сведочењу збивања из наше блиске прошлости.
Стога се намеће и питање како је књижевник Мирко
Демић успео да вешто окњижотвори етнопсихолошке
датости.
Пре свега што је већина Демићевих књига конципирана тако да у њој постоји основни значењски ток,
дубок, упечатљив, промишљен, недвосмислен и
вредан приче, што је најважније, али посебност
семантичке матице Демићевих прозних остварења
јесте и у томе што се она све више грана, разлива
и прелива, постајући необично широка делта. Спојнице, тачније преливнице су на сваком кораку, било
да је у питању асоцијација, ерудиција, историја,
сећање, антиципација, тренутна импресија. Тако да
свако Демићево дело јесте водени континет или да
кажем Демићевим топонимом ‒ језеро у којем је
основни ток приче толико домишљен, семантички
доврхуњен, искуствено и емотивно проверен, а иронично немилосрдно обојен. Демићева свака књига
је пребогата садржајем. Згуснутa и компримованa.
Набијенa игривим асоцијацијама и вигилним метафорама. Тумачу се увек чини (а не чини му се само)
да није све битне садржајне стожере, макар поменуо,
а тек анализирао.
На пример, у истом су књижевном току у Демићевом роману Сламка у носу и Наполеон и Трајановићева етнолошка тумачења ватре, чиме је очекивана
универзализација успостављена на необичан и игрив
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симбиотичан начин, који нуди додатне представе
и претпоставке. Па књига о идентитету Трезвењаци
на пијаној лађи у, до јуче би рекли Матошевом, возу
од Београда до Загреба односно од Павла до Петра
окупила је бројне личности као што су Андрић, Црњански, Крлежа, Шумановић и том пригодом писац успева
да успостави дијалог између свих њих, који је повремено промишљајући, опомињући, едукативан
(Само их треба читати). Нису ли сви они, као и сви
ми и путовали поменутим возом са свим својим страховима, тајнама и надама.
Књигом прича Повратнички реквијем Демић,
чак по први пут у нашој књижевности не говори
само о онима који су остали, нити о онима који су
отишли (о чему је Црњански започео и запечатио
књижевно-медитативно-историјски круг), већ књижевно
представља оне који су се после избеглиштва вратили
у остављени завичај. У међувремену, вратили се у
себе без себе.
Баш као што је Одисеј напустио Итаку па се у
њу након толико година вратио. А што је и зачетни
сегмент најновије Демићеве књиге, и чији нас наслов
упућује на асоцијацију на Одисеја.
Пред нама је књига поднаслова ‒ Комедије
бурлескне бесмислености, која је у ствари књига
против рата. Против насиља, апсурда и обесмишљености. И исписана снажно иронично, јетко, саркастично до пародије, што је потпуно оправдано и на шта
су нас опомињали бројни мудраци, као што је то чинио
Ганди („Око за око свет чини слепим”) или давно већ
Еурипид, исто на ироничан начин, уз то и забрињавајуће
(„Када се позива младост у рат сви помињу давање
живота за домовину, а нико не помиње убијање за
домовину”).
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Структуру најновије Демићеве књиге одређује
пет само на први поглед неуланчаних прича, потенцијално из два времена. Прва насловна прича је
смештена у доба Тројанског рата односно Одисејев
одлазак у рат и вишегодишњи повратак кући, на
Итаку. Посебност ове приче је њено двогласје (у
виду контраста, свакако), јер је проносе локални
певач и забављач Фемије и Одисејев пас Аргус. Али
посебност је диверзија Одисеје, што је легитиман
књижевни чин. Наиме Фемије нас упозорава како
се Одисеја памтила односно писала и колико је преосмишљене нетачности у коначној верзији, нама
доступној. Уз опаску да је „најдрагоценије и истинитије оно што прећуткује” приповедач. Међутим,
прича о Нику, о Одисеју доноси и временску одредницу
постојања ратова. Дакле, насиља и злочина одувек
има. И не треба се чудити учествовању нас и наших
предака у ратовима.
И четврта Демићева прича, географски и временски не тако удаљена од нас, а истовремено нам необично блиска, прозорљивог наслова Швејк на одсуству
дочарава представу нашег Швејка, који је за разлику
од оног Хашековог, преображај овдашњег Ћена (асоцијација на псе рата) од кукавице и преваранта до
пуковника и локалног бахатог и неморалног моћника
(„Приликом избора краде безобзирно и очигледно,
а полицију унајмљује да чува гласачке кутије”).
Остале три приче се могу свести под заједнички
свод који очитује муњевите преображаје немогућег
и незамисливог у стварно. Несмисленог у бесмислено,
и обратно, како би рекао Данојлић. Смешног и нелогичног у реално, као што су се на просторима Балкана
обистињавале разне лажи, измишљотине, привиђења,
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и најцрње слутње пре свега, које, нажалост смо
ми тренутно принуђени да живимо.
Друга по реду прича, нашег времена и апсурда,
јесте руковет запажања и сведочења, наслова (Б)рат
наш насушни, а поднаслова Полуроман присилно
мобилисаног добровољца, својим именима и зачудним
конотацијама, већ, илуструје податак да је иронија
‒ знак препознавања најновије Демићеве књиге. У
питању су медитативно-иронични записи, често и
у виду флешева, који сведоче о свем бесмислу и безумљу
које рат подразумева („у овом (полу)рату све је лажно,
само су мртваци стварни. Умало не написах: Све
је мртво, само су мртваци живи”).
Средишна и најобимнија збирка прича тачније
депеша ословљена је као Пресретнуте депеше
Амброзија Хапсанж-Бирса, док је поднаслов потпуно
неочекиван ‒ Викиликс проза. Са више или мање
ироније и самоироније Демић говори о симбиози вечног
сепаратизма и на конкретном простору, али и на нивоу
рефлексивног тумачења, што је карактеристика
Демићеве прозе, уопште („што је већа и сложенија
унија, то ће дуже и крвавије бити њено цепање и
распадање”). Затим, топоними земаља уједињених
и раздвојених истовремено непосредно преносе
Демићев доживљај истих („Заумље је сложен појам
који много шта означава. Шема је, свеједно проста:
Умље чине тренутно живи, Постумље се састоји од
тренутно мртвих, Надумље подразумева скуп светаца
и мученика, силесију чистих и нечистих сила, док
Ванумље представља све оне области које су у дотичном
тренутку ван њених територија и умних досега.
Физичко Заумље се, по природи ствари, граничи
са Умљем и Безумљем, а оне су гориво на којем се
Заумље покреће”). Демић није заборавио ни моћ и
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немоћ локалних медија. Занимљива је и дефиниција
заумљанског постмодернизма („По њему, почетак
сеже у време када су се балвани и цепанице појавиле
на сликарским платнима, пловећи по небесима уместо
облака, док се крај поклапа са спуштањем истих тих
балвана на земљу, превасходно на путеве”) као
својеврсна критика нашег времена. И будућег ће,
верујем и претпостављам. Посебност овог сегмента
Демићеве прозе јесу асоцијације на познате личности
и (полу)личности, које смо у међувремену већ и
заборавили. Све их читалац може поново препознати
од измењивих лидера до манипуланата, превараната
и ратних профитера. Присутво бројних историјских,
нарочито књижевних личности, у потпуности онемогућава Демићева запажања да постану само локална,
мада јесу и локална. Али и заједничка. Општа и
вечита. Међу ликовима је и сам аутор. Не увек само
као сведок и контролник приче пред нама.
Завршна прича Сусједстанско-комшилијски
гамбит, познате терминологије из претходне књиге
прича кроз лик поручника Југовића и његовог батаљона оличава крешендо распада и расула („разјур
и расток” рекла би једна стара наша бајалица), не
само његових ратника, већ и свих земаља и крајина
на нашим просторима, које је Демић сликовито-значењски ословљавао.
Чудима и глупостима, дакле, никад краја.
Као што и Демићева књига против бесмисла и
апсурда рата приближава читаоцима одрживост и
актуелност Стаљинове максиме: „Смрт једног човека
је трагедија, док је смрт милиона људи статистика”,
која је и данас актуелна, јер се тренутно на сваком
делу планете масовно, у незнању, гине.
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Демић претпоставља да преживели, када утихну
ратови и полуратови, неће ни знати због чега су
ратовали. Убијали и бивали убијени.
Ипак, зло је вечно. У нама је, како је и Малро
говорио.
Атака на Итаку је књига коју је Демић морао
написати кад-тад, упркос жељи да се доживљена
лаж, зло и лицемерје забораве, јер јој је претходно
сведочио, као и сви ми посредно или непосредно.
Одлагање је семантички-медитативно, али и иронијски-игриво доврхунило и довредновало причоказ
(и аутобиографски), чиме је блиска прошлост, нимало
светла, преточена у вишеслојевито прозно ткиво, са
намером припадања свим временима и просторима.
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Раде Р. Лаловић
НОВЕ СИНТАКСИЧКЕ АНАЛИЗЕ
(Милош Ковачевић: О реченици и њеним
члановима, Јасен, Београд, 2015)
Пред нама је шеста књига из синтаксе српског
језика аутора Милоша Ковачевића (једног од најзначајнијих синтаксичара српског језика након
Михаила Стевановића). Ковачевићева књига О реченици и њеним члановима се пред читаоцима
појавила 2015. године у издању београдске издавачке куће Јасен. Књига има два дијела, први који
се на око сто педесет страница у шест радова бави
синтаксом реченичних конструкција (Међуоднос
футура првог и футуроида, Предикатски апозитив
без непосредне везе с предикатом, Реитерација хомолексичких и хомоформних јединица у предикатској
позицији, Партикуле ни и и у функцији обавезног
интензификатора, Синтаксичко-семантичка иновативност у синтагмама с глаголом шетати, О изразу
“неки дан” и блискозначним синтагмама), а други дио
се бави синтаксом реченице гдје се на преко осамдесет
страна разматрају четири теме (Синтакса и стилистика допунских питања, Реченице с реалноусловним
везницима, Синтаксичко-семантички услови употребе
везника “кад” у погодбеном значењу и Контранегација
у клаузама финалних реченица).
Ми ћемо овдје скренути посебну пажњу на четири
рада остављајући остале читаоцима да их ишчитавају
и према њима се опредјељују, а већина радова у овој
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књизи се бави питањима која се први пут покрећу
у србистици, односно у ранијој сербокроатистици.
Први и једини рад који се бави и раније покретаним питањима је рад о Међуодносу футура првог
и футуроида гдје се прво у прегледној форми, а затим
и у аналитичкосинтетичком поступку показује због
чега је футуроид (конструкција са да + презент умјесто
инфинитива) несистемска појава, односно због чега
се та конструкција не може сматрати стандардним
изражајним средством.
Посебну пажњу привлачи рад Предикатски
апозитив без непосредне везе с предикатом.
Статус овог апозитива као у примјеру “Возити пијан
није дозвољено.” се детаљно описује да би се на крају
извео закључак како се “предикатски апозитив ‒
као секундарни предикат који је кондензатор дубинске
структуре реченице с именским предикатом ‒ не
мора у реченицу уводити ни преко супстантивне
ријечи у субјекту или објекту, нити преко примарног
(морфологизираног) предиката”. Овај апозитив се
може уводити и преко секундарног предиката који
је изражен инфинитивом или глаголским прилозима,
прошлим и садашњим.
Занимљиве и чврсто образложене одговоре Ковачевић даје и у раду Синтаксичко-семантичка
иновативност у синтагмама с глаголом шетати.
Полазећи од чињенице да глагол шетати у савременом српском језику може бити и рефлексиван,
и нерефлексиван, а затим у одређеним случајевима
и прелазан и непрелазан аутор објашњава различите
типове синтаксичко-семантичких синтагми у којима
долази до семантичких иновација од којих су неке
и нестандарднојезичке.
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Ево неколико карактеристичних синтагми с
глаголом шетати које су у овом раду образложене.
(Шетати дијете / пса / слијепца. Шетати нову хаљину
/ ципеле / фризуру / вито тело. Шетају ме од шалтера
до шалтера. Ђоковић Надала шета по терену. Прошетао је / се до циља. Прошетао је поглед / погледом.)
и слично.
Од свих радова у другом дијелу књиге посебну
пажњу скрећемо на рад који се бави контранегацијом
у клаузама финалних реченица типа Нисмо дошли
овдје да изгубимо.
Анализа оваквих примјера показала је да је ова
врста негације скоро уобичајена у финалним реченицама што отвара нова питања као што су да ли се
и када контранегација може реализовати у другим
типовима реченица.
Наравно, и остали радови у овој књизи дају нове
одговоре на покренута питања и проширују поље
описаних синтаксичких конструкција у српском
језику.
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Недељко Зеленовић

СТВАРНОСТ „ЛИЧНЕ” ИСПОВИЈЕСТИ
(Никола Теофиловић: Стрелци из магле, Студентски
културни центар, Крагујевац, 2016)
Снова се треба плашити јер врло лако постају
стварност у којој више нема снова, па ни сновиђења.
Довољан је само један тренутак непажње па ниједно
добро дјело неће остати некажњено. Стварност тада
постане толико фантазмагорична да се не може
одвојити од снова.
Свјестан те чињенице Никола Теофиловић пише
роман „Стрелци из магле” у којем стварност и снови
толико срастају да се више не може уочити граница
између њих и разлучити шта се десило, шта се дешава
и шта ће се тек десити.
Професор Велимир Панић (главни јунак овог
романа) налази се у центру збивања у вријеме општег
распада друштва, правих вриједности, породице,
религије, државе и друштва уопште, а сумња и сукоб
улазе у сваку пору људских односа.
Неправда је оно што заокупља сваког човјека
који себе ставља у центар збивања и неправда према
њему као појединцу је неправда која прераста у
свеопшти појам са нескривеном констатацијом да
је то једина одредница савремене стварности.
‒ Неправда. Сулудост судског система који
уопште то региструје и кажњава невине. Чак и
да се докаже моја невиност, образ ми је заувек
окаљан, ништа неће склонити сенку сумње ‒ говори
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главни јунак Теофиловићевог романа лажно оптужен
за сексуално узнемиравање малољетница, својих
ученица, што је потврда потпуног обрушавања друштва
у понор и кроз урушавања школског система у односима наставника и ученика, односно општељудских
односа заснованих на традиционалним и божанским
вриједностима.
Али, једно се зна: Тражићете истину у средини,
поплочаћете средину златом, све само да будете
безбедни. Али нема средине ако нема почетка и
краја света, овај свет може имати смисао само
ако има почетак и крај...
Мото ове књиге је Свети мученик Евсигније;
Претпразништво Преображења јер главни јунак
романа Велимир Панић пролази кроз властито
чистилиште у само једном дану да би се морално
и духовно преобразио и спасио од сулуде свакодневице,
која читав људски род води у пораз и нестајање.
Свјестан чињенице да писање и књижевност не
могу спасити свијест, али могу аутора оставити у
стању моралне одговорности према себи и другима,
Н. Теофиловић описује стварне животне ситуације
и веома занимљиве ликове слика тако пластично
и животно да се ни читалац не може отети утиску да
такве ликове свакодневно среће и са њима комуницира.
Све је ту: и поп филозоф, и старији брат, и ујак
дилер, и посрнули професор, и једна једина љубав
заувијек, и школски другови, и маћеха, и отац насилник, и удбаш који „плива” у свакојаким и свакавим временима, и новокомпоновани богаташ, и
политичари преваранти, па чак и таксиста из Утрехта
(Бранимир Џони Штулић).
Сви само користе да се подвуче црна црта испод
пропасти једног друштва које грлом у јагоде жури из
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квазикомунизма и квазисоцијализма у сферу надридемократије и суровог обезличеног назовиимперијализма.
Ауторов јунак, ујак Велимиров, Јова Рубра у једном
тренутку изговара реченице које су сушта истина
стварности.
‒ Јасно је, ни до какве побуне никада неће доћи,
никада слобода неће ући у срца ваша, ви корисници
windows-a! Све постаје примитивни циркус, омладина не представља никакву опасност за угојене
вепрове на власти и њихову размажену и безобразну чељад. Сви ви, млади говнари, само хоћете да
се уклопите у систем, што пре предати некоме
своју слободу.
На сцену ступају „стрелци из магле” јер њихово
је царство овоземаљско у заблуди имања и страху
од немања. Све се претвара у безличну масу без циља
која, како каже ујак Јова, тражи само забаву, забаву,
забаву...
Ту је и „жута кућа” као парадигма свијета без срца,
односно свијета који вади срца и сваку осјећајност
и људскост сматра непотребним и ништавним. Технологија, апарати, електроника и ине справе постају
средиште свијета, а све што је људско постаје страно
и сувишно.
Н. Теофиловић одлично слика нашу стварност,
која је остварење тешких снова и црне море. Та стварност постаје остварење најцрњих предвиђања, која
се само у сновима могу срести.
Догађаји су фантастичне ствари попут телепортације, а аутор са таквом лакоћом пише о томе
као да је то свакодневна и уобичајена ствар, јер га,
послије свега што се догађало у блиској прошлости
или што се сада догађа, не може изненадити. Он то
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вјешто преноси читаоцу, који то, због лакоће писања
и објашњења, готово да сматра уобичајеним.
И када се машта и стварност преплићу, када
немогуће постаје могуће и обратно, када се помијешају наука, религија, магија и реалност, онда долази
до просвјетљења, до свјетлости која назначава излазак
из црног зачараног круга.
‒ Објективно схватање свијета није могуће, могуће је само разумјети стварност личне исповијести
‒ како каже Берђајев.
Ово и јесу стварне личне исповијести приказане
кроз једну, што је само потврда да аутор Н. Теофиловић има дара да срочи упечатљиво и, може се рећи,
радо читано штиво.
Април, 2016.
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Јелена Арсенијевић Митрић
ЉУБАВ ЗНАЧИ ДА НЕШТО РАСТЕ
(Јагода Никачевић: Познајемо ли се Малиновски,
ауторско издање, 2014)
Збирка Јагоде Никачевић Познајемо ли се Малиновски чита се најмање двапут, дакле, чита се укруг.
И у праву је Бела Хамваш кад каже да свети круг
само један човек чува, а то је песник.1 У збирци од
самог почетка препознајемо поетику лавиринта
борхесовског типа, којег песникиња и призива у
неколико песама („Цитруси”, „Крадљивци воде и
бадеми веронских вртова”). Такође, књига је ова и
отворени дијалог са многобројним текстовима културе,
и то је оно што се намеће већ при првом читању.
Mноштво сигнала, фигура, ликова, алузија, све се
уклапа у фино и складно ткање које разиграва читаочеву машту. Тако збирка Познајемо ли се Малиновски представља својеврстан позив на путовање
око света, у сусрет Другом, а опет истовремено и
путовање ка средишту бића, кружно путовање. У
њој можете осетити ‒ уколико сте спремни на то ‒
одјеке, мирисе, звуке, далеких предела. Већ самим
насловом ауторка поставља питање ‒ можемо ли
Другом прићи, можемо ли га упознати? Могу ли се
културе на прави начин сусрести, онако како је то
покушао и сам антрополог Малиновски на Тробријандским острвима, подигавши свој шатор у средишту
1

Бела Хамваш, Невидљиво збивање, Службени гласник,
Београд, 2012, стр. 131.
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села међу урођеницима. Трагајући за њима није ли
се враћао себи?
Збирка Јагоде Никачевић представља, између
осталог, сусрет и дијалог Истока и Запада, сибирске
тундре, прашума Мезоамерике и европских метропола. Најважније је што се њеном песничком интервенцијом растојања смањују, границе померају, предели
суматраистички повезују те тако песникиња отапа
„епоху глацијације”2 између Истока и Запада.
У песми „Баждарење”, песникиња изјављује „оно
што мислим више не постоји”, а заправо ће својом
поезијом посведочити супротно: да прошлост тврдоглаво опстаје у креативном дијалогу култура који
успоставља њен текст. Како би песник и критичар
Т. С. Елиот рекао, често се испоставља да су у једном
делу најбољи, али парадоксално и најиндивидуалнији,
они моменти у којима су мртви песници, као преци
једног ствараоца, најснажније потврдили своју бесмртност.3
У складу с реченим, песма „Пред огледалом”
призива Силвију Плат и представља својеврсни одговор
на њену песму „Огледало” из којег нас посматра „око
малог бога”4 које сија попут језера над којим се лице
једне жене нарцисоидно зрцали, тражећи у њему
„потврде за оно што стварно јесте”.5 Јагода Никачевић
довршава портрет познате песникиње, те тако Лејди
Лазарус волшебно васкрсава пред огледалом читаоца,
онаква каква је можда била пред полазак на оно
последње путовање: „усправна са рукама у крилу”
2

Наслов првог циклуса збирке
Т. С. Елиот, Изабрани текстови, Просвета, Београд, 1963, стр. 63.
4
Силвија Плат, Рани одлазак: изабране песме , БИГЗ, Београд,
1998, стр. 86.
5
Ibid.
3
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(„Пред огледалом”), док сомнабулно гледа то лице
које више не препознаје. Обе песме питају се о идентитету, о лицу које нас гледа са друге стране. Руски
песник Борис Пастернак у песми-поетици „Огледало”,
пита се о зрцаљењу света у уметничком делу, од онога
што зовемо стварни свет на стакленој табли нема ни
трага како каже, што упућује на ларпурлартистичко
подређивање живота уметности којег се држи и
Јагода Никачевић. Границе између стварности и
уметности код ње су увелико померене и доведене
у питање. „Свет безмерни тапка у том месмеризму”6,
у који нас хипнотички увлачи ауторка, а да тога готово
нисмо ни свесни.
Силвија Плат је само једна од муза наше ауторке,
чија збирка у великој мери представља омаж женском
принципу. Тако књигу отвара песма о Шекспировој
Дездемони под насловом „Отелове јагоде”, (песма
у огледалу из трећег циклуса је песма „Дездемонине
јагоде”), песма „Дан када (са)гореће(мо) месец” посвећена је Милени Павловић Барили, а „Сибирски
драгуљи” замишљени су за Ану Ахматову, док пре
ње имамо прилику да ишчитавамо „Поруку Марине
Цветајеве”.
Песникиња кроз своју збирку премерава, како
сама каже, „димензије бесмртности” („Сибирски
драгуљи”) сликајући портрете различитих уметника,
покушава да продре у суштину, често путем истицања
неког карактеристичног детаља, и ишчитава тако
ова позната лица на један посве другачији начин.
Пратећи женску нит, женску страну збирке (која,
наравно, има и своју мушку страну) наилазимо и
на песнички портрет Надежде Петровић у којем је
скициран амбијент где уметност и страдање леже
6

Борис Пастернак, Лирика, Рад, Београд, 1972, стр. 66.
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на истом „кревету од сламе” („Надежда”), једно до
другог нераздвојни. Може ли се насликати поглед
умирућег? ‒ остаје да лебди као питање након прочитане песме.
Песма „Надежда” затвара први циклус, и упућује
да ствари ипак безнадежно не губе смисао, уколико
постоји нада и вера да љубав значи да нешто расте,
како каже Црњански7, а подвлачи Јагода Никачевић,
да нешто живи, да нешто ипак опстаје и како она
каже, „дивља у нашим ћелијама” („Баждарење”).
О чему сведочи и лајтмотив месеца априла у збирци
(који се провлачи у неколико песама, „Надежда”,
„Априлски перикулум” и „Сандберг”), априла као
најсуровијег месеца, како рече Т. С. Елиот, оног који
„успомену и жељу узбуђује”.8 Управо се у љубави
преполовљен свет алхемијски сабира, изнова рађа
из наизглед мртве земље. Љубав је овде схваћена као
скровиште, крхка љуска за двоје љубавника, као онај
прадавни врт, locus amoenus, у којем одзвањају Шуманове ноте. Могло би се рећи да песма по којој је читав
циклус назван „Љубав значи да нешто расте” представља оду мајци земљи као животодавној прародитељици, вечном женском, месечевој богињи. Грејвсовој
белој богињи обраћа се песникиња и завршава стихом:
„Љубав значи да нешто расте, из земље, тајанствене,
вечне и одане”. Те тако као да потврђује, попут славног
9
Ирца, да постоји само „једна једина прича” о искорењивању из првобитног хармоничног поретка, одвајању
7

„Љубав значи да нешто расте” наслов је другог циклуса збирке
који упућује на Милоша Црњанског и његов путопис Љубав
у Тоскани и други нежни записи.
8
Т. С. Елиот, Песме, СКЗ, Београд, 1998, стр. 53.
9
Роберт Грејвс, Упутства орфичком искушенику, Центар за
културу Улазница, Зрењанин, 1975, стр. 65.
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од некадашњег света женске креативности као инстинског Едена и снажној и вечној носталгији да се том
изгубљеном рају вратимо. „Вода води, барка поново
барци, од жене натраг жени”10, гласи Грејвсова
хипнотичка мантра.
Слика жене као врта у цвату позната је још од
Песме над песмама чије стихове песникиња узима
за мото песме о Балзаковој музи „Лора из долине”,
о госпођи Де Берни без које Балзак не би био Балзак.
Такође, песме „Дилема” о Гојиној инспирацији чувеном Мајом или „Амедео” о Модиљанијевој фасцинацији
„пределом звани жена” (Амедео), подстакнутој
Ахматовом, али и Жаном Ебутерн као распуклом вазом
чувеног сликара, која је главом платила његове сопствене немире, јасно упућују да ову збирку можемо
читати и као историју страствених љубави, кроз својеврсне оде женским музама славних уметника, химне
вечној женствености. Песникиња са њима води дијалог,
као са женама навиклим на сенку из које се у овим
песмама ипак помаљају грандиозне и моћне, онакве
какве уистину и јесу. Без њих уметност, било да је
стварају или да су инспирација за њу, не би била
могућа, не би била иста.
На једној од страница поменутог циклуса пресреће
нас још једна месечева богиња, Кафкина Милена
Јесенска. У песми Трагом Милене Јесенске пратимо
Кафкина лутања аветињским, готским Прагом у
потрази за оном због које, како песникиња каже,
„тихо силази с ума”, док она као бледа приказа
ишчезава на месечини.
Трећи циклус, „Човеков аутопортрет”, апострофира
тему идентитета, огледања, могућности да се разазнамо међу тим силним слојевима личности, персонама
10

Ibid.
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које навлачимо на себе. Љубав-страст, љубав-жудња
је доминантни мотив овог циклуса. На то упућује
и одабрани мото, реч је о цитату из Шекспирове
трагедије Ромео и Јулија: „Нагле среће нагло и заврше
/ и умру у свом тријумфу / к’о ватра и барут што се
у пољупцу ниште”. Песникиња призива велику
шекспировску тему, тему о којој пише и Дени де
Ружмон постављајући питање: Откуд склоност ка
страсти која доноси патњу коју попут некаквог кода
носимо у себи? Oд жеље до смрти из страсти, то је
пут западњачког романтизма. Али каква страст,
питамо се? Она страст чија је природа управо таква да
одбија све што би је могло задовољити или излечити.11
Јагода Никачевић управо бира ликове-парове, познате
уметнице и уметнике који прате овај еротолошки
концепт. У песми „Отелове јагоде” „тело пуца” од
љубавне страсти. На изгарање у љубавној ватри
упућује и наслов „Пет глава шибица”, заједнички
наслов за циклус у оквиру циклуса, магични круг
песама које се врте око поменуте теме, теме деструктивне стране Ероса.
У песми „Текила, саке” Фрида Кало ухваћена је
у замишљеном заносу игре, заносу тела што памти
древну мексичку прошлост коју ова уметница на својим
платнима оживљава. Ова песма такође подвлачи
метафору огледала: ауторка у првом делу збирке
уводи огледало Силвије Плат, да би у другом делу
призвала огромно огледало из Фридине собе док је
лежала прикована за кревет, осуђена на саму себе.
То питање могућности аутопортрета опседало је
мексичку музу, што се рефлектовало и на њено
11

Дени де Ружмон, Љубав и Запад, Службени гласник, Београд,
2011, стр. 140, 190.
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уметничко стваралаштво, где трећина њених слика
јесу заправо аутопортрети.
Кроз читаву збирку Јагоде Никачевић може се
пратити поетика огледала и својеврсни дијалог женског
и мушког принципа, Лоре де Берни и Балзака, Елизабете Сидал и Росетија, Силвије и Хјуза, Жане и
Модиљанија, Фриде и Дијега, Милене и Кафке, Валентине Серове и Константина Симонова и, најзад,
Доре и Пикаса. Често то није само дијалог већ и непрестана борба деструктивног и креативног Ероса,
у којој на крају ипак побеђује овај други, који значи
да нешто расте, да ничу уметничка дела као вечна
сведочанства тих често разорних и болних љубавних
потреса.
Ово је једно од мојих првих читања слојевите
поезије Јагоде Никачевић, којој ћу се, убеђена сам,
често враћати јер збирка обилује чудесним месмеризмом и позива да са песникињом саучествујемо
у креативном дијалогу којем се крај не назире.
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Жарко Миленић
ПРЕСЈЕК ЗНАЧАЈНОГ ПЈЕСНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
(Петар Милатовић Острошки: Онебесимо
снохватице, Прометеј, Нови Сад, 2016)
Овај избор из пјесничких збирки приредио је
сам аутор и у њу су ушле пјесме из свих његових
збирки од прве, објављене 1977. године до посљедње
из 2014. Ту је и избор необјављене поезије, настале
током 2015. године, али и најраније пјесме, настале
од 1962. године. Занимљиво је да је Петар Милатовић
Острошки кренуо хронолошки обрнутим редом те
су на почетку уврштене најновије пјесме, потом
слиједи посљедња његова збирка па све редом до
прве и његових раних пјесама.
У првом дијелу књиге, гдје су нове пјесме, превладавају сонети, захтјевна пјесничка форма којом
Милатовић Острошки изврсно влада. Морамо да
кажемо да он подједнако вјешто влада и везаним
и слободним стихом, као и у дугим пјесмама и минијатурама те је разноврстан и у погледу тематике и
тако овдје можемо да уочимо одличне љубавне,
рефлексивне, родољубиве, сатиричне, пјесме за
дјецу и друге. Морамо да кажемо да су пјесникове
животне недаће нашле свој одраз не само у његовој
прози и публицистици него и у поезији.
Ова књига је добила наслов понајвише на основу њеног првог дијела са новим пјесмама. У том дијелу се
налази и истоимена пјесма. У тој пјесми се налази стих:
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Да онебесимо све оне чежњиве снохватице
Да свако у једном животу има равно девет
Својих небосклона испод крила несанице
Шта значи глагол онебесити? У рјечнику црквенословенског језика пише да онебесити значи учинити
некога да буде небески блажен. Примјећујемо да
су сакрални мотиви чести у овој књизи и није без
разлога Петар Милатовић додао уз своје презиме
и Острошки.
Шта је снохватица? То је пјеснички израз за сновиђење, уобразиљу, сањарију... Мотив сна се често
јавља у првом дијелу ове књиге али се провлачи и
у другим дијеловима те морамо да кажемо како је
наслов ове књиге изврсно погођен. Што се тиче првог
дијела ове књиге довољно је да набројимо неке од
наслова пјесама: „Ловац на снове”, „Сновита бела
стрела”, „Преводе снове из несаница” и „Сенка у
сну водила”.
Други дио ове књиге носи наслов „Да те Бог види”.
Ту се налази само једна, дужа, истоимена пјесма.
У њој је пјесник изнио своја животна начела која
су у складу са хришћанским. Она су дата као низ
савјета каквих би требало сви да се придржавамо.
Издвојио бих у овој пјесми строфу због њене
везаности са насловом ове књиге:
Посматрај дете кад се игра
и видећеш како гради дворац од снова.
Ако то не видиш, чућеш касније судију!
Питаће те дете у зрелим годинама:
‒ Зашто ниси остварио снове свога детета?
У циклусу „Срцолики печат” уврштене су ефектне
минијатуре, прави поетски медаљони. Издвојио бих
завршне стихове из пјесме „Обриси снова”:
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цртала си обрисе снова
на песку од малих чежњи
које цео живот значе!
У циклусу „На бранику” свакако требамо да
издвојимо пјесму „Хиландарска беседа” и „У Острогу
најближе Богу”. У другој пјесми Милатовић каже:
Острог, светиња у којој сам крштен
и парчетом неба на земљи задојен.
Слиједи избор из збирке „Сунцокрили небосклони”. У овом избору превлађују сонети, те блага
еротика. Насловна пјесма је вјешто написана у форми
катрена. Издвојио бих строфу која је типично милатовићевска:
Нека се дамари онебесе
У сунцокрилом небосклону
Срцолике речи да се десе
Да у вечност бића тону
Милатовић је из своје збирке „Правословни родослов” (1996) издвојио само насловну, додуше дугачку,
пјесму. Овдје уочавамо пјесников танани осјећај за
језик и оштро перо врсног сатиричара.
Сатирична је и „Јеванђеље зла”, пјесма из истоимене збирке објављене 1996. године. Иако је та пјесма
написана прије двадесет година она је и данас итекако
актуелна. Да то поткријепимо цитираћемо неколико
првих стихова:
Озакоњено безакоње нека буде,
у добу златних ковчега
са свим симболима
окова и стега!
Нека владаре
красе преваре,
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а поданике
узалудне битке!
Можемо да кажемо како је Милатовић настављач
велике Његошеве традиције.
Ту су и пјесме из збирке „Врачева градина”,
објављене 1993. године. Из ње бих издвојио дугу
пјесму „Кнез Раич у завештајном писму”. У њој је
Милатовић добио надахнуће из црногорске историје,
а његов израз нагиње прози.
Збирка „Испод небеских кандила” објављена
је 1992. године. Избор из ње почиње насловном,
антологијском, пјесмом која нас одводи у Милатовићев
завичај.
Чак је два издања 1991. године доживјела Милатовићева збирка „Сеобе путева”. Избор из ње започиње
истоименом поемом. Ова сјајна поема исписана је
углавном катренима и слободним стихом.
Године 1989. објављена је Милатовићева збирка
необичног наслова „Науми и зауми Петруса из сорабског утеруса”. Из ње је Милатовић у овај избор уврстио
пјесму „Мементо”, посвећену „с дубоким наклоном
Вожду Карађорђу” и за њу је добио прву награду на
„првом Краљевском књижевном конкурсу после
Другог светског рата у Београду на Светог Николу,
19. децембра 1992. године.”
„Реторика астралика” објављена је такође 1989.
године. Уочљиво је како је Милатовић још онда био
склон кованицама. Да поменемо само пјесму наслова
„Камен раскамењен коракнуо”.
Још је то уочљивије у збирци епиграма „Главограми”, објављеној 1982. године. Они који су је тада
прочитали имали су прилику да уоче како се појавио
врсни сатиричар и новатор језика у поезији.
Другу своју збирку, „Слово о ријечима”, Милатовић
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је објавио 1980. године. У њој преовладава римована
поезија и то сонети и катрени, пјесникове омиљене
форме. Иако млад Милатовић се успјешно окушао
у писању сонетног вијенца под насловом „Камени
астралик”.
Прва Милатовићева збирка, „Перица пун зезалица”, објављена је 1977. године и намијењена је дјеци.
Иако је показао умјешност и у том виду стваралаштва
Милатовић, зачудо, више није писао пјесме за младе.
Посљедњи циклус у овој књизи носи наслов „Рани
стихови” и у њему су уврштене Милатовићеве пјесме
објављене у периодици, неке за дјецу, неке за одрасле,
а све писане у рими. Да се ради о пјеснику који обећава
могло је још тада да се наслути.
Остаје на крају да поздравимо излазак ове књиге
као пресјек Милатовићевог значајног пјесничког
стваралаштва. Она скреће пажњу на овог врсног а
код нас недовољно признатог пјесника.
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Јанко Веселиновић
НАМЕТЉИВАЦ1
I.
Немој, синак, излијетати свуда! ‒ свјетовао је
стари Ђорђе Костић једно вече своје кућане, што
се бијаху искупили, послије вечере, око огњишта.
‒ Прво, није лијепо, а друго, наметљивост ти може
и главе доћи. Можеш проћи као Крсто Синђић из
Мајевице... Крсто је био човјек за причу. И богат,
и наочит, и одјевен, и чистунац, ама, једно му није
ваљало. Душа му је била истрчати свуда напријед.
Хоће и да је паметнији и умјешнији од свакога. Што
год хоћеш ‒ Крсто је видио и зна. Вавијек ти он први
води ријеч; ако неко почне нешто радити, Крсто је
то већ радио; ако неко почне што причати, Крсто се
умијеша и зна то боље и од оног што је проживио.
Једном ријечи: умије све, зна и оно што не зна!...
А људи као људи. Кад виде то, они се склањају,
те му свуда граде мјеста и пуштају га преда се. Као
веле: зна човјек, док говори о том.
И тако Крсто постаде најпаметнији човјек, не
само у својем селу, него у свој Мајевици. Доходе му
људи и из другијех села, као духовнику, да га за ово
или оно припитају. И ко зна, можда би и остао најпаметнији, да се не деси један случај, који га излијечи,
те се трже.
1

Прича Наметљивац прештампана је из часописа Босанска
вила (Сарајево, 1. 1. 1898, бр. 1, стр. 4‒6).
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II.
Наумише људи у његовом селу да граде цркву.
Спремили су све, имали су и новаца, само је требало
добити изун од везира, па би се отпочело градити.
Неко треба да иде у Сарајево, да измоли изун.
Окупише се људи на договор и да изберу кога
ће послати везиру. Сјели па вијећају: те овог ћемо,
те оног ћемо, док ти тек Крсто:
‒ А што се омишљате ваздан?... Ево, ја ћу сам ићи!
Људи једва дочекаше, јер им то бјеше највећа
брига, па га стадоше грлити и љубити.
‒ Хвала ти! ‒ веле му.
‒ Хвала и вама! ‒ вели он. Хвала што ме признајете; а ја ћу већ свршити све сам. Нико ми не треба!
‒ Ево, платићемо ти и трошак и све ‒ веле му.
‒ Не треба мени ништа!... Има Крсто трошка за
светињу, а кад не би имао, он би и кућу продао!
Мило народу, па, да може, у њедрима би га носио,
а мило врло и њему што га тако чествују...
III.
У сами сунчев рођај Крсто појаха коња и крете
се у Сарајево. Спремио је лијеп дар везиру. У његовој
башти бјеше свакојака воћа, ама што је имао једну
јабуку, то је за причу. Слатка је као мед, у устима се
топи као шећер, а прхка је као диња церовача. Так’е
воћке нико у Босни није имао, а Крсто је набавио
калем из Стамбола. Са те воћке набрао је својом руком
пуну мараму, па понио везиру.
Поздрави се са свима и оде најлак уз брдо, а људи
се молише Богу, да посао добро сврши и да се здрав
и весео врати.
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Кад је одмакао од села, и загазио у дубоку дубраву,
а њега нешто стеже око срца. „Па, куда ћу ја јако?”
‒ мислио је. „Није то изићи пред везира као пред
субашу или бега...”
Знао је и сам да није ништа паметнији од других
људи. Па бар да поведе још кога, да му страх држи!...
Али ту се трже. Зар да ко од његовијех сељака види
како се уплашио? А... само то не, само то не!
Дан бјеше лијеп, топал. Попухује благ вјетрић,
те се игра с провелим лишћем, а он диже главу, па
се стаде молити Богу.
‒ О, Боже, Господе! Само ми сад буди пријатељ,
и дај ми, Господе, да овај посао свршим, посао, који
се започиње у твоју славу, па се више никад нећу
лаћати онога, што није за ме!...
И тако цијелим путем. Лаки дрхат обујми му снагу
кад ступи у Сарајево.
IV.
Чим је коња одјахао у Колобару, отресе руво на
себи, узе ону мараму с јабукама, па право везирову
конаку. Није познавао никога, ко би га могао упутити,
него право заптији, што стражу пред конаком чува.
‒ Помаже Бог!
‒ Бог ти помогао!
‒ Ја бих рад изићи пред свијетло лице везирово.
Заптија би га и отјерао, да не видје ону мараму
у рукама; овако му само рече:
‒ Уљези!
Он уљезе у једну мермер-авлију и ту га одмах
дочека други заптија.
‒ Куда ћеш?
‒ Везиру ‒ рече он и поклони се.
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‒ Шта ти је то? ‒ упита заптија и показа прстом
мараму у његовој руци.
‒ Дар...
‒ Дај овамо!
Он пружи, рекавши:
‒ Донио сам везиру...
Иако бјеше скоро изгубио памет, знао је добро
да нико не смије дирнути у оно што је везиру донијето.
Заптија прихвати мараму једном руком, а другом
отвори једну капију што бјеше у зиду.
‒ Уљези овдје и причекај!
Он уђе а капија се затвори за њим.
V.
Окрете се, погледа право на према се и видје
лијеп двор са доксатом.
‒ Овдје безбели, живи везир ‒ рече самом себи.
Него, гдје сам ја?...
Па погледа око себе... Крв му се следи у жилама.
Бјеше то мермер-авлија, као и она прва, ама тамо,
у крају, под заход сунчев, бјеху подигнута не’аква
вјешала.
‒ Шта ли је оно, Бого вољени? ‒ питаше се.
Док ти се наједанпут отворише не’аква врата, а
на њих покуљаше не’акви људи, блиједи и испијени.
За њима изађоше заптије с голијем сабљама, и потјераше их право вјешалима.
Он нијем од чуда. Док ти му тек приђе један
заптија:
‒ Овамо ‒ рече и ухвати га за врат.
‒ Куда? ‒ једва упита он.
‒ На вјешала!
‒ Каква вјешала?
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‒ Полази! ‒ цикну заптија и стаде га тући и гурати,
док га не догура међу оне.
Везир се јави на доксату. Око њега паше и бегови.
Он удари дланом о длан, што је значило: почињи!
Заптије почеше хватати једног по једног и давати
џелатима...
Кад видје Крсто да ове вјешају, а он прибра сву
снагу и стаде се дерати. Узбунише се заптије и стадоше га гњавити. Поцијепаше руво на њему, али се
он једнако дере.
‒ Ко то виче? ‒ упита везир.
Он одгурну заптије, па ти се истаче напријед.
‒ Ја, честити везире!... Ја дођох да те молим, а
они, ево, хоће да ме објесе!
‒ А одакле си ти?
‒ Од Мајевице... Малочас дођох...
‒ Да нијеси ти донио оне јабуке?
‒ Јесам.
‒ Пустите човјека овамо, к мени...
Кад то чу, њему клону снага, зањија се и... паде
као кап.
VI.
Једва је дошао себи. Дигоше га и одведоше везиру.
Везир га запита зашто је дошао, и он му једва каза.
Везир заповиједи да се дȃ одобрење, па га запита:
‒ А оне јабуке од куд ти?
‒ Из моје баште.
‒ Лијепа воћка!
‒ Калем сам добио из Стамбола.
‒ Видим да је нешто царско... Лијепа воћка!...
Бегенишем, плахо је бегенишем.
Па се загледа у њ и насмија се.
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‒ Овдје те мал’ не објесише! Него хоћу да ти за
дар дадем уздарје!
Па удари длан о длан.
‒ Води овог човјека у моју хазну. Нека узме блага
колико му драго, подајте му изун, и нек ије што гођ,
па нек иде.
Крсто изиде из одаје везирове и оде у хазну, али
је ишао као на туђијем ногама. Хазна бјеше препуна
злата и драгог камења. Новци и златне шипке бјеху
у отвореним гвозденим сандуцима, а драго камење
просуто по биволећим кожама.
А у једном крају бјеше књига и једна сјекира.
‒ Узми шта хоћеш! ‒ рече хазнадар.
Крсто приђе те узе књигу и сјекиру.
‒ Узми блага!
‒ Нећу!
‒ А што ће ти ћитаб?
‒ Хоћу да имам.
Па се окрете и изиде из хазне.
Одведоше га у мутвак да му даду да ије, али он
не хтје ништа окусити.
Кад му дадоше изун за цркву, он се поздрави и
пође, носећи књигу и сјекиру.
Таман да изиде из конака, а викнуше га:
‒ Зове те везир.
Он се врати.
‒ Зар ти не хтје ништа узети?
‒ Узео сам ‒ рече он.
‒ Хајд што узе сјекиру, ама што ће ти ћитаб?
Он погледа везиру у очи и рече:
‒ Блага не узех, јер имам колико ми треба; ћитаб
узех да се на њему закунем, да се никад ником више
не намећем, а сјекиру да њом посијечем ону јабуку.
‒ А што?
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‒ Што си је ти бегенисо! Нијесам рад имати
ништа више у кући, што ти бегенишеш.
Везир га погледа, погледа, махну руком и рече:
‒ Иди!
***
Од тога дана се Крсто више ником не наметну.
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Станиша Нешић
ЛИСТОВИ ИЗ РЕСАВЕ
Има једно место у Ресави
где време не тече, где смрт
живот не додирује у вечном
кружењу годишњих доба,
под сенком јабуке, ораха, липе.
Мириси касног лета лебде
У јутарњој светлости.
Плав свод без облака наткриљује
избрисане трагове стопала
оне која је давно отишла,
али као да је отишла јуче
да се врати са осмехом
и сунцем које још не скривају
јесењи облаци расути
на ободу неба,
пред кишу која пада,
а никако да падне.
На тераси миришу
мајчина душица, коприва, глог.
Са околних брда мирише трава,
плави оно што беше, оно што ће бити.
15. 8. 2009.
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***
Први жут лист пада на длан.
Ово је био празан, бескрајан дан.
Из празног сна тонух у празан сан.
Икона Богородице гледа ме са зида,
боје злата са ње време не скида,
прошло, будуће, само је сенка привида.
Син сам чудне земље из сна.
Багремов лист на длану то зна.
Отежао грозд са вињаге допире до тла.
Све што је било још једном бива,
низ белу косу се подневна светлост слива.
Овде живот тече, пролази, ништа не скрива.
15. 8. 2009.
***
Многи листови су одлетели да се не врате,
лист врбе, лист глога, лист багрема белог.
Листови белих бреза бацају лелујаве сенке
по првим жутим влатима траве крај реке.
Многе је листове из нотеса отргао ветар.
Шта ли је на њима било записано, ко?
Годишња доба што долазе одлазе ка небу,
љубав која упорно долази, а никако да оде,
додири, речи, сенке у ноћи, шапат у мраку.
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Ко памти оно што одлетело је ка сумраку?
Мноштво имена, пријатељи у ковчезима,
ликови што кроз румен сумрак лелујају попут сенки?
Срце памти само оно што остало је урезано
на листовима који са мном падају у дубок сан,
на листовима које са мном млечно јутро буди.
Време истрајно таложи топлину у реч,
ум зна ово, ове речи твоји су стихови
који неће одлетети кад ласте ускоро крену на југ.
16. 8. 2009.

***
На овом месту има много младих, лепих жена,
неке неудате, многе разведене, усамљене су
попут тек приспелих плодова лета,
купина у оближњој реткој храстовој шуми,
али смех њихов одзвања ужареним ваздухом,
пуцкета, плеше, као да ће свакога тренутка
да се претвори у муњу или гром?
Неке су ту сада сабране иако живе
расуте по свету, зборе о љубавима,
невољама, зборе о једном, углавном
о једном, о оном кога нема.
Њихове речи теку кроз ваздух
као растопљено старо сребро воде
брзог планинског потока,
у коме су сунчеви зраци преломљени
попут малених звезда, попут игре
светлости и тамне тишине.
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Чујем их у пролазу док преко брвна
прелазим на другу, тамну страну,
ка изби од врбовог прућа поред које
август отвара зрна и шаље их земљи,
да их чува од сна и заборава.
Жамор деце за коју не знам ни чија су
звони као јато врабаца пред олују,
као рој пчела које по околним брдима
купе, упорно купе, густ јесењи мед,
иза кога остају само горке траве,
тишина, долазећа јесен, први лед.
16. 8. 2009.
***
Много лоших снова за моју главу
која лежи на плавом јастуку.
Склопљених очију видим себе
како ходам храстовом шумом
од зрака до зрака сунца
док ми под ногама пуцкета лишће
минулих година које је време сломило
у трулеж толико да се ничега не сетим,
ни кад сам био дечак који бере
дивље купине, скида птичија гнезда
високо међу храстовим гранама,
више не видим лице прве незреле љубави,
ни рој пчела око саћа пуног меда,
прикованог за стабло испод корена гране.
Друге ме мисли море. Лоши снови. Лоши снови.
17. 8. 2009.
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***
Овде нисам међу својима.
Оне које сам познавао отишли су.
Једино мајка, једино сестра тумарају
овом пустом кућом од црвених цигала.
Ту је и орах. Тамо жбун тисе.
Липа крај бунара бисерне воде
поред новог асфалтног пута
којим јуре странци горе-доле,
као муве ветром узнемирене пред олују.
На суседовом крову оставе за сено
трчкара врабац у потрази за храном.
Све је тако једноставно да постаје
сложено али више не знам у шта?
Знам да на другом крају света
неко мисли на мене док сутон пада,
док одјекује песма зрикаваца
ка одлазећем дану.
17. 8. 2009.
***
На храстовом столу леже расклопљене књиге
али их нико не чита, чак ни ветар који надире
кроз отворене прозоре, не окреће листове.
Шта ли у њима пише, какви ли се ту светови крију?
Има ли у њима љубави? Ко их је читао, зашто?
Оне овде никоме ништа не значе.
Путем јури камион са дрвима за огрев.
На пољима жене ваде кромпир,
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чупају црни лук, у корпе од врбовог прућа
слажу паприку, парадајз, бели лук у сребро умотан.
Певају неке мени неразумљиве песме.
Ток Ресаве, кроз клисуре, светлуца у даљини,
жури да обиђе сиве камене куле Манасије.
Један дивљи голуб чучи на грани крај прозора
док ветар, плаво летње таласање ваздуха, грану њише.
Мора да се нешто променило кад нико више ништа не чита,
кад више нико ником не пише уредбе, љубавна писма.
Перо мирује на столу. Сувише сам био одсутан да то видим.
Дечије играчке на гомили шљунка под орахом.
Стижу ме узалудне године, празни откуцаји срца.
17. 8. 2009.

***
(У славу Сеи Шонаган)
1.
Опседнут сном
размештам постељу од лишћа.
Над колибом од трске
птице простиру перје.
15. 4. 1980. ‒ 18. 8. 2009.
2.
На столу од борових дасака
руке мирују после жетве.
Јутро распоређује нове знаке љубави,
оштре гребене далеко од срца назирем у магли,
равницу пуну мириса и боја иза леђа слутим.
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На истој страни,
у модром ветру разликујем
своје ново лице, старо лице смрти.
18. 1. 1980. ‒ 18. 8. 2009.
***
Између два сунца ‒ послови и дани.
прве љубави иза седам брегова.
Свака љубав по једну љубав има,
свако лице тоне у топлу, тмину ноћи.
20. 1. 1980. ‒ 18. 8. 2009.
3.
***
У августу најлепша је ноћ.
Звезде су расуте по светлом небу,
зрикавци певају ‒ блиста млечни пут.
Ко кога буди док свиће гримизно јутро,
ко је с ким био? Потонуло је у тиркизно
језеро неба.
Много је љубави иза нас ‒ много самоће пред нама.
Све што јесте спава под плавим узглављем,
Ми смо само деца која корачају ка новом дану.
18.8.2009.
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***
Jau hito ni,
Ari, to wa e koso
Li hatene
Ware ya waware to
Odorоre tsutsu
А могло је бити:
нико ме неће посетити.
Иако сам код куће сам,
могло је бити речено,
без чуђења ‒ јер себе
никад не питам ужаснуто
„Јесам ли ја ‒ ја”.
Могло је бити
али није било.
18.8.2009.
***
Данас облачим снежнобеле панталоне,
облачим мајицу од памука боје куваног пиринча,
обувам беле чарапе, обувам беле ципеле,
једна је бројаница на левој руци, црна
са ликом Христа утиснутим у сребро.
Одећа ме преображава у белину љубави,
која навире, попут водоскока израња
из срца, из бригама потамнеле душе.
19.8.2009. на дан Преображења
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ЦРКВЕНА ЈУРИСДИКЦИЈА НА ТЛУ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
АПСТРАКТ: У раду аутор приказује историјат православног хришћанства у БиХ од првих векова, када су ови
крајеви под јурисдикцијом латинске Архиепископије у
Салони. Затим се дотиче црквених прилика после досељавања Словена, када је црквена организација разорена.
Христијанизација словенских племена успешно је спроведена тек радом равноапостолних Кирила и Методија
и њихових ученика. Тада ови крајеви трајно улазе у орбиту
словенско-византијске културе. Православље је ојачано
1219. године, када је организована самостална Српска
архиепископија, у чијем саставу су биле Хумска и Дабарска епархија.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Пентархија, Салонитанска архиепископија, универзална јурисдикција, православље,
кирило-методијевско предање

Ранохришћанско доба
Познато је да православно хришћанство на нашим
просторима потиче из апостолског доба. Апостол
Павле у Посланици Римљанима (Рим, 15, 19) извештава
да је проповедао Јеванђеље у Илирику, односно у
покрајини Далмацији, основаној 11. године после
Христа, о чему сведочи и сачувано предање, из кога
сазнајемо да је путујући са Истока у Рим апостол Павле
прошао поред града Бурнума, у близини данашњег
Кистања и да је проповедао на реци Крки. На месту
где је апостол проповедао, у 14. веку подигнут је
православни манастир Крка. Апостол Павле такође
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је мисионарио и у Требињу, на локацији данашњег
манастира Тврдош. Павле шаље свога ученика Тита,
који је од 55. до 61. године био епископ у Далмацији,
а после њега тамошњом Црквом до 68. године руководи Ерминије, такође ученик апостола Павла. У
Ерминијево време у Далмацији је проповедао јеванђелиста Лука, о чему извештава Епифаније Кипарски
у делу „Панарион”.
Далмација је била под јурисдикцијом православне
Римске патријаршије, која је припадала Пентархији,
као највишој црквеној власти (пет древних патријаршија у пет различитих области света). Пентархију
су такође сачињавале Цариградска патријаршија
(којој су Васељенски сабори признали да ужива исти
примат са престолом Рима и да је у црквеним питањима поштована као Рим), затим Александријска,
Антиохијска и Јерусалимска патријаршија. У свакој
црквеној области постојао је епископ који је први
међу једнакима; ништа се није могло чинити без њега,
нити је он ишта могао чинити без Сабора, који je предводио, односно без сагласности осталих епископа.
Тако је синодалност изнедрила првенства. То је дух
у коме су се развијале патријаршије и аутокефалне
Цркве (Зизјулас, 2001: 111, 112). Поменутих пет
патријараха били су главе Цркве, сваки је имао
ограничену јурисдикцију и помесну одговорност,
а на Западу је највећи углед имао римски патријарх,
јер је тамо само Римска црква имала апостолско
порекло и њено седиште било је у престоници Царства.
Првобитно је римски митрополит имао надлежност
само над централном и јужном Италијом, али је у
настојању да потчини суседне епископије наметнуо
јурисдикцију над Илириком, а касније и над епископијама целог Запада, чији су епископи постали викари
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римског митрополита. Остваривању овога циља на
Западу погодовали су неразвијени митрополитански
односи, као и црквени спорови и политичке промене
(Поповић, 2005, 508). Западњаци су се често обраћали
Римској цркви за мишљење и пристанак, па је ова
Црква у 5. веку проширила јурисдикцију на читав
Запад, иако су се нпр. Афричка и Галиканска црква
буниле због мешања Рима и позивања на право апелације, дакле нису признавали јурисдикциони примат,
који су римски митрополити наметали, тврдећи да
им он припада као наследницима апостола Петра
(Поповић, 2005: 521, 523).
Исток се у време богословских спорова такође
обраћао римском патријарху, нпр. у време аријанске
кризе, признајући римско првенство части. У делима
ранохришћанских Отаца нема учења која би потврдила
да је римски епископ био доживљен као центар јединства епископата и Цркве. Римски епископ покушавао
је да се меша у црквена питања на Истоку, тврдећи
да му припада универзални јурисдикциони примат,
као у време Акакијевског спора, због чега је између
484. и 519. године трајао прекид црквене заједнице
између Рима и Цариграда као Новог Рима (Поповић,
2005: 527). Каснији римски патријарси тврдили су
да су одувек имали право апелације, позивајући се
на аргумент да Римска црква чува Петрову веру, али
историјат васељенских сабора показује да Исток није
признавао римски јурисдикциони примат. Патријарси
на Истоку нису хтели да се одрекну својих старих
права на координацију и равноправност и са римским
патријархом. Они су одбацили тврдње да римском
епископу као наследнику апостола Петра, који је од
Христа добио власт над целом Црквом, припада посебно
место у Цркви, и да остали епископи, укључујући
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и источне патријархе, морају у њему да гледају свој
центар, свога судију и поглавара. Тако је главна сметња
римским супрематским тежњама према Истоку био
Цариград, јер је тамошња Црква на Другом васељенском сабору 381. године 3. каноном добила ранг одмах
до Рима и изједначена је по части са овим престолом,
што је потврђено на Четвртом васељенском сабору
451. године, и то 28. каноном. Тада је призната
јурисдикција Цариграда над Тракијом, Азијом и
Понтом, који су раније били под надлежношћу Рима
(Поповић, 2005: 737). На Пето-Шестом (Трулском)
васељенском сабору одржаном у Цариграду 691.
године потврђено је 36. каноном да Цариградски
престо ужива једнаке повластице као Римски престо
и да се у црквеним стварима велича као онај; ово
правило потписали су и представници Рима.
У време Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве,
Риму је у Пентархији припадало прво место по части
(primus inter pares), али не и по власти и по вођству;
била је то Црква „председавајућа у љубави”, да цитирамо речи Светог Игњатија Антиохијског. Пентархија је била искључиво поредак црквенога права,
у чијем кругу сваки патријарх у јединству са другима
има потпуну независност. Прво место које је у поретку
патријараха помесних цркава уживао епископ Рима
није било израз божанског права, нити му је давало
канонски положај епископа са универзалном јурисдикцијом; напротив, примат може да буде заснован
искључиво на историјском праву (Брија, 1999: 429,
430). На Сабору одржаном 588. године у Цариграду
патријарх Јован Посник добио је почасну титулу
„васељенски патријарх”, коју су већ неформално
имали римски и александријски патријарх. Ова титула
изазвала је протесте римског патријарха Григорија
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Великог, који је тврдио да само римски патријарх
може да носи назив универзалног патријарха (Поповић, 2005: 529). Ипак, цариградски патријарси нису
боловали од неког „папизма” као од Бога установљеног
преимућства епископа престонице над другим епископима. Црква је и даље у своме васељенском устројству представљала савез „аутокефалних” патријараха
(Шмеман, 1994: 220). Разматрајући питање примата,
(римо)католички теолози проглашавају „пресудну
разлику” између петровског принципа и политичког
принципа, који је према њиховом тумачењу примењен
на Цариградску патријаршију. Они полазе од схватања
да је примат израз божанског права и да је римски
епископ у своме апостолском прејемству видљиви
гарант црквеног јединства које се обликује кроз историју (Вирвол, 2013: 143, 155). Првенство римског и
цариградског престола нема порекло у Божанском
праву, његов извор је у Васељенским саборима; првенство
је резултат црквеног канонског уређења.
Универзална еклисиологија римоцентричног типа
посматра Цркву у терминима „целине” и „делова”,
при чему је локална црква „део” универзалног организма, која у Цркви учествује само преко своје припадности „целини”. Пошто је универзална Црква у
(римо)католичкој теологији схваћена као збир локалних
цркава, са структуром која подразумева постојање
онога што називамо светском Црквом, тада она мора
да има врховну и универзалну власт епископа Рима,
као светске главе. У универзалној (римо)католичкој
еклисиологији примат је по неопходности божански
установљена власт (Шмеман, 1989: 30‒31). Описана
еклисиологија Западне цркве заснива се на превасходности једнога у односу на мноштво и на превасходности суштине у односу на појединачно. Једна
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Црква да би постојала, мора да има помесне Цркве,
али поред свега тога, једна светска Црква претходи
у логичком смислу, а помесне Цркве су накнадне
у односу на једну Васељенску Цркву, закључује католичка еклисиологија (Зизјулас, 2001: 118, 119). Напротив, изворна хришћанска еклисиологија учи да
свака Црква представља потпуну католичанску Цркву,
представља читаво тело Христово, јер се појам Цркве
заснива на светој Евхаристији (Зизјулас, 2001: 94).
Како истиче Свети Кипријан Картагински, Петрова
столица присутна је у свакој помесној Цркви, а не
само у Римској цркви; светоотачко предање јасно
види Петрово прејемство у епископској служби. Разумевање саборности Цркве у оквиру (Римо)католичке
цркве, која је давно прекинула заједницу са Православном црквом, потпуно је различито од православног
схватања, а папски примат, универзалне претензије, и на Првом ватиканском сабору 1870. године
проглашена папска ex catedra непогрешивост или
незаблудивост (непреварљивост) у питањима вере
и морала, како воле да прецизирају католички теолози,
повећава дистанцу од Православне Цркве и од непрекинутог следа Живог Предања Цркве, у коме нема
места за јурисдикциону власт римског папе над
Васељенском Црквом.
Уосталом, од пада Западног Римског царства
римски патријарх постаје носилац световне власти
и покретач изградње државе (Шмеман, 1994: 223).
Средином 8. века Римска црква, која је већ од 4. века
имала царске приходе ‒ поклоне, легате и слично,
прерасла је у папску државу на територијама централне Италије, које је после ослобођења од Лангобарда
поклонио франачки краљ Пипин. Почетком 9. века,
после папиног крунисања Карла Великог, јасно су
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изражене теократске аспирације папа, тачније
папоцезаризам, који се огледа у наметању политичког
утицаја, јер су папе дале легитимитет Каролинзима.
На Западу је папство било старије од царства ‒ папа
Лав Трећи крунисао је Карла Великог, док је на Истоку
било обрнуто, јер је тамо постојало царско самодржавље.
Опште место католичких теолога јесте закључак да
су претензије царева у духовним стварима Цркву
на Истоку увеле у стање неслободе и цезаро-папизам,
док је, како они закључују, црквени развој на Западу
био исправан (Вирвол, 2013: 56‒57).
У стварности, слабост Карлових наследника
омогућила је папи Николи Првом (858‒867) да преузме
царске функције и влада Западом. Папе су поред
духовне власти имале и право инвеституре, дакле
право да постављају и свргавају цареве и да њихове
поданике ослободе верности царевима. Тако је у
вековима који су уследили, изгубљен есхатолошки
идеал Цркве у корист царства које је од овога света.
Западна црква се нашла у положају заробљеника
историје, а папство је постало чинилац раздора у
Цркви. Исток није схватао догматски смисао који
су папе уносиле у своје јурисдикционе претензије,
него је веровао да је реч искључиво о административном
првенству и властољубљу. Несхватање дубине разилажења са Римом у поимању и доживљају Цркве било
је на Истоку резултат „подржављења византијске
црквене свести” (Шмеман, 1994: 283, 285). Како је
у раду „Два завета” приметио Георгије Флоровски
Римска црква представља посветовњачено хришћанство, које има искривљено верско сазнање. Дух Јеванђеља заменио је дух ius civilisa, а Црква је схваћена
као централизована држава, чија је видљива гаранција
јединства ‒ административни папски примат. Римски
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папа проглашен је „намесником” Божијим, а они који
не опште са њим, „ван Цркве су” (Флоровски, 2005: 545).
После изложених еклисиолошких разматрања
вратимо се историји раног хришћанства на Балкану.
Провинција Илирик била је у саставу Западног Римског
Царства, и зато окренута Риму. Римски митрополит
рано је постигао да су епископи у Илирику, већином
романског порекла, постали викари тамошње Цркве.
Цар Грацијан 379. године укључује Источни Илирик
у састав Источног Римског Царства. У настојању да
буде одржана јурисдикција над том префектуром,
створен је солунски папски викаријат, као експозитура
папске власти на Балкану, па тамошњи архиепископ
као викар римске катедре има надлежност над великим
делом Балкана, прецизније над подручјима: Македоније, Азије, Тесалије, Епира, Крита, Дакије, Мезије,
Дарданије и Превалитане (изузимајући Далмацију).
На захтев епископа из Македоније цар Теодосије
Други 421. године издаје едикт о потчињавању
Источног Илирика Цариградској патријаршији,
али је он под притиском Рима и западног цара
Хонорија ускоро повучен; тако је подручје које је
правно припадало Цариградској патријаршији дошло
под јурисдикцију Рима.
Цар Јустинијан основао је 535. године Архиепископију Јустинијана Прима, на штету јурисдикције
Солунског папског викаријата; аутокефалност ове
Архиепископије признао је Пети васељенски сабор,
а архиепископ је имао права која су тада припадала
патријарсима. Јустинијана Прима обухватала је поред
обе Дакије, Горње Мезије, Дарданије, Македоније
Секунде, делова Паноније и покрајину Превалитану.
Тражећи подршку Рима, Јустинијан је 545. године
131. новелом ограничио аутокефалност Јустинијане
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приме, чиме је дошла под римску јурисдикцију. У
стварности, потчињеност Римској цркви била је само
номинална. Ова Новела постала је правна основа свих
спорова везаних са црквеном надлежности на Балкану.
Каснији покушаји Рима да црквено подреди Србију
и Бугарску сведоче о томе (Живковић, 2004: 39). Архиепископија Јустинијана Прима уништена је почетком
7. века, у време напада Авара и Словена, а њена територија је потпала под Солунски папски викаријат.
Деловањем овог Викаријата дуго је преовладао утицај
Рима у западном делу Балкана, али и у Грчкој и на
Криту.
Све епископије на подручју покрајине Далмације,
која се протезала од реке Раше у Истри до реке Маћа
на југу и реке Колубаре на истоку, дуго су биле под
јурисдикцијом Архиепископије у Салони, престоници
Илирика; овај град је престао да постоји пре 639.
године, због пустошења варварских племена. На Првом
црквеном сабору у Салони 530. године учествовали
су епископи: Задра, Раба, Сиска, Епидаура, Скрадина,
Наренте, Бистуе, Сарније и Мартаритане, а на Другом
сабору у истом граду 532/533. још и епископи: Сарсентерона, Лусрума и Мукара (Живковић, 2004: 42).
На тлу данашње Босне и Херцеговине познате су
епископије из тог времена: Бистуа Нова, Делминијум,
Бурнум, Мартар, Балоие, Сарсентерон, чија су се
средишта налазила на важним саобраћајницама.
Откривени су остаци касноантичких базилика на
простору од Бихаћа до Скелана на Дрини, највише
на западу и југозападу. Археолошки налази и топоними
показују јак утицај култова Светитеља са Истока:
Светог Стефана (заштитника Византије), Светог Трифуна,
Светих Сергија и Вагха, Светог Димитрија, Светог
Николаја, Светих Кузмана и Дамјана, Светог Власија
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Севастијског, који је стигао из византијских градова
у Далмацији. На тлу данашње Босне и Херцеговине
тада није било много урбаних центара, па се хришћанство
споро ширило међу домаћим сеоским становништвом,
управо као што се у ранијим вековима мало осећао
утицај римске културе у унутрашњости. Јачи утицај
хришћанства био је приметан на северу, у оним деловима Посавине који данас припадају Босни, о чему
сведочи велики број светитеља мученика у крајевима
уз реку Саву (Баслер, 1984: 318). Напомињемо да је
од 537. године, када је престала власт Гота, Далмација
под влашћу Византије. Почетком 7. века услед навале
варвара уништена је црквена мрежа у Далмацији
и Илирику, са изузетком приморских градова, из којих
је потекла обнова црквене организације и њено
ширење према Словенима насељенима у залеђу
(Живковић, 2004: 194).
Црквене прилике после досељења Словена
Цар Константин Порфирогенит пише средином
10. века у делу „De administrando imperio” да се прво
крштење досељених Словена (укључујући и Србе)
одиграло у време цара Ираклија (610‒641), у чије
време ова племена насељавају читаву провинцију
Далмацију. Од ових освајања поштеђени су само
утврђени приморски градови под византијском влашћу
‒ Задар, Сплит, Трогир, Дубровник и Котор, у које
је избегло романско становништво из залеђа. Како је
приметила Нада Милетић, постојање овог приобалног
појаса, који је у политичком и културном погледу
био византијски оријентисан, одиграло је изузетно
важну улогу у формирању и развоју словенизованог
залеђа (Милетић, 1984: 391).
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Према подацима Константина Порфирогенита,
на позив цара Ираклија дошли су латински свештеници
из приморских градова, који су крстили Србе и Хрвате,
па први покушаји христијанизације Словена у Далмацији и Западном Илирику припадају Византији у
сарадњи са Римом, али је овај процес у стварности
имао мало успеха; докази о успешној христијанизацији владајућих слојева код Срба односе се тек
на почетак 9. века. Са друге стране, археолошки
остаци бројних касноантичких базилика показују
да су оне напуштене крајем 6. и почетком 7. века
и да је дотадашња црквена структура у Илирику
сачувана само у приморју. Срби се насељавају на
територијама између Саве и Дунава на северу и Јадранског мора на југозападу као савезници Византије против
Авара, а ефективна византијска власт у унутрашњости
некадашње префектуре Илирик, коју су Словени
населили, није постојала; она је опстала само на
далматинској обали. Зато Ромеји, заузети ратовима
на Истоку, нису могли да се посвете изградњи црквене
организације, а Далмација је до краја 8. века остала
на периферији политичких збивања (Живковић, 2004:
59).
Значајна промена у црквеном животу уследила
је 732. године, када је иконоборачки цар Лав Исавријанац све византијске територије у Илирику, где
су се већ настанили Словени, подредио цариградском
патријарху. Поред Илирика, потчинио је и следеће
области: Македонију, Тесалију, Епир, Ахају, Крит,
Дакију, Мезију, Дарданију и Превалитану. Према
византијским изворима ова промена изазвана је
папином одлуком да цару ускрати црквене приходе
из Јужне Италије, а било ју је лако спровести, јер
је јерархија у већини одузетих покрајина била грчка.
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Од 732. па до 923. године, када цар Роман Лакапин
предаје јурисдикцију римском патријарху Јовану
Десетом, провинција Далмација ће бити изложена
јаким црквеним утицајима који су долазили са Истока.
Зато не изненађује да је Хумачка плоча, најстарији
пример словенске ћирилске писмености у Босни и
Херцеговини датирана у 10. или почетак 11. века,
настала на подручју западне Херцеговине, тада у
саставу Паганије, коју су знатно после суседних области
крстили византијски свештеници у време цара Василија
Првог (друга половина 9. века), везана са византијским кругом, о чему поред посвете, сведочи и ћирилско
писмо (уз неколико слова старе глагољице старог
округлог облика), донесено у ове крајеве преко словенских свештеника из Бугарске, Македоније или
Рашке (Милетић, 1984: 400). Хумачка плоча која је
по свом садржају ктиторски натпис, припадала је
древној цркви архангела Михаила, а узидана је у
католички клостер изграђен у 19. веку на Хумцу
код Љубушког. Како у раду „Хумачка плоча” истиче
Марко Вего, утицај са Истока појачан је у време када
је кнез Часлав (око 933 ‒ око 950) владао Босном,
а затим у време цара Самуила (976‒1014) који је
освојио Рашку, Босну, Зету, Травунију и Неретванску
Крајину. После победе цара Василија Другог над
Самуилом, тема Далмација поново је под византијском
влашћу, и преко ње је вршен јак политички и културни
утицај и на целокупну Хумску земљу, па чак и на
острво Брач, где је пронађена најстарија ћирилска
повеља из 1185. године. Тај континуитет народног
језика и писма задржали су Немањићи у западном
делу Хумске земље све до 1322. године, а прилике
се нису промениле ни када је бан Стефан Други
Котроманић владао овим подручјем. Зато у Хуму
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(укључујући и западни део) у Травунији није пронађен
ниједан латински споменик из средњег века, него
само ћирилски (Вего, 1980:103‒104).
Преднемањићки храмови грађени почетком другог
миленијума у Хуму такође показују јак византијски
утицај, као архитектонски комплекс Светог Петра
у пољу у Црнчу код Требиња, који су изградили бенедиктинци и црква Светог Михаила у Стону. Тако
је храм Светог Петра у пољу имао форму уписаног
крста, а храм Светог Павла имао је облик триконхоса,
што су доминантни типови византијске архитектуре
(Милетић, 1984, 404). Храм у Панику код Билеће,
са византијским фрескама и грчким сигнатурама из
средине 12. века, сведочи о јаком утицају византијске
културе, као и о континуитету хришћанства на том
простору (Поповић, 2014: 25, 27). Нада Милетић
закључује да су градитељи храмова у Босни и Хуму
радили под јаким утицајем реда Светог Василија и
реда Светог Бенедикта, који су као врсни градитељи,
клесари и сликари преносили своја занатска и ликовна
искуства из јужноиталских области, нарочито из
Апулије (Милетић, 1984: 405). Несумњиво је да се
у културном развоју Срба у Хуму и Босни сусрећу
источни и западни упливи. Како истиче Тибор Живковић Византија је у 9. веку преко теме Драч и теме
Далмација утицала на залеђе и српске кнежевине
‒ Захумље, Травунију, Дукљу и саму Србију (Живковић,
2006: 14). Ширење хришћанства у овим крајевима
било је средство да се међу новим византијским поданицима победи ратоборност и осигура њихова
оданост Царству (Оболенски, 1996: 75, 96).
Политички и културни препород Византије у
9. веку, који је почео после окончања иконоборачке
кризе, када је византијски утицај на западу Балкана
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ослабио промениће друштвене и црквене прилике,
укључујући и области насељене Србима. До 11. века
створено је 10 тема, приморских територијалних
области са властитом управом, војском и полицијом,
које су наследиле старе римске провинције.
Тема Далмација организована је између 868. и
878. године, са центром у Задру, са циљем спровођења
контроле словенских племена од Неретве до Скадарског језера и проширења утицаја на Хрватску
(Оболенски, 1996: 95). Укључивање словенских области
на Балкану у административно уређење тема праћено
је културним асимиловањем Словена, а то је подразумевало христијанизацију; на линији Солун‒Драч
овај процес је окончан до краја 10. века. Тако су тек
настале словенске државе трајно или привремено
уведене у орбиту византијске цивилизације (Оболенски, 1996: 100). На југу Балкана, у крајевима који
су били у саставу Ромејског царства, словенским
досељеницима наметнута је јелинизација, без права
на словенско богослужење.
У другој половини 9. века у Босну, Хум, Травунију
и Паганију (тада под надлежношћу Цариградске
патријаршије) стижу ученици равноапостолних
Кирила и Методија. Према Житију Светог Наума,
Методијеви ученици који су протерани из Моравске,
дошавши у Београд, отишли су на разне стране: у
Србију, Зету, Хум, Травунију, Далмацију и Хрватску,
а каснији словенски проповедници који су потекли
из Охридске школе Климента и Наума, наставили
су да шире јеванђељско дело Светих Кирила и Методија међу Јужним Словенима; по речима Димитрија
Оболенског, Климент је био један од најважнијих
градитеља византијског културног комонвелта
(Оболенски, 1991: 44).
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Захваљујући мудрости и визионарству Светог
цариградског патријарха Фотија који је Словенима
послао мисионаре ‒ солунску браћу Кирила и Методија не заступајући униформисану форму верског
живота, источно хришћанство привукло је већину
Словена. Истина, Западни Словени доћи ће ускоро
под римску доминацију, али традиција византијско-ромејске књижевности и културе није угашена. Из
Моравске и Паноније она је стигла међу Јужне Словене,
од Бугарске, Македоније и Рашке све до Босне, Хума,
Травуније, Паганије, Зете, Далмације и Хрватске.
То је био други, много успешнији период христијанизације Срба. Крштење Срба вероватно се одиграло
између 867. и 874. године. Тада је у Рашкој прихваћено
царско сизеренство, али није познато да ли је то
изазвало велике друштвене и политичке напетости
(Оболенски, 1996: 122). Ипак, јасно је да је христијанизација изазвала преобликовање идеје о кнежевској
власти и увођење владарске идеологије, што је био
додатни мотив за успостављање црквене организације (Живковић, 2004: 74, 84).
Према подацима Константина Порфирогенита,
цар Василије Први Македонац послао је Србима
свештенике из Цариграда. Тако су према речима
Димитрија Оболенског преко словенског богослужења
и књижевности Србија, Хум и Босна постали и остали
део византијског комонвелта; Кирило и Методије
створили су традицију која јe верска, књижевна и
интелектуална. Српски народ је изградивши сопствени
литургијски језик и културу добио пуноправно место
међу члановима свеопште породице хришћанских
народа (Оболенски, 1996: 400). И међу Хрватима у
приморју словенска литургија била је у оно време
ознака народне посебности. Својом словенском
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проповеди и просвећивањем, следбеници Светих
Кирила и Методија чврсто су утемељили хришћанство
и византијску културу у јужнословенским земљама,
што је био природан процес, истиче Георгије Острогорски (Острогорски, 1969: 233). Са друге стране,
словенско богослужење није се уклапало у процес
латинске унификације, оно је изазивало отпор Рима.
Наследници папе Јована Осмог (872‒882) забранили
су словенску литургију. Срби се окрећу ка Византији
и њеној култури; на ову оријентацију јако је утицала
школа словенске писмености и хришћанског образовања, коју су створили Свети Климент и Наум. Младе
словенске кнежевине чуваће словенску културу, а
подручје од Ниша до Хума и Дукље биће чврсто повезано са центрима словенске писмености на југу
Балкана. Ипак, романски утицаји из приморја били
су присутни и у следећим вековима.
У време кнеза Мутимира (око 854 ‒ 891), под чијом
влашћу је Босна, основана је Епископија у Рашкој
под Цариградском патријаршијом; у то време, 873.
године римски папа Јован Осми уплиће се у црквена
питања у Србији и пише кнезу Мутимиру, тражећи
од њега да Цркву стави под надлежност Панонске
архиепископије, као најисточније епархије под јурисдикцијом Рима и да се клони „некаконски постављених
епископа” и „лажних свештеника”, који црквени живот
воде по своме нахођењу. Ови „лажни свештеници”
могли су да буду само словенски свештеници. Црквени
центри у приморју: Задар, Сплит, Дубровник и Котор
тада нису подређени римском папи, него су још под
јурисдикцијом Цариградске патријаршије, а Мутимир
је под византијским утицајем и византијску политику
следи и у црквеним питањима (Живковић, 2006: 28).
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Јасно је да је седамдесетих година 9. века дошло
до појачаног византијског присуства на ширем простору Балканског полуострва. Црквени сукоби и
јурисдикциони спорови Рима и Цариграда у време
патријарха Фотија омогућили су Византији цара
Василија Првог да несметано шири црквени утицај
и христијанизацију према српским кнежевинама
(Живковић, 2004: 163). Словенска литургија била
је оруђе свих мисионарских подухвата у Фотијево доба
међу јужним, западним и источним Словенима
(Оболенски, 1996: 182). Борис Нилевић закључује да
будући да је до овог таласа христијанизације Срба
дошло у време када је Босна била део Србије, најранија хришћанска организација била је заједничка
(Нилевић, 1990: 20). Ипак, процес христијанизације
првобитне Босне слабије је познат него ширење
хришћанства на суседним подручјима. Истовремено,
чин примања хришћанства имао је и политичку
димензију, следећи схватање да власт византијског
цара потиче од Бога, и да, пошто је он трајно на челу
хришћанских владара, има право да поставља владаре другим народима. Хришћанска држава имала
је у средњем веку значење међународно признате
државе (Живковић, 2004: 80). У време кнеза Часлава
Клонимировића (око 933 ‒ 943), тј. под његовом
влашћу, уједињене су Србија, Зета, Хум, Травунија,
Босна и Неретва и у њима преовладава словенско
богослужење.
Kада се у другој половини 10. века, после Часлављеве смрти Босна одвојила, почело је црквено
одвајање, па се за јурисдикцију боре епархије у Сплиту,
Дубровнику и Бару (Нилевић, 1990: 20). Познато је
да је Босна од 1067. године била под јурисдикцијом
Барске архиепископије. Крајем 12. века босански
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епископ постаје суфраган дубровачког архиепископа,
а Епископија се од своје метрополе разликује по
свештенству и по обреду; свештеници и епископи
имају словенско православно богослужење и народна
имена, за једног епископа који је дошао на хиротонију
у Дубровник записано је да не зна латински језик.
Монаштво у Босни такође је било православно; чини
се да се дубровачки архиепископи нису трудили да
измене тамошње прилике, било им је довољно да
приме заклетву и да сачувају своју јурисдикцију
(Нилевић, 1990: 21).
Како примећује Тибор Живковић, историјска наука
данас не располаже новооткривеним историјским
изворима који би боље осветлили питање најраније
црквене организације код Срба, али анализа раније
објављених извора и пажљива употреба података
из области археологије и филологије дају одређену
слику о прихватању хришћанства и почецима црквене
организације (Живковић, 2004: 20). Христијанизација
Срба био је процес који се дуго одвијао из различитих
праваца, и са честим прекидима; граница између
Источне и Западне цркве пролазила је преко подручја
насељених Србима. Тибор Живковић истиче да Константин Порфирогенит преноси доста верне вести
о крштењу Срба и Хрвата (свакако тачније о Србима)
у време њиховог досељења у седмом веку, које је дошло
из далматинских градова, са чиме су у сагласности
подаци из папских писама тога времена (Живковић,
2004: 78). Хришћанство тада није имало јачи уплив
на следеће генерације досељеника, нити је подстакло
крупније промене у друштвеној структури; оно је било
усмерено само на горњи владарски слој. Досељено
словенско становништво живело је у патријархалном
уређењу и племенској демократији, удаљено од грчких
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и латинских центара, чију културу нису прихватали.
За њих примање хришћанства са грчким или латинским
богослужењем није било привлачно.
Забрањујући словенску литургију и анатемишући
Методија и његово православно учење, папа Стефан
Осми (939‒942) учинио је да се већина Словена
насељених у Илирику удаље од латинског Запада,
и то на простору где су се вековима прожимали и
сукобљавали Исток и Запад. Крајем 9. века, када је
христијанизација Срба била много успешније спроведена него у доба цара Ираклија, њихове територије
потпадале су под две црквене области тада још јединственог хришћанства: под Сплитску архиепископију
(која је владала подручјима старе Далмације Салонитане) и Драчку архиепископију (под чијом влашћу
је била стара Превалитана), али тачне границе ових
архиепископија у залеђу нису познате (Слијепчевић,
1978: 50).
(Наставак у сљедећем броју)
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Јерусалим је светилиште Медитерана. Можемо
га обићи као туристи, али и као ходочасници. Да
Христос није васкрсао, узалуд би била вјера наша,
каже апостол Павле. Но да ли су развојем науке
потребе за Богом постале мање? Није ли се, у наше
вријеме, технологија управо теологизовала?
Пазимо...
Године 1966. астроном Карл Саган обнародовао
је кључни критеријум за постојање ванземаљског
живота: мора да постоји планета оптимално удаљена
од звијезде, као што је Земља од Сунца. С обзиром
да у васиони има око октилион планета (јединица
са 24 нуле), тада би септилион (21 нула) планета било
погодно за живот. Рачуница је показивала изузетне
шансе за успјех да се пронађу космичке комшије,
па се 60-их активирао сет скупих државних пројеката
‒ пише Ерик Метаксис у тексту „Наука све уверенија,
Бог постоји” (извор: Факти) ‒ да би се откриле ванземаљске цивилизације.
Ипак, године су пролазиле, а мрежа радио-телескопа само је ослушкивала мукло ћутање васионе.
Људски је ум схватио како је за живот потребно више
параметара од Сагановог. Број планета погодних за
живот почео је брзински да опада, до свега неколико
хиљада, а број параметара рапидно да расте.
Данас параметара има преко 200: потенцијално
насељена планета мора да одговара сваком појединачно
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‒ иначе ништа од одрживог система на коме постоји
живот. Рецимо: кад поред нас не би било у драм
подешеног Јупитера са силном гравитацијом, убила
би нас киша метеорита. А ми не само да постојимо,
каже Метаксис, него и свједочимо о постојању. Да
ли је идеална подударност ексклузивних параметара
уопште могућа ‒ случајно?
Филигранска подешавања за живот на Земљи
ништа су у поређењу с подешавањима за постојање
саме васионе. За мање од милионитог дијела секунде
послије Великог праска успостављене су вриједности
четирију узајамних интеракција ‒ јаке и слабе атомске,
електромагнетне и гравитационе. Када би се ма шта
у том савршеном односу промијенило, васиона не
би могла да постоји. Када би се, нпр. однос између
електромагнетне и гравитационе интеракције промијенио и за незнатни дио незнатног дијела процента,
могли бисмо само да уздишемо, јер то изнад нас не
би било исто небо, јер га не би било. Нити би било
нас.
Множењем једног јединог параметра с осталим,
шансе за постојањем живота на планети смањују се
не геометријском, него астрономском прогресијом.
Испада да је аргумент по коме се живот „напросто
десио” у супротности са здравим разумом. Може ли
бити да смо динар бацили 10 квинтилиона пута и да
смо сваки пут добили „главу”?
Научне чињенице указују да се супер-интелигенција само игра физиком, хемијом, биологијом...
По физичару и теоретичару Полу Дејвису, доказ
за рационални план је задивљујући. Оксфордски
професор Џон Ленокс казује да што више сазнајемо
о васиони, хипотеза о постојању Творца као узрока
нашег постојања бива све убједљивија.
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Ја мислим да се мисао о Богу зачела пред великом
пучином или усред пустиње, јер се само тамо могла
стећи идеја о неизмерном и вечном ‒ каже Дучић.
И додаје: ‒ Зато људима рођеним поред мора пучина
изазива само бесну љубав за живот.
Стога, ако и нисам доказао да Бог дебото постоји,
потказао сам своје обално постојање, кад и чињеницу да су услови за то били математички готово
равни нули.
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АВЕТИЊСКИ ПРИЗОРИ ИЗ ПОЗОРИШТА СЕНКИ
ЗДРАВКА МИЋАНОВИЋА
Једно од најинспиративнијих дела чувеног писца
и нобеловца Иве Андрића свакако је Проклета авлија.
Дело у коме аутор описује живот заточеника у озлоглашеном истанбулском затвору, месту оваплоћења
најдубљих људских стрепњи и патњи. Свако ко доспе
у Проклету авлију (па макар био и неправедно осуђен),
преиспитаће своје поступке, а вероватно и препознати почињене грехе. Због њих ће, као и сви људи
лишени слободе, испаштати. Чини се да ова универзална прича о људској трагедији представља
Андрићево виђење и критику друштва и његове
средине. Велики писац своја запажања мудро преноси
у (готово рајски конципиран) Истанбул на чијој
периферији креира антагонистички (паклени) свет
познат као Депосито. Наведени Андрићев концепт
измештања теме и њене контекстуализације у један
паралелни простор егзистенције упућује нас на
цртеже Здравка Мићановића. Овај циклус цртежа
и дословно је физички интегрисан у наведено дело
чинећи једну специфичну тему Мићановићеве илустрације. По казивању уметника илустрације нису
у свом изворном облику замишљене као дијалог са
Андрићевим делом. Наиме, ове ликовне варијације
изведене су у маниру тзв. аутоматизма пре двадесетак година, пре него што је уопште и постојала
идеја да се уведу у чувени Андрићев спис и развије
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њихов дијалошки однос. Потоњом селекцијом Мићановић је цртеже поделио, пратећи поглавља књиге,
у десет Целина које су коначно, идејно и физички,
доведене на релацијску раван текст ‒ ликовни прилог.
Може се рећи да је овим поступком уобличена и једна
нетрадиционална музејска поставка. У њој се Андрићево
дело, како наводи Растко Ћирић, посматра као артефакт, при чему је тај предмет наново музеализован
кроз цртеже Здравка Мићановића. У овом стваралачком поступку остварена је слојевита комуникација
између самих цртежа и текста, а као њен резултат
омогућена је специфична визуализација Андрићевог
дела и контекстуализација надреалних цртежа Здравка
Мићановића.
Пролог ‒ Простор
И све то изгледа као свежа рана у општој белини
која се протеже у недоглед…
Проклета авлија подсећа на мучне призоре живота
у једном затвореном систему. Њени заточеници у
даљини назиру блиске, а опет далеке беле обрисе
Истанбула. Један вид њихове казне јесте и посматрање
овог дивног призора, а затим враћање у мрачну тескобу
тамнице. Стања антропоморфних бића у Мићановићевим цртежима левитирају у једном готово недефинисаном и празном простору. Страх од празног
простора потиснут је страхом од пропадања. Зато се
та раздешена бића константно сучељавају, а њихове
контуре преплићу у борби за сопствену позицију,
баш као да су осуђена на само један мали сегмент
овог пространства које се протеже у недоглед. Својим
концептом дијалошког тока цртежа са Андрићевим
текстом Мићановић креира својеврсну позорницу.
На тој позорници сценографију чини текст књиге,
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а на просценијуму промичу аветињске фигуре,
постајући прави актери овог гротескног позоришта
сенки (из којег је Андрић и дао име једном од главних
ликова у књизи).
I Буђење
Када сване дан, здравом и чистом човеку бива нешто
лакше. Само мало лакше.
Ноћи у Проклетој авлији су најтеже. Ноћ која
слободном човеку окрепљује дух, заточенику представља терет док удише нездрав и тежак ћелијски
ваздух. Буђење са собом носи и наду, наду за избављењем. Међутим, сваким новим даном заточеник се
нужно и без своје воље мења, чак се и његов лик
физички трансформише, а он постаје старији (и болеснији) пред неминовношћу да се преобрази у део
Авлије коју презире. У Буђењима Здравка Мићановића
изражени су бол и безнађе његових актера док пролазе
кроз овај процес болних промена. У појединим ситуацијама они су приказани као помирени са судбином,
готово равнодушно, док на другима видимо њихова
сабласна и узнемирујућа психотична стања.
II Лица
Били су брижни и уплашени али се на њиховим
лицима није ни то видело. Ништа.
Живети у Проклетој авлији, значи временом
преузети једну од улога са сценским приказима Пакла.
Авлија ће заточеника обликовати према своме калупу.
Временом ће свако преузети маску за унапред одређену улогу. А то је заправо преображај у безлично
створење блиско најнижим нагонима и подложно
манипулацији. Мићановићеви чудни људи асоцирају
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на такве креатуре. Они су приказани без јасних контура
лица и карактерних особина, а поједини делови тела
(најчешће главе) су пренаглашени, чиме наведене
специфичности представљених ликова постају још
експресивније.
III Жудња
Није му се ни пружила прилика да постане мученик.
Проклета авлија не прихвата мученике. Јер, бити
мученик значи бити невин, а ипак страдати. То није
тачка на којој се утврђује разлика између жртве и
крвника. У Авлији су сви криви. Занимљиви су призори
у којима аутор ове сподобе представља у положајима
који асоцирају на страдање, али без романтичарског
контекста жртве како се приказује у хришћанској
иконографији. Тако, на једној динамичној композицији
група фигура стреми ка неухватљивом циљу, као у
надахнутом религијском заносу. Ипак, са друге стране
нема одговора нити повратне реакције.
IV Понављање
А сутрадан он је опет долазио, већ у рано јутро као
на исповест.
Када време у Проклетој авлији узме свој данак,
и када дани постану исти онда мисли постају највећи
човеков непријатељ. Пјешчани сат Здравка Мићановића подсетио је на комплексну каравађовску
композицију на којој су сви актери синтетисани у
један сценографски вртлог, метафорички приказ
времена. Међутим, овај вртлог времена не носи
позитивне конотације. Он присваја и поробљава, а
заточене фигуре као да звекећу својим оковима,
псујући бесно гвожђе и оног ко је ланце изумео.
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Лица која се умножавају једнако нас подсећају на
људску патњу у утопијском сукобу са временом и
неправдама.
V Изгнаник
Човек кратког века, зле среће и погрешног првог
корака, човек чије тежње стално иду мимо онога
што треба и изнад онога што се може.
Долазак у Депосито персонификује изгнанство
из реалног света. Да ли је то изгнанство уследило
због човекове зле среће или погрешне тежње битно
је само у почетку, док изгнаник још увек верује у своју
невиност. Као каква болест, временом се у њему рађа
сумња и доводи све у питање, па чак и поступке који
су раније изгледали посве нормално. На једном од
ових Аутсајдера болна је промена израза лица, као
симптома духовне трансформације. Тело без воље
и свести.
VI Додир
Постоје два света, између којих нема и не може
бити ни правог додира ни могућности споразума,
два страшна света осуђена на вечити рат у хиљаду
облика.
То су Истанбул и Проклета авлија, Рај и Пакао.
Две неспојиве супротности, крајње утопије на којима
Андрић инсистира. Додир Здравка Мићановића чини
управо супротно. Он спаја два паралелна света, њихове
просторе и значења. Експеримент примарно оснажен
експресијом и немиром цртачких контура. Коначно,
из тог процеса као крајњи резултат настала је ова
мићановићевска музејска поставка, надреално обојена
катарза.
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VII Стварање
Стварао се нов, ноћни свет и у њему су стали да
се јављају ситни, нестварни гласови и блесци од игре
слуха и вида у тами и несаници.
Очи заточеника се временом навикавају на мрак
у тамници. У њему постепено откривају један до тада
непознат свет (који их нажалост најчешће вуче у
понор и лудило). Чак се и у моралном паду налази
снага и потреба за даљим стварањем, па макар то
била и кошмарна креација. Један од Мићановићевих
приказа кошмара близак је Микеланђеловој фресци
Стварање Адама. Динамична композиција и експресивни цртачки потези наговештавају да ова узнемиреност потиче из хаоса и ништавила. Може се
рећи да присуствујемо стваралачком чину који не
стреми ка коначном складу и лепоти, већ настоји
да остане аутентично неуређен.
VIII Вртлог
А осјећам како Авлија као водени вртлог вуче човјека
на неко тамно дно.
Из Авлије се не може побећи јер она и није стварно
место. Ко једном доспе овде остаје заувек њен роб,
а Авлија наставља да живи сама за себе са стотину
промена и увек иста. Мићановићеве Комплексне
композиције дочаравају ову трагичну димензију
Андрићевог дела. Просторна структура добија примат,
она условљава распоред актера егзистирајући у
заједничком простору. Тешко је уочити да ли је
интеракција фигура та која креира ове узбудљиве
структуре или су фигуре те које се рађају из недефинисаног простора који (као да) се константно мења.
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Да ли је ово Крај?
И ту је крај. Нема више ничег.
Записао је Иво Андрић ове речи на крају своје
Проклете авлије. Међутим, универзална порука о
трагизму људске егзистенције, коју носи његово дело
(и која је увек актуелна), омогућила је да се оно поново
открива, даље интерпретира и контекстуализује.
Изложба радова Здравка Мићановића представља
несвакидашњи пример синтезе литерарног дела и
визуелних предложака јер, као што је наведено, они
нису настали као дословне илустрације текста. Самим
тим, била је потребна и једна доза храбрости и вере
у сопствени рад да би се овакав концепт реализовао.
Мићановићеви цртежи су непредвидљив водич кроз
суморну позорницу Проклете Авлије и животе њених
заточеника, али је исто тако и Андрићева Авлија
постала својеврсни кључ за даље тумачење Мићановићевих радова.
Алхемичарским подвигом отворен је зачарани
круг коме се заиста не назире крај.
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Драгана Вуковић
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЛИКОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
У СВЕТЛУ ИДЕЈЕ ОСЛОБАЂАЊА АПСТРАКТНОГ
МИШЉЕЊА
Историја идеје ликовног образовања показује, у
највећој мери, исте развојне тенденције као и историја
образовања, уопште узевши; испрва уско профилисаног,
па потом професионалног циља, затим васпитно-хуманистичког, преко елитистичког, па све до актуелног, демократског захтева да образовање постане
доступно свима. Активност на ликовном подручју
доноси и свестрано васпитање личности. Ослободити
и афирмисати сваку личност у њеним тежњама и
потребама значи истовремено јој обезбедити животну
улогу. „Знати добро видети ‒ у свјетовима природе,
човјека и умјетности ‒ и знати добро читати, то су
двије велике мете, којима треба да тежи васпитање
у кући, као и у школи. Кад дијете то умије, скоро све
друго само може да научи”1 ‒ правилно закључује
Елен Кеј. У систему социјалних друштвених односа
човек треба да буде активан стваралац материјалних
и духовних вредности, свестрано развијена стваралачка личност у којој се сједињује знање, широк поглед
на свет, инвентивност и исправни критеријуми основних
друштвених моралних и естетских вредности, са стваралачким способностима. Идеал свестрано развијене
1

Елен Кеј, О васпитању дјетета код куће, Геца Кон, Београд,
1919, стр. 65.
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личности имплицира свестрану активност, која је
услов испољавања човека у његовој целовитости,
а такође и услов хуманизације људског живота,
друштвених односа и укупног прогреса друштва.
„Чињеница је да човек у животу тежи да ангажује
и своје емоционално биће, да тежи оплемењивању
и украшавању средине према степену свог развитка
и нивоу свог укуса, а да све ове активности привидно
немају рационално и економско оправдање. Смисао
ове човекове активности лежи у чињеници што се он,
узбуђујући се приликом посматрања естетских појава,
пуније и на посебан начин ангажује као биће пре него
што то бива у делатностима које се равномерно и
уједначено понављају, какве су већином све професионалне делатности. Природном изменом оваквих
активности човек успоставља равнотежу у свом духу
и враћа психичку свежину, изгубљену енергију и
животни оптимизам.”2 Ове Карлаварисове речи говоре
о значају који уметност има за друштво. Уметност
се развија упоредо са друштвом и представља један
облик друштвене свести. Полазећи од општих и појединачних циљева у друштву, могуће је формулисати
циљеве у образовању; у овом случају, конкретно,
циљеве наставе ликовне културе.
Почеци организованог ликовног васпитања јављају
се већ у старом Египту, где се ликовно образовање
негује у затвореним, свештеничким круговима.
У античкој Грчкој, потом, законом је било забрањено да се робови баве лепим уметностима, дочим
је потомство владајуће класе уживало привилегију
2

Богомил Карлаварис, Нова концепција ликовног васпитања,
Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије, Београд, 1960, стр. 7.
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развоја естетских способности. Према Аристотеловом
схватању, уметност преноси природну и људску стварност, али не само оно што је појединачно, већ и оно
што се сматра општим. Уметност није, и не треба
да буде, слика објективног света, каже Аристотел,
она треба да прикаже оно што је боље и истинитије
од визуелне стварности, треба да прикаже оно што
је „узорно”. Цитирајући Пејовића, Узелац пише: „У
Аристотеловом мишљењу, где налазимо једну теорију
уметничке производње, при чему је уметничко
обликовање (poiesis) једно особито произвођење,
произвођење не онога што је већ произведено, него
произвођење самога произвођења.”3 Уметност је
спознаја и припрема за филозофију, а радост изазова
произилази из препознавања и доживљавања. Већ
у овој тези се запажа да се ликовна уметност и спознаја повезују. Аристотелова теорија о уметности
значајно је утицала на развитак ликовних, естетичких
и педагошких теорија епоха које потом следе.
Почеци организоване наставе ликовног образовања сежу у време цара Августа, у Рим, у време
када се формира учитељско особље за васпитање
и образовање архитеката. Организују се школе за
младиће од осамнаест година, при чему су посебан
статус уживали педагози сликарства.
Стваралаштво средњег века уметност разумева
као знање и акцију, истовремено. Уметник не третира
оно што види, него оно што је као догму (орос) живота
поставила теологија. Веровало се да се уметност да
научити, те су у ту сврху писани бројни трактати и
приручници са практичним подукама из уметности.
3

Милан Узелац, Естетика, Академија уметности, Нови Сад,
1999, стр. 26.
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Ликовно васпитање и образовање тога доба у потпуности следују хришћанском идеалу; највиша лепота
јесте она духовна, а препознаје се у врлини. Естетичко
је неодвојиво од моралног (што ће рећи ‒ религиозног)
и, са тим у сагласју, у служби је морала и духовности.
Хуманизам и ренесанса за идеал филозофа и
педагога постављају „слободну личност”, у целости
окренуту овоземаљском животу. Нова схватања о
човеку изражавају се у тежњи за усаглашеношћу
његових психичких способности са онима телесним.
Радионица једног ренесансног мајстора први је покушај
увођења наставе цртања у световном облику. На
цртежу се заснива темељ ликовно-занатског образовања. Леонардо да Винчи 1582. године пише свој
гласовити „Трактат о сликарству”, изграђује кодекс
и утврђује систем наставе цртања. Леонардо поставља
упит: „Чему треба да је сличан сликарев ум?” ‒ и даје
следећи одговор: „Сликарев ум треба да је сличан
огледалу које се увек мења у боју оне ствари која
стоји према њему и испуњава се са онолико ликова
колико има ствари које се према њему налазе. Дакле,
знај, сликару, да нећеш моћи бити добар ако ниси
универзални мајстор и не преносиш са својом уметношћу све врсте облика које ствара природа, а које нећеш
знати да направиш ако их не видиш и не урежеш у
памети.”4 Стендал је, говорећи о Леонарду, приметио
да је он „можда први осетио онај део уметности који
није заснован на допадљивости”.
У шеснаестом веку настају и прве школе за
ликовну обуку, које носе назив академије. Владајући
сталежи присвојили су право на лепоту природе и
уметности и као носиоци друштвене моћи осигуравају
4

Леонардо да Винчи, Трактат о сликарству, БИГЗ, Београд,
1990, стр. 31.
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за себе образовање које ће омогућити уживање у истима.
Одатле и елитистичка концепција уметничког образовања. У том се периоду јавља и схватање о даровитом
појединцу, тако да цртање као школски предмет
још дуго није заступљен у школским програмима
који би обухватили сву децу.
Јачање грађанске класе и развој педагошке мисли
утицали су на то да се приликом развоја младе личности цртању придаје велика пажња. Коменски
верује да је цртање основа и темељ за читаву ликовну
уметност, као што је костур основа читавом телу.
Песталоци је међу првима увео цртање у школу.
Сматрао је, врло визионарски, да васпитавати значи
развијати „ум, срце и руку”. По њему цртање доприноси развоју руке, као и способностима посматрања,
мишљења и развијања широких потенцијала маште.
У сагласју са Песталоцијем, свакако, је и Русоово
промишљање да је за правилан развој детета важно
увежбавање чула и мишића руку.
Један од најзначајнијих прилога расправи о улози
естетског васпитања дао је немачки књижевник
Фридрих Шилер. Он неограничено и безрезервно
верује у естетско васпитање које је оно једино које
може човека „учинити слободним”. „Уметност је кћер
слободе и њу ће одређивати нужност духова, а не
потребе материје.”5 Његове идеје нису значајно
одјекнуле у његовом времену, када је Европа улазила
у еру индустријске експанзије, те је тадашњи васпитни
идеал стајао у потпуној супротности са Шилеровим
идеалом. Њихова резонантност је одјекнула у временима која су долазила. Шилер сматра да је нужно
усагласити човеков рацио и његове инстинкте, како
5

Ф. Шилер, Писма о естетском васпитању човека, у: О лепом,
Култура, Београд, 1967, стр. 120.
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би, у коначници, постао слободним бићем. То се дȃ
постићи једино естетичким васпитањем и образовањем,
тврдио је овај грандиозни, хиперсензибилни мислилац.
Ликовно васпитање се у првој половини деветнаестог
века уводи у школе као предмет цртање и надаље
пролази кроз неколико транзиционих фаза.
Прва фаза. Техничко-имитативна. Од почетка
деветнаестог века до око 1875. године. Ово учење
је било засновано на механичко-имитативној концепцији која за основу има стимографску методу.
Мада је та метода обезбеђивала добре резултате код
ученика, по својој природи механичка и неликовна
(у основи), убијала је иницијативу и није развијала
дете ‒ ни у психичком, ни у естетском погледу. Касније
је, чак, утврђена и њена штетност по вид. Поред ове
методе, у том раздобљу се користила и метода прецртавања са узора, геометријска метода и тзв. шематска
метода. Циљ цртања је био у вештом и посве прецизном
прецртавању, а само цртање ‒ у функцији и служби
мануфактурне производње.
Друга фаза. Покрет за уметничко васпитање.
Од 1875. до 1905. године. Под девизом „уметност у
свему ‒ уметност за све”, јавља се као недвосмислена
реакција на дотадашњи систем обуке у цртању који
је практикован у Енглеској. Утицај уметности на наставу
није могао изостати, те се покрет пренео на педагошки
план, нарочито у Немачкој. Ту је деловао под унеколико другачијом девизом: „Васпитање помоћу уметности и за уметност”. Отпор према пасивном, механичком
прецртавању и извесни покушаји уношења уметничке
слике у школе, вероватно се јављају под утицајем
реализма, као актуелне стилске формације, у европској уметности. То потврђује чињеница да је ово
схватање у настави настојало да се претежно црта
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по природи и по моделима, онако како се то и данас
чини у уметничким школама са естетским идеалом
академског реализма, а који је у оно време фигурирао
као званична уметност. Овај покрет није уважавао
индивидуалан психо-физички и ликовни развој, перципирање и спонтано изражавање деце.
Трећа фаза. Психолошка фаза. Од око 1905. до
око 1930. године. На прелазу у двадесети век развој
психологије је утицао на даљи полет у педагошким
наукама. Шведски психолог Елен Кеј, 1900. године,
у сам освит двадесетог века, пише књигу „Век детета”
која за једно од својих основних начела има став да
се у васпитању, изнад свега, мора поштовати личност
детета. Кејова је прихватила основна Русоова правила
о васпитању деце: слободан природни развој, спонтаност у развоју, индивидуалан приступ детету, став
да је у сваком детету природа усадила клицу доброг,
те да васпитањем то ваља развијати, односно ‒ тај
потенцијал треба пустити да се развија сам по себи.
Но, Елен Кеј је даље надградила (и оптеретила) идеју
Русоовог натурализма еволуционизмом Чарлса
Дарвина.
Посебан значај за утемељење „психолошке педагогије”, која треба да буде усредсређена на проучавање
детета, има психологија. Под снажним утицајем психологије, нових теоријских усмерења у педагогији,
те модерних ликовних стремљења, тадашња настава
раскида са дотадашњом уметничком традицијом.
Психолошку фазу карактерише уважавање специфичности развитка и потребе деце да се слободно
изражавају, без наметнутих академских правила,
да буду активна и сама стичу знања. У Немачкој
се јавља педагошки покрет назван „радна школа”.
Он има веома широк круг присталица, на челу са
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истакнутим педагогом Г. Кершенштајнером. Кершенштајнер, као представник културне и духовно-научне
педагогије и државно-грађанског васпитања, под
утицајем Х. Песталоција и Џ. Дјуиа изграђује идеју
о школи која у праксу уводи ручни рад као неопходну
мануелну делатност ученика. Године 1905. Кершенштајнер пише дело „Развитак дара за цртање” и у
њему утврђује психолошке законитости ликовног
стваралаштва деце. Законитости до којих је дошао
засноване су на проучавању тридесетак хиљада дечијих
цртежа. Основни недостатак његових теорија је то
што није придавао пажњу ликовној вредности дечијег
изражавања. Он је ликовни израз детета посматрао,
искључиво, као инструмент „радног” васпитања и
образовања.
Напредни педагози тог времена увиђају велику
важност активности у општем развитку детета. Отуда
потиче и назив „активна школа” који се везује за
швајцарског психолога, социолога и педагога Адолфа
Феријера. Активност у школи, у целокупном раду
школе која полази од интересовања ученика, обухвата
телесну и мануелну активност. Циљ те активности
није стицање мануелних вештина (као у случају
„радне школе”), већ то да она мора бити у функцији
развоја духа. Активност је у том случају средство,
а не циљ и она има значајан распон од илустративне
и уметничке, до, дакле, мануелне делатности. Феријер
сматра да свако дете поседује одређена урођена
интересовања, која имају своју биолошку основу и
мењају се, надаље, из фазе у фазу. Он каже: „Од прве
до треће године то су чулна, од треће до шесте
прикривена, од седме до девете године специјална,
од десете до дванаесте једноставна апстрактна и од
шеснаесте до осамнаесте године сложена апстрактна
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интересовања.” Следећи тај низ, Феријер закључује
да мисаона активност јесте највиши облик човекове
активности.
Италијански представник „активне школе” је
Марија Монтесори, угледни лекар и педагог. Она
сматра да, уз савладавање основних умећа и навика
писања, читања, рачунања, важан задатак школе
мора бити и „научити децу како се црта”. Притом,
Монтесоријева значајан нагласак ставља на развој
сензорне осетљивости, на способност проматрања,
те на важност естетички обликоване околине и њене
уклопљености у природно окружење. За такво васпитање осмислила је и припремила посебно обликован
дидактички материјал и играчке.
У Белгији, Декроли Овид, психијатар, психолог
и педагог, заступник биолошко-педагошко-психолошке (индивидуалне) концепције школе и наставе,
развија идеју да школа мора бити средина која
подстиче развој детета. Основна девиза у његовој
доктрини је „школа за живот путем живота”.
Најутицајнији, и свакако најпознатији, педагог
двадесетог века, амерички филозоф, логичар, психолог и педагог Џон Дјуи, заступа становиште да је
смисао образовања у томе да помогне сваком појединцу
да достигне свој индивидуални потенцијал. Зато школа,
сматра он, са једне стране треба да обликује услове
за стицање индивидуалног искуства сваком ученику,
а са друге стране треба да креира услове да се ученик
као појединац, решавајући реалне животне ситуације,
прилагођава заједници у којој живи. У сржи његовог
погледа на образовање налази се идеја учења из
искуства.
Међутим, у свим поменутим васпитним системима
у којима је цртање добило значајно место, још увек
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се не поставља јасно циљ ове дечије активности. Томе
је вероватно допринела и извесна дезоријентација у
естетици и у уметничкој пракси.
Четврта фаза. Педагошка фаза. Од око 1930.
до 1960. године. Развија се под утицајем Баухауса,
немачког уметничког института у Вајмару. Многи
значајни сликари и уметници од утицаја радили су
као наставници у овој школи (између осталих и Кандински, Итен, Шлемер и Кле). Баухаус је отворио ново
поглавље у историји модерних уметности и извршио
знатан утицај на осавремењивање наставе ликовног
образовања свог времена. У настави уметничког
образовања, Баухаус за циљ естетског васпитања
поставља неколико приоритета: пробудити у детету
његове телесне и духовне снаге, развити мотивацију,
богатити фантазију и подстицати га на размишљање.
Тежио је, уистину, синтези духовно-уметничког и
практично-занатског образовања. Уз Баухаус, развоју
ове фазе је допринела и незаобилазна књига Херберта
Рида „Васпитање помоћу уметности”. Књига је
објављена 1945. године. По Ридовој теорији, у настави
цртања се прихватају поступци цртања на једном
вишем нивоу и негује се тенденција учења ликовног
језика. Он је истицао да се учењем путем ликовне
активности директно утиче на многе друге способности.
Пета фаза. Социолошка фаза. Од око 1960. до
око 1990. године. Након Другог светског рата покрет
за ликовно васпитање добија нови унутрашњи елан,
нарочито у земљама са грађанским уређењем. Сврха
оваквих тежњи у тим земљама је да се педагошким
радом усвајају вредности грађанске цивилизације,
те да се слободно време којим располажу грађани
ангажује на таквим садржајима. Садржај и основна
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начела социолошке фазе налазимо у Унесковој
Декларацији, донесеној у Женеви, 1955. године, о чему
Гргурићева и Јакубин говоре у свом „Визуално-ликовном
одгоју и образовању”. „На Конференцији је утврђено
стање наставе ликовних умјетности у свијету и донесени
су сљедећи ставови и препоруке:
‒ Настава ликовних умјетности својим утјецајем
на различите активности дјетета има велику одгојну
вриједност на естетичком, интелектуалном и моралном плану, а ликовни педагог важну улогу у психичком
развитку дјетета и за откривање његових умјетничких
способности;
‒ знања и техничке способности стечене у настави
ликовне умјетности могу користити како у студију
и изобразби сваке професије, тако и у развитку интелигенције, осјећаја за лијепо у природи и животу,
у производним активностима и у умјетности;
‒ ликовна умјетност је неоспорно значајна у
развитку личности, она је важно средство за упознавање и продубљивање знања о стварности;
‒ умножавање слике фотографијом, тиском,
филмом, телевизијом, представља елемент напретка
једнако битан колико је некад било откриће тиска.
Особито је значајно да визуални одгој дјетета буде
што потпунији ради усмјеравања развитка његове
интелигенције и формирања укуса, чувајући у потпуности његову осјетљивост од вулгаризације и ружноће;
‒ ликовне умјетности, као и све остале умјетности,
могу бити средством споразумијевања и уједињавања међу народима.”6

6

Н. Гргурић, М. Јакубин, Визуално-ликовни одгој и образовање,
Educa, Загреб,1996, стр. 18.
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Године 1971. генерални директор Унеска
именује „Међународну комисију за развој образовања”
на чијем је челу био Едгар Фор, бивши председник
владе и министар просвете Републике Француске.
По њему је извештај те Комисије познат и као „Форов
извештај”. Објављен је 1972. године и има карактеристичан наслов ‒ „Learning to be”, односно на француском „Appredndre a etre”, што је код нас преведено
као „Учити за живот”. Овакав наслов директно кореспондира са једном од тенденција у ликовном образовању
које апострофира Богомил Карлаварис када каже:
„У тенденцијама које данас доминирају у ликовној
педагогији разликујемо два супротна становишта:
1. Идеолошки ставови о човеку (филозофско-идеолошко). Функција уметности је у васпитању
човека за живот ‒ ʻваспитање путем уметности’;
2. Позитивистичко ‒ ʻваспитање за уметност’.”7
Карлаварис сматра да прво становиште има за
основу објективност социологије и педагогије, а да
је објективност у уметности само средство у ликовно-педагошком раду. Насупрот томе, када је реч о
позитивистичком становишту, аутор каже да оно
полази од објективности уметничког феномена и
настоји да на тој основи приближи уметност људима
и друштву, у ширем смислу. У ликовну педагогију
уносе се обе поменуте тенденције због својих објективних категорија које отуда захтевају стваралачко
мишљење. Карлаварис извором објективности ликовне
педагогије сматра Баухаус, који је дао снажан импулс
у проучавању феномена уметности и образовног
процеса. У своме делу „Нова концепција ликовног
7

Б. Карлаварис, Савремен приступ ликовном васпитању, у:
Ликовно васпитање данас, Културни центар, Нови Сад, 1971.
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васпитања” Карлаварис износи овакво мишљење: због
проширених задатака и нове улоге коју је добила,
досадашња настава цртања у новој школи мора
изменити назив у ликовно васпитање. Основни
циљ наставе ликовне уметности био би да естетски
васпитава, односно да се преко ликовног васпитања
(и путем њега) доприноси естетској култивисаности,
а остали њени задаци се односе претежно на подручје
васпитања у ширем смислу (интелект, морално и
техничко васпитање). Карлаварис подупире став да
би наша школа требала, у погледу ликовног образовања, омогућити ученику да развије своје стваралачке
способности неопходне за стицање основе за оно
што се зове ликовном културом. Притом мисли на
акустично-појмовни развитак, развој ликовних
сензибилности и укуса, способност процењивања
уметничких дела, развој психичких способности и
функција, додир са различитим материјалима и
упознавање њихових особина.
У складу са временом и околностима у којима
је вршио своја пручавања, Богомил Карлаварис наводи
само четири прве, од пет поменутих фаза. Са друге
стране, Нада Гргурић и Маријан Јакубин у свом, већ
споменутом, методичком приручнику „Визуално-ликовни одгој и образовање” (из 1996. године) наводе
свих пет поменутих фаза, истичући да социолошка
траје до „данашњег дана”, што ће рећи, дакле, да је
она последња фаза у еволуцији ликовног образовања.
Реалност је, међутим, да се у том временском распону
(од шездесетих, до деведесетих година минулог века,
у које ови аутори смештају социолошку фазу) десио
низ очигледних промена у сфери образовања и, шире,
у развоју друштвене свести. Поред тога, немогуће
је не приметити да се њихово „до данашњег дана”
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окончава са деведесетим годинама двадесетог века,
након којих су се десиле значајне промене ‒ како
код нас, тако и у свету. Прва декада двадесет првог
века је снажно означена тим динамичким процесима.
У том смислу, јавља се незаобилазна потреба за дефинисањем и кодирањем промена које су обележиле
то немало раздобље. Ја бих се усудила да овом низу
од пет придодам још једну фазу, како би очигледне
динамичне тенденције нашега доба добиле своје
место, именовање и нужно уобличење унутар овог
дијалектичког процеса:
Шеста фаза. Демократска фаза. Од око 1990.
до данас. У времену које за идеал узима демократске
идеје и које прокламује солидарност и толеранцију
међу људима, међусобно разумевање и уважавање,
такве тековине захтевају свој јасан одраз и снажну,
систематску потпору у процесу образовања. Одатле
потиче све више захтева да се школа у процесу
демократизације образовања и васпитања окрене
уважавању индивидуалности сваког појединца, те
да појединцу омогући индивидуални развој у сагласју
са неговањем слободе развоја личности.
Никола Поткоњак тврди: „У XXI век највећи број
школа, у највећем броју земаља, улазе као демократске
школе (подвукла Д. В.).”8 Поред општеприхваћеног
назива актуелних друштвених тенденција (социолошке
тенденције, дакле, смењују демократске), подвучена
Поткоњакова синтагма пружила ми је ослонац за
достатно именовање ове нове, шесте фазе развоја
наставе ликовне уметности. Од политичких аспеката
8

Н. Поткоњак, XX век: ни „век детета”, ни век педагогије.
Има наде... XXI век, Савез педагошких друштава Војводине,
Нови Сад, 2003, стр. 274.
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демократизације школе и образовања, непосредно
проистеклих из индивидуалних човекових права прешло
се, поступно, на педагошке аспекте демократизације.
Једнако тако се захтева да се пронађе солидно јединство
између индивидуализације и социјализације у процесу
образовања и васпитања. Колико год да су од значаја
индивидуални квалитети појединаца, исто толико
су и њихови социјални квалитети значајни за живот
и рад у савременој и, напосе, будућој друштвеној
заједници. Најистакнутији представник идеје индивидуализације наставе је, свакако, Роберт Дотран,
аутор књиге „Васпитање и демократија”. Васпитање,
по његовом мишљењу, за задатак има интегрисање
човека у једну међузависну средину, при чему „сваки
прима од оног што даје”, јер друштвено биће потврду
своје вредности налази само у личној вредности
појединца.
Идући, на неки начин, испред времена, Здравко
Милинковић у „Нацрту плана и програма ликовне
културе” Републичког завода за унапређивање васпитања и образовања (Београд, 1983. године; што, дакле,
хронолошки још увек припада социолошкој фази)
пише: „Циљ наставе ликовне културе је откривање
ученикових потенцијала, посебно ликовно-изражајних
потенцијала, који утиче на одабирање садржаја,
средстава и начина реализације.” Овакав став широко
је отворио врата демократским процесима у образовању, који ће своју јасну форму и институционализацију
задобити у деведесетим годинама. Сама идеја, свакако,
не представља ексклузивитет нашег доба, али је у
њему она коначно инаугурисана у главно, водеће
начело образовног система. Шилер у XVIII веку, у своме
делу „Писма о естетском васпитању човека”, пише:
„Стање људског духа пре сваке одређености, које
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је дато утисцима чула, представља одредљивост без
граница. Бескрајно простора и времена дато је његовој
машти на слободну употребу и пошто, по претпоставци,
у том пространом царству могућега ништа није сређено,
према томе ништа још није искључено, то се ово стање
неодређености може назвати празном бескрајношћу,
што никако не треба мешати са бескрајном празнином.
Сада чуло треба да буде гануто и из бескрајног мноштва
могућих одређености једна једина треба да постане
стварност.” Пре њега, још, у раздобљу просветитељства,
један Русо у делу „Емил, или о васпитању” (1712)
говори о васпитанику обраћајући се васпитачу: „На
своме знању он се не сме захваљивати вашој настави,
него оно мора да буде последица властитог опажања
и васпитања, он не сме знање да научи, него мора
да га пронађе; ако икад у његов дух ставите ауторитет
уместо разума, никад више неће сам размишљати;
онда ће бити само играчка туђих мњења.” Гледано,
још, унатраг, у бароку, потом, аутор „Велике дидактике” ‒ Јан Амос Коменски у том смислу поручује.
„Сасвим лудо ради онај који тражи да своје ученике
научи колико сам жели, а не колико они могу да приме,
јер духовне снаге захтевају да се потпомажу, а не да
се гуше, и васпитач је омладине као лекар, само слуга
природе, а не њен господар.” Низ би се, свакако, дао
продужити и даље у дубину историјског простора,
али већ и оволико сасвим достатно илуструје то
колики пут је морала прећи ова идеја док се није
институционализовала у данашњем времену, колико
пута јој се само изгубио траг у том дуготрајном процесу.
Сама помисао на то да су се пре само сто педесет
година клечањем на кукурузу деца у школи кажњавала
за своје слободно-изражајне цртеже нацртане у углу
својих табли за писање, изазива зазор и устостручује

237

осећање сатисфакције јер су снови великих педагошких
мислилаца сада, нама, постали стварност.
Ликовна уметност схваћена као садржај, ликовно
васпитање као процес, а ликовна култура као сврха
или циљ ових васпитних активности доводи до тога
да се осамдесетих година назив предмета ликовно
васпитање промени у ликовна култура. Милинковић
сматра да је основна структура којом се развија
наставни предмет ликовна култура формулисана помоћу
следећих претпоставки: садржаји, креативност и
медијуми, што је графички предочио кроз свој троугао
ликовно-изражајне иницијације (слика бр. 1):

Троугао ликовно-изражајне иницијације
(Слика бр.1)

„Модел представља динамичну структуру елемената који имају временско-просторни развој, а у
служби покретања целине.”9 Када говори о садржајима, Милинковић наглашава да је од прворазредног
значаја да садржаји буду прилагођени узрасним
9

З. Милинковић, у: Зборник “Методички егземплари”, Удружење ликовних уметника Србије, Београд, 2008, стр. 8.
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могућностима ученика, да се морају одликовати
естетичком, образовном и васпитном функцијом,
да омогућавају развијање способности ученика за
ликовно изражавање, те истиче значај њихове ваљане
вертикалне распоређености од првог до осмог разреда
основне школе. Он садржаје дели у четири доминантне
групе: практични садржаји, природни садржаји, друштвено-економски садржаји и емотивно-афективни
садржаји.
Када говори о другој одредници ‒ креативности
‒ Милинковић је дефинише као стваралачки потенцијал који утиче на одабирање садржаја и медијума.
У сусрет том ставу, са друге стране, хрватски методичар Мирослав Хузјак пише: „Ликовна култура је
једини предмет у коме се инсистира да сваки ученик
има другачије рјешење, а кажњава се истовјетност
с неким другим. Другим ријечима, оригиналност у
ликовној култури није само предложена, већ и обавезна, што је готово немогуће постићи у осталим
предметима.”10 У процесу опажања, каже Милинковић,
стваралац се позива на своја осећања и на тај начин
проживљава садржај са искуством и вредностима
и притом се опредељује за меру исказа која је основ
препознатљивости. „Избор садржаја и средстава,
осећање покретачке снаге у опажању, превођење
једног опажања (тактилног или аудитивног у други),
11
визуелни, затим, у ликовни чини укупност стварања.”
Трећа одредница, према Милинковићу, медијум,
претпоставља да технике и процеси опажања неког
објекта-модела претпостављају опредељење за
10

М. Хузјак, Прилог расправи о уџбеницима и курикулуму,
www.uciteljlikovnekulture. com, 2009.
11
З. Милинковић, у: Зборник “Методички егземплари”, Удружење ликовних уметника Србије, Београд, 2008, стр. 9‒10.
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ликовно-техничке материјале. Рудолф Арнхајм овако
поставља ствар: „Приказивање се састоји у томе да
се помоћу одређеног медијума створи еквивалент
опажајног појма.”12 Он, дакле, говорећи о истом
феномену полази са „супротне стране“, прилази му,
ако се тако да рећи, „с леђа“ и из тог ракурса долази
до посве респондибилног сазнања. Развијајући и даље
елаборирајући проблем, Арнхајм истиче да без обзира
на то о каквом је медијуму реч, он ће омогућити
долазак до структуре сличности између приказа и
опажајног појма. Ликовни приказ представља, увек,
нешто више него што је образовање опажајног појма.
Пронаћи начин да се опажај доведе у опипљиву
форму захтева мишљење, које преводи склопове
опажајних појмова из обиља расположивих форми
у одређени медијум. То узајамно дејство способности
да се организује садржајни, као и мисаони, материјал
све веће сложености, кроз приказ визуелно-образовног
материјала захтева организовања и у вишим менталним операцијама, а не само у конкретним, једноставним процесима поимања. Зато Арнхајм и пише
да „приказивање захтева апстрактну форму”.
ЛИТЕРАТУРА:
 Арнхајм, Рудолф, Прилог психологији уметности, СКЦ,
Београд, 2003.
 Гргурић, Нада, Јакубин, Маријан, Визуално-ликовни
одгој и образовање, Educa, Загреб, 1996.
 Да Винчи, Леонардо, Трактат о сликарству, БИГЗ,
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Р. Арнхајм, Прилог психологији уметности, СКЦ, Београд,
2003, стр. 40.
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БИЉЕШКЕ О АУТОРИМА
АНУШИЋ, АНЂЕЛКО, рођен 1953. године у Градини
на Сувој Међи, БиХ. Пише поезију, прозу, есеје,
књижевну критику и публицистику. Објавио је 28
књига, од чега тринаест пјесничких, шест књига
кратких прича, три романа, књигу пјесама за дјецу
и двије књиге есеја, као и бревијар новинарско-публицистичких текстова. Добитник је више награда,
између осталих: „Светозар Ћоровић”, „Печат вароши
сремскокарловачке”, „Младен Ољача” и др. Превођен
је на енглески, француски, бугарски, руски и македонски језик. Живи у Новом Саду.
АРСЕНИЈЕВИЋ МИТРИЋ, ЈЕЛЕНА, рођена 1983.
године у Крагујевцу. Дипломирала је Општу књижевност и теорију књижевности на Филолошком
факултету Универзитета у Београду, а докторирала
на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу,
гдје је запослена као доцент за ужу научну област
Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност.
Приредила је тематске бројеве часописа Кораци: о
Сретену Божићу / Б. Вонгару (2010), Ролану Барту,
Семјуелу Бекету и Бертолду Брехту (2011‒2012), као
и темат Књижевност и активизам часописа Липар
(2012). Ауторка је збирке пјесама Људи од земље
(2004) и коауторка књиге Аутопортрети (2006).
Оперативна је уредница научног часописа Липар.
БОЖИНОВИЋ, ВЛАДИМИР, рођен 1981. године у
Београду. Дипломирао и завршио мастер студије на
Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Учествовао је на више научних скупова и стручних конференција у земљи и иностранству.
Аутор је научних и стручних радова из области графике,
архитектуре, скулптуре и културне баштине. Тренутно
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је на докторским студијама историје умјетности на
Истанбулском универзитету у Турској.
БУНДАЛО, М. ЗОРАН, рођен 1947. године у Сарајеву.
Школовао се у Ваљеву и Земуну, дипломирао на
Архитектонском факултету у Београду. Протомајстор
је храма Св. Арханђела Михајла у Јабучју, код Лајковца,
и централног спомен-обиљежја у Источној Илиџи,
у Сарајеву, које је у градњи. Објавио је збирке пјесама:
Лив (1974, „Бранкова награда”), Последњи силазак
(1983), На ставама светла и таме (1995), Са вршка
усана (2000), Трактат о сенци (2000), Свеопшта
земља (2007), Ситнине (2014). Приредио је избор
из пјесништва Вука Крњевића Запретени храм (2007).
Књиге превода: В. Х. Одн, Песме (1972, избор и превод,
у сарадњи са Србом Митровићем) и Вистан Хју Одн,
Испод Сиријуса (2012, избор, превод и предговор, са
Србом Митровићем). Живи у Земуну.
ВЕСЕЛИНОВИЋ, ЈАНКО (Црнобарски Салаши, Мачва,
13. 5. 1862 ‒ Глоговац, Мачва, 26. 6. 1905) ‒ писац
епохе српског реализма. Рођен је у свештеничкој
породици. Школовао се у Шапцу, Београду и Бечу.
У неколика наврата је радио као учитељ. Од 1893.
је у Београду помоћник уредника Српских новина,
коректор Државне штампарије, драматург Народног
позоришта и уредник листова Звезда (1894, 1898‒1901),
Побратим (1895) и Дневни лист (1898‒1899). Сарађивао је у листовима и часописима: Шабачки гласник,
Отаџбина, Стражилово, Коло, Босанска вила, Дело,
Звезда, Летопис МС, Учитељ и др. Писао је приповијетке, романе и позоришне комаде. Објавио је преко
стотину приповиједака. У својим приповијеткама је
био пјесник патријархалног села, а у романима национално и политички ангажован. Његово најзначајније дјело је роман Хајдук Станко (1896).
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ВУКОВИЋ, (рођ. Видицки) ДРАГАНА, рођена 1981.
године у Новом Саду. Завршила Академију уметности
у Новом Саду (2004), смјер ликовна графика, у класи
професора Звонка Тилића. На Ликовној академији
у Бањој Луци одбранила магистарски рад из области
методике ликовне културе (2011). Модератор је и
водитељ двије експерименталне ликовне радионице
‒ Ликовна радионица за слијепа и слабовида лица
и Ликовна терапија. Од 1998. године излагала је слике,
графике, цртеже и мозаике на педесетак колективних
изложби. Ради у маркетингу издавачко-продукцијске
куће World of Speed.
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.
ДЕВЕТАК, НЕБОЈША, рођен 1955. године у Малој
Градуси, на Банији, у Хрватској. Објавио је збирке
поезије: Пресудна жеђ (1980), И друге болести (1980),
Непожељни гости (1984), Заустављена пројекција
(1988), Кључаница (1991), Жуђено војевање (1995),
Расуло (1997), Кораци без одредишта (2004, избор),
Лицем према наличју (2004, изабране и нове пјесме),
Боре и бразготине (2004), Узалуд тражећи (2008),
Омча за воштаницу (2009), Као кад снег крвари
(2012). Књига прозних записа о рату у Хрватској
Разгртање пепела (1998). Приредио Антологију
српског пјесништва у Хрватској двадесетог вијека
(2002), Зборник пјесама о сеобама, изгнанству и
избјеглиштву Друмови су наша отаџбина (2006) и
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Зборник најбољих пјесама Фестивала југословенске
поезије младих у Врбасу од 1968. до 2008. под насловом Знам да нас има (2008). Уређивао је Српски глас
у Топуском од 1990 до 1993. Главни и одговорни је
уредник часописа Траг који излази у Врбасу. Добитник
је награда Златна струна Смедеревске песничке
јесени, Печат вароши сремскокарловачке, Браћа
Мицић, Милан Ракић и Змајеве награде. Живи у
Врбасу.
ЗЕЛЕНОВИЋ, НЕДЕЉКО, рођен 1958. године у селу
Брђани, општина Коњиц. Гимназију и Филозофски
факултет, одсјек славистика, завршио у Сарајеву.
Просвјетни и културни радник и новинар. Бави се
књижевношћу, књижевном критиком и публицистиком. Прозне, поетске и критичке књижевне радове објављивао и објављује у књижевним листовима
и часописима на српском говорном подручју. Заступљен је у многим зборницима и антологијама
савремене српске књижевности. За своја поетска
и прозна дјела награђиван је у Републици Српској
и Србији. Поезија му је превођена на неколико језика.
Тренутно обавља дужност предсједника Подружнице
сарајевско-романијско-дринске, Удружења књижевника Српске. Члан је Управног одбора Удружења књижевника Српске. Књиге пјесама: Сецирање душе
(1996), Свако има неког кога нема (1998), Моје срчане мане (2000), За кандило никад доста уља (2004),
Прво пјевање о љубави (2005), Чуваркуће и раскућеници (2007, аудио издање 2013), Капела на Кукавића брду (2009), Све да имам одакле ми (2014).
Објавио је двије књиге прича: Очеви последњи дани
(2001) и Кумова сламарица (2014), те двије књиге
књижевне критике: Писци су лажљивци који говоре
истину (2011) и Прстохват љековитих ријечи (2013).
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Монодраме: Слушај овамо (2009), Све своје носим
са собом (2011). Пише и књижевност за дјецу. Живи
у Источном Сарајеву.
КРЊЕВИЋ, ВУК, рођен у Сарајеву 1935. године. Основу
школу и гимназију завршио је у родном граду. Студирао је у Београду, а дипломирао у Сарајеву на групи за
јужнословенске књижевности и српскохрватски језик.
Био је уредник Књижевности, и у РТС-у и „Просвети”.
Књиге пјесама: Заборављање кућног реда (1957), Два
брата убога (1960), Пејзажи мртвих (1961), Привиђање
господина Протеја (1964), Нарицања (1965), Берлинске
баладе (1968), Жива рана (1970), Пјесме 1954‒1964
(1970), Устук (1985), Пут путује (1986), Смртопис
(1987), Стећак небески (1990), Караказан (1997),
Вјетрена врата (1998), Источник берлински (1999),
Садево (2003), Источник захумски (2005), Источник
сарајевски (2005), Запретани храм (2005), Књига о
Сарајеву (2006), Београдски смртопис (2006), Јади
старог вертера (2008). Приредио више књига и
антологија. За свој рад вишеструко је награђиван.
ЛАКОВИЋ, Б. АЛЕКСАНДАР, рођен 1955. године
у Пећи. Пјесник, критичар, есејиста, путописац,
антологичар и уредник. Основну школу и гимназију
завршио је у родном граду, Медицински факултет
у Приштини (1980), а специјализацију интерне медицине
у Београду (1988). Књиге поезије: Ноћи (1992), Заседа
(1994), Повратак у Хиландар (1996, 1998), Дрво слепог
гаврана (1997), Док нам кров прокишњава (1998),
Ко да нам врати лица успут изгубљена ‒ изабране
песме (2004), Нећеш у песму (2011), Силазак анђела
(2015). Књиге есеја, студија и приказа: Од тотема
до сродника: митолошки свет Словена у српској
књижевности (2000), Токови ван токова: аутентични
песнички поступци у савременој српској поезији
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(2004), Језикотворци: гонгризам у српској поезији
(2006), Дневник речи: есеји и прикази српске песничке
продукције 2006‒2007 (2008), Дневник гласова: есеји
и прикази српске песничке продукције 2008‒2009
(2011), Ђорђе Марковић Кодер: језик и мит (2013,
награда „Јован Скерлић”), Дневник стихова: есеји
и прикази српске песничке продукције 2010‒2012
(2014). Књига путописне прозе у коауторству са
Зораном Илићем Брадом: Хиландарски путокази
(2002). Приредио је антологију пјесама о Хиландару
‒ Хиландарје (2004), Кодеров митолошки речник
Божа Вукадиновића (2006) и Велики школски час:
избор из поема и књига песама изведених 21. октобра
у крагујевачким Шумарицама 1971‒2013 (2014).
Уредио је Његош ‒ ријеч скупља два вијека: зборник
радова о стваралаштву Петра 2. Петровића Његоша
(1813‒2013) (2013), Бранко Миљковић ‒ моћ речи:
зборник радова о песништву Бранка Миљковића
(1934‒1961) (2014, са Голубом Јашовићем и Чаславом
Николићем). Уврштен је у антологију Цветорама: поезија
и последњи дани: три деценије новије српске поезије
1977‒2007, Добривоја Станојевића (2009). Добитник
награда „Кондир Косовке девојке” и „Милан Богдановић”.
Уредник је часописа Кораци. Живи у Крагујевцу.
ЛАЛОВИЋ, Р. РАДЕ, рођен 1956. године у Влахољу,
општина Калиновик. Школовао се у Калиновику
гдје је завршио основну школу и гимназију, а студиј
Историје југословенских књижевности и српски (раније
српскохрватски) језик завршава на Филозофском
факултету у Сарајеву. Постдипломске студије је
одслушао на Филолошком факултету у Београду. Као
средњошколски професор радио је у Грачаници и
Калиновику, а као школски надзорник за српски језик
у Републичком педагошком заводу РС од 1993. до 2007.
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године, од 2007. до 2013. године као инспектор ‒
просвјетни савјетник за праћење и оцјену квалитета
рада школе, а од 2013. године је поново на радном
мјесту просвјетног савјетника за српски језик. У
стручним и научним часописима у земљи и иностранству објавио је преко 150 стручних радова, учествовао
је у раду десетак конгреса и симпозијума из језика и
књижевности као и у низу факултетских научних скупова. Аутор или коаутор је више уџбеника и приручника
из српског језика у основној и средњој школи у РС,
аутор је антологијске хрестоматије Божур поље ‒ српска
читанка са задацима за истраживачко читање. Књиге:
Школа и квалитет, Размишљањa у предвечерје (књигa
изабраних стручних радова), Размишљањa у предвечерје
и још понешто (проширено и допуњено издање), Из
биљежнице стручног савјетника, Неки модели инструмената за планирање и (само) вредновање рада
у школи. Говорне вјежбе у науци и у настави српског
језика, Калиновик у незабораву и Прилози настави
српског језика и књижевности. За штампу су припремљене књиге: Неколико расправа о НПП-у, Ко
некад кроз завичај ‒ збирка пјесама и Бог ми је сведок
да сам волио Србе ‒ најљепше пјесме о Светом Сави.
Осим стручних и научних радова из српског језика и
књижевности, методике наставе и опште дидактике
пише путописе, прозу и поезију.
МАЛОВИЋ, НИКОЛА, рођен је 1970. године у Котору.
Дипломирао на Филолошком факултету у Београду.
Објавио је књигу кратких прича Последња деценија,
новеле у драмској форми Капетан Визин ‒ 360 степени
око Боке, Перашки гоблен, и преко 2 300 текстова. Приче
су му превођене на руски, енглески, пољски и бугарски. Награде „Борислав Пекић”, „Лаза Костић”, „Мајсторско писмо” (за животно дјело), „Лазар Комарчић”
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и Октобарску награду града Херцег Новог ‒ добио
је за роман Лутајући Бокељ (Лагуна, 2007, 2008,
2009, 2010, 2013, 2014). Комплетан је аутор књижевне
фотомонографије Херцег-Нови: Град са 100.001
степеницом (2011), књиге документарне прозе
Бокешки берберин (2015), Бога у Боци (2015). Објавио
је Пругастоплаве сторије (2010), које с романом
Једро наде (2014. г. награде „Перо деспота Стефана
Лазаревића”, „Борисав Станковић”, „Печат времена”
и „Бранко Ћопић”) чине јединствени дуални прозни
систем у савременој српској књижевности. Уредник
је издавачке дјелатности херцегновске Књижаре Со
(едиција „Бокељологија”). Колумниста је Недељника.
Члан је Српског књижевног друштва. Један је од
оснивача Групе П-70. Живи у Херцег Новом.
МАРКЕС, ГАБРИЈЕЛ ГАРСИЈА, в. биљешку на 59. стр.
МЕКНИС, ЛУИС, в. биљешку на стр. 83‒84.
МИЛЕНИЋ, ЖАРКО, рођен 1961. године у Брчком.
Објавио је тридесет књига прозе, поезије и књижевних
приказа. Драме су му извођене на професионалним
и аматерским сценама у БиХ те емитоване на радио-станицама Хрватске и Словеније. Пише и есеје,
драматизације и филмскe сценаријe. Превео је десетак
књига с енглеског, двадесетак с руског, те неколико
са бугарског, македонског и украјинског језика.
Књиге су му превођене на македонски, бугарски,
украјински и јерменски језик. Уредник је часописа
за књижевност и културу Ријеч из Брчког.
МИЛОВАНОВИЋ, МАРКО ‒ МАРУН, рођен 1988.
у Сребреници (РС, БиХ), гдје је завршио основну
школу и гимназију. Дипломирао на Економском
факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Пише
поезију и прозу. Објављује у периодици. Учествовао
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на фестивалима поезије и кратке приче на којима
је и награђиван. Један je од аутора збирке љубавне
поезије Изломљене линије (2015). Живи у Сребреници.
МИЋАНОВИЋ, ЗДРАВКО, рођен у Лопарама 1952.
године. Дипломирао на Ликовној академији у Сарајеву
1977. године. Магистрирао на Факултету примењених
уметности у Београду 1998. године. На Факултету примењених уметности је професор на предмету Плакат.
Области интересовања: графички дизајн ‒ плакат,
цртеж као самостална ликовна дисциплина, илустрација
и стрип. Као графички дизајнер и илустратор сарађивао са многим институцијама из области културе.
До сада имао двадесет шест самосталних изложби,
велики број колективних у земљи и иностранству.
За наведене активности освојио је двадесет и седам
награда.
НЕШИЋ, ЂОРЂЕ, рођен 1957. године у Бијелом Брду
код Осијека. Дипломирао на Филолошком факултету
у Београду на Групи за југословенске књижевности
и српскохрватски језик. Књиге пјесама: Црв сумње
у јабуци раздора (1985), Сурогати (1990), Чекајући
Створитеља (1995), Харонов чамац (1998), Прозор
кроз који Дунав тече, изабране и нове пјесме (2000),
Лук и вода, завичајни рјечник (2004) Граница (2006),
Боље је бити у мањини, изабране и нове пјесме (2015).
Добитник је Бранкове награде, награда „Лаза Костић”
и „Милан Лалић”, Плакете Сарајевских вечери поезије,
Змајеве награде и Жичке хрисовуље. Живи у Бијелом
Брду и у Сомбору.
НЕШИЋ, СТАНИША, рођен 29. марта 1956. године
у Пањевцу код Деспотовца. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду. Објавио је сљедеће
књиге пјесама: Отварање прстена (1982), Бдење
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(1988), Таворска светлост (1996), Триптих (2006),
Orient express (2007), Мртви у љубави (2011), Патмос
(2011), Листови из Ресаве (2011). Књиге епова: Певања о хаосу (2002), Европа на роговима бика (2004).
Роман: Бела куга (1992). Поема: Лоши момци (2005).
Приредио је за штампу сљедеће књиге: Источници,
преглед византијског и старог српског песништва,
хрестоматија (1995), Драгутин Анастасијевић, Византија и Византинци, енциклопедијски речник
(1994), Књига о Светом Сави (1995, са Јованом Пејчићем
и Небојшом Ћосићем), Шарл Дил, Историја византијског царства (1995). Заступљен у свим значајним
антологијама српске поезије, а књиге и други књижевни
радови превођени су му на све значајне језике свијета.
Преминуо 2016. године.
ПОТИЋ, ИВАН, рођен 1972. године у Зајечару. Основну
школу и гимназију завршио је у Зајечару, студирао
Историју уметности на Филозофском факултету у
Београду, дипломирао 2001. Радио хонорарно на
радију и као новинар, објављивао прозу и поезију,
учествовао у културном животу града и као организатор
изложби. Писао текстове за каталоге ликовних
умјетника овог краја. Један од оснивача Фестивала
алтернативне културе „Залет”. Бави се музиком.
Објављене књиге: Вратоломије (2003), То што је
створило човека (2005), Још једном о невидљивом
(2007), Нетачни одговори на погрешна питања
(2009), Вилењаци у живом блату (2010), Било би
лепо да празнина има облик (2012), Веселе приче
о туговању (2013), Квадрат на црном квадрату
(2015). Књига Још једном о невидљивом преведена
је на пољски језик. Заступљен је у антологији пјесника
југоисточне Србије под називом Књижевни воз (2010).
Живи и ради у Зајечару.
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СОЛОГУБ, ФЈОДОР, в. биљешку на 63. стр.
СТЈЕЉА, АНА, рођена 1982. године у Београду. Дипломирала 2005. године на Филолошком факултету у
Београду на Катедри за оријенталистику, Група за
турски језик и књижевност. На истом факултету је
магистрирала и одбранила докторску дисертацију.
Бави се писањем поезије и хаику поезије, као и превођењем поезије и прозе са енглеског, шпанског, португалског и турског језика. Бави се писањем кратке
прозе и путописних есеја. Пјесме су јој превођене на
више страних језика. Добитник је неколико награда из
области поезије и есејистике. Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења књижевних преводилаца
Србије. Пјесме, приче, есеје и књижевне преводе објављивала у бројним часописима у Србији и иностранству.
ХОФМО, ГУНВОР, в. биљешку на 90. стр.
ШОЉЕВИЋ, А. САША, рођен 1969. године у Сарајеву.
Студирао је историју на Филозофском факултету у
Сарајеву (1989‒1992), дипломирао је на Духовној
академији Светог Василија Острошког у Фочи, 2002.
године. Од школске 2002/2003. запослен је као библиотекар Богословије Светог Петра Дабробосанског
у Фочи. Магистрирао је у области Историје Српске
православне цркве 2008. године, а докторирао 2012.
године (оба пута под менторским руководством проф.
др Предрага Пузовића). До сада је објавио више
научних радова из области Историје Српске цркве
у часописима Годишњак и Нови Источник. Живи
у Сарајеву.
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