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УДК 821.163.41-14:929 Вишњић Ф.
821.163.41-32:929 Кочић П.
Недељко ТЕРЗИЋ

ПОЗИВАРИ И ПРОПОВЕДНИЦИ
Филип Вишњић и Петар Кочић – лучоноше слободе*

A

ктуелни, ангажовани и антирежимски храбри борци,
несебични, непосустали и непоклекли. Лучоноше
слободе и правде и барјактари народног поноса. Један учен Петар
Кочић, јер је завршио високе школе у Бечу, други веома подучен
Филип Вишњић, јер је завршио школе народне мудрости, знањa
и предања. Можда су им обојици звезде водиље биле народне
пословице: Слобода нема цену; Слобода се не мења, него губи;
Слобода је потпуна тамо где разумни суде. А можда је и оно
што су њих двојица створили и оставили као књижевни залог и
заоставштину ушло међу људе, да живи са народом, па су овакве
мудрости и изреке настале касније на основу њиховог дела. Два
великана наше књижевности бавила су се суштином слободе
као основним егзистенцијалним питањем. Филип Вишњић је
певао својствену устаничку, ослободилачку епику, на размеђу
усменог (његовог) и писаног књижевног стваралаштва и управо
ту у пограничном духовном простору су се њих двојица нашли у
заједничкој мисији. И доказаше да нема веће, искреније и снажније
љубави од оне према слободи.
Садашње сагледавање личности Филипа Вишњића,
изузетно импресивне фигуре у свој његовој појави, у тематском
визирању слободе, могло би се довести до појма генијалности пучког
*Прочитано на свечаној академији одржаној у оквиру програма XXIII
“Вишњићевих дана” 4. новембра 2016. године у Центру за културу “Семберија”
у Бијељини.
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човека. Просто је непојмљиво колико је енергије и стрпљења било
у том човеку да све значајне чињенице сакупи, колико мудрости да
их на својствен начин опише и смести у трезоре своје духовности,
колико истрајности да све то у себи чува и сачува до сусрета са
Вуком Стефановићем Караџићем, у кога је имао поверења да му
све то искаже. А сачувао је све што је могао у својој души, свом
духовном бићу, свом физичком телу и тамо где је чувано није могло
бити избрисано, нити је било материјализовано, односно написано,
да би га Турци и ини непријатељи наших знаменитости могли
спалити, што је тада било најлакше и најбрже, или сагорети на било
који начин, да га начине онако нетрагом, сад и никад више. Филип
Вишњић се показао као проповедник и позивар, борац за слободу и
баштиник духовне вредности српског народа, пучки геније, дакле,
и у васколиким временима бременитим од терета чињаше супротно
и учини нам то што данас од њега имамо – за сва времена. Појући
народу чинило се да се понаша пророчки, посебно је то спознајно
умеће приписивано слепим људима, али то није било важеће за
прекаљеног гуслара који је био добар зналац прилика у Србији,
који је с једне стране Саве био под турским зулумом, са друге су му
претња били аустријски казамати. Он је осећао на својствен начин,
саосећао зато што је био део потлачених, а они насупрот њему
били су само посматрачи, пролазни путописци своје историје, док
је он словио за слободарског ходочасника и свугде стизао по свом
народу…
Филип Вишњић народни песник и музички надахнут, јер
коекуде се спремао и упућивати знао, код коекаквих људи и коешта
од ћуди, а коешта му се и догађало, којему је цела Србија била
исходиште, човек неисцрпне духовне и физичке енергије чију
је стаменост, фигуру и отиске живота на лицу могао својствено
да уочи и искаже предобри и мудри владика и песник Лукијан
Мушицки, баш у данима док је овај 1815. године гуслао и појао
Вуку Стефановићу Караџићу у манастиру Шишатовац на Фрушкој
гори. У том панонском крајолику, што сличи на људско гнездо,
Вук је забележио седамнаест Вишњићевих појања. Тринаест
новоспеваних о Првом српском устанку, међу којима су: „Почетак
буне на дахије“, „Бој на Мишару“, „Бој на Чокешини“, „Бој на
Салашу“, „Кнез Иво Кнежевић“ и друге, затим две о Светитељу
Сави, и песме „Смрт Марка Краљевића“ и „Бајо Пивљанин“.
Проницљиви Вук Караџић препознао је ауторско казивање
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од оног које се мешало са народним, сматрајући да су песме
о Карађорђу те које је слепи гуслар спевао. Када су под знаком
питања оне друге песме, да ли је он певао а народ допевавао где год
се с њим налазио, или је народ с почетка еп-опевао а он допевавао,
тек у коначности он је тај који је све својски сложио уз гусле и
као надахнути, иако потпуно слеп и веома покретљиви гуслар,
појао их народним масама куд год да је кретао: по градовима и
селима, манастирским саборима, под крошњама старосних липа,
кестенова и храстова, у пећинама, јаругама или авлијама, гудурама,
на зборовима у збеговима… Умео је веома зналачки и дубоко
емотивно да истиче храброст и опише херојске ликове, да снажно
сугестивно подстиче на битку за слободу, да пева уз скуте нашим
великашима и јунацима само за њих, али и да се појањем заносно
и усхићено, увек уздигнута чела да нико не примети на његовом
лицу трагове крвљу обливене трагедије његове фамилије које носи
од младости, и да тако уздигнуте главе његов глас и његова реч
допру до свих који га слушају. Може се само замислити са колико је
то поноса, гордости и радости Филип Вишњић изговарао стихове
из песме „Бој на Мишару“:
Ој госпођо, Кулинова љубо!
…
Нити иде Кулин-капетане,
Нити иде, нити ће ти доћи,
Нит` се надај, нити га погледај.
Рани сина па шаљи на војску;
Србија се умирит` не може!
Напросто је на њега фасцинантно деловала борба против
Турака и та опседнутост га је пратила до краја његових ходочашћа по
српским друмовима. Зато су му тешко приањали стихови из песме
„Почетак буне на дахије“ у којој се уз сву његову обавештеност о
српском роду урезала и песнички-пророчка видовитост, кад каже:
`вако Ђорђе Дрини говорио:
Дрино водо, племенита међо,
Измеђ` Босне и измеђ` Србије!
Песник, гуслар, певач увек заносно наступа, потпуно слеп
а шири видике о слободи, националној, физичкој, духовној, о
слози и љубави братској, у овој песми страхује и прибојава се па се
немирној Дрини напросто обраћа и моли је и налаже јој да остане
племенита, да својим током не уруши братство једног народа.
9

Да ли је изузетно био привржен Стојану Чупићу – Змају од
Ноћаја, или је овај био посебно привилегован у његовим песмама,
у песми „Бој на Салашу“ гуслар ликује надахнут херојским
подвигом свог миљеника:
Од како је гавран поцрнио,
Није змија гују дочекала,
Као Чупић Мемед-капетана
У широку пољу Салашкоме…
Ова архаична констатација говори о величини турског пораза
и гуслар оставља на вољу свима који га слушају да само могу
да замисле како је могао у боју да прође и да заврши поражени
Мемед-капетан.
Умео је Вишњић и да се наруга побеђеним и у боју пониженим
Турцима, посебно њиховим војсковођама, што му је, рекло би се,
било посебно густиозно, као у песми „Милош Стоићевић и Мехо
Оругџић“:
Њега ћера Поцерац Милошу
На ђогату коњу виловноме:
„Стани, море, Оругџићу Мехо!
Обазри се, да се огледамо,
Срамота је бјежат` са мејдана;
Није шала, двије војске гледе.“
Сигурно да је, зависно од састава његових слушалаца и
места појања, Филип Вишњић тренутно делимично мењао садржај
својих песама из личне безбедности од шпијуна потурица, а онда
на другој страни да би верном српском роду, који га је помно
пратио, потенцирао херојства и јунаштва која су се догодила или
их он песмом наслућује.
Речи: Истина, Слобода, Отаџбина, Петар Кочић је писао
великим почетним словом, давао им је значење властитих
именица које су његовом народу означавале пут до националног
идентитета. Једну од тих узвишених речи – Отаџбина, он узима за
назив часописа који 1907. године покреће у Бања Луци, из којег је
надасве и препозната његова мисао: „Ко искрено и страсно љуби
Истину, Слободу и Отаџбину, слободан је и неустрашив као Бог,
а презрен и гладан као пас.“ Овај његов мисаони исход у свет и
живот много пута је доживео аналитичка сагледавања, али је и
надаље остао препознатљиви легитимитет писца који у временима
свог школовања, односно доба духовног сазревања, јачања и
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надградње управо то и потврђује говорећи о личној слободи:
„Гладан, го и бос… Ходам ја по Бечу и сјећам се свог дјетињства…
И пишем с планине и испод планине… Али ја сам задовољан јер сам
самосталан.“ Али немирни дух и мисао не дају му никако мира и
Петар Кочић, у којему су вазда живели Давид Штрбац и Симеон
Ђак, што ће много времена касније изнићи у његове литерарне
потомке, отворено проговара у написаном тексту „Мирише барут“
једним ускликом „Брату брат – Шваби рат!“ који је за њега тада
имао веома високу цену. Несаломиви борац за слободу, социјалну
правду и национални идентитет, завршава на робији у злогласној
бањалучкој Црној кући. А робија је велика школа, посебно за
напредњаке и револуционаре, као што је био Кочић у чијој души
је пламсала снажна борба за савладавање сваке кризе и очување
идентитета српског народа. Који су то духовни висови до којих
треба досегнути, Петар Кочић има одговор: „Буди радан и вриједан
члан Отаџбине, једном ријечју, буди оно што треба да будеш:
частан човјек.“ Међутим, да би био частан, народ није могао
подносити да бива обешчашћен и потлачен, да би био вредан не
може бити понижен и сатрвен, а да би служио својој Отаџбини,
не може бити поробљен. Кочићеве „Пјесме“ из 1898, приповетке
„С планине и испод планине“ из 1902, 1904. и 1905. затим „Јауци
са Змијања“ 1910. су слика неизмерне љубави према свом народу
и завичају. Његове јединствене сатире „Суданија“ и „Јазавац пред
судом“ испреплетене су иронијом, пародијом и народним хумором.
„Суданија“ специфичног дијалошко-приповедачког карактера о
решавању судбине човека, из Кочићевог казаматског суживота `апсеници туже, бране, сведоче и суде, слика у каквој се држави
живело и потврда познате апсолутистичке одреднице „кадија те
тужи, кадија ти суди“, јер „…ми смо суци, ми моремо како`оћемо.“
Или, потлачени сте и криви сте за све. Сатира за вјеки-вјеков
„Јазавац пред судом“ оличава писца као ванредно напредног по
политичким и социјалним схватањима, али и књижевног визионара
који је исписао судбински печат малог, обичног човека. Критика
је спремна да каже како је данас тешко схватити „Јазавца пред
судом“ изван неког предратног оквира. Зашто би такав амбијент
овој тврдњи био потврдна претпоставка? Кочићевски мали, обичан
човек, постојао је и до његовог времена, а живи и до данас, са свим
својим теретима као појединац, као унижени део колективног,
друштвеног живота, има многе животне инспирације да често
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у врећи носи на плећима недужног јазавца. Окупаторске силе,
жандармеријски мрки погледи бдели су му над главом и сатирали
Петра Кочића до последњег животног даха. Кочић који је себе
заветовао слободи, умро је у једној београдској душевној болници,
а где би у тим временима и могао да оконча нормалан душеван
човек и нескривени борац, у болници или у гробу. И његов живот
испреплетен је иронијом, могло би се рећи да је велика бунтовна
личност из жара сваке своје битке, све своје слободно време
проводио у затвору. То је, управо ојачавало његову истрајност до
краја, слободан јеси а место ти је у затвору. Закриван мрачном
сенком aустроугарских власти Приповедач, Сатиричар и Песник (и
ове речи су исписане великим словом – баш као и његови симболи
за отачаство), Петар Кочић коме је поглед кроз прозорче казамата
са металним решеткама бањалучке Црне куће, или прозор собе
београдске болнице била васцела озвездана Васељена, оставио
нам је своје јунаке, што су наставили да живе у ликовима које је он
сам собом створио, да нам буду мудри саговорници.
Да књижевност досеже комуникативни универзум у
свету сведоци су: Филип Вишњић (25. април 1767. Доња Трнова
/ 29. децембар 1834. Грк (дани и месеци су непоуздани подаци), у
његову част од 1935. године по жељи мештана ово село Грк добија
назив Вишњићево). Петар Кочић (29. јун 1877. Стричићи / 27.
август 1916. Београд). Мигуел де Сервантес (29. септембар 1547.
/ 22. април 1616.) Вилијем Шекспир (26. април 1564. / 23. април
1616). Вековне су им дистанце, али су вазда блиски као и ини
васколики писци нашег и оних времена из којих потичу и четири
века од смрти енглеског и шпанског великана. Компаративна
аналитика је често неизбежна, и овде она залази далекосежно у
прошлост европске књижевности, те тако неминовне контрасте
можемо приближити и довести до блискости. „О, бити или не
бити – питање је сад?“ Одавно препознатљива егзистенцијална
потрага чувеног Шекспировог јунака Хамлета. На то би Филип
Вишњић одговорио: „Сад су `наке постале прилике / сад ће
неко изгубити царство“ или „Земан дош`о, ваља војевати / За
крст часни крвцу прољевати / Сваки своје да покаје старе…“
Иако ни тематски, ни временски два писца и њихова дела нису
везани, повезују их питања егзистенцијалног карактера на која
се обавезно наслања мотив слободе. Сервантесов Дон Кихот, на
страницама истоименог романа ће рећи: „Ништа нас не кошта
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толико мало као пристојност“ или „Најбољи зачин на свету је
глад“. Да би му на то Кочићев и наш Давид Штрбац одговорио
иронично својом тврдњом: „Свијет се лијепо умртвио од некаква
добра и милине, па једва дише.“ Или још бољи одјек би биле
пишчеве речи кад ходи Бечом гладан а слободан. Има ли боље
компаративне слике – све ће човек истрпети, али ропство никако.
Ове поуке би, у сваком случају са доказаном историјском потком,
вазда могле бити животне водиље потомцима и нараштајима да не
западну невидљивих казамата из којих су само тунели, лавиринти
и странпутице за на даље. Потенцирање стања глади или физичког
мртвила и код једног и код другог аутора апострофира духовну
побуну која постаје мотористика човековог бића у сукобу против
сваког зла.
Коначно Филип Вишњић и Петар Кочић су освајање
слободе и пут до таквог циља имали вазда у свом бићу. Ни болести,
нити невоље које се никада исправити не могу, као што је губљење
моћи да сретнеш светлост као симбол слободе, нису биле пресуда
за накане, намере и високе циљеве. Хероји ондашњег, садашњег и
неких других времена, непосустали борци и ослободиоци, самим
тиме што су се борили за такав циљ. Да ли је данас јасна и потпуна
рехабилитација њиховог дела и учешћа у епохама у којима су били
и живели, има се рашта над тим наднети и о томе још много тога
проговорити.
О томе колико у нама самима има енергије и борбеног
порива као што је вазда и за свагда било у њима, нека буде неком
другом пригодом, а за сву књижевну заоставштину, дубоки наклон
честитим и драгим прецима Филипу Вишњићу и Петру Кочићу!
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Милица ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ

ИСТИНА СИМОНИДНИХ ОЧИЈУ

Mрзела сам земљу далеку,

Непознату, у коју идем
Мајку напуштајући, своје детињство,
тај нови језик који тешко учих.
Мрзела сам краљевство што ми нуде
све узевши ми, мој живот дечји.
Мрзела сам себе што женско сам,
што предају ме и продају
охолом Краљу што све може
сем да пробуди срце ми.
Мрзела сам свој живот,
смрт дража била би ми у дому мом,
гроб у земљи мојој
од постеље брачне у коју лећи морам
Себе не спознавши,
свему невична сем страху.
Ал’ живот игра сурова је
и играти се мора по вољи чудној.
Мрзела сам очеве лажи
да добро биће у дому том
Владара српског славног,
да поштована и вољена бићу.
Кад старе похотне руке зграбише ме,
подераше на мени све чедно,
душу на двоје распорише,
мржња увећа се задуго.
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И прође цела ми младост празна
У бесу прикривеном, патњи.
Тек једне очи што стално мотрише ме,
Дубоке светле ко сунце чедне
Пламен љубави запалише у срцу ми жедном
и почех све да волим:
Свог старог владара што довео ме
Патњу и срећу да кушам у земљи српској,
Тај чудни језик што прославиће ми име,
Тог тајног љубавника нетакнутог
Што осликаће ме у чежњи за мном,
Лепоту храма увећавши.
И не открисмо тајну никоме,
Ни једно другом, иако видело се,
живели смо своју љубав ћутећи.
Све стало је у моје очи на фресци.
Сва снага љубави неисказане, непроживљене.
И препашће се од ње, Арбанас крволочни
кад у храм уђе, где мој несуђени ослика ме
Чежњу толећи, створио ме,
на веке откривши наше боли.
А потом, сви песници српски славиће ме,
моје угашене очи љубави жељне, будећи
у слави љубави да трају, да ме рађају
кад сама наследника не родих.
Волећи све што мрзех,
Вољу Врховну испуних:
Љубећи – љубљен бићеш!
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АКО ТЕ ОТУЂЕ

S

мрт моја зависи од певања птица
А немам ја дома ни имена!
Сад кад измакла сам снајперу,
Комшијској ками,
Нахушканој хорди
Смрт моја је небитна,
небитнија од титраја сенке
под Месецом
што над свима је,
јер моје име без твог не опстаје
нит моје било без твога се чује
нит ум мој без тебе умствује,
Косово равно, рано крвава.
Ако те отуђе, замреће
Молитве апостола пред Творцем,
Ослепеће Тројеручица свевида
А прогледаће Дечански
Да зло види.
Ако те одсеку,
Нећемо зацелити ко рука Дамаскину
Јер нема силе да ту рану споји.
Ако те отуђе, Косово,
Никада више нећемо бити своји, цели
Нити ће бити исти свемир васцели.
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Срђан МАЛЕШЕВИЋ

БЕСЕДА

^ујеш ли Филипе?

Некако ми добро дођу ове беседе...
Ничим изазван и достојан,
Ја, Нишчи и ничији
Ето већ, има и година
Бринем о твојим гуслама.
А такав Народ божији,
Нисам га јадан бирао
Волије ребро јагњеће
А то што си ти свирао,
То мени на плеће
Па чекај пролеће
Без одеће,
Мој Филипе.

Да, Филипе,
У Грк ће и ове године
Да Ти се поклоне доћи стотине...
Многи са границе
Право са станице
У прву биртију на литру ракије,
Па удри дахије,
Мој Филипе.
А шта ћеш, земљаче,
Данас не воле те што се јуначе,
Трују нас вешћу, ордењем, храном,
Данас не би нико у небо са барутаном,
Већ меке погаче и моче с образа
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Накапане сузом косовског пораза,
Па тргуј, Милоше, кад смо ти дали,
Кумовске главе још држе цену,
Брата за авлију, сина за ракију,
Мој Филипе...
А некад знало се: Ко смо и одакле
И докле сежу наше обале,
Крстом и гуслама, крвљу и сузама,
Ношени ветром из твојих песама
Кућу смо кућили, мој Филипе,
Па мало помало, па камен на камен,
Стрпљиво, мудро историјом ходали
Мислећи пре свега на своје потомке,
Нисмо се новога времена бојали,
Мој Филипе...
Ал’ ето и ове године
Од целе Србије
Тек неколицина дошла да те обиђе.
А када свите оду и када падне вече
Крај светог камена
Испод Твог имена
Једне ће гусле тужно да јече,
Мој Филипе...
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Давид КЕЦМАН ДАКО

СИМОНИДА МЕЛЕМВИДНА

M

ожда исувише близу ти бејах, а још сумрак у Грачаници,
да бих те међу сенкама под пламом свећа, тек запаљених,
у мноштву звезданом, ходом између зидова кроз све опојнији
мирис тамјана и уз пôј хора чуварки вечног нам плама при увек
могућем ишчезнућу, првим погледом једва разазнао.
Можда, сувише близу свему недогледном бејах
да бих те тако малешну- боље видео.
И на први углед боље разумео сваку ти реч
на матерњем језику у мрак ми дошапнуту,
са оштрим акцентом на сваком слогу
оног имена што у болу немилосном
и најмању наду, ону незгаслу,
светлосним процепом, увек изнова,
болним жигом отвара.
Сувише, можда и сувише грешна мисао ми би и о свему
што си у злу а без кривице на себе примила. И отуд, мним,
такав храм и у њему такав брод с тобом на катарци, у средишту,
за пут Бескрајем, једрима широм раскриљених за лет простором
нестишане зебње?
Грешна, можда, неопростива и ова ми чежња
да и сâм оставим руком траг на чистој хартији,
где ће твоје име да заискри попут најмање
звезде у галаксији, пред оком, оним,
Свевидећим.
Толико света а сви ми родбина, у Грачаници
и свуд докле ми поглед срцем досеже,
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у време вечерњег бденија, у/очи Видова дана.
Молитва с погледом у лице ти,
у очи твоје бездане:
- Да нема издаје! Слоге да је!
Да пред тамом, ал’ оном тамом
свуд - одасвуд надолазећом,
врелим гвожђем жигосани,
преварама, издајама, падовима,
ломовима, тек лажима измусављени,
жедни водом превежени,
без кривице осуђени,
за стуб срама привезани,
за дно бездна приковани,
мимо света, оковани,
поробљени, расрбљени,
широм кугле расељени,
да се с надом саберемо,
у мирноћу доведемо,
бистром уму дозовемо!
Једнином се окрепимо!
О Видову огледнемо,
вид-водицом умијемо,
својином се препознамо,
само да не обневидимо!
- Најездом нишчих, са свих страна, без остатка,
у судње јутро, тек наилазеће – видик, Мелемна,
да нам се не помрачи!
Мноштвом у време вечерњег бденија, у Грачаници,
уочи Видова дана, варка ли је, слутња ли је, ехо жеље
преголоме наспрам тебе тако нежне, тако крхке а без штита,
тихе, мудре и малешне, под теретном сјај-одеждом и с круном
краљице, у броду свемирне храм-тврђаве, привид ли је, или јава:
- Свевидна си и тако моћна!
Сваког, па и мене, ломног, дугим путем измореног,
ко ти се у храму, при мимоходуначас у оку огледне,
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ко застане и пред тобом, наизглед само безгласном,
ма и реч-две молитве себи у недра да шапне,
истим часком, к’о муњом сева, запамтиш га,
упијеш га, све са оба понор - ока.
И учини ми се, истим треном,
да се изнова враћеним видом,
жеља ли је, ил’ наде одсјај,
погледом што само свет(л)ост зрачи,
с нама на пут кроз бескрај крећеш,
стопалом ни тле не газећи.
Да с’ ходећи све за пламом,
оним пламом од Искона,
све за ехом са звоника свемир-храма,
грачаничког звона звон, без небесних
оријентира, свуд – одасвуд, не загубимо!
И сад са мном мирна ходиш!
На дугом путу са севера,
свеједно да л’ из правца Алпа,
са Балтика, ил’ од Карпата,
са севера земље српске,
само треном обневиделе,
растрешене, уситњене,
похаране, загубљене,
са свих страна обручене,
невољама измождене,
ал’ и земље себе свесна,
од ината – за вјеки и у вјеков!
Из места властитог ми станишта,
где је последњи манастир
с православним обележјем,
даноноћно ходим/бродим
сваким треном за Свевидом!
Вертикалом - према југу!
Ка колевци свих ми драгих,
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и предака, и потомака!
Све до тебе, видарице,
треном првим невиђене,
у том мноштву неразазнате!
До краљице-девојчице
усред брода Грачанице!
Која ми ноћ уочи Видова,
мелемвидна вид размагли,
те погледом и чемер-тугом,
од које и сад суза мрзне,
пред тобом заувекни
наук дознах:
Удесним треном,
врхом душманског бодежа
у студен безвидне мржње
свакомвидна обележена,
наста и оста пламен-знамен,
небески међаш сваком
пред злом немилог нам одступа,
оног удесног –
одступа од свег себе!
И од тог трена,
од првог глêда,
Симонидо Мелемвидна,
где год да сам - са мном јеси!
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УДК 821.163.41.09 Ломпар М.
321.1(=163.41)
316.75(=163.41)”18/19”
Проф. др Мило ЛОМПАР

МОГУЋНОСТ И НЕОПХОДНОСТ
ИНТЕГРАЛИСТИЧКЕ
СРПСКЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ*
историјском кретању српског народа можемо
препознати неколике константе његовог трајања. Оне
подразумевају чворне тачке које су обликовале – под различитим
утицајима и у различитим околностима – национални идентитет и
представљале неку врсту историјског препознавања у времену.
Ако бисмо желели да их побројимо, онда бисмо свакако морали
почети од онога што обележава заснивајући моменат српске
културне егзистенције: то је светосавско просветно предање.
Личност Светога Саве, његов особени печат на историјском
постојању српског народа, свакако, представља почетну тачку у
образовању и обликовању колективног саморазумевања.
Да је та личност остварила претежан удео у нашем
средњовековном историјском постојању видимо и по томе што
је она спојила две традиције: сакралну и световну традицију.
Традиција средњовековног сакралнога израза је од Светога Саве
начинила репрезентативну личност високе уметности и културе
српскога народа и, у исто време, народна или фолклорна традиција
је још за живота његовог преузела битне одреднице његовог лика и
саобразила их једном другом типу говора. У нашој народној епској
поезији Свети Сава се појављује у парадигматичном облику. Тако
у песми „Свети Сава и вукови“ имамо спој између парадигматске
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* Предавање одржано у оквиру програма XXIII ВИШЊИЋЕВИХ ДАНА 08.
новембра 2016. године у Галерији Центра за културу “Семберија” у Бијељини.
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фигуре вука, која репрезентује претхришћанску старину, и
парадигматске фигуре свеца која обликује и одређује хришћанску
традицију. То значи да је у колективном саморазумевању личност
Светог Саве одабрана за интегративну личност српске културе,
јер она омогућава саображавање различитих облика културног
постојања.
Други одређујући моменат наше колективне егзистенције
свакако је косовска традиција. Она представља историјску
вертикалу како духовне тако и историјске судбине српскога
народа, па се карактеристично појављује у два репрезентативна
вида културе средњег века. Јер, постоје средњовековни списи о
Косову као особено осећање света које поседује своје вертикално
и хоризонтално простирање. Хоризонтално простирање одређује
човека у времену. Вертикално простирање, пак, одређује човека
у духу. Косовска традиција – што је запечаћено у Лазаревом
опредељењу – обележава кретање у оба правца. Лазарев избор,
као оно што оличава косовско опредељење, почива на одлуци о
земаљском или небеском царству. Он – знамо – бира небеско
царство. Али, оно што се често превиђа у разумевању косовског
опредељења представља чињеница да Лазар тим избором не
уклања битку. Изабравши небеско царство, он одлази у борбу. Тиме
се показује да косовско опредељење није пасивно прихватање
неминовности догађаја, него да у њему постоји један активни
или динамички чинилац који, обележава његову унутрашњу
слојевитост и тек отуд оправдава поверење у царство небеско.
Трећи битан елемент српског културног идентитета везан
је за историјску судбину српског народа на развођу епоха, у
прелазним добима између средњег и новог века. То је кретање са
југа на север и са истока на запад. Та кретања нису на Балканском
полуострву била ретка и обухватала су и друге народе. Јован Цвијић
их је назвао метанастазичким кретањима. Наш највећи историјски
роман – Сеобе Милоша Црњанског – управо је уметнички
уобличио ову константу националне егзистенције: Црњанскове
Сеобе – рекао је с правом Сретен Марић – носе име наше судбине.
Судбина нашег народа је унутар историјског кретања омогућила
да се у српској култури образују различити културни модели. То
је битно одредило лик саме српске културе, јер се сам културни
облик постојања српског народа почео мењати и употпуњавати.
Дошло је до уметничког контакта између византијске традиције
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(православне) са средњоевропском (католичком) традицијом.
Истовремено је, унутар овог историјског кретања, дошло до
продора елемената исламске традиције у српску културу.
Та трокомпонентност културног постојања – коју су
унели управо покрети ка северу и ка западу – оставила је трагове
и на историјским и на уметничким споменицима. Ти трагови
обележавају национални идентитет као динамичку а не као
статичку категорију, као нешто што се мења у времену, али сасвим
не подлеже времену. Преслојавање искуства је карактеристична
компонента сваке културе. Преслојавање искустава која су се
појавила у српској култури битно су одредила њен лик. Да ли је то
значило прекид са косовском или светосавском традицијом?
Једна од најлепших зграда у Трсту – који представља можда
најзападнију тачку нашег колективног кретања – јесте знаменита
вила Себастијана Гопчевића. Она таласастим обликом фасаде као
да птискује покрете мора у чијој се близини налази. Одакле она
ту? У XVIII веку, у тренутку када је Аустрија освојила Трст и када
је он постао њена привилегована лука, појавила се мала колонија
Срба трговаца, бококоторских и херцеговачких, која је била веома
утицајна и која је стекла знатно богатство у својим трговачким
подухватима. Њихов потомак Себастијан Гопчевић је, дакле, у
једној изразито католичкој средини подигао ову палату у XIX веку.
Он сам био је човек великог и лепог образовања: половину године
је проводио у Бечу а половину у Трсту. Но, када погледамо његову
палату, видимо једнога владара и једну владарку, њихове фигуре
изнад једног улаза, док изнад другог улаза видимо једног витеза
и једну девојку. У првом случају је реч о кнезу Лазару и кнегињи
Милици; у другом случају о Милошу Обилићу и Косовки девојки.
У средини која је потпуно била различита од оне коју су
његови преци напустили, у средини са чијим је захтевима и сам
у много чему био саображен, Себастијан Гобчевић није хтео да
напусти управо онај моменат који је образовао његово лично – као
и колективно – симболичко саморазумевање: косовску традицију.
У часу када су моменти његове личне егзистенције били сведени
на најосновније формуле, он је посегао за идентитарном тачком
коју репрезентује косовска традиција. Тај моменат је од пресудне
важности. Он показује колико је Вук био у праву када је објашњавао
зашто у нашим народним песмама има тако мало о времену
преткосовском и тако мало песама које говоре о претходним
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временима, па је рекао да је промена која је са косовском погибијом
ушла у народну свест деловала тако снажно да је преслојила и
потиснула све што је било пре ње.
Четврта компонента српског културног обрасца било би
везана за секуларно искуство новог века. Кад је искрсао пред
зачуђене очи средњоевропског света, прешавши Саву и Дунав
– како то лепо приказује Бошко Петровић у роману Певач –
на позив хабзбуршког цара Леополда I, добивши привилегије
за своју посебност, српски народ није био, дакле, само народ
који се склањао од османске надируће силе 1690. године него је
представљао колектив који има свест о себи. Тада је закорачио на
нововековну историјску позорницу. Суочио се са светом барока
и просвећености, да би се – почетком 19. века – појавила идеја
националне државе. Идеја националне државе у складу са развојем
нације којем је најзначајнији импулс дала Француска револуција,
била је, дакле, потпуно саобразна ритмовима савременог кретања,
представља четврту компоненту српског културнога модела. Та
компонента има наглашено секуларни карактер. Оличава је личност
Доситеја Обрадовића. Он је обележио дах просветитељства у
нашем културном хоризонту.
Неопходно је, међутим, водити рачуна о томе да је читав
један век настајала национална држава, свакако Србија, мада је и
Црна Гора била независна држава као српска држава. Национална
држава је била, дакле, носилац једнога кретања које није значило ни
поништавање светосавске нити поништавање косовске традиције.
То је било немогуће већ чињеницом да су Вук и Његош били
културни темељи образовања националне културе: у њиховом
делу косовска традиција је увек имала привилеговано место. То
су српски државници осећали. Јер, у XIX веку превасходно смо
имали државнике а не политичаре. То су били људи који су се
бавили политиком на хоризонту државног мишљења: као Илија
Гарашанин, или Јован Ристић, или Стојан Новаковић. Њихов поглед
је најчешће био изнад политичког партикуларизма и усмерен ка
ономе што води целини.
Они су разумели да у новом (секуларном) времену не могу
сакралну функцију Светога Саве унети у институције секуларне
државе. Отуд су узели просветитељски аспект Савине личности и
пренели га у школски систем. То је један изванредан пример како
се централни моменат једног идентитета саображава налозима
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времена, а да се притом не изгуби него сачува у времену. Прави
дисконтинуитет са светосавском традицијом у осамстогодишњем
постојању српскога народа направиће тек комунисти: не непосредно
после 1945. него од – мислим – 1947. године. Тада укидају школску
славу. Тада је Свети Сава пребрисан из јавне врсте колективног
постојања. То показује да је српска културна егзистенција имала
способност асимиловања и амалганисања различитих традиција.
У 1918. години Србија је била једина од свих
јужнословенских земаља која се налазила на страни сила
победница. Она је, у исто време, имала веома јасно обликовану
националну идеју чији је програм било национално уједињење
српског народа. Имала је и врло снажно постављену државну идеју
коју су оличавале две независне државе: Србија и Црна Гора. Имала
је, исто тако, и веома потврђену војну идеју коју су означавали
победнички карактер српске војске и у балканским и у светском
рату. Оно што је било неопходно – и што је у извесном смислу
био заостатак – јесте културна идеја. То је идеја једног културног
обрасца који би требало да споји различите традиције српске
националне и културне егзистенције: византијско-православни
модел, средњоевропски модел, секуларни модел. У исто време,
било је неопходно културно повезати веома разгранате регионалне
свести унутар српске националне егзистенције.
О њима је, са смисаоним нагласцима који су битни за
аустријску политику, снажно писао Бењамин Калај, Он је сматрао
да ту регионалну свест треба поспешивати у складу са најбољим
интересима аустријске политике. То је, дакле, био кључни његов
закључак. Мало је који странац тако добро познавао српски
национални и културни идентитет као Бењамин Калај: дипломата
на двору кнеза Михајла, о чему сведочи његов дневник, и
двадесетогодишњи управник Босне и Херцеговине. Занимљиво
је – о чему сведочи књига бугарске историчарке Теодоре Толеве
– да је на седницама министара Двојне Монархије давао потпуно
супротне предлоге када је реч о образовању албанске нације, која
је обликована са видним упливом аустроугарских утицаја.
Калај је, дакле, имао читав један идеолошки концепт
када је реч о српској националној и културној егзистенцији.
Обеснаживање таквих замисли и настојања унутар српског
културног обрасца био је захтев и налог двадесетог века.Јер, тај
културни образац је требало да саобрази различите традиције у нас
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и да неутралише различите регионалне и партикуларне аспирације.
До тога није дошло. Јер, концепт југословенства је у извесном
смислу зауставио стварање српског културног обрасца: почело је,
наиме, стварање југословенског културног обрасца. У тренутку
када српски културни образац није био дефинисан и кристалисан
дошло је, дакле, до почетка стварања југословенског културног
обрасца.
Сама ствар није морала да изађе на лоше, иако је била
много тежа да се изведе. Нешто од тог заустављеног кретања
описаће у емиграцији, после Другог светског рата, већ у високим
годинама живота, наш најзнатнији историчар и правник, модерни
полихистор Слободан Јовановић. Он ће рећи да су са стварањем
Југославије Срби извршили националну демобилизацију. Тај
термин је од великог значаја јер он показује да једно кретање које
је ишло ка обликовању националног идентитета није доведено до
свога краја.
Та чињеница је далекосежна, јер се појављује пред нашим
очима од тренутка распада Југославије 1991. године. У самом
југословенском искуству препознајемо два момента. Постоји
југословенско искуство између два светска рата које је у много
чему тежило интегрализму, у једној форми мултикултурности, како
оцењују страни историчари и културни историчари, попут Ендру
Барух Вахтела. И постоји, после Другог светског рата, југословенско
искуство које је развило националне културне концепте, који су
осамдесетих година XX века попримили развијене форме културне
дезинтеграције Југославије. Ти су се процеси одвијали под именима
као што је било – заједнички основи књижевних програма у
образовању. То се може препознати и у концептима за друго издање
Крлежине Енциклопедије Југославије: Доситеј Обрадовић – по тим
замислима – не треба да буде приказан у одредници „Србија“ него у
одредници „Војводина“. Све је то развијано у складу са владајућом
комунистичком идеологијом и њеним угаоним каменом: то је била
теза о великосрпској хегемонији у Краљевини Југославији.
Такво кретање је свакако партикуларизовало и
дезинтегрисало целокупну српску националну и културну
егзистенцију. Тај податак је од пресудне важности. Јер, то је
нешто што је као изазов постављено пред нас данас, будући да
је снажно и живо настојање да се продужи титоистичко наслеђе
у својим културолошким изводима. Наш главни културни изазов
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представља чињеница да је снажна и вишеструко подупрта тежња
да се облици постојање српског народа, наметнути решењима до
којих је довео распад титоистичке Југославије, културно саобразе
са насилним и недемократским решењима.
То можемо видети и на наизглед најједноставнијем
плану: плану именовања. Премда наизглед нехотичан и спонтан,
он је сасвим контролисан, јер се снажно распростире општом и
јавном свешћу. Тако се, рецимо, врло често говори о босанским
Србима, о хрватским Србима и о Србијанцима. Никада се
неће чути на Хрватској телевизији – српски председник, него
ће увек то бити – србијански председник. Моменат када се
такво именовање прихвати у српској средини, било у Србији и
Републици Српској, било код Срба у Црној Гори, представља
моменат поунутрашњивања хрватског становишта у српској јавној
свести. Јер, на делу је кретање које има свој јасан и прецизан циљ
и чији је основни задатак да се унутар људских представа, унутар
симболичког света српске културе, унутар онога што обележава
људско памћење формирају прецизни и погодни модели. То никад
не треба да потценимо.
Ако узмемо шта је немачка штампа од 1914-1918. године
писала о Србима, о чему постоји књига нашег германисте
Момчила Селесковића, јер је то његова сорбонска докторска теза,
и упоредимо са књигом о томе шта је немачка штампа писала од
1990 до 1995. године, књигом коју је написао новинар и путописац
Никола Живковић, уочавамо да у типолошком и садржинском
смислу – особине културе, народа, понашања, у карикатурама, у
сатиричним и другим деловима – запањујућу истоветност. Авион се
од 1918. до 2000. године вишеструко променио. Аутомобили су се
променили. Техничка средства су се променила. Али симболичке и
културолошке представе у главама људи трају много дуже и у том
смислу техничка промена не значи суштинску промену. Утолико
је свет културе у најширем смислу, не само као свет поједине
уметности, не чак ни само као уметност сама, него шире, као начин
саобраћања, као начин разумевања, као начин постављања ствари,
пресудан чинилац за обликовање националног идентитета и уопште
људског идентитета. Јер, национални идентитет не представља
сав човеков идентитет. Човекова персоналност је знатно шира
од било какве идентификације, било да је та идентификација
национална, било да је она религијска, па је национални идентитет
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једна компонента укупног човековог идентитета. Отуд окрњити
националност – како је давно казао Душан Пирјевец – значи у
нечему окрњити личност.
То се односи на присилна дејства. Уколико, међутим,
једна личност сама изабере своје облике егзистенције, укључив и
национални идентитет, онда је ту на делу нешто што је у вези са
слободом а не са нацијом. Али, налазимо се у подручју колективног
кретања, јер је пред нама питање о могућностима интегралистичке
српске културне политике. То је пресудно питање. То је, по мени,
старије питање од државно-правног облика и старије питање од
других облика егзистенције, премда није одвојено од њих. Али,
културна егзистенција српског народа је нешто што је у овом
тренутку пресудан чинилац нашег укупног националног опстанка
као колективног опстанка.
Главно кретање које нам се намеће да усвојимо, започето
у комунизму, подразумева један налог који је спољашњи, а који
треба да учинимо унутрашњим. Он гласи: све што је српско треба
свести на србијанско, да оно што није србијанско – као Његош,
као Андрић, као Меша Селимовић, као сликар Петар Лубарда, као
Грачаница и Дечани – временом престане да буде српско. Од 2008.
године трају непрекидни и континуирани напори да се српски
манастири на Косову и Метохији изместе у УНЕСК-у из српског
државно-правног и културног простора и подведу под косовски
„државни“ простор. Уколико је култура тако безначајан чинилац,
зашто настају ови напори? Зато што је суштински напор везан за
то да се Грачаница и Дечани прикажу као свет неке „косовске“
културе а не српске културе. Да би се у наредном кораку рекло да
ту, у ствари, Срба и није било, него је био неки неидентификовани
православни свет који припада неком „косовском“ простору.
Уколико је то друкчије од овога што ја кажем, главно питање гласи:
зашто је тај напор тако истрајан и зашто је последњи пут само
захваљујући активностима Русије он био неуспешан? То показује
да треба у менталној мапи која постоји у глави сваког човека,
нарочито у менталној мапи младих да људи настане пожељна
– са становишта налогодавца – представа. Јер, увек се у свим
пројектима на младе људе рачуна, пошто се не рачуна на нас чија
је свест формирана у претходним епохама, па би са мало хумора
човек могао да каже да су неки међу нама већ отписани.
Могућности српске интегралистичке културне политике су
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у овом тренутку видљиве, као што су и ограничења знатна. Као
кључно ограничење појављује се један облик самоограничавања.
Тако нисмо показали никакву способност да утичемо на сродност
образовних система у оним срединама у којима на то можемо да
утичемо: превасходно мислим на Србију и Републику Српску, а
посредно и када је реч о положају Срба у Црној Гори. Не треба
заборавити да је Српска граматика Стојана Новаковића – он је био
филолог, историчар, политичар, полихистор у готово изворном
смислу – била читаву деценију у XIX.веку једини уџбеник из ког су
учили Срби где год да су живели и у ком систему да су се школовали.
А то су били системи Србије, Црне Горе, Хабзбуршке монархије,
било у њеном угарском делу, који је био северно од Саве и Дунава,
било у њеном аустријском делу везаном за Босну и Херцеговину,
односно за Далмацију. Упркос свему томе, један концепт језика,
једна граматичка норма, чак један уџбеник су представљали једну
врсту заједничког језичког основа. Вукове песме су такође играле
ту улогу. Свакако да нисмо показали довољно воље да створимо
оно што је био налог двадесетог века: то је основа за образовање
српског културног обрасца. Нисмо, такође, успели да уједначимо
или саобразимо јединствен медијски програм: у области језика, у
области културног стандарда.
Отуд бисмо могли казати да је двадесети век – у тим
садржајима, за разлику од неких других садржаја – био време нашег
назатка. Одлучујуће је да нисмо извукли закључке о свом садашњем
положају, нити смо тај положај довели у везу са околностима у
којима живимо. Та чињеница показује да ми у данашњем тренутку
имамо много више оних који су политичари превасходно, а много
мање оних (ако их је уопште) који имају државнички осећај, као
што међу интелектуалцима нема много оних који имају осећај за
националну егзистенцију. Нема сумње у то да постоје три нивоа на
којима се појављује проблем српске културне политике: један ниво
очитује политичка власт, други ниво очитује државна структура,
трећи ниво је везан за облике постојања српског народа. То нису
исте категорије и није подједнака општост између њих.
Наши политичари су високо обузети чињеницом власти,
док су много мање обузети чињеницом државе, а врло често
неспособни да разумеју егзистенцију народа која иде изван оквира
њиховог досега. То је далекосежна чињеница и њени главни
негативни исходи су везани за управо културну и националну
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политику. Оно што једна држава, а овде је реч о малим државама
и о државама које се налазе у колонијално-окупационом положају,
као што се ми налазимо, не може да учини државно, она учини
у алтернативним подручјима: у институцијама које нису државне,
као што је то Матица Српска, као што је то српска књижевна
задруга. А оно што не може да учини на тај начин, који није
директно државни начин, она учини преко истакнутих појединаца.
Та три степена деловања такође нису освешћена у хоризонту наше
културне политике. И то у тренутку када комуникацијски никада
није било лакше успоставити једну врсту интегралности. Када
људи могу веома лако и брзо да једни са другима саобраћају.
То показује да у овом тренутку могућности српске
културне политике имају ограничење везано за одсуство свести о
интегралности. Неопходност те политике је нешто што ће пресудно
утицати на обликовање националног идентитета. Врло је битно
разумети да културна политика не иде само путањама власти.
И иначе у српској култури постоји развијена навика да се свако
постојање поистовети са влашћу. То је, с једне стране, последица
нашег изразитога сиромашатва, а, с друге стране, то је последица
неспособности интелектуалаца и интелигенције да замисле друге
облике деловања и рада. Морамо, међутим, научити да постоји
нешто што се одиграва мимо хоризонта власти: нашим личним
учешћем.
Нешто од тога можемо да пронађемо у прошлости. Негде
пред Први светски рат била је једна полемика, врло занимљива,
између чувеног чехословачког државника и филозофа, либерала по
уверењима, Томаша Гарика Масарика и Младобосанаца. Масарик
је био велики поклоник ситнога рада, дакле, он је био поклоник
непрестаног постепеног деловања које би подразумевало најмањи
ризик у најтежим околностима. Он је то сажео у формулацију
„просветом до слободе“. Младобосанци, ношени темпераментом
нашега света, нашим наслеђем, устаничким осећањима Јужних
Словена и револтом пред дискриминацијом, на то су одговорили
полемички – пише о томе лепо Перо Слијепчевић који спада у
те Младобосанце – формулом која је гласила „револуцијом до
слободе“. То су два пута. Они се не искључују нужно, али не могу се
замењивати. Не може револуција, устанак, побуна, државни облик
– све смо то научили у двадесетом веку – да замени непрестани
стрпљиви рад који траје из дана у дан и на тај начин обликује
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колективну свест. То је оно што је кључно да настане прикладна
културна подлога за интегралистичку националну егзистенцију у
нас.
И то је нешто што, по мом мишљењу, представља битну
чињеницу нашега савременога тренутка. Да ли ћемо успети да
извучемо националну судбину из овог невеселог тренутка у коме
се наш нараштај налази, када се сручио сав неуспешни биланс
двадесетог века – много зависи од стрпљења, ситног рада и упорног
стварања културне подлоге унутар које би се битни садржаји
националног идентитета могли изнова поставити као одређујући.
Битно је такође да разумемо да се у двадесетом веку одиграо
један историјски догађај који културно и симболички – због
комунистичког искуства владања – није довољно осветљен у нашој
култури. То је чињеница геноцида. Српски народ је у двадесетом
веку претрпео геноцид и та чињеница захтева највећу могућу
пажњу. То није чињеница преко које може да се пређе затворених
очију. Јермени, народ који је претрпео геноцид у Првом светском
рату, и Јевреји, који су претрпели геноцид у Другом светском
рату, народи су на које је неопходно да се угледамо: унутар једног
дубљег колективног разумевања историјске судбине.
Територија Нагорно – Карабаха је површине приближно као
Косово и Метохија; тамо има око 100 000 Јермена. Сама Јерменија
има око 3 милиона људи. Она има једно врло неповољно окружење
непријатељски настројених држава: Турске, Азербејџана, па – због
Русије чија је војска у Јерменији – и Грузије. Но, због тога што
су чињеницу геноцида учинили присутном у јавној свести, и без
обзира што гледају на планину Арарат која је у турској држави а
не у Јерменији, они успевају да и у том неповољном окружењу
образују један делотворни културни образац, једно прецизно
колективно саморазумевање, које се протеже и на бројну јерменску
дијаспору: и отуд могу да настоје да се у Нагорно - Карабаху нешто
не догоди што би могло да их подсети на прошлост.
Питање које погађа у само срце ствари гласи: како
у стварању јединствене српске културне политике сачувати
несумњиву полицентричност српске културе? Историја српског
народа је таква да је он био полицентричан у различитим
историјским периодима. У неким периодима, кад нигде није било
српске државе, поједини градови – као Беч или Трст, Нови Сад или
Мостар, обаваљали улогу културних центара: некада је то било
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и Цетиње. Та полицентричност несумњиво постоји зато што је
српска култура контактна. Она није контактна на онај начин на који
је свака култура контактна. Чим је култура, мора бити контактна по
природи саме речи и деловања културе.
Али, српска култура је у заснивању контактна јер држава
Немањића је имала своје православне и своје католичке области.
Кад погледамо пластику или архитектуру Студенице или Дечана,
видимо многе трагове уметности которских мајстора или уметности
Јужне Апулије. То су, дакле, традиције латинитета унутар наше
средњовековне уметности. Кључно је, међутим, да уочимо да је
фреска увек била византијске традиције, јер је она била носилац
православности поруке. То је било оно на шта су били осетљиви
људи у средњем веку.
У заснивању српске културе имамо укрштај. То се у времену
само повећава. Ако погледамо Вуков Српски рјечник, видимо да
у његовом првом издању (1818) има 20% речи које су турцизми.
То значи да је исламска култура оставила свој траг унутар једног
дуговеког постојања. Та врста искуства полицентричности,
међутим, може имати позитиван и негативан вид. То зависи од
тога како се обликује један културни образац. Недостатак српског
културног обрасца учинио је да полицентричност хипертрофира
временом у дезинтегришуће елементе културнога кретања. Тако је
почело све што је српско да се своди на србијанско. То је нешто
што је било могуће услед одсуства српског културног обрасца.
Шта значи српски културни образац? Значи у неком
смислу успостављање јавне свести о целини. Свест о целини
српског народа, о томе да је српски народ и онај народ који живи
у Бањалуци и онај који живи у Нишу; и онај у Требињу и онај у
Цетињу; и онај у Вуковару и онај у Косовској Митровици. То је,
дакле, целина и ту има нека судбина која припада и ономе ко је у
Мојковцу или ономе ко је у Будви. Таква јавна свест подразумева
једну врсту понашања које управо укључује позитиван вид
полицентричности. Јер, никоме не би било ни разумно нити је за
очекивати да се полицентричност поништи.
Ни у других народа и култура није тако. Немци су се касно
ујединили у другој половини XIX века. Бизмарк их је ујединио
– како се то говорило – гвожђем и крвљу у три рата: закључно с
Француско-пруским ратом, кадa су Алзас и Лорена 1871. године
ушли у састав Немачкога царства. Но, немачка култура је била
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интегративни чинилац. Она је неутрализовала антагонизме. Који
су то били антагонизми? Династички антагонизми. То су биле
различите династије, различити, дакле, феудални интереси. Који
је други анагонизам био? Верски антагонизам, пошто знате да су у
немачким сељачким ратовима ратовали католици са протестантима:
и то ратовали страшно и до крви. Затим је неутрализована идеја
супремације. Баварска је била доминантна немачка земља, а ако
идемо на исток, онда Саксонија. На Бранденбург су они често
гледали као на неке полунеразвијене сељаке који су само добри
војници. А ипак је пруски краљ постао немачки цар. То су били
врло велики антагонизми, па је ипак немачка култура успела да све
то премости и да при том не изгуби чињенице полицентричности.
Имали смо – кроз XIX век – две српске државе: Србију
и Црну Гору. Оне су биле међународно признате, да бисмо један
династијски сукоб између Карађорђевића и Петровића претворили
у политички сукоб, а онда из политичког извели и национални
сукоб. Дакле, имали смо 1909. године попис у Црној Гори под
владом књаза Николе и ту се, у попису, 95% људи изјаснило да
су по националности Срби. Сви су природно били Црногорци,
али је овде реч била о националности. Године 1855. у Законику
књаза Данила, владара који је наследио Његоша, у члану 92 пише
да у Црној Гори нема ниједне друге народности осим српске. А
опет, ми смо дошли у позицију да 1948. године, на попису под
диктатом комунистичких власти, Срба буде 1,87 %. У једном истом
нараштају, у распону од 40 година; то је у једном истом животу.
Једно је, дакле, полицентричност као природна егзистенција
једне културе и народа у различитим контактима, а друго је њена
политичка инструментализација. Те две чињенице увек треба имати
на уму. Природан корелат овом негативном настојању по којем све
што је српско треба свести на србијанско јесте – србијанство. То је
развијање унутрашње логике по којој би се идеологија србијанства
појавила као еквивалент ономе што треба да неутралише културну
егзистенцију Срба.
Северно од Саве и Дунава – пре стварања Југославије – био
је средњоевропски културни модел. Јужно, с Београдом на центру,
био је француски културни модел: оличава га Српски књижевни
гласник, основан 1901, изграђена норма српског културног и
књижевног говора, Београдски универзитет из 1905. године, јер
су сви прављени по француском културном моделу. Зашто? Зато
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што је претња, католичко-германска, коју је оличавала Хабзбуршка
монархија, била претња на живот и смрт, па се онда тражио
модел који неће снажити него слабити ту претњу. И зато што је
уверење тадашњег света било да је демократско начело – начело
будућности. Скерлић је писао како је Русија самодржавна, како је
Немачка кајзеровска, како је Аустрија католичка, како је Енглеска
плутократска а како је само Француска – демократска. Идеал
демократског је, дакле, условио превасходно француски културни
модел.
Свакако да та чињеца може бити узрок одређенога
ривалитета у смислу једне или друге традиције, па у том смислу и
својство полицентричнога развоја српске културе, али не може бити
разликотворна чињеница кад је реч о самој културној и националној
егзистенцији. Отуд следи да се ниједан полицентризам не може
превести у национално разликотворну чињеницу. То је кључно да
се разуме.
Та врста пажње, таква врста концентрације, тај начин
јавног и општег рада је нешто због чега постоји култура, због
чега постоји интелигенција и због чега постоје интелектуалци. Не
постоје интелектуалци зато да би нешто знали, него постоје да би
у оним тренуцима кад је потребно обликовати културу – нешто
били. Јер, у судбинским тренуцима није тешко знати шта је истина
него је тешко истину – заступати, односно сведочити. То је кључни
задатак који се налази пред нама у времену које долази.
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УДК 821.163.41-31.09 Мићановић С.
821.163.41:929 Мићановић С.
Јелина ЂУРКОВИЋ

РАТ И РЕВОЛУЦИЈА У ХРОНИЦИ СЛАВКА
МИЋАНОВИЋА
роника С Мајевице и Семберије Славка Мићановића
објављена је послије Другог свјетског рата у времену
1947-1951 у три тома. Доживјела је још неколико издања,
најчешће као једнотомно дјело, али без знатних измјена у односу
на прво издање. Занимљива је као хроничарско свједочење о
рату и револуцији и као несумњиво свједочанство о немалом
приповједачком дару аутора. Хроника је, затим, послужила и као
грађа за наредна Мићановићева дјела: збирку приповиједака У
процијепу (1954) и роман Изгубљени (1959). За данашњег читаоца
Мићановићево дјело је занимљиво као свједочанство заноса и
пожртвовања једне генерације али и наук и опомена у ишчитавању
знакова овога времена.

H

Рат и револуција: средство и циљ
Још као студент Београдског универзита, Славко
Мићановић је био члан, у оно вријеме, илегалне Комунистичке
партије Југославије (КПЈ). Образовање, и академско и партијско,
било је богомдана препорука његовим надређеним партијским
налогодавцима да га упуте на важне партијске задатке у родној
Бијељини. Ту је стварао неопходну кадровску базу за дизање
устанка 1941. године Главни партијски инструктор и онај који
је прокрстарио цијелу Југославију палећи устаничке бакље, па
тиме и у источној и сјеверисточној Босни, био је Мићановићев
суграђанин Родољуб Чолаковић. Њихова ратна и дугогодишња
послијератна сарадња и пријатељство усмјерили су Мићановићев
рад на оба поља: и на револуционарном и на оном књижевном.
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Зато Мићановићев књижевни рад ваља посматрати у, најмање, два
контекста: у контексту идеолошко-револуционарном и контексту
књижевноестетском.
Први се тиче јасно профилисане политике и циљева КПЈ у
Народноослободилачкој борби током Другог свјетског рата, а она
се огледала у намјери да се рат искористи и као револуционарна
борба за промјену друшштвеног поретка рушењем монархије
и стварањем комунистистичког система по угледу на совјетски
модел. У ту сврху прокламована је идеја борбе за слободу против
окупатора и идеје једнакости и јединства свих југословенских
народа, познатије као крилатица: братство-јединство. Пројектовани
су, по лењинистичком принципу, и извођачи реовуције: сељаштво
и радништво под вођством КПЈ. Мићановић је, као члан КПЈ, био
један од тих извођача на свом завичајном терену. Као „војник
револуције“ Мићановић је успјешно извршио задатак: концепт
његове идеолошке опције је изашао као побједник из Другог
свјетског рата. Тиме револуционарна борба није окончана.
Побједницима је предстојало писање историје револуције, а њу
су писали директни учесници, сваки према својој могућности и
знању – с обавезним идеолошким оквиром.
Идеолошки оквир неминовно је утицао на књижевно
стваралаштво учесника револуције без обзира у којој литерарној
форми се то стваралаштво остваривало. То је видљиво у
мемоарима, записима, сјећањима, хроникама, цртицама бораца
непосредних учесника Народноослободилачког рата (НОР-а);
то је видљиво и у озбиљним књижевним дјелима послијератне
књижевне продукције. У првој категорији – непосредних учесника
рата – наметнули су се Чолаковићеви Записи из НОБ као пожељан
образац свједочења о рату и револуцији, што увелике потврђује и
концепција Мићановићевог дјела С Мајевице и Семберије.
Иако Мићановић није већ у наслову назначио о каквој је
форми његовог текста ријеч, у Уводној напомени се опредијелио за
форму хронике:
Nisam imao namjeru da pišem istoriju ustanka nego sam želio
da ostavim jedno svjedočanstvo o tim sudbonosnim godinama i izrazim
svoj lični doživljaj veličanstvenog pokreta narodnih masa u borbi za
slobodu. Tako je nastala hronika „S Majevice i Semberije“ (Mićanović,
5). 1
1
Како је Мићановићева хроника писана латиницом, тако ће, без знакова
навођења, бити цитирани дијелови текста.
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Таква квалификација може бити само дјелимично тачна.
Она може да се односи на начин спољашње композиције садржаја
зато што има хронолошки датиран слијед ратних догађаја од
1. маја 1941. године до септембра 1944. Међутим, предочавање
трајекторије којом се креће хроничар – подручје Семберије,
Мајевице, Бирча – додаје хроници и елементе путописа са богатим
запажањем путописца о људима, догађајима и простору у којем
се креће. Та запажања, забиљежена у форми цртице или записа,
описа или цијеле новеле, надилазе хроничарску документарност и
неријетко прелазе у изврсну приповиједну прозу. Дода ли се томе и
казивање у првом лицу са неизбјежним коментарима догађаја или
изношењем сопствених доживљаја, емоција и судова о људима и
догађајима, чини се да се документарност повлачи у други план
и да се „хроника“ и данас може читати као занимљив књижевни
текст. То не значи да је мање видљива идеолошка компонента
дјела. Сувопарност набрајања или цитирања директива, наредби,
депеша, одлука, упутстава надређених руководилаца, штабова,
народних одбора, патријских ћелија – избјегнута је а тиме и сува
документарност сама по себи. Али, сва активност хроничара као
главног јунака и реализатора револуционарних идеја на самом
терену представљена је тако као да се подразумијева све горе
наведено. Другим ријечима, смисао револуције и мукотрпна
борба за њене идеале, представљена је на активистички начин:
чином и дјелом, а не дугим репродуковањем агитаторских говора
и убјеђивања. За овакав начин свједочења битан је сам писац и
његова стајна тачка, пошто он чини везивно ткиво свих слојева
значења текста и свих његових композиционих елемената. Он је
прије свега личан, са уочљивом дозом субјективног и неријетко
емотивног виђења и тумачења збивања на терену.
Овакав приступ Мићановић је најавио у самом Уводу, и он
је битан и за одређивање фокуса, његове стајне тачке.
Ту је важно уочити двије пишчеве ограде. Прво, писац
се стриктно ограђује од обавезе да свој текст подреди правилима
историјског фактицизма и тиме себи остави већу слободу у избору
догађаја које ће описати и слободу изрицања сопственог става
о њима. Та слобода извире из ličnog doživljaja, то је она друга
одредница – а то је већ и могућност да се огради од сувопарног
хроничарског описа и да се вине у чисто литерарне облике
приповиједања.
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Што се идеолошке оријентације тиче, њу Мићановић
експлицитно наводи у уводној напомени: то је идеологија коју је
прокламовала Комунистичка партија Југославије и на чији су се
позив народи... dizali u borbu za slobodu, za bratstvo i jedinstvo, za
vladavinu pravde i razuma, pokazujući u toj borbi nebrojene primjere
hrabrosti, drugarskog požrtvovanja i čovjekoljublja (Mićanović: 5).2
Категорије братства, јединства, правде и слободе, ваља,
дакако, разумјети онако како их је тумачила Комунистичка партија
Југославије и оне чине садржину идеје револуције којој је рат
послужио као повод и средство да се сруши друштвенополитички
поредак на коме је почивала Краљевина Југославија између два
рата. Та идеологија повратно је утицала и на онај први став: избор
оних догађаја и ликова помоћу којих су илустроване идеје с
једне стране, а с друге опет, оцрњен супарнички српски четнички
ослободилачки покрет, ослободилачки бар у почетку. Мићановић
се не бави у свом тексту елаборирањем предратног стања са
становишта високе политике и идеологије КПЈ, али је, свакако, као
„образовани марксиста“ (мишљење Р. Чолаковића) био упознат са
ставовима Партије.
Позиција овог револуцинара примарно је наднационална
и примарно идеолошка и досљедно остваривана у ратним
околностима. То у неку руку условљава и позицију - не би се
могло рећи неутралну, прије можда равнодушну – у сагледавању
понашања окупатора и његових војно организованих присталица
из реда других народа. Могло би се рећи да је настојао да буде
тек објективни хроничари рата: то што окупатор чини то је рат
(који није и револуција). Рат увијек разара, доноси бол, страдање
и патње људском бићу; понижава, унаказује, своди на биједу
његова стања и његова хтијења; дезоријентише, уноси невјерицу,
сумње и проклињања (Фогл: 448-492) - и то само треба записати,
коректно. Та коректност (описати тачно, без сопственог коментара
– као новинар извјештач), види се из Мићановићеве опсервације
стања у бијељинској средини на самом почетку рата. Мићановић
само констатује да је окупатор прегазио нашу земљу, да је затим
услиједила окупаторска наредба како се „Srbi, Jevreji i Cigani mogu
kretati ulicama do sedam časova uveče...“ (Mićanović: 10), како су на
kućama visile i žalosno se njihale zastave – hrvatske, njemačke, bijele...
(Mićanović: 9). Он, додуше, ставља под наводнике називе „хрватска
2

Увод је писан 1981. године уз ново издање дјела.
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држава“ и „хрватска војска“ и то би могао бити сигнал његовог
личног односа према тој новој творевини, као и када описује
улазак у Бијељину „хрватске војске“ али и даље настоји да што
мање национално именује актере: čuli su se uzvici komande, i ulicama je krenula masa kličući novoj državi, Adolfu Hitleru, Paveliću...
(Mićanović: 10). Дакле, нема до овог тренутка никаквог личног
коментара нити објашњења чије су бијеле заставе на кућама, нити
ко сачињава масу која кличе окупатору. Националних одредница
нема све до оног тренутка док се на основу боје заставе не покрену
одређена збивања: Na srpskim kućama i dalje su se vile bijele zastave,
a šovinistički ispadi, planski raspirivani od vlasti, postajali su sve
češći (Mićanović: 11). Бијела боја заставе, чини нам се, невољко
је национално именована, али се морало, јер су их једино Срби
морали истаћи и јер су једино они постали предмет шовинистичких
испада власти, национално недекларисане још увијек, иако је НДХ
већ запосјела Босну.
Мићановићева тежња да се постави изнад и изван
националног, јер револуција не полази са националних него
класних позиција, jасно се очитује када објашњава и процесе на
почетку рата који су настали у граду.
U životu grada počinjao je proces koji je okupator vješto izazvao. Građani su se podijelili na vrste, na nekoliko kategorija. Povlašćeni su počeli da se osjećaju ugodno u novoj situaciji, počeli su nekako i
sami da se smatraju boljim i višim, da s visoka gledaju na one sa bijelim
zastavama na kući i da ih, malo-pomalo, gledaju kao građane drugog
reda i kao stvarne krivce za zajedničku gorku sudbinu kroz protekle
dvadeset i tri godine. Potlačeni su gubili iz vida okupatora i u svojim
komšijama počeli da gledaju neprijatelje. Tako je počeo taj proces i razvijao se sve šire i sve dublje u gradu koji je umrtvljen ležao u ravnici.
(Mićanović: 11) (курзив: Ј.Ђ.).
Прво што се уочава јесте инсистирање да такт и оквир
свим дешавањима у граду даје окупатор, па према томе његова је
и сва кривица за посљедице које су настале. Друго, за Мићановића
су становници Бијељине грађани, а не већ дубоко поларизовани
муслимани и нешто Хрвата на једној и Срби, Јевреји и Роми на
другој страни. Он их радије категоризује као повлашћене – оне
прве, и потлачене – оне друге, те их тако преводи из националних
у класне категорије, што не мора значити да није тачно, али није
као стање ствари примарно. (Мићановић заобилази да нагласи
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да је то и расни проблем, а нама се чини да то ради свјесно и
намјерно. Разлози су дубоко идеолошке природе). Они се, дакле
повлашћени и потлачени, узајамно окривљују и ту се, некако,
успоставља равнотежа између кривица: првима су Срби криви
за gorku sudbinu у вријеме владавине српске монархије, а Срби,
опет, као да сносе кривицу што мрзе своје комшије умјесто да
мрзе окупатора (Нијемце). Мржња првих испољава се као освета
и одмазда за патње у прошлости и то некако бива разумљиво,
а мржња других, како се може ишчитати, дође као прилично
кратковида и неосвијешћена: требало је правилно разумјети да је
то вјешта игра окупатора. Иако Мићановић неће, као Чолаковић,
помињати великосрпску хегемонију, великосрпски шовинизам,
тамницу народа и сл. – ипак, из ово неколико натукница, види се
да је и он све то подразумијевао и сажео у синтагму горка судбина.
Управо зато, чини се, настоји Мићановић да се ни емотивно ни
национално не стави на страну потлачених, иако је Србин. Своје
разумијевање ситуације, прије свега, настојао је тумачити са
класног и идеолошког (комунистичког) аспекта. Види се то и у
опису структуре новонастале власти и српске грађанске елите у
самом граду.
Што се власти тиче, њу, у првом реду и највидљивије
презентују ватрогасци (sic!), први ослонац нове власти, усташе
(махом младићи из града) и полицајци, a ови: Izgledali su isto onako
bijedno kao i nekada. Samo sada su opasniji. (Mićanović: 11-12). Из
ове успоредбе полицајаца некад-сад, очит је Мићановићев однос
према претходној, југословенској власти: она је била иста као и ова
фашистичка, и исти су људи који је врше.
Онај мање видљивији, наредбодавни дио власти чини
усташки логорник Мурадбег Пашић, предратни предсједник
градске општине, мачековац Никола Крезић, предратни smrtni
neprijatelj Muratbegov, а сада његов замјеник и домаћи Нијемац
Карло Лајтнбергер, функционер Нацистичке странке, razvratnik
i pijanica, vinovnik mnogih skandala počinjenih u društvu gradskih
vjetropira...S njima je dolazio i Vinterkorn, takođe Nijemac iz Petrova Polja, stolar, vlasnik pilane... veliki pijanac i nasilnik, sada najžešći
suparnik Lajtnbergerov... Sjedeći za kafanskim stolom i pijući rakiju, oni su rješavali sva pitanja i donosili sve odluke (Mićanović: 12).
Они распирују шовинизам према Србима и настоје да против њих
фронтално окрену све муслимане, од којих НДХ жели да направи
свој државотворни елеменат.
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U tom pogledu, каже Мићановић, naročito su karakteristične
neke izjave logornika Muratbega Pašića, koji je u više navrata govorio
da je došlo vrijeme da Muslimani uzmu srpske zemlje, da Srbi ima da
idu preko Drine, da svaki Musliman može da uzme od koga hoće i šta
god hoće, i tako dalje... (Mićanović: 15).
Међу Србима у граду, међутим, влада мишљење да су
Нијемци „fini“, „Evropljani“, да су коректни, да ће они стати украј
усташким дивљањима. Одазивају се на позив власти и добровољно
одлазе у заробљеништво, по позивима са спискова, имајући у виду
арадско искуство из Првог свјетског рада. Чак весело, како свједочи
Мићановић, носе своје деке и завежљаје и иду да одслуже svoj rok
kao taoci. (Mićanović: 16). Нажалост, одлазе и стотине српских
младића и из околних села, а да нико не зна куда то и да ли ће се
вратити.
Игноришући ендехазијски расистички програм који је као
образовани, упућени и обавијештени револуционар морао знати
већ након успоставе НДХ власти и у Босни и Херцеговини 10.
априла 1942, Мићановић њене вршиоце своди на пијанице, скандал
мајсторе, беговску бахатост и самовољу – а не на представнике
осмишљеног расног програма и на основу њега систематског
погрома који ће услиједити. Србе, опет, приказује као дјетињасту
и наивну гомилу која добровољно срља у пропаст. Треба имати у
виду да је описана градска средина у којој је танко радничко језгро.
Са
Фадилом Јахићем Шпанцем, комунистом и
суграђанином, Цвиком Радовановићем и још неколицином другова
комуниста из града и околних села, Мићановић се састаје и
анализира ситуацију, а затим и заједно одлучују шта ваља чинити
на основу процјене ситуације на терену.
Након напада Њемачке на Совјетски савез, што је КПЈ био
сигнал да и сама крене у ратне активности, бијељински комунисти
крећу и сами на мукотрпан пут извођења револуционарних радова.
У селима, међутим, добили су такмаца, затим ривала, затим
заклетог непријатеља – како је рат одмицао: четнички покрет.
На почетку свога дјеловања, како се ишчитава из Мићановићеве
хронике, четници су се организовали да би заштитили села
од усташких упада, али нису своју активност усмјеравали на
офанзивно дјеловање: нападе на усташке гарнизоне на путним
правцима који повезују гарнизонске пунктове по семберским
градовима. Тек на подстрек већ оформљених првих партизанских
43

чета, и они су кренули с њима у заједничке акције. Те акције су
махом пропадале због кршења договора: четницима је у првом
плану била пљачка и паљевина муслиманских села, а партизанима
успјех војне акције и строга забрана убијања сељака и паљевина
кућа. Низање неспоразума појачано је доласком четничких официра
из Србије (Лека Дамјановић, Рачић) који су донијели стратегију
чекања до промјене односа снага на глобалном нивоу. Домаће
војводе (Бижић, Керовић и нешто ситнијег кадра), видјели су у
„Дражиним официрима“ супарнике и ривале, тако да је тај покрет
био поцијепан изнутра. Партизанима је и један и други огранак
четника, након страдања партизанског штаба у Вукосавцима 1942.
био декларисани непријатељ, и, када се сагледа стварна војна
активност на семберско-мајевичком подручју – онда се може
закључити да је она, прије свега, имала форму грађанског, српскосрпског рата.
Како су партизанске јединице одлазиле са семберскомајевичког терена на друга ратишта (све до Сутјеске и Неретве), а
на терену остајале заштитне јединице величине чете, то су четници
у дужим периодима рата били фактички господари на терену. Иако
су на Вукосавцима, крајем октобра 1942. катастрофално разбијени
од партизанских снага (и то је, како каже Мићановић највећа и
најозбиљнија војна партизанска побједа у НОР-у на Мајевици),
четници су, у одсуству јачих партизанских снага и даље држали под
контролом овај простор. Осим формацијски јасно профилисаних
четничких снага, на терену су се, с времена на вријеме појављивале
и аутономне вође са својом готово приватном воском, какав је и
неки Страјко са својом комитском скупином.
Села су грцала у страху од свих војски; економски су их
исцрпљивале и оне које су вољно прихватане као истомишљеници
и оне које су насилно отимале њихову муку. Домаћим војскама села
су била храниоци, склоништа, оружана снага. Када је наступио
разлаз између тих војски село то није прихватило с одобравањем.
Мићановић сам о томе свједочи: I, ako ćete mene slušati, sjedinite
se vi, brate s četnicima, pa zajedno...Recite vi to tamo i vašem štabu!
(Mićanović: 49) – каже ово Стојан из мајевичког села Тобута, а још
резолутнији су сељани у семберском селу Обарска: Šta je to između
vas i četnika? Što se to ne složite? Malo nam je, zar, muke s ustašama,
nego nam sad treba da se i vi zakrvite između se. Onda – bolje da nas
nema! (Mićanović: 70). Мићановић ово коментарише: Nasmijah se
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za sebe. Vječna nepomirljiva seljačka politika: pomirite se, sjedinite
se! Kako da mu čovjek to objasni?! И не објашњава. И не обзире
се на „сељачку политику“ иако су му сељани, нарочито у Српској
(Доњој) Трнови били сигурни и одани сљедбеници, заштитници и
хранитељи.
Мићановић је ријетко напуштао семберски терен – осим
одлазака – „повлачења“ испред непријатеља, или по партијским
задацима – на Мајевицу, у Шековиће, у Тузлу у два наврата –
из простог разлога да би својим дјеловањем сачувао од осипања
партизански покрет и присталице по селима. Кад год би јаче
партизанске јединице одлазиле у борбена дејства изван Семберије,
или се повлачиле због процјене да су непријатељске снаге јаче,
четници су запосједали села (изузев Трнове) и Мићановић и његови
сарадници би прелазли у дубоку илегалу. Зато је могао само
ноћу да се пребацује из села у село помоћу поузданих курира и
јавки, да предањује на скровитим мјестима, да се чува изненадних
претреса, сусрета у мимоходу са непријатељима сваке врсте а то је
изискивало ванредну будност, довитљивост, опрез и напор. Његов
партијски рад састојао се од скровитих ноћних или заклоњених
дневних конференција, састанака, агитације и пропаганде међу
сељанима у корист револуционарних идеја и формирања првих
облика народне власти. Мукотрпан је то и напоран рад био, почесто
с половичним успјехом, али свакако истрајан и упоран.
Стигао је Мићановић да забиљежи у другој половини рата
и омасовљење партизанског покрета, махом из редова што
домобранских формација, што приступања градског муслиманског
становништва у редове НОП. Наравно, биљежио је и осипање
тих придошлица чим непријатељ поново запосједне градове или
поврати изгубљене територије. Његово казивање завршава се
побједоносним уласком у Тузлу, септембра 1944, након њеног
коначног ослобођења.

Естетски домети хронике
Како је већ у Уводу своје хронике нагласио да се трудио да
забиљежи догађаје и збивања у којима је учествовао из перспективе
личног доживљаја, Мићановић је користио не мале литерарне
способности да изрази своје емотивне реакције на одређене
догађаје, да опише предјеле којима се кретао и људе с којима је
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сарађивао или против којих се љуто борио. То лично поставља
га у улогу главног јунака кроз чију се свијест и емоцију прелама
доживљена стварност.
Као хроничар Народноослободилачког покрета и
револуције трудио се да што мање пише о себи, о породици, личним
пријатељима, личним радостима, тугама и личним несрећама. Тако,
не саопштава нигдје директно у којој партијској и формацијској
функцији диже устанак у Семберији, коме је одговоран и коме
полаже рачуне, па се стиче утисак да је он само један од многих
који раде на истом послу, на терену, из дана у дан, из године у
годину, стварајући историју „одоздо“, како би рекао Владимир
Дедијер. Нема због тешкоћа, које су несумњиво велике, ни
жалопојки ни вајкања да је тешко и опасно: прекаљени комуниста
је кадар да издржи све напоре, као да се то подразумијева. Само
ту и тамо, забиљежи неку личну недаћу: жуљи га градска, лака
ципела док прелази километре сеоских излоканих и блатњавих
путева, пољских шикара или шумских урвина. Кисне данима, лежи
у мокрој трави до дрхтавице од хладноће, прерушава се у бркатог
сељака да би се илегално ушло у Бијељину, смрзава на зимским
ниским температурама, ломи по мајевичким дубодолинама
ноћу без мјесечине, лута (ноћу) по спречанским пољима између
непријатељских легионарских села, варака са четничким ноћним
стражама око Прибоја и Растошнице, надурава са невољним
водичима на непознатом терену – али нема малодушности
и одустајања од задатака који се морају извршити. Таквом
самодисциплином, очит је примјер, од самог почетка комунисти
су себе градили и изградили у стамене војнике револуције. Можда
ту и лежи тајна њиховог успјеха и коначне побједе.
И у околностима када је ситуација приказана као лични,
сасвим субјективан доживљај, Мићановић не заборавља свој
наднационални задатак – пажљив избор појединости по којима се
не открива његова национална припадност:
Noću slušam iz grada zvuke zvona. Prvo otkuca, jasno i odsječno, pouzdanim udarcima, sat na opštinskoj zgradi u Bijeljini, a nekoliko sekundi kasnije odgovori mu krupnim, ozbiljnim glasom toranj
katoličke crkve...“ (Mićanović: 97).
Даље слиједи сјетно сјећање на дјетињство и прве радости
младалачког скојевског заноса када се у илегали састајао са својим
друговима а звоно било уговорени знак за састанке. У тренутку
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сјећања сам је у ноћи и тишти га бол што у свој град више не смије
ући, а тај бол у њему разгара мржњу и одлучност да истраје на
путу којим је пошао.
Цијели лирски запис-фрагмент, прије свега, свједочи о
умијећу да се путем једног интимног тренутка сјећања екстернализује
сурова реалност. Али, она уводна реченица текста о сјећању која
буде звона, већ на самом почетку сигнализује Мићановићеву
селекцију појединости прихватљивих са становишта идеологије
братства и јединства. Овдје се ради о ћутању да у Бијељини постоји
и православна црква са импозантним звоником, али се њена звона
не оглашавају у тренутку док он слуша општински сат и католички
звоник. Знак је то да је оглашавање православних звона у граду
забрањено, али се Мићановић тиме не бави и не исказује ни
емотивни, ни етички, ни политички суд. Избаченост, изопштеност
из нечег блиског и сигурног рађа мржњу према окупатору, али и
стрпљивост у накани да се узурпатор казни и истјера, како би се
успоставио континуитет „радосних састанака.“ Чини се да обје
врсте емоција извиру из идеолошке усмјерености и преданости и
да су потиснуле устрану све друге, као што су ратне активности
потиснуле све личне и приватне животне активности. Жалост
ће показати за погинулим друговима и тугу када умру добри
стари активисти у Трнови. Али, сваки пут направи (из данашње
перспективе гледано) и чисти гаф: штета, констатује, Партија је на
губитку њиховим одласком. Испада да постоји и идеолошка туга и
жалост, а не и чисто људска и пријатељска.
Чисту радост и одушевљење Мићановић исказује при
сусрету са друговима партизанима: Васом Мискином Црним,
Ратком Перићем (Валтером), Роћком, Вељком Курјаком, часним
сеоским старинама у Трнови, Милошем Зекићем и групним
сусретима са Зекићевом чувеном и омиљеном Бригадом3 и
војвођанским јединицама. Сасвим је разумљива та радост. То су
војници револуције, а револуција „носи сасвим друге прерогативе:
она је стваралачка у рушењу и мијењању и прераста својом
далековидошћу, својом перспективношћу, својим оптимизмом
основне биљеге рата.“ (Фогл: нав.ф.н.). То братство у идеји и
јединство у бескомпромисном дјелању изазива полет и усхићење,
те мотивише на све нове и нове напоре. Отуда је разумљив и
3

Шеста источнобосанска пролетерска бригада.
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бескомпромисан став да четници не заслужују ништа боље и
ништа више него чисти презир, гађење и цинизам при сусрету
са четничким првацима. Њих Мићановић помније и подробније
описује како би оставио што убједљивију слику о њиховој
суровости, баханалијама, изопачености и злости, али и с гађењем
доноси готове судове. То не открива Мићановића само као дубоког
идеолошког противника, то извире и из личног искуства и муке кроз
коју је сам прошао надгорњавајући се с њима диљем Семберије
и Мајевице. Отуда и тежња да се готово сваки њихов зао гест у
ратним операцијама против партизана, а у садејству са усташама
па и 13. СС ханџар дивизијом, евидентира и нагласи, да се не
заобиђу убиства партизанских курира, злостављања партизанских
породица у позадини, начин убијања и клања жртава, и сл. Па и
кад није директни свједок, Мићановић биљежи приче и свједочења
других, из прве или друге руке о њиховој суровости.
Када, међутим, свједочи о звјерствима усташа, Нијемаца
и 13. СС Ханџар дивизије, емоција нема. Има само сувог
извјештавања, махом из друге руке. Тако констатује да је видио
Шековиће у згаришту након усташко-њемачке офанзиве, да
су Нијемци попалили Трнову, да усташе ноћу врше претресе
партизанских села. Забиљежиће да је 13. СС дивизија прошла
сјевероисточнoм Боснoм и да је направила помор и покољ куд год
је прошла.
У Tрнови ће од Миливоја сазнати да су есесовци открили
базе и поклали рањенике, а од Јефе да је поклано – nekoliko desetina naših ranjenika ... i više od šezdeset naših ljudi. (Mićanović:
325). Ово „наши“ односи се на партизанске сараднике и партијске
активисте. Нажалост, Мићановић је и у каснијим издањима своје
хронике оставио овакве податке о броју покланих рањеника,
а могао је из каснијих свједочења и истраживања сазнати да их
је било не десетине, него стотине! Или је можда и знао, али је
прећутао, као што је морао знати и за јасеновачке бројке али их
није помињао и коментарисао, као ни Чолаковић. Упадљива је
разлика, како се види, у коментарисању понашања непријатеља:
нема личног коментара нити макар идеолошких емоција када су
у питању есесовачка звјерства и њихове жртве, али има сарказма
за четнике – тако они служе краља и отаџбину! То одсуство макар
згражања, макар туге, макар жалости, макар призивања освете
према непријатељу из редова других народа, та уздржаност –
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општа је карактеристика овог Мићановићевог текста. 4
Поводом четничких звјерстава у овој офанзиви, он набраја
наброја све њихове технике убијања и клања, по причању других,
наравно, али не наводи ниједан примјер звјерства есесоваца,
иако су му „причали другови“ о њима. Пропушта прилику да од
јасеновачког логораша кога су заробили, преузме причу о страдању
тамошњих жртава, иако овај, након сазнања да ће бити стријељан
као предрадник-крвник у том логору моли: само ме немојте
тући, ко бога вас молим. Дакле, човјек не приговара што ће бити
стријељан, он има на памети нешто страшније: мучење. То би
хроничару био сигнал да пусти жртву да сама свједочи о условима
у „радном логору“ као што је то почесто дозвољавао својим
истомишљеницима. Мићановић то не чини, с образложењем да
они, комунисти, све већ знају и о томе имају готову брошуру са
свједочанствима. И то збуњује савременог читаоца: комунисти су
знали за најбестијалнији логор смрти, а ћутали су.
Човјек се мора упитати зашто је то тако. Да се у
комунистичкој стратегији већ у току рата у кованици братствојединство (када га је заиста било занемарљиво мало до пада
Италије) започињало мукотрпно стварање визије о послијератној
једнакости и равноправности свих народа, показују документи
Првог и Другог Авноја, па је та визија одређивала и понашање у
ратним приликама а то понашање је налагало да се онај други не
оптужује баш превише, или се очекивало да свако „почисти у своме
дворишту“ и положи рачуне о држању у рату – те се, како изгледа,
и Мићановић, као и Чолаковић у својим Записима, понашао по
принципу: сваки свога убијте субашу. Да ли су и они други?
Најзанимљивији дијелови хронике С Мајевице и Семберије,
у естетском смислу, свакако су они које је Мићановић обликовао
као приповијетке. То су сочно, маниром усмене приповијетке,
испричани ратни догађаји. Осим што је у тој форми приповиједао
4

Занимљив је за упоредбу Чолаковићев запис из Дрињаче, након покоља Срба у
Рашића гају 1942. Роћко сједи пред кућом једне старице којој су усташе заклале
три сина над буретом у које се скупља крв да се пошаље „некаквом поглавнику,
змија га за срце ујела дабогда“ – казује тихо старица, а Роћко при томе додаје да је
заклано још око стотину Срба у ту сврху. Затим записује: „Шарао сам прутићем
по пепелу и нисам могао да нађем ни једну једину ријеч утјехе... Осветићемо ми
твоје синове, мајко, рекао сам сам себи гласно, устајући и полазећи за Темпом и
Шкорићем...(Р. Ч. Записи из НОБ, II, 18).
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о сопственим догађајима, а они се махом тичу путовања – на
Мајевицу, у Шековиће, у Босутске шуме, што је и давало прилику да
се прича размахне и да се отвори одређени хронотоп – Мићановић
је пуштао да приповиједају и сељаци. Умио је да опонаша њихов
језик, лексику, реченицу, тон. Тако, након есесовске офанзиве,
прича Тешо:
E, moj brate, ja sam ti ub’jen. Prođe nekoliko dana kako ste se
vi povukli, ofanziva otutnja negdje za vama, utiša se i smiri - bi rekao
kao da ništa nije ni bilo. Tišina na sve strane, nigdje puška da pukne! Mi
kao gluvi! Ali ne bi malo, eto ti četnika, spustiše se ozgo s brda, lijepo
preplaviše sva sela! Počeše obilaziti i oko našeg sela, počeše se zalijetati i u selo, znaš ti već njih!...(Mićanović: 327, цијела прича: 326-330).
Oво је само почетак приче о Тешином страдању од четника,
о батинама и једењу соли без воде, како се од тога онесвијестио
и како се пробудио у својој кући. Приповиједање је углавном у
претериту, али и у приповиједном презенту, са нешто дијалошких
одсјечака. Реченица је, како се види, једноставна у напоредном
односу, почесто елиптична: Ми као глуви; - ето ти четника!.
Увођење актера радње дешава се формулативно: не би мало, ето
ти четника, као и иконичничним сигналом: знаш ти већ њих;
дијалог је сведен, готово драмски; динамику причања омогућава
одсуство статичких мотива, и сл. Тешина прича има све особине
приповијетке и могла би издржати своју самосталност и када би
била издвојена из контекста, као што би то могле бити и приче о
Борики и Ђури (103-104), о путу у Шековиће (226-230) и путовање
у Босутске шуме (338-351).
Изврсно умијеће Мићановић показује и у опису ликова.
То су, по правилу, заокружене минијатуре у којима су извучене
доминатне црте карактера (Кајћемо) или карактеристичне црте
портрета (Ганго, на примјер), или и једно и друго, ако се ликови
чешће појављују у догађајима. Ево како то Мићановић ради:
Stigao nam je u četu Jovan Kordić, zvani Kajćemo. Jovana tako
zovu po njegovoj uzrečici „kajćemo“, koju on upotrebljava svaki čas,
a znači „kazaćemo“. Jovan je stariji čovjek, ima oko pedeset godina i
voli da pije rakiju. Jednog dana Jovan se napio kao rijetko kad, uzeo u
jednu ruku pletenku sa medom zaslađenom rakijom, a u drugu karabin,
koji je krio kod svoje kuće još od okupacije, čuvajući ga i od ustaša i
od nas. Tako pijan i naoružan, sjeo je na jednu strnjiku ukraj ceste, da
čeka „Hrvate“. Ubzo su iz Bijeljine naišla dva autobusa ustaša. Jovan
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je odmah počeo da puca. Autobusi su se zaustavili, ustaše su poskakale
napolje, polijegale po šančevima, pucajući na Jovana, koji je, kad je
ispalio svih pet metaka, ustao i, sa pletenkom u jednoj a puškom u drugoj ruci, počeo trčati u pravcu šume. Uspjelo mu je da stigne do šume
nepovrijeđen, jer su ustaše pucale nasumice, ne gađajući. Prestrašen
narod je pobjegao od kuća, bojeći se odmazde, a Jovana cijela dva dana
poslije toga niko nije vidio. Došao je do nas trećeg dana uveče, kad smo
bili na Gracu. Krijući oči, on je saopštio:
„Evo, dođoh i ja!“ (...) Primili smo ga u četu. (Mićanović: 24-25).
За потребе хронике, било би довољно да је хроничар
извијестио: Стигао нам је у чету Јован Кордић Кајћемо. Примили
смо га у чету. – и тиме би информација о приступању добровољаца
партизанском покрету била илустрована, а то је за партизански
покрет веома важно. Оно што хронику обогаћује јесте садржина
између прстена од оне почетне и завршне реченице. Јован
Кајћемо није ту само да попуни број. Он је занимљива фигура
не само по својој узречици која га одваја од свих других Јована;
он је и Симеун Ђак у својим ракијским подвизима, а у дубинској
структури призива и оне давне јунаке (Браћу Недиће, на примјер)
из Вишњићевих дана који су ракијом храбрили срце у борби „за
крст часни и слободу златну.“
У представљању чиче Саве Јовановића Мићановић лако,
једноставно и вјешто одабраним појединостима упућује и на
портрет и на карактерне црте:
Bio je čovjek malog rasta, čvorave ošišane glave, izbuljenih
plavih očiju. U ruci je držao mokar izgužvan šešir, kakav može biti
samo u našeg siromašnog seljaka: bez boje i oblika, sa malo tamnijim
pojasom kuda je nekada išla traka. Bosim nogama napravio je od blata
žitku masu i stajao u njoj ubrzano mičući ozeblim krivim palcima. Sav
je bio u pokretu, a govorio je tako živo i ubjedljivo – da je bilo pravo
uživanje slušati ga. (Mićanović: 27-28).
У опису Савиног изгледа открива се проницљиви посматрач
који цјелину склапа од карактеристичних детаља: чворава глава,
буљаве очи, криви палци у житкој маси блата, похабани шешир без
траке, говор жив и убједљив, динамична гестикулација. Такав Саво
израста у симбол класно и идеолошки освијештеног сељаштва, с
којим је Мићановић извојевао побједу.
Овако насумце издвојено неколико примјера из богате
галерије ликова показују Мићановићев дар да помоћу минијатура,
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крокија, фрагмената, новелета – прикаже цијелу галерију ликова
који ријетко бивају недоречени у ономе што је сврха њихове
појаве. Ти облици, иако само секвенце, чине основу унутрашње
композиције дјела. Секвенционалности припадају и описи догађаја
и описи простора. Будући да та збирка секвенци чини највећи дио
Мићановићевог дјела, оно се и данас може читати као занимљив
естетски продукт.
С Мајевице и Семберије треба читати и из неколико
других разлога. Прво, хроника пружа свједочанство о једном
времену које је произвело надљудске напоре једне генерације
да оствари своју визију друштва достојна човјека. То је у рату
успјешно изведена револуција која је омогућила деценије
поратног социјалистичког преображаја друштва на основу кога
је држава СФРЈ, пред свој распад, била достигла ниво средње
развијене земље. То не може историја да оспори Мићановићевој
револуционарној генерацији. Из перспективе савременог тренутка
и са болним искуством грађанског рата у Босни и Херцеговини
1992-1995, идеје братства-јединства, слободе и једнакости „свих
народа“ на којима је почивала и револуција и послијератни живот
– доживјеле су бруталан фијаско. Зато се може чинити да је тврдо
истрајавање и страствено живљење тих идеја у току рата, како
се може ишчитати из Мићановићеве хронике, био узалудан труд
и лоша процјена тврдих и дубоких босанских подјела и мржњи.
Закључак је да ништа нисмо научили из своје историје или да је
комунистичка историја била фалсификат стварности. Праведније
би, међутим, било рећи да је идеализам, нарочито класни када
је народ у питању и идеолошки када је КПЈ у питању и све то
заједно нарочито у ратно вријеме, био она покретачка сила која је
диктирала и изнудила резултате какве смо добили. Види се то и у
Мићановићевом селективном избору и људи и догађаја и рјешења
која задовољавају само критеријуме произашле из идеолошке
матрице. Ко је и како тај високи идеализам претворио у ситне и
безвриједне петопарце, прича је за себе. Како год, Мићановићево
дјело може да буде поучни оријентир данашњим генерацијама као
историјска опомена, али и као естетски ужитак.

Извори и грађа:
Мићановић 1981: Slavko Mićanović, S Majevice i Semberije, Veselin
Мasleša, Sarajevo.
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Фогл 1978: Ivan Fogl, Rat ili revolucija, Izraz, knj. XLIV/
godina XXII/ br. 5, Sarajevo, 448-492.
Чолаковић 1986: Rodoljub Čolaković, Zapisi iz NOB I-V, Svjetlost
Sarajevo, Prosveta Beograd.
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УДК 94(497.6Семберија)”1875/1878”
Мр Мирко БАБИЋ

ЈОШ ЈЕДНОМ О БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОМ
УСТАНКУ 1875-1878. ГОДИНЕ У СЕМБЕРИЈИ
Већи је грех лоше опхођење према мртвима /прецима/
него према живима. (Атинагора, Грчка митологија)

Увод
увени писац мемоара прота Матија Ненадовић изрекао
је веома прецизну мисао да ће се сва херојска дјела
предака достојно описати (уколико то она заиста и заслужују), јер
у народу гдје се роде такви хероји родиће се и такви писци да то
опишу. Судећи по овој мисли мудрог Проте, Босанско-херцеговачки
устанак 1875-1878. године уопште није имао среће да се достојно
истражи и опише (а овај осврт пишем долепотписани, инспирисан
објављивањем посљедњег текста о овој теми, а све као наук за
савременике и потомке (Радован Пилиповић, Семберија у Устанку
Срба у Босни и Херцеговини 1875-1878. године, “Српска вила” бр.
44, Бијељина 2016, стр. 11-18).
Досадашња знања о овом устанку 1875-1878. године
базирала су се скоро искључиво на двије историјске монографије
двојице еминентних српских историчара (Васа Чубриловић,
Босански устанак 1875-1878, Београд 1930 (репринт 1996) и
Милорад Екмечић, Устанак у Босни 1875-1878, Сарајево 1960).
На основу ових података писани су и сублимисани изводи за
енциклопедије СХС, СФРЈ, Војну енциклопедију...). Што се
Семберије тиче, ове основне податке употпунио је најбољи
познавалац локалне историографије Мустафа Грапчановић (Mustafa Grapčanović, Bijeljina i Bijeljinci, Bijeljina 2006. - редиговано
публикована на основу огромног фељтона објављиваног у
Семберским новинама 1986-1988. са наднасловом Из прошлости
нашег краја). Грапчановића је дјелимично допунио мр Мирко

^
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Бабић дугогодишњи управник Музеја Семберије, потписник
овог текста (мр Мирко Бабић, Семберци у устанку 1875-1878.
/1, 2, 3. дио/, Семберске новине, јул-август 1998. стр.12, 12, 16).
Фељтон је имао наднаслов „Из историје нашег краја“ а писан је
на основу бесједа у Великој Обарској поводом обиљежавања ових
годишњица. Сублимацију основних знања о овој теми изговорио
је М. Бабић на свечаности обнављања споменика Мићи Николићу
Чавки 2013. године, а она свима нама могу послужити за даље
размишљање.

Погибија Миће Николића Чавке 3. јула 1876. и начин
обиљежавања историјских мјеста из рата 1875-1878.
године
Почетком јула 1876. године започео је Српско-турски
рат на просторима Семберије, а његов први дан је обиљежило
херојско жртвовање чете Миће Николића Чавке. Наиме, након
недовољних резултата Босанско-херцеговачког устанка у 1875.
години, Србија и Црна Гора су и званично објавиле рат Турској
30. јуна и том приликом је мобилисано 124 000 војника са 160
топова и 5 000 добровољаца Срба изван тадашње Србије, а исто
толико Руса, Италијана, Бугара и других правдољубивих људи. Са
друге стране, Турци су за овај рат мобилисали 133 000 војника и
20 000 добровољаца, углавном муслимана из Босне и Херцеговине,
Албаније и Чеченије. Ратне операције су отпочеле управо 3. јула
1876. године форсирањем Дрине на Бујуклића ади код Попова.
Дакле, прву ратну јединицу која је тада отпочела оружана
дејства предводио је Мићо Николић Чавка. Његова ојачана чета
добровољаца продрла је дубоко у Семберију са циљем да изведе
изненадни напад на град Бијељину са сјеверне стране. План се
састојао у томе да се овом варком преваре Турци и да помисле
како главни напад слиједи на Бијељину из правца Велике и Мале
Обарске, те да своје снаге сконцентришу на ту страну како би било
олакшано да српска војска уђе у Бијељину са источне и јужне
стране. Потпуно је видљиво да је овај план прећутно подразумијевао
потпуно жртвовање добровољаца чете Миће Николића Чавке.
Већ првог дана борби 3. јула 1876. године Чавка је храбро
напао положаје турске одбране на сјеверним прилазима Бијељини,
потпуно се придржавајући договореног ратног плана. У потпуности
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је успио да симулира снажан напад и да разбије прву линију
одбране. Уз изузетну храброст након вишесатне борбе навео је
турског команданта (у Бијељини је тада било стационирано око
10 000 турских војника) да крене из утврђења у коњички напад. Тада
је дошло до одсудне битке код Познановића шуме. Већ изморена
и десеткована чета храбрих добровољаца Миће Николића Чавке
примила је борбу са два ескадрона турске коњице. Борбе су прво
вођене на отвореним пољима Обарске, али српска пјешадија и
коњица морале су да се повуку до оближње Познановића шуме.
Главнокомандујући Дринске војске генерал Ранко Алимпић
из непознатог разлога није послао појачање овој претходници
Миће Николића Чавке, који су свој циљ и задатак у потпуности
били остварили. Генерал тада није искористио ситуацију да
нападне слабије брањени сектор са источне стране већ је напад
извео са закашњењем тек наредног дана, и битка је била изгубљена.
Јединица Миће Николића Чавке, унапријед жртвована, потпуно
је била уништена у поподневним и ноћним сатима 3. јула 1876.
године а Генералов напад у рано јутро сјутрадан, 4. јула није дао
резултате.
Храбра погибија Миће Николића Чавке и његове чете
остала је као примјер за памћење, а касније добровољачке јединице
имаће зборно мјесто и мјесто заклетве пред спомеником овом
хероју код цркве у Великој Обарској (слично Жерајићевом гробу у
Сарајеву). Након радова на данашњој кружној раскрсници Чавкин
споменик је дислоциран на данашњи положај у порти цркве, гдје
је 23. септембра 2012. године постављена и спомен плоча у знак
сјећања на ове догађаје.
Поменуте ратне операције на простору Семберије
трајале су од 3. јула до 14. септембра 1876. године, али је за
сада споменички обиљежено само ово мјесто у Великој Обарској.
Потпуно истог значаја било је и херојско жртвовање чете
добровољаца бијељинског трговца Јована Панића 4. септембра
1875. код Манастира Тавна у устаничким догађајима 3 – 23.
септембра 1875 године.
Ослобођење Босанске Раче и свих подрињских села
до Попова 4. јула 1876. године такође је потребно обиљежити
бар спомен-плочом у Рачи. У Трњацима је 5. јула 1876. године
поражена турска јединица мајора Хивзи-бега Ђумишића, а истог
дана код Међаша је одбијен (у седмосатним борбама) турски напад
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из Бијељине (на мјесту погибије гдје се налазило турбе може се
поставити одговарајућа спомен-плоча поред пута на изласку из
Трњака).
Турци су у овом рату поражени и у тросатној битки на
Старачи код Попова 20. јула 1876. године. Посљедњи покушај
српске офанзиве у овом рату заустављен је на Томашевици (између
Батковића и Остојићева) у борбама 6 – 8. септембра 1876. (што
би, такође, требало обиљежити пригодним спомен-обиљежјем).
По садашњим цивилизацијским критеријумима, спомеником би
се свакако морало обиљежити и херојско жртвовање италијанских
Гарибалдинаца 4. јула 1876. у Галцу (односно на простору
данашњег парка, код тадашње Зворничке капије) приликом
покушаја ослобађања Бијељине.
Поменуте ратне операције на семберском дијелу фронта
окончане су 14. септембра 1876. године, повлачењем преко Дрине.
Том приликом турска армија је само за дан побила око 300 недужних
српских мјештана у 6 села од Амајлија до Раче, што такође није
обиљежено одговарајућим спомеником.
Наведени ратни догађаји данас су скоро заборављени иако
је тада у Семберији било сконцентрисано око 5 000 наоружаних
Срба, што је било највећа устаничка војска у току цијелог устанка
у Босни и Херцеговини 1875-1878. године. Такође, први пут у
историји на овом простору опалио је српски топ, а први пут се и
звонило (на цркви у Бродцу). Дуготрајна пацификација у вријеме
аустро-угарског периода и догађаји ослободилачких ратова 1912 –
1918. године дјелимично су потиснули у заборав овај рат. Трагични
Други свјетски рат потиснуо је из сјећања Први свјетски рат, а
последњи Грађанско-отаџбински рат 1991-1995. године као да је
потиснуо из сјећања све претходне ратове.
Међутим, сјећања на велика дјела предака један су од
темеља укупне цивилизације, па нам се чини да смо тек на почетку
3. миленијума у стању да сагледамо нашу историјску прошлост
како би нам историја била учитељица живота; као и свим народима
Европе и свијета.

Недоумице око Бијељинске буне 1876. године
Међутим, историја као „искуство свих људи у свим
временима“ никада код нас није постала „учитељица живота“.
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Познато је да Божије заповијести позивају на поштовање старијих,
а да онај ко не поштује претке не поштује ни себе самога, нити будућа
покољења. (Премудри Волтер је због таквих рекао: „Увијек сам из
дна душе мрзио порок незахвалности“.) Незахвално потомство није
се удостојило ни да правим именом назове ове пресудне историјске
догађаје 1875-1878. иако су они од епохалног значаја, јер је послије
њих дошло до ослобођења од четворовијековне турске окупације,
која је замијењена четвородеценијском окупацијом од АустроУгарске Монархије.
Из идеолошких, и ко зна све којих, разлога и два поменута
апсолутна великана српске историје ове догађаје дефинишу као
„босанску буну“ или као „устанак у Босни“. Тек у најновије
вријеме постало је јасније да се ту ради о босанско-херцеговачком
устанку, а не херцеговачком устанку. (Тако се назива у историји
устанак против Аустро-Угарске. Погледати: Hamdija Kapidžić,
Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo 1958.) Дакле, и
„Херцеговачка пушка“ и „Бијељинска буна“ и устанак у Високој
Крајини, Романији и свуда широм БиХ исправно се назива само –
Босанско-херцеговачки устанак 1875-1878. године. Чак је нетачно и
прецизирање да је то устанак Срба у БиХ, јер су у њему учествовали
и бројни католици (чак је етнички Словенац једно вријеме био вођа
устанка) па и одређен број муслимана који ће касније са Србима
наставити устанак и против аустро-угарске окупације.
Још једна специфичност прати овај устанак, након кога
скоро 40 година у Европи практично и неће бити ратова (лијепа
епоха – bell epoque) све до Првог и Другог свјетског рата после
којих је створен нови, глобални свјетски поредак. То је директна
повезаност Босанско-херцеговачког устанка са Српско-турским
ратом 1876. године, јер су се огорчене борбе водиле широм
Семберије и Мајевице (спаљене су школе у Трнови, Забрђу,
Драгаљевцу, Бродцу, Црњелову...) па чак и у самом граду Бијељини
(Васо Пелагић, Историја босанско-херцеговачке буне у вези са
српско и руско-турским ратом, Будимпешта 1880). Зато нас
треба да чуди да два професионална историчара, још са научним
звањима, на страницама „Српске виле“ третирају наведене догађаје
наглашено парцијално. Тиме више уназађују наша досадашња
знања него што унапређују наша знања у расвјетљавању ових
судбоносних ратова (Небојша Ђокић, Продор Јована Панића на
Мајевицу септембра 1875. године, Српска вила бр. 14. Бијељина
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2001. стр. 28-43. као и наведени рад г-дина Пилиповића, директора
Патријаршијског архива у Београду. Малтене, цјеловитији,
свеобухватнији и аналитичнији је рад једног вриједног наставника
(Жико Живић, Стопедесет година школе у Црњелову, Српска вила
бр. 34. Бијељина 2011. стр. 153-165.) иако се види да и он, мада је
писао са амбицијом да даје нове прилоге о историји Основне школе
у Црњелову, није уопште користио бројне монографије школа, чак
ни у оближњем Бродцу и Драгаљевцу.
У свом тексту о продору Јована Панића, историчар
Ђокић, као професионалац указује читаоцима да у вези са овим
догађајима до тада није нико користио књигу генерала Грујића,
нити др Луковића, а малтене ни Споменицу поводом 50 година
Устанка (Споменица педесетогодишњице Невесињског устанка
/1875-1925./ (Историја добровољаца, Београд 1925. /репринт
2011./, Генерал Сава Грујић, Одношаји српско-турски пред рат
1876. године, Ратник књ. 36. св.6. Београд јуни 1897. стр. 720-745.
Др Петко Луковић, Напади устаника на турска утврђења у Босни
1875-76. Весник Војног музеја бр. 15, Београд 1969. стр. 97-132).
Овим подацима је учињен евидентан допринос у проучавању овог
рата.
Други аутор, Р. Пилиповић је својим „историјским часом“ у
Великој Обарској, нецитирањем досадашњих релевантних радова
унио низ недоумица код заинтересованог читаоца. Иначе, аутор
је свој допринос дао опсежним цитирањем до сада необјављеног
и јавности непознатог рукописа „Бијељинска буна“, који се чува
у епархијској архиви у Бијељини. Из тога текста читалац ствара
слику о бројним оружаним сукобима, борбама, злочинима, пљачки
и свакаквим страдањима у Семберији 1876. године. Рукопис је
Епархији у Бијељини предао 1974. године адвокат Петар Јовановић
који је то написао на основу бројних сакупљених исказа казивача
„из треће руке“, али што баца додатно свјетло о трагичности ових
судбоносних збивања.
По Јовановићевом необјављеном рукопису „Бијељинска
буна 1876. године“ догађај се одвијао скоро без икакве корелације
са продором Војске Србије у Семберију, али се истичу бројни
непознати детаљи о локалној историји и жртвовању појединаца као
што су кнез Обарске Стево Ивановић, или поп Цвијетин Мићић из
засеока Ступањ (МЗ Градац, к.о. Доња Чађавица). Ту се спомиње
чак 13-14 оружаних сукоба и 20-30 истакнутијих појединаца од
59

којих је посебно истакнут као главни вођа поп Петар Михајловић
(1846-1900).
Код Живића се налазе прецизнији подаци о Михајловићу
као оснивачу школе и цркве брвнаре у Црњелову, вјероватно,
већ 1861. године. Несигурни су подаци о сахранама земних
остатака Миће Николића Чавке и попа Цвијетина Мићића, јер
нису пронађени земни остаци приликом дислокације споменика у
Великој Обарској 2012. а, изгледа, не постоји ни споменик Мићићу
у Вршанима (по изјави попа Љубе Ђокића).
Забуну код читалаца око обиљежавања датума, ствара
навођење већине догађаја по старом календару а да се то
нигдје не наглашава. С обзиром на ранг аутора очекивало се
проналажење одговарајућих докумената из српских и турских
архива, БиХ архива и бројних архива већине европских држава.
Поред сарајевских дневних новина „Босански вјесник“ , „Босна“
и „Сарајевски цвјетник“, не цитира се буквално ни један од бар
још три, неопходна дневна листа („Исток“ Београд, „Застава“
Нови Сад, „Народне новине“ Загреб). За ту 1876. годину цитира
се једино француски путопис (Šarl Irijart, Bosna i Hercegovina /
putopis iz vremena ustanka 1875-1876/, Sarajevo 1981) а не цитира
се далеко чувенији енглески путописац и археолог Артур Еванс
(проналазач Миносове палате на Криту) и много тога још.
Уопште није консултована публикована релевантна
литература: Ибрахим Тепић, Босна и Херцеговина у руским
изворима (1856-1878) „Веселин Маслеша“, Сарајево 1988; Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1854-1860, Landshut 1998; Србија у
19. веку виђена очима странаца (1804-1903), обрадио норвешки
академик слависта Свен Менесланд; Митровић – Крешевљаковић,
Извјештаји италијанског конзулата у Сарајеву 1863-1870. године,
Сарајево 1958. стр 1-247; Др М. Гавриловић, Исписи из паришких
архива, Београд 1904.
Историчар Пилиповић се позива на архивски рукопис
удовице генерала Алимпића из 1892. у коме се, нпр., погрешно
наводи презиме команданта Хивзи-бега (Риза Мудеризовић, О
јуначкој смрти Хивзи-бега Ђумишића, Нови бехар бр. 1. Сарајево
1927, стр. 8-9). Нажалост, нисмо много новога сазнали ни у уводном
тексту о претходним устанцима Срба БиХ у 19. вијеку, јер ни ту
није консултована незаобилазна литература (Фуад Слијепчевић и
аутори, Буне и устанци у Босни и Херцеговини у 19. вијеку, Београд
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1952). Скоро да ништа није боље ни са учешћем православног
свештенства у овим збивањима, јер се уопште не спомињу књиге
на ту тему од претходних аутора: Еп. Зворничко-тузлански Лонгин,
Улога православног свештенства Зворничко-тузланске епархије у
прошлости, Споменица поводом 80-тогодишњице окупације БиХ,
Београд 1959, стр. 35-43; Коста Ковачевић, Три поповске буне
(поп Јовичина буна, поп Хаџина буна и Протина буна) Развитак,
бр. 1/1910 Бања Лука 1910; Ристо Јеремић, Устанак у Посавини
1858, Просвјетин Календар, Сарајево 1924; Рајко Илишковић,
Неустрашиви борац против турске тираније – Ристо Јејић
(личност, дјело и судбина), Београд - Шамац 2004; Илија ПавловићРајко Илишковић, Босанска Посавина 1774-1864. Шамац 2008.

Остала занемарена литература о Бијељинској буни
Овдје морамо отворено признати да је изгледа тачна
пјесникова опаска да „нисмо достојни историје наше“. Одговорно
тврдим да изгледа нико од таквих аутора није користио
најпотребнију литературу која најбоље говори о догађајима у
Семберији 1876. године, и просто је незаобилазна.
То су бар 3 кључне књиге за ову тему: Ђузепе Барбанти
– Бродано, Гарибалдинци на Дрини 1876. (са сјајним предговором
и поговором Милана Ж. Живановића, стр.261-374.) Београд 1958.
стр.1-257; Прота Игњат Васић, Дневник, књига прва, Лозница 2012.
стр. 1-216) и књига друга (О босанским и пограничним приликама
од 1872. до 1877), Лозница 2014, стр.1-295; Андра Книћанин,
Ратни дневник, књ. 1./1876/, Београд 1880. и Дневник извештаја
о босанским и пограничним догађајима, књига 2. од 1872, 1873,
1874. до септембра 1875. (необјављен рукопис). Могуће је да
такви истраживачи прошлости нису никада ни прочитали овакве
драгоцјене књиге (јер би то ваљда навели бар у напоменама) или
можда та знања љубоморно чувају само за себе (!).
Занимљиво је да и тада, као и данас, владари европских
хришћанских земаља нису благонаклоно гледали на покушаје
ослобођења балканских народа од турске тираније. То се дешавало
тако с обзиром на ривалство и уске интересе европских велесила
(које су се бориле за своје сопствене интересе) а догађаји на
Балкану формално су препуштени договору Аустроугарског и
Руског Царства. Још од Наполеонових покушаја да Француска
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оствари потпуну хегемонију у Европи, није било таквих покушаја
све до њемачких настојања 1914. и 1941. године, након чега је
услиједила енглеска и америчка доминација и Европом и остатком
свијета (што је створило нови свјетски поредак који траје и до
данас).
Међутим, обичан народ није мислио као њихове владе, а
на хиљаде људи средње класе је стигло у Србију да се добровољно
бори за слободу вијековима угњетених хришћана. Од око 5 000
страних добровољаца који су дошли у помоћ Србији у рату са
Турском 1876-78. године већи дио је учествовао као битна помоћ и
у Босанско-херцеговачком устанку против Отоманске Империје.
Готово пословични немар и овдашње наглашено
запостављање историје, формирало је врло нејасну слику о овим
не тако далеким догађајима. Наиме, Европа 19. вијека ношена
хуманистичким вриједностима Француске буржоаске револуције,
убрзано је прихватала те нове идеје слободе појединца и права
на самоопредељење сваког народа. Таквим напорима наком више
столећа формиране су у другој половини 19. вијека сусједне
велесиле Њемачка и Италија, заслугама Пруске и Ото фон Бизмарка,
као и Пијемонта и Ђузепе Гарибалдија. Овај велики историјски
процес дешавао се у Европи после Наполеонових ратова, а започет
је у Италији са тајним покретом Карбонара, и са појавом Ђузепе
Мацинија (1805-1872.) који је 1831. био оснивач патриотског
покрета „Млада Италија“, па „Млада Европа“, а већ 1847. године је
основао „Народну интернационалну лигу“ (социјалистичка Прва
и Друга интернационала појавиће се знатно касније, као и код нас
„Млада Босна“ и Социјалистичка револуција).
Носилац тако узвишених идеја, а истовремено велики
практичар и један од највећих свјетских револуционара, био је
Ђузепе Гарибалди (1807-1882.). Учествовао је у много побуна,
устанака и револуција на три континента, а од 1848. године па
до краја живота био је једна од најпознатијих личности. Без
подршке власти 1860. године окупио је 1 000 добровољаца
„црвенокошуљаша“ и напао је Сицилију, а на крају окупио је
30 000 војника и заузео је Напуљ а цијелу јужну Италију коначно
припојио уједињеној Италији. Гарибалдинци су код нас помагали
устанке Луке Вукаловића у Херцеговини од 1862. а са још већим
снагама 1875-1878. године. Традиције Гарибалдинаца наставили
су овакви племенити Италијани и у Првом свјетском рату када
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су формирали једну мању јединицу и сви погинули у борбама на
Дрини 1914. године, а после слома Фашистичке Италије 1943.
године бригада „Гарибалди“ остала је у саставу наше војске све до
краја рата 1945. године.
Гарибалдинци на Дрини 1876. године осветлали су образ
свим добровољцима, без обзира што су их заборавили они за које
су давали своје животе. Гинули су и на простору Градског парка
у центру Бијељине 4. јула 1876. као у бројним борбама широм
Босне и Херцеговине. Један од њих Ђузепе Барбанти – Бродано (у
италијанској добровољачкој легији код капетана Черетија) „имао
је среће“ да му се књига из овог рата (објављена у Италији 1877.)
преведе на српски језик скоро након стотину година. У својим
драгоцјеним дневничким записима вјерно нам осликава једну
епоху великих идеја и заноса као „доказ његових племенитих
побуда и искрености убеђења... људи спремних да принесу на
жртву своје животе“ (јер људи прошлости су сматрали да живот
не вриједи ако нема идеала за који је човјек спреман погинути).
Ту је описао и Русе и припаднике других народа, попут оних
код Толстоја (Рајевски – Вронски) који „долазе у Србију да тамо
погину“. Углавном су то били припадници више средње класе са
„духом Паризлија а карактером Козака“ (стр. 70.). Барбанти описује
племените побуде добровољаца као што су доктори Атвуд и Хјум чланови „Британске лиге за помоћ хришћанима у Турској“ , људи
из Њемачке, из Швајцарске (као Жана Маркус) чак из Шпаније, а
ту су били „чак и Норвежани који су дошли да понуде свој живот
српском питању“ (стр. 249). Братски је саосјећао са искреношћу
и пожртвованошћу обичног српског сељака („како су диван свет
ови Срби“ (стр. 172), али и поштене интелигенције. Он је гледао
једну девојчицу „која је говорила француски са једним лекаром,
немачки са једним рањеним официром и старовлашки са једним
другим рањеником. Она је ћерка једног професора Београдског
универзитета“ (наравно приређивач књиге Живановић, ерудита
старог кова, је пронашао, иако је прошло скоро стотину година,
да је то Анка, кћерка професора Емилијана Јосимовића (стр. 276).
Барбанти је чак помислио да су сви Срби добри и пожртвовани,
али када је видио како живе ратни профитери и неки монаси у
манастиру Петковица, доживио је право разочарење јер „мекуштво
и незналачка равнодушност оних калуђера изгледаху као
најсвирепије исмевање које сам икада морао претрпети“ стр. 195).
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Са друге стране, незаобилазан извор података о
„Бијељинској буни 1876.“ даје нам наш прота Игњат Васић. Ако
је за утјеху Барбантију, ни наш прота није боље прошао јер да би
му био други дио књиге објављен, „требало је да прође пуних 125
година... и то... захваљујући ентузијазму двоје-троје запослених у
лозничкој библиотеци“ – стр. 276. 2. књиге).
Прота Игњат Васић (1812-1888) очигледно се бавио и
обавјештајним радом („прикупљао сам и писмена и усмена извешћа
о ропском стању и мученичком животу наше браће под Османлијама
и потурицама“). Сви његови извјештаји од 1844 – 1861. године,
како је то пракса код тајних служби, били су полицијски одузети
по налогу тадашње контраобавјештајне службе . По пријави попа
Бришинца, прота Васић морао је хитно напустити Београд и тако
је пропао његов труд кроз цијелих 17 година.
У сваком случају, прота Игњат Васић даје нам обиље
података о једном тешком и, по данашњим мјерилима, претешком
времену, које и данас неке ретроградне снаге желе да запоставе, па
чак и да га идеализују. Уколико нам је истина врхунска вриједност
онда су овакве књиге незаобилазне. Ваљда неће бити касно када се
једном обистине ријечи лорда Актона: „Истина ће изаћи на видјело
онда када људи који су моћни више не буду имали потребу за њеним
сузбијањем“. Било који интелектуалац или радознали, мислећи
човјек о овој теми требало би да прочита Протино поглавље „О
устанку у Босни и њеним вођама“ (стр. 75-90.) или „Рат Србије
са Турском“ (стр. 98-102) и незаобилазни „Бој на Бијељини“ (стр.
103 – 113).
Вјероватно најцјеловитија и најтачнија запажања учесника
Српско-турског рата 1876. за Семберско-мајевичко ратиште дао је
у својим мемоарима Андра Книћанин, рођени син чувеног војводе
Стевана Книћанина који је још 1848. године водио 20 000 српских
добровољаца као помоћ Светозару Милетићу када је створена
Српска Војводина. Дневник Андре Книћанина, готово филмски,
обилује цијелом галеријом ликова у овим догађајима. За нас је
веома битан опис битака на Међашима, Рачи и Поповом Пољу
(Попови), утврђивање логора на Бујуклића ади. Сазнајемо да је
у првом нападу на Бијељину 3. јула учествовао и Гарибалдинац
Алфео, као и Конте Касл, а да је рањен Панегини (као и након
два дана што је рањен млади богослов, братић Васе Пелагића).
Ту су и два француска официра добровољца (умјесто да ратују
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за Наполеонова освајања они се боре за српску слободу) Жан де
Кијер и Куртије. Наводе се команданти свих 6 овдашњих батаљона
пјешадије и 2 ескадрона коњице, као и да је једну чету водио
Вајо Кончар добровољац из Лике. Ту је руски капетан Федор
Михокович, потпуковник Евгеније Јуришић, поп Марко Перић,
пет болничарки Рускиња, славни команданти Влајковић, Алимпић,
Груја Мишковић ... Описују се бојеви у јулу и августу у Дворовима
и Бродцу (ту се 28. августа звонило први пут у БиХ) а ту се истиче
капетан 1. класе Паја Путник (ваљда, отац Војводе Путника ) у
регименти „Бан Јелачић“, пуковник Љубомир Узунмирковић (син
Војводе Узун-Мирка) затим Змајев брат, или Ђура Јакшић лично.
Детаљно се описује изглед тадашње цркве, живот обичних људи,
али и значајнијих особа као Илија Чолак-Антић из Бијељине ...
Помињу се и двије битке на Мајевици (капетан Станојло Стокић и
поручник Лазар Чизмић) ...
Книћанин анализира понашање тадашњих покондирених
Београђана „западних манира“ на брдовитом Балкану, док „нико се
не сећа бораца и крви проливене“. После пораза у рату, гледајући
ријеке избјеглица, часни командант се пита „Ко ли нас је проклео
овако? Шта ли смо /Богу/ ми Срби згрешили?“ Данашњи „научни
радници“ али и сви добронамјерни људи морају признати „да
су заборављене добре књиге“ али да сви ми морамо трагати за
заборављеном истином.
Иначе, судбину Бијељинске нахије 1875-1878. године без
даљњег проливања крви, дипломатски су сопственим снагама
и разумом разријешили муслимански и православни народни
прваци. То су били праведни и поштени Авди-бег Салихбеговић
и мудри а реални Милко Јовичић, предсједник и потпредсједник
Града. Они су кључеве Бијељине без борбе предали аустроугарским властима, како су то и пројектовале свјетске власти. Ово
је у босанско-херцеговачкој историји један од рјеђих позитивних
историјских примјера јер звјерских сукоба између припадника ове
двије религије (каквих је иначе било широм Западног Балкана)
није на сву срећу било ни до данашњих дана.
Што се тиче укупног исхода свих историјских напора
Срба западно од фамозне границе на Дрини, они су запечаћени
договором Русије и Аустро-Угарске да је граница европског истока
и запада управо на овој ријеци. Сјетиле су се ове велесиле да је
приближно на истом мјесту, некада ту била граница (4-5. ст. н. ере)
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Источног и Западног Римског Царства. И до данас је испоштован
тај договор великана; а данашња Република Српска је опстала као
аутономни дио Босне и Херцеговине, као и Војводина у Србији;
док је Република Српска Крајина (бивша Војна Крајина), слично
Косову и Македонији, кобном грешком политичара интегрисана у
састав Хрватске.

Закључак – препоруке будућим истраживачима
Историчари морају признати, ако смо до сада били у
заблуди, да није срамота признати и сопствени немар и поново
кренути из почетка. „Заблуда је основни узрок свих зала“, каже
ректор једне високе школе, као и сви просветитељи. Да би човјек
сазнао истину, мора се изборити против увјерења да су лажи истине,
а не заблуде. Наравно, то је лако рећи, а чак и у светим књигама
није човјеку повјерено да зна сву истину, него је то по дефиницији
у Божијој компетенцији (као и сам живот и разликовање добра и
зла). „Истина је тешка, зато се мало њих усуђује да је носи... јер...
ако кажеш истину, навући ћеш срџбу људи, а ако је не кажеш, срџбу
Божију“ рекао је Аристотел, највећи ауторитет античких времена.
Овај критички осврт је писан као врста опоруке наредним
истраживачима овог рата, као и других ратова и разних историјских
процеса. Као неко ко се дуги низ година, па и деценија, бавио
професионално истраживањем прошлости, тек недавно сам први
пут прочитао најбољу дефиницију историје коју свако, управо
тако замишља, али то нико није изговорио у облику дефиниције:
„Историја је искуство свих људи у свим временима“. То је објавио
Френсис Фукујама, свјетски познати философ историје, у свом
животном дјелу „Крај историје и последњи човек“.
Треба се унапријед помирити са чињеницом да, без
обзира на све, историја никада није постала егзактна наука (као
природне науке), већ као друштвена дисциплина има своју
специфичну методологију рада. То су школска три историјска
извора: проучавање писаних докумената, материјалних трагова
(археолошки метод) и усменог сјећања (етнолошки метод) са
социолошком, антрополошком и философском надградњом.
Другачије и не може бити јер је природа самог људског сазнања
таква да различити људи различито доживљавају исти „историјски“
догађај. Нормално да само преживјели могу да тумаче историју.
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„Ко остане, сади бостане“ каже народ. Неминовност је дакле да
побједници пишу историју и да је „официјелна историја често
гомила лажи о којима смо се сви сложили“. Када један поглед на
свијет буде промијењен доласком нове генерације, онда опет они
пишу своју интерпретацију историје, и тако све до „краја свијета“.
Утолико је улога историчара професионалца знатно
одговорнија, јер он мора, примјеном научне методологије,
било који историјски догађај, за разлику од аматера (као они
о Бијељинској буни), смјестити у шири историјски контекст.
Аматер у историографији има шансу да понуди неке нове идеје
јер није оптерећен постојећим шаблонима и тренутно важећим
предрасудама. Он може на другачији начин обрадити неки детаљ
или тему која не привлачи пажњу званичне историје. Тако,
буквално, сваки добронамјеран грађанин може да буде користан за
историју, као извор података. Такав казивач може да искаже своје
лично сјећање и доживљај у вези са неким историјским догађајем
или процесом, па и неком животном појавом, у складу са његовом
личном импресијом.
На тај начин, у историографији постају драгоцјена: усмена
сјећања и присјећања казивача; дневнички записи, документи
или културно-историјски предмети; животни савјети искусних
људи; родослови фамилија и родова; аутобиографије и мемоари,
монографије насеља, фирми и разних организација ...
На крају, од таквих добронамјерних аматера не може бити
веће штете, али када се деси да под плаштом историјске науке
прочитамо недорађен текст, то нас заиста жалости. Дубоко сам
увјерен да ће неко наћи времена да и Босанско-херцеговачки
устанак 1875-1878. године за територију Семберије и Мајевице
дефинитивно монографски обради.
Наравно, ту је потребно, попут Андрића, текст прочитати
и дотјеривати више пута, те повремено кориговати сопствене
исказе у складу са запажањима рецензената, ментора или
добронамјерних зналаца. Потребно је посебно да се главни и
одговорни уредници стручних часописа и научне литературе
досљедно држе провјереног метода при публиковању оваквих
радова, са обавезним ангажовањем стручних рецензената са
списка референтних стручњака за конкретну област. Вјерујемо да
ће ускоро преовладати оваква схватања, јер само тако може доћи
до општег напретка.
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УДК 316.74:2(497.6)
2-485(497.6)
Слободан НАГРАДИЋ *

ТРЕТИРАЊЕ МАЊИНСКИХ РЕЛИГИЈА И ТЗВ.
МАЛИХ ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЦРКАВА У
МЕДИЈИМА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСТДЕЈТОНСКОЈ
БиХ
Сажетак: Аутор у раду доказује, на примјерима анализе
садржаја у медијима комуникације у постдејтонској БиХ у којима
се третирају феномени релевантни за друштвени положај
мањинских религија, тј. тзв. малих цркава и/или вјерских заједница,
одређену нетолеранцију, па и дискриминацију алтернативних
религиозности, институционализованих у нетрадиционалне цркве
(Српска православна црква и Римокатоличка црква) и/или вјерске
заједнице (Исламска заједница, Јеврејска заједница), секте,
култове и покрете, трага за њиховим социјалним коријенима
и генезом, те анализира неколике манифестационе облике. Из
понуђених објашњења могу се извести неколики закључци који
говоре да су разлози и „оправдања“ таквог медијског третирања
тзв. малих вјерских заједница и/или цркава, како у незнању писаца
текстова о актуелизованој проблематици тако и у априорним
предрасудама које постоје у постдејтонском б-х друштву спрам
алтернативних религија и цркава.
Кључне ријечи: тзв. мале вјерске заједнице и/или цркве,
медији комуникације, дискриминација, прозелитизам, слобода
штампе, толеранција, Закон о слободи вјере и правном положају
цркава и вјерских заједница у БиХ.
ма више доказа да медији комуникације у постдејтонској
БиХ, у оба њена државотворна ентитета без озбиљније

I

*Магистар социологије, директор Републичког завода за заштиту културноисторијског и природног насљеђа.

68

разлике, непрофесионално, тенденциозно, некоректно, па и
дискриминаторно третирају феномен мањинских религија и тзв.
малих вјерских заједница и/или цркава. Такође, при томе, тј. у
актуелизовању поменуте проблематике и анализи назначених
тема, у таквом односу спрам тзв. малих религијских ентитета,
цркава и/или вјерских заједница и других нетрадиционалних, па
и алтернативних садржаја и форми религиозности и црквености,
релевантније разлике нема ни између штампаних и електронских,
а у посљедњих неколико година и информатичких средстава
комуникације. Сви се они, мање-више, игнорантски, нестручно,
с пуно предрасуда и унапријед пристрасно, у негативном
смислу и исходу, стигматизујуће, односе према Јеховиним
свједоцима, баптистима, еванђелистима, адвентистима, унијатима,
поборницима оријенталних секти и култова итд.1 Ако се макар
и летимично, несистематски и без стриктне истраживачке
методологије прати дневна и недјељна штампа у постдејтонској
БиХ2, брзо и једноставно се може уочити да су на дјелу дивергентни,
неуравнотежени и дискриминаторни приступи и третирања, тј.
елаборације тема које се односе на религију, вјероисповијести,
црквено организовање и дјеловање, обреде, друштвену улогу и
утицај конфесионалности и црквености, у зависности од тога да ли
1
У нашем раду Увод у разумијевање мањинских религија у постдејтонској Босни
и Херцеговини, „Сварог“, бр. 9, Бања Лука, 2014., идентификовали смо 16 тзв.
малих вјерских заједница и/или цркава и то: 1. Гркокатоличка црква (унијати),
2. Хришћанска адвентистичка црква (адвентисти, односно суботари), 3. Вјерска
заједница Јеховини свједоци, 4. Еванђеоска црква у Босни и Херцеговини, 5.
Хришћанска баптистичка црква, 6. Новоапостолска црква у Босни и Херцеговини,
7. Евангелистичка црква у Босни и Херцеговини, 8. Старокатоличка црква у Босни
и Херцеговини, 9. Христова пентекостна црква, 10. Крстјанска заједница у Босни и
Херцеговини, 11. Крстјанска заједница свих народа, 12. Хришћанска харизматска
црква Victory Celebration centre, 13. Друштво за свјесност Кришне-ISKCON у
Босни и Херцеговини, 14. Протестантска црква „Хришћанска заједница“, 15.
Реформаторска хришћанска црква и 16. „Рафаел“, вјерска заједница регистрована
у Зеници марта 2012.
2
За потребе наше елаборације пратили смо, додуше без строго прописаних узорака
и других методолошких узанси, у петогодишњем временском периоду (20082012) више дневних и седмичних новина и листова, као што су „Глас Српске“,
Прес, Независне новине, Екстра магазин (Република Српска), те „Ослобођење“,
Дневни аваз и, повремено, „Сан“ (Федерација БиХ), а прије тога, у нешто дужем
временском периоду, и, компарације ради, „Недељни телеграф“, “Данас“, „Глас
јавности“, „Блиц“, „Политика“, „Време“ и НИН из Србије.
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се пише о великим, „историјски заснованим“ црквама и вјерским
заједницама у БиХ или, пак, о оним које су, такође, легализоване,
али немају тај квалификатив „историјски засноване“, него
напротив: тзв. мале вјерске заједнице и цркве, а посебно уколико
се актуелизују било које теме из живота још новијих вјерских
покрета, култова, организација и сл., чијих сљедбеника има и у
данашњој БиХ, иако они још нису институционализовани, због
чега им је споран легалитет, што је прије тема за органе власти
који се баве инспекцијским пословима и не би требало увијек
да има транспарентне аксиолошке консеквенције, тј. a priori негативно вредновање свега што припада и што се односи на
религије, конфесије, цркве и вјерске заједнице које нису исламска,
православна, католичка и јеврејска, кад се то апострофира у
медијима комуникације, а што има и шире конзеквенције на односе
у друштву и држави.
У поменутим медијима комуникације, посебно у штампаним,
најчешће у дневним новинама, ревијама, магазинима и сл., о
мањинским религијама, вјероисповијестима и црквама се углавном
пише поводом неких негативних актуелних догађаја и ствари,
полазећи од критеријума традиционалног морала, вреднујући их
тим критеријумима, односно оних тема, збивања, личности и сл., и
то на начин и са конотацијама да се та негативност може приписати
тзв. малим вјерским заједницама и црквама. У написима о тим
темама, изазовима, личностима, релацијама и другим садржајима
који тангирају религију, конфесије, цркве и вјерске заједнице које
нису етаблисане у постдејтонској БиХ у првом плану су нескривена
или невјешто маскирана настојања да се негативним вредновањем
свега што се тиче тзв. малих цркава и вјерских заједница оне
делегитимишу, омаловаже, „раскринкају“, прикажу као социјално
опасни чиниоци који уносе раздор у религијски, конфесионално
и еклесијално монолитно, стабилно друштво, односно поједине
административно-територијалне дијелове државе, да се оптуже
због мисионарења на „туђим територијама“, у којима већ стољећима
постоје и дјелују тзв. велике цркве и вјерске заједнице, које је као
такве препознала и држава и то Законом санкционисала, затим
да се њихови вјерници, сљедбеници и присталице проскрибују и
анатемишу као морално, правно и безбједносно спорне и опасне
личности, које, удружене са осталим истомишљеницима, могу и
наносе озбиљну штету друштву, традиционалној религиозности,
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конфесионалности и црквености, породици, јавном здрављу,
обичајима, моралу, политичком поретку итд. Због тога им се,
слиједи из бројних написа о њима, и не смије допустити да
јавно дјелују, да се организују, институционализују у цркве или
вјерске заједнице, не треба их регистровати и тиме легализовати,
а поготово не треба третирати равноправно са другим, „правим“,
„истинитим“ црквама и вјерским заједницама. У једну ријеч: треба
их свакако јавно делегитимисати и онемогућити да слободно
исповиједају своју вјеру и организују цркву или неки други
садржај и облик институционализације, зато што би у супротном,
захваљујући добро организованим маркетиншким, промотивним
активностима и вјештинама својих проповједника, мисионара, па
и обичних вјерника, могле довести у питање улогу и утицај који
данас и овдје имају тзв. велике цркве и вјерске заједнице, често
и без било какве компетиције и посебног труда и заслуга њених
протагониста и институција, него само на основи традиције и
својеврсне беневолентности државних институција које тиме
супституишу њихову тромост, неинвентивост, неприлагодљивост
новим социјалним околностима, изазовима и потребама и њима
иманентном „духу времена“, а у посљедње вријеме и негативне
реперкусије бројних социо-патолошких садржаја и облика
дјеловања унутар институционализованих религија, конфесија и
цркава, о чему се недовољно пише и обавјештава најшира јавност
или се, пак, пише одвећ селективно и политички утилитарно.
На основи садржаја, интонација и порука већине новинских
текстова о ма којем сегменту, димензији или чак и најбенигнијој
теми која се односи и има неку везу са тзв. малим вјерским
заједницама и црквама, односно појединим личностима из њих и
њиховим активностима, о већини штампаних медија комуникације
у постдејтонској БиХ који се баве поменутим феноменима и
њиховим импликацијама, прије би се могло закључити, зато што
пружају више аргумената за такву тезу, да су гласила, билтени,
односно службени гласници, а њихови аутори port-parol-и или, пак,
адвокати и промотори „историјски заснованих“, традиционалних,
тзв. великих цркава и вјерских заједница у БиХ, односно, у
посљедњих десетак година њихови портали, него професионална,
објективна и од религијске припадности еманципована и независна
информативна средства, која (би требало да) служе обавјештавању
најшире јавности о ономе што се десило, кад, гдје и како се десило,
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ко је у томе што се десило учествовао и, евентуално, зашто се то
десило, те какве су посљедице тога што се десило, а не онако како
би ма ко желио да се десило. Текстописци, редактори и уредници
новина и других штампаних средстава комуникације у којима
се пласирају написи речених садржаја, вриједности, порука и
посљедица, а који нису ствар, односно резултат неког инцидента,
пропуста, него управо сасвим тенденциозног, осмишљеног
концепта, политике као усмјеравајуће дјелатности, с циљем
да се баш изазову ефекти који се, макар једним дијелом увијек
постижу, као да су заборавили на један од основних постулата
новинарске професије, на правило да се у извјештавању, а посебно
у коментарисању неких процеса, односа, догађаја, личности итд.,
обавезно поступа по начелу audiatur et altera pars, тј. да се вазда
настоје обезбиједити услови у којим може да се „чује и друга
страна“, што значи глас оних о којима се пише или чији рад,
понашање, идеје, увјерења и сл. се коментаришу. У случају ове
елаборације, то би значило да би новине у којима се пишу текстови
у којима се елаборишу неке теме у вези са положајем и дјеловањем
било које од тзв. малих вјерских заједница и цркава, требале
обезбиједити, макар повремено, да се о датој теми и/или актуелном
проблему изјасне и званична лица или бар припадници, вјерници
тих конфесија и цркава, а не да о свему, укључујући и најсложенија
теолошка питања, најдубље религијске истине, организациона и
канонска питања цркава, те индивидуалне вјерничке дилеме итд.,
и у свему посредују и пресуђују само новинари, тзв. аналитичари и
ауторитети из етаблисаних цркава и вјерских заједница. Међутим,
то овдје и сада није тако, а констатовање тог стања није никаква
пристрасност у корист мањинских религија, није никаква апологија
тзв. малих вјерских заједница и цркава нити алтернативних
религиозности и црквености, односно нових покрета, култова и
сл. Не, овдје није ријеч о томе, него о начину на који штампани
медији комуникације у постдејтонској БиХ извјештавају своје
читаоце о темама релевантним за вјерске заједнице и цркве у тој
држави које признаје и Закон, које су уредно регистроване, а нису
Исламска заједница, Српска православна црква, Католичка црква
и Јеврејска заједница. Анализом садржаја објављених написа у б-х
штампи у посљедњој деценији није тешко доказати да се религије,
конфесије, цркве, вјерске заједнице у БиХ и изван ње, не третирају
равноправно, како налажу правила новинарске професије, која су
и посебно кодификована, односно норме Закона о слободи вјере и
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правном положају цркава и вјерских заједница у БиХ, напротив, –
дискриминација и стигматизација тих вјероисповијести, њихових
институција, вјерника и сљедбеника не може се прикрити, све
кад би то неко и хтио и покушао, а очигледно је да протагонисти
журнализма и литературе у којима је такав третман актуелизованих
мањинских религија и цркава легализован и у којима се у дужем
временском периоду већ имплементише, то не чине или чине
екстремно невјешто и неуспјешно, па се тако лако детектују,
захваљујући чему се у јавности и може „склопити“ слика о
њиховом приступу и начину третирања мањинских религијскоконфесионално-еклесијалних ентитета и субјеката у принтаним
медијима комуникације, која потом еманира поруку и о друштвеном
положају тзв. малих цркава и/или вјерских заједница, заснованим и
деривисаних у/из постојећи(м)х религија(ма) у постдејтонској БиХ.
Наравно, таквим приступом и валоризацијом садржаја о којима
пишу, речени медији шаљу и поруку о себи, својој уређивачкој
политици, професионалним стандардима и капацитетима са којим
располажу, али то већ није предмет ове елаборације.
У поменутим принтаним медијима комуникације у
постдејтонској БиХ о мањинским религијама, конфесионалностима,
тј. о тзв. малим црквама и вјерским заједницама готово да није
могуће пронаћи ни један једини текст вриједносно позитивног
садржаја, односно напис у којем се о ма којој теми из домена
малих, за б-х услове нетрадиционалних, малих цркава и/или
вјерских заједница или, пак, која, инклинише тој тематици и
феноменологији, пише афирмативно, објективно, нијансирано
и, у крајњој инстанцији, информативно. Умјесто тога, о њима
се, као што је дијелом већ експлицирано, пише само уколико се
има шта негативно, сензационалистички рећи, уколико ти написи
јесу или могу бити дисквалификаторни и деструктивни за неку од
мањинских религија, конфесија или цркава, а посебно за њихове
„лидере“, свештенике, овлашћена лица, вјернике, симпатизере и др.
Негативно интонирани написи у протеклом периоду најчешће су се
односили на адвентисте (суботаре), Јеховине свједоке, гркокатолике
(унијате), присталице Друштва за свјесност Кришне, сљедбенике
Хришћанске харизматске цркве Victory Celebration centre и друге,
од којих неки од њих нису ни регистровани у постдејтонској БиХ.3
3

Тијело надлежно за регистрацију цркава и/или вјерских заједница у БиХ,
свеједно да ли оне биле велике или мале, традиционалне или алтернативне, јесте
Министарство правде БиХ. То је одредба из Закона о слободи вјере и правном
положају цркава и вјерских заједница у БиХ.
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Припадници и присталице поменутих цркава и вјероисповијести
се у публикованим текстовима у реченим медијима комуникације
најчешће дисквалификују тако што се етикетирају са термином,
изразом „секташи“ са интонацијом и контекстуализацијом по којој
он има вриједносно негативно значење, спорну моралну конотацију,
а нешто рјеђе и „блаже“ са „иновјерци“, „нововјерци“ итд. Што
таква номинација, а посебно њена конотација, нема везе са изворним
појмом секта и њеном семантиком, то(е) писце, са становишта ове
нализе, проскрибованих текстова нимало не занима. Њима није
важна истина, него спољни ефекти, а они се огледају у дифамацији
и друштвеној маргинализацији нетрадиционалних, мањинских
религија и цркава, односно предмнијевање и очекивање да се тиме
и тако помажу велике цркве и вјерске заједнице, да се подстиче,
афирмише својеврсна ренесанса религиозности и десекуларизације
у постдејтонској БиХ Такође, уколико поједини вјерници неке
од тзв. малих вјерских заједница и цркава, односно мањинских
религија, направе неки законски прекршај или, пак, демонстрирају
социјално и/или морално неприхватљиво понашање (крађа,
пљачка, проституција, уживање или дистрибуција наркотика,
скитња, корупција, педофилија итд.), за њих се готово увијек
констатује, тј. напише да се ради о припадницима нпр. Јеховиних
свједока4, адвентиста, баптиста, еванђелиста и других тзв. малих
конфесија и институционал(изова)них облика вјероисповиједних
пракси, а што се никад не чини кад исти или сличан преступ
направе грађани-вјерници, припадници неке од „историјски
заснованих“, тзв. великих цркава и/или вјерских заједница.
Можда је још сигнификантнији, истовремено и хипокризијски
репрезентативнији, однос описаних медија комуникације спрам
Адвентистичке хришћанске цркве, односно њених вјерника
и присталица, адвентиста или, како их се омаловажавајуће,
пежоративно назива, суботара. Познато је да та вјерска заједница 4

О Јеховиним свједоцима као вјерској заједници и њеним припадницима се
најчешће негативно пише с обзиром на факт да они имају сталне мисионарске
активности, тј. да периодично дистрибуишу своју периодику и другу пропагандну
литературу, не само на улицама, трговима и другим јавним мјестима по градовима
и селима, него често идући од стана до стана, односно од куће до куће, што можда
наилази на негодовање неких грађана, посебно вјерника или присталица тзв.
великих цркава и/или вјерских заједница, али то не може бити разлог и оправдање
за дисквалификацију и дискриминацију цијелих заједница и свих њених члановавјерника.
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која се саморазумијева и представља као црква, док ју тзв. велике
цркве и вјерске заједнице доживљавају, именују и спрам ње се
односе као према секти - има развијену, успјешну и ефикасну
харитативну дјелатност, а коју за њу обавља њена организација
АДРА. Од те активности АДРЕ корист су имали бројни појединци,
групе, слојеви и организације како у вријеме грађанског рата у БиХ
тако и у постдејтонској фази њене повјеснице. Није забиљежено
да је неко одбио да прими помоћ од АДРЕ, бар о томе није јавно
писано и говорено, као што поменуте новине, ревије и билтени
нису објективно и истинито обавјештавали своје читаоце и осталу
јавност јер су упорно и „систематски“ прешућивали чињеницу да
је АДРА под ингеренцијом Адвентистичке хришћанске цркве, да је
она, заправо, њена хуманитарна организација. Хипокризија речених
медија комуникације састоји се у томе што ни они нису одбијали
помоћ од оних о којима су писали крајње непрофесионално,
пристрасно у негативном смислу ријечи, које се приказивали у
кривом свјетлу и настојали и на друге начине обезвриједити их.
На једноставно питање какав је однос електронских медија
комуникације у постдејтонској БиХ спрам мањинских религија,
конфесија и цркава и одговор је крајње једноставан - сличан
претходно описаном третману актуелизованих феномена у
штампаним средствима обавјештавања. И он се, такође, састоји у
игнорисању постојања (онтологије) и дјеловања и манифестовања
(феноменологије) тзв. малих цркава и вјерских заједница или,
у најмању руку, у селективном пласирању вијести о њиховој
активности и намјерном медијском стварању и обликовању утиска
јавности да су посриједи социјално штетни и опасни „елементи“,
да се ради о квазивјерским организацијама које отимају вјернике
старих, „правих“ цркава и вјерских заједница, које угрожавају
национални идентитет, па и безбједност већинских народа и
њихових политичких заједница и сл., а кад је ријеч о њиховим
вјерницима, мисионарима или обичним присталицама, онда се
они (дис)квалификују као проблематични појединци, асоцијална
лица, идејно и вриједносно дезоријентисани грађани, као лица
са друштвених маргина, односно из криминалних миљеа,
превараната или, чак, и као протагонисте алтернативног начина
живљења, од здравља, исхране, одијевања, до спорта, туризма,
саобраћаја, односа према војној обавези, радном времену итд.,
па све до оптужби да се ради о обијесним богатим појединцима
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који не знају шта да раде са својим слободним временом и сл.,
у зависности од тога о којој мањинској конфесији или цркви је
ријеч. Истине ради, у анализованом периоду б-х повјеснице,
електронски медији комуникације су мањинским религијама
посвећивали значајно мању пажњу него штампани, али је, што
је парадоксално и реверзибилно, то њихово прешућивање,
игнорисање и омаловажавање тзв. малих цркава и вјерских
заједница и неетаблисаних конфесионално-еклесијалних субјеката
не само знаковитије него и „значајније“, ефикасније, с обзиром
на моћ, канале и посљедице утицаја на јавну сферу и свијест коју
имају електронски медији, посебно телевизије.
Наравно, и између појединих електронских медија
комуникације има или би требало да постоји озбиљних разлика у
приступу, квалитету и квантитету третирања мањинскорелигијских
и црквених тема, као што постоје разлике у професионалном
приступу и реализацији других садржаја који се емитују путем
радио таласа и телевизијских фрекфенција. С једне стране ту
су приватни медији комуникације који немају обавезу да имају
програме и емисије у којима се извјештава о свим друштвено
релевантним проблемима и свим актерима јавне сцене, него се они
руководе сопственим интересима, међу којима су на високом мјесту
на хијерархији приоритета гледаност/слушаност и комерцијални
ефекти, тј. зарада. У таквим електронским медијима нема пуно
програма посвећеног мањинским религијама, а посебно се не води
рачуна о слободи вјероисповијести и о људским правима њихових
вјерника и сљедбеника. С друге стране су јавни електронски
медији информисања, тзв. радиотелевизијски јавни сервиси, којих
се у постдејтонској БиХ намножило неколико5 и који (би требало
да) имају законом нормирану и дефинисану обавезу да јавност у
њој, од које, у крајњој инстанцији и живе јер се финансирају из
средстава обавезне ртв претплате пореских обвезника, макар
елементарно и повремено информишу о свим питањима од
значаја за њу, међу којима је и тема о мањинским религијама,
вјероисповијестима, црквама и другим садржајима и формама
5

У постдејтонској БиХ их има три (3), и то: Јавни Радиотелевизијски сервис БиХ,
Јавни Радиотел-евизијски сервис Републике Српске и Јавни Радиотелевизијски
сервис Федерације БиХ. Такође, своје јавне радио и телевизијске станице има
већина кантона у Федерацији БиХ, затим Брчко Дистрикт БиХ, те неколико већих
градова у БиХ, а до средине прве деценије 21. вијека и већина општина.
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религиозности и еклесијалности.
Кључно питање гласи: да ли и како јавни радиотелевизијски
сервиси испуњавају ту своју законску обавезу? За одговор
на постављено питање довољно је погледати само неколико
информативних, а затим и документарних или образовних емисија,
односно прегледати неколике штампане седмичне програме јавних
радиотелевизијских сервиса. У постдејтонском периоду б-х
историје дошло је, паралелно, до два важна друштвена, политичка
процеса, који су битне саставнице демократије: с једне стране,
на дјелу је својеврсно посвјетовљење религије, религијског и
еклесијалног живота, дошло је до њене ренесансе и повратка у
јавну сферу, на политичку сцену - наравно у значењу политике
као јавне дјелатности и бризи, посвећености за јавне ствари,
јавне интересе и опште добро - и, с друге стране, хроничари
биљеже наглу експанзију и дисеминацију медија комуникације,
укључујући и електронске и информатичке, који су јавни
живот „десакрализовали“, учинили га транспарентним, готово
естрадним, а све под „фирмом“ задовољавања потреба и укуса
својих „коминтената“ и конзумената, тј. публике, због чега се
стално измишљају нови и различити програм(ск)и (и) садржаји,
емисије, прилози, како би се повећала или бар задржала постојећа
гледаност, односно слушаност. Ако је тврдња из претходне
реченице тачна, а јесте, онда је тим прије чудно што јавне радио и
телевизијске станице бар повремено и дјелимично своје програме
не попуњавају садржајима којима би задовољили потребе и
интересе оних дијелова конзумената њихових „производа“ који
припадају тзв. малим вјерским заједницама и црквама, односно да
не креирају и емитују садржаје управо о њима и поводом њих, али
тако да то не буду само програми и емисије у којима се дотични
мањински религијски и црквени ентитети дискриминишу, а њихови
чланови и вјерници стигматизују. Тиме би још више задовољиле
јавни интерес, тако што би покривали још једну тзв. циљну групу.
Другим ријечима, јавне радио и тв станице, у првом реду оне
које су организоване и дјелују на нивоу државе и ентитета, својим
слушаоцима и гледаоцима, међу којима су и они што исповиједају
неку од вјера које и социолошки и законски спадају у тзв. мале вјерске
заједнице и цркве, као и осталим грађанима у постдејтонској БиХ,
не обезбјеђују, у складу за законима који уређују њихово оснивање,
постојање и дјеловање, информације о основним питањима која се
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тичу мањинских религија, односно тзв. малих вјерских заједница
и цркава. Због тога ни најревноснији слушаоци и гледаоци емисија
из програма јавних радиотелевизијских сервиса у БиХ не могу
сазнати готово ништа о новим религијама, црквама, вјерским
заједницама и сл., које нису „историјски засноване“, упркос томе
што плаћају редовну ртв претплату и упркос томе што им је држава
дужна обезбиједити услове за имплементацију права на слободу
вјероисповијести и људских права из те сфере. Парадоксално је да
у постдејтонској БиХ на јавним радиотелевизијским сервисима већ
цијелу деценију постоје редовне специјалне емисије о религијским
и вјерским темама, о различитим димензијама религиозности,
конфесионалности, односима државе и цркве итд.6, а да се ни у
једној од њих није озбиљније (про)говорило и о тзв. малим вјерским
заједницама и црквама, најопштије - о мањинским религијама,
као да оне не постоје и као да њихови вјерници, сљедбеници и
присталице немају никаквих проблема достојних елаборације или
бар извјештавања о њима. Тешко да би се у архиви било којег студија
јавних радиотелевизијских сервиса у БиХ нашао ма какав извјештај
или репортажа о нпр. подизању вјерског објекта или храма у којем
своје богослужбене обреде обављају адвентисти, односно извјештај
са, а поготово не пренос неког догађаја у којем су актери Јеховини
свједоци, вјерници Апостолске цркве, присталице пентекосталаца,
баптиста и сл. Ниједном у некој од бројних дијалошких емисија
на јавним ртв сервисима, а не само у оним редовним недјељним
специјалним програмима о религијама и вјероисповијестима,
нису учествовали припадници или представници мањинских
религија, односно тзв. малих вјерских заједница и цркава. Ако
би се можда и могло разумјети, а донекле и оправдати описано
понашање новинара, аутора и уредника емисија скицираног
уклона и понашања7 у штампаним средствима обавјештавања која
6

Прва је са таквим емисијама стартовала Телевизија Републике Српске, а за њом
и Телевизија Босне и Херцеговине и, на крају, Телевизија Федерације БиХ. Радио
сервиси поменутих нивоа власти у БиХ такође имају сличне емисије. У њима се
сваке седмице редовно, што у коначници износи више стотина емисија, говори(ло)
о исламу, православљу, католичанству, јудаизму, али никад и о адвентистима,
гркокатолицима, баптистима, Јеховиним свједоцима, еванђелистима, лутеранима,
мормонима, реформаторима и другим тзв. малим вјерским заједницама и црквама,
упркос томе што су уредно регистроване и што не праве социјалне и политичке
проблеме у друштву у којем живе.
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се свакодневно публикују, знатно је теже наћи било какво сувисло
и одрживо оправдање за понашање аутора и уредника програма
који се припремају и емитују седмично или, пак, мјесечно, зато
што се они онда могу прегледати више пута прије емитовања и,
евентуално, исправити уочене грешке. Међутим, проблем је у томе
што аутори(тети) који стоје иза таквих емисија не виде или не желе
да виде у чему су њихове грешке, па их због тога не отклањају
ни кад им други то индицирају. Никаквог оправдања нема за тзв.
експерте или политичке и „религиолошке“ аналитичаре који се
повремено јављају у радио или тв програмима у којима се говори
о религији или црквама, а у којима се и они придружују или пак
подстичу реализацију претходно поменутог концепта „моралне
панике“ по којима је о „нововјерцима“ легитиман и ефикасан
само онај дискурс у којем се они делегитимишу, стигматизују,
морално етикетирају и дисквалификују, а фаворизују и подржавају
својеврсне прозелитске позиције и амбиције неких тзв. великих
цркава и вјерских заједница vis-a-vis оних које закон позиционише
наспрам њих, а наречени експерти тзв. теоријском аргументацијом
придоносе и њиховој вриједносној дисквалификацији, што не
може а да се негативно не одрази на укупни друштвени положај
7
За разлику од новинара и сарадника штампаних медија комуникације у
постдејтонској БиХ, који су углавном „сваштари“, тј. пишу о свему што је
актуелно и што од њих траже редакције, без обзира на област или тему (од
свјетске политике до цијена на тржници), поменуте специјализоване емисије на
радиотелевизијским јавним сервисима већ имају и специјализоване новинаре и
уреднике за које се не би могло казати да су необавијештени о елементарним
стварима из домена религије, а посебно црквеног живота, вјероисповиједања,
односа државе и вјерских заједница итд., тако да је њихово игнорисање постојања
тзв. малих вјерских заједница и цркава и избјегавање дискурса о њима, изузев у
негативном контексту, са негативним конотацијама и сл., посљедица уређивачке
политике, а не „инцидента“, непознавања прописа, због чега су друштвено
штетније.
8
Једине емисије на радиотелевизијским јавним сервисима у којима се помињу
и мањинске религије и цркве, а да нису посриједи негативни контекст и
конотација, јесу оне у којима учествују заљубљеници и заступници наратива
о људским правима, толеранцији, култури дијалога и сл. обрасцима понашња
и преферисања политичке културе, кад их ти протагонисти енергично, чак и
некритички промовишу, залажући се за толеранцију свих мањина, укључујући
и религијске, конфесионалне и црквене, без икаквих претходних услова. Али, та
јавна залагања појединаца који немају респектабилну друштвену моћ, још нису
резултовала промјеном практичног односа друштвених институција и јавности
према мањинским религијама и црквама у постдејтонској БиХ.
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који припадници тих вјероисповијести имају у друштву несвиклом
на религијску, конфесионалну и црквену толеранцију - које су по
себи, изворно, аутентично, оригинерно, између себе нетолерантне,
у ранијим историјским периодима и насилне чак, о чему свједоче
бројни догађаји, свједочења и документи из међурелигијског и
интерцрквеног односа, јер да је супротно не би их било толико8 какво је и босанскохерцеговачко друштво, и то одавно, а не само у
постдејтонској фази његове повјеснице.
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Верица ТАДИЋ

ФОСИЛНЕ ТАЈНЕ НА ОБЕЛИСКУ СНОВА
Неуништиви бескрај ведрине
уди смо од меса и снова, подсећа нас Васко Попа у
песми “Уједињене самоће”, у којој обнавља онај
стари, добро познати наук, да је смисао живљења, пре свега, у томе
да стално откривамо родбинске односе не само са другим људима,
него и са сваком и најситнијом честицом у нашем окружењу.
Стога свако наше стремљење треба да буде усмерено ка томе да,
у братству духа, стално умножавамо оне вредности у којима расте
осећање блискости до највећег човекољубивог усхита на чијем
обзорју светли најсјајнија галаксија. То је она галаксија у којој
је човек човеку највеће откриће, најлепши смисао и најчитанија
књига. Тако стварамо свет бескрајних могућности и неуништиви
бескрај ведрине, од кога и смрт губи дах. Ако смо “посестримили
зебње” и исковали оружје оптимизма, лакше ћемо научити како да
“припитомљавамо простор”.
То је тек прва лекција, или улазак у људско време, оно време
које ми учимо. А кад “(на)учимо време да нашим кораком хода”,
онда се може ући у живот осталих живих организама, предмета
и ствари, проживети и њихов живот, одболовати њихова патња,
али и дотаћи аура њихове душе, која зрачи пријатељском радошћу
давања. И, наравно, уживати у открићу и познавању те несебичне
и великодушне лепоте давања, без узвратне и било какве друге
условљености. Ту нема цене ни процене, прорачуна, корисног
ефекта, одузимања и сабирања. То је оно чисто и добровољно
претапање себе у доживљај и радост онога коме и онога чему се
дајемо.
Кад научимо и ту другу лекцију уласка у живот других
организама, ствари и предмета, онда ћемо у њима моћи да
откријемо или да им сами припишемо чудо и магијска својства.
Тек тада ћемо знати како да разбијемо њихове окоштале форме и
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омекшамо тврде скелете, да би их разлили у меке и нежне контуре
новог живота. А можда смисао нашег живљења и јесте, уз остало,
и у томе да стварамо другачије и нове животе, себи и онима који то
не могу, а тако нам несебично дају све своје. Зато су нам подарени
емоције и снови. Да стварамо друге врсте живота. Само изузетно
обдарени то могу. Такав таленат поседују само ретки ствараоци,
у разним областима. То је она моћ чаролије коју у поезији Васка
Попе твори мноштво чудотворних концепата.
Замисли су те чаробне сијалице које осветљавају животе
нечујних светова, и опсерваторије са којих се јасно виде преливања
микро и макро светова, њихове метаморфозе и повремено стапање
у заједничко ушће тренутка. Виде се чак и они делови тренутка у
којима су људи смањени, а ствари увећане, то јест, оне ситуације
у којима су гладни материјални облици прогутали људе, а неки
сувише жедни “предмети попили простор”.
Кад нам “воз протутњи кроз срце”, а брдо и кућа потону у
зенице, то је један од таквих тренутака у коме видимо и осећамо
како један свет урања у други, и у коме два микрокосмоса
размењују искуства. Ако (и кад) то разумемо, онда нам неће бити
чудно што понекад наше очи могу да засветле у уличној светиљци,
или што нам груди понекад могу бити и гнездо за птице.

Нова Мала кутија
Руководећи се тим истим принципом посматрања и
осматрања кретања енергија из омекшаних ткива, далијевски
расточених и размекшаних толико да се из њихове супстанце могу
правити “сиреви времена и простора”, Миленко Пајић (1950-2015)
обликује и слаже поетске драгуље Васка Попе у нову Малу кутију1,
коју је осмислио тако да се флуидни одблесци поетских кругова из
разних Попиних књига спајају у срцу једне: Мале кутије.
Мала кутија Миленка Пајића ново је сазвежђе са
другачијим распоредом већ постојећих елемената, које у себи
обједињује дванаест циклусних целина. То су избори из објављених
Попиних књига: четири циклуса из збирке песама Корa, четири
циклуса из збирке песама Непочин-поље, један циклус из збирке
песама Споредно небо. Мала кутија (у којој има једанаест песама)
1 Васко Попа: Мала кутија (избор песама и поговор Миленко Пајић) Нолит,
Београд & Жиравац, Пожега, 2004.
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преузета је у целини. У једанаестом циклусу су песме у прози
(објављене у књижевним часописима), а песме-есеји или записи
о песништву Лазе Костића сврстани су у засебан – дванаести
циклус.
Битно је такође нагласити да је првобитним циклусним
целинама, објављеним раније, нешто додато или одузето, ради
осмишљавања садржине нове Мале кутије. Посебно ваља истаћи
да су песме у прози и песме-есеји значајни делови новог поетског
тела, који до сада нису нашли место у објављеним књигама.
Ново поетско тело делује тако као да је изнедрено из крви
и меса Попине Мале кутије. Из њеног срца напајају се плућа и
остали делови тог новог организма. Из те богате ризнице извађени
су “лирски драгуљи” којима је опточена и илуминирана нова
књига. Та дијадема од драгог камења, то јест, камења мудрости,
озрачује и украшава свих дванаест циклуса.
Користећи одређене стихове из Попине Мале кутије као
уводни мото за одабране поетске кругове из других књига, који су
ушли у састав нове Мале кутије, Пајић постиже више ефеката.
Свакако је најважнији онај који указује на еластичан и постојан
флуид поетике Васка Попе, која има одлике регенеративне и
репродуктивне духовне супстанце. Сваки се стих може узети као
градивни елемент нових поетских кругова, а да при том песма
из које је тај стих узет ништа не изгуби од своје суштине. То
„пресађивање“ коштане сржи из једног у друго лирско биће, јер
Попине су песме управо то, лирска бића, процес је који се може
увек изводити са много различитих комбинација.
Одабрани стихови за уводни мото, који нове целине
повезују у компактну, чврсту композицију, бирани су тако да су
истовремено и срж нових целина, именитељи и репрезенти
њихове унутрашње пулсације, што подсећа на једну врсту
класичног поетског склопа, познату као маестрал. Они су уједно и
покретни енергетски агрегат, који, осим што у ново ткиво исијава
и део сопствене магије, чуда и сна, радијусом кретања симболизује
динамичне односе у самом макрокосмосу, јер је кретање услов
свих промена, а промене покретачи стваралачког импулса за нова
сазнања.
Мала кутија Васка Попе остаје у центру поетских кругова,
као круг у кругу, живот у животу, биће у бићу, флуид у флуиду,
хармонични пулс у ритму света већем од ње саме. Она је извор
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који стално емитује енергију за себе и за свет око себе, регенератор
духовног потенцијала, и илуминатор свог окружења. Паралелно
с тим процесом, она и даље у свом језгру ствара нове животе,
покреће нове импулсе, шири лирске и духовне вибрације. У њој су
и даље, дакле, непрестани, процеси дематеријализације и новог
рађања, јер свака мала кутија колевка је за другу малу кутију, а
свака нова – утерус за ембрион будуће мале кутије, тако да тај
процес има континуирани ток и непрекидне метаморфозе.

У Попиној и Шејкиној радионици
Миленко Пајић остаје доследан Попином прецизном,
истанчаном, дубокоумном подухвату обликовања простора у
геометријске слике, у оквиру којих се могу оформити заокружене
целине, које могу егзистирати као посебне заједнице, или као
удружења заједница. Схватајући да је за Попу свака песма круг у
једном већем кругу, заправо члан родбинске заједнице у коју се
удружују опоетизована сродна лирска бића у људским бићима, и
лирска бића предмета и ствари, свих дванаест циклуса повезује
и обједињује новим кругом. Тај круг је нека врста заједничког
огњишта за све песме. Преко тог круга преливају се микрокосмоси
у поље макрокосмоса, и обрнуто.
Улазак у велики круг почиње радосном вешћу: “Мала
кутија мале кутије / Заљубила се...”. Управо ту почиње прелазак
једног света у други, јер је Мала кутија из те љубави створила
још један живот, пошто је “зачела у себи / још једну малу кутију”.
Други свет или макрокосмос је означен следећом најавом: “И тако
је то у бескрај ишло”. Тај други свет је, дакле, бескрај, оличен у
сталном процесу рађања нових светова и нових живота.
Садржај бескраја који у себи носи Мала кутија и трајање
у њему, могуће је захваљујући чињеници да “ниједна од малих
кутија (...) није последња”. Том се констатацијом завршава велики
круг и наговештава да је такво сазнање и посебна врста јемства,
којим се гарантује неуништивост овог уметничког продукта.
То, доиста, тајновито уметничко дело има и свој физички
и духовни живот. Физички је творевина слика у речима и речи у
сликама, јер је направљен у заједничкој радионици Васка Попе и
Леонида Шејке. Духовни живот саздан је од заједничких снова.
Допринос Миленка Пајића је у томе што је у Шејкине
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шкриње упаковао Попине поетске драгуље, јер су само Шејкине
шкриње ти чаробни и тајанствени депои у којима се може сачувати
камење мудрости. У њима је, можда, и оно зрнце које ће засијати
у “дванаестоугаоном биљуру”, али тек кад пронађе светлосни пут
до тог, у сновима виђеног, централног камена свезнања, у коме су,
иначе, садржане све тајне и све мудрости свих светова. Није ли и
дванаест циклуса симболична шифра која нам наговештава у коју
су се врсту духовне потраге упутила ова два великана?
Попина песма “Љоња Шејка”, која сликара, још у време
док је био жив, описује као путника који се уз невидљиве лестве
у ванземаљски свет пење, потпуно дочарава дубину препознавања
ова два уметника једног у другом. Посебно је то изражено
стихом:
“Лествице којима се пење
Онамо из дана у дан
под језиком крије.”
У ванземаљском простору сликар и аждају припитомљује
и “учи је да се репом крсти”. И из тог простора “кроз дванаест
прозора гледа”.
У потрази за дворцем свемудрости и свезнања, сликар
за водича бира поезију, тачније, речи. Откривамо то у његовом
запису: “Верујем да постоји негде та реч (...) кључ од сандука
магије...” Кључ за мале и велике тајне. Тај драгоцени кључ може
се пронаћи заједничком акцијом, и то само онда када “песникове
речи сањају”, а сликарева интуиција урони у песников сан и оживи
га и овалоплоти ликовним техникама.
Водич кроз галаксије сна у којима су се (после четири деценије)
срели један од оснивача и идеолога сликарске групе “Медиала” и
аутор текста Сазвежђе малих предмета – Леонид Шејка, и творац
Мале кутије – Васко Попа, је Миленко Пајић. Најбољи оријентири
и путокази до тих галаксија су најрепрезентативнија и највреднија
поетска остварења песника који ће, како и сâм Пајић процењује,
имати као и његов велики претходник Лаза Костић, довољан
културолошки капацитет да својим поетским дахом напуни плућа
будућих векова. Исто онако како је његова Мала кутија омогућила
опстанак поетске заједнице. Тај скок у будуће време требало би
да повеже модерну и постмодерну. Да продужи ону линију до које
се винуо Лаза Костић повезујући романтизам и модерну. Пајић
нас, дакле, води до обелиска снова, на коме су записане магијске
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формуле симболима различитих уметности. Тумачи тих симбола
могу бити само врхунски уметници и познаваоци најтананијих и
најдубљих слојева људске душе. А они најпосвећенији и најумнији
могу дописати и део своје тајне.

Заједничко огледало
Успостављањем интерактивних односа између слике и
речи, постиже се још један ефекат. Ствара се посебна врста везе
између две врсте уметности (књижевности и сликарства) која
се кристализује у форму заједничког огледала, у коме се огледа
уметност у уметности, пријатељство у пријатељству, експеримент
у експерименту, живот у животу, живот у смрти и смрт у животу,
реч у слици и слика у речи, и, на крају, тренутак у вечности и
вечност у тренутку.
На том огледалу преламају се и рефлектују и одблесци са
чувене Борхесове кугле, која је такође нека врста огледала у коме
се огледа цео универзум. Та кугла, коју Борхес именује као “Алеф”,
тачка је у коју се сливају све тачке, место у коме се састају сва
места, тако распоређена да се могу видети из сваког угла. Другим
речима, кроз ту куглу пролази цео свемир, па је онда и сасвим
разумљиво што је она, поред осталог, и “микрокосмос алхемичара
и кабалиста”.
Свакако да би одраз на том огледалу био непотпун и
недовољно светао, без комплементарне светлости и плаветнила
из стихова великог путника кроз пределе “међу јавом и мед сном”,
летача који је летео кроз српско песништво између “златокрилих
химнографа” и садио вртове у облацима. Додирнувши ону “највишу
и најсјајнију тачку”, тачку у којој “свих времена разлике ћуте”, он
је “надземаљским октавама отпојао службу на својој светотајној
свадби...” И “своје венчање” је са невестом са два родослова,
небеским и земаљским, “претворио у венчање неба и земље, јаве и
сна, живота и смрти”. Реч је, наравно, о аутору божанствене поеме
“Santa Maria della Salute” – песнику Лази Костићу.
Ова два генија српског песништва Пајић не упоређује,
јер је било каква компарација несврсисходна, већ их, како сам
каже, представља као два културна феномена који својим делима
премошћују векове. Лаза Костић је премостио XIX и XX век, а
Васко Попа ће, по свему судећи, лопту својих поетских кругова
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докотрљати из XX у XXI век и уронити је у воде постмодерне.
Костићева “Плава кутија”, у којој Бог држи благо
свог заната, дете свога ума – Земљу, и остале драгоцености,
имагинативни је оквир, сличан Попиној Малој кутији, а како је
више алузивно уоквирена, само симболично наглашена, могла би
и бити прототип за темељно обликовану, раскошним детаљима
украшену, магијом и чаролијом оживљену Попину Малу кутију.
Обе кутије, и она плава (Костићева), и ова иновирана
и претворена у чудо (Попина), имају за основ полазни елемент
Шејкиних Сазвежђа малих предмета: п р а з а н к в а д р а т.
Код Шејке је то онај обрис који остаје после нестанка и смрти
предмета, које ће он у одсуству тих предмета напунити запамћеним
или својом визијом обликованим биографијама, а код оба песника
тај геометријски обрис је идеалан облик у кога се може упаковати
тајна, магија, свет, живот, чудо, сан, реч.
Може се сложити кутија у кутију и на малом простору
сачувати огромно богатство. Зависно од потреба, и унутрашњи
простор може бити измењен и обогаћен новим садржајима. Због
лакоће паковања и препакивања, погодна је за пренос, из места у
место. Лако се закључава и дуго опстаје на тајним местима. Будући,
мистични и најумнији љубитељи тајни, када то благо открију, знаће
да га нико не може опљачкати, и зато ће у кутије паковати своје
садржаје, додати своје благо за нове генерације. Тако је обезбеђен
дуг и, увек, нови живот овом драгоценом одуховљеном предмету,
који може бити лирско биће, чудо, лавиринт, ребус, обична ствар,
кутија у кутији, свет у свету, недокучива загонетка “Која у својој
празнини држи / Цео целцати свет”.

Борхесова кугла у Попиној кутији
Борхесова кугла је изузетно погодан облик за складиштење
знања у малом простору. Она је, такође, била празна површина
круга пре него што је у себи објединила и повезала етапе
времеплова светова, и постала ротирајући екран за емитовање
њихове историје у интегралној верзији.
Није ли, међутим, тај празан круг почетак и крај свега?
Оно што остаје после нашег нестанка? Или нешто што нам је
понуђено приликом настанка да испунимо сопственим искуствима
и знањима? И није ли и сам настанак и нестанак један круг у кругу,
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беочуг у ланчаном систему кругова?
Божански ореол је најсјајнији круг. Земља кружи око
Сунца, Месец око Земље, све је круг, а кружно кретање једино
нема коначан крај. Свака тачка у кругу додирује неку другу тачку
и покреће је. Та друга, покренута тачка, додирује нову, и тако у
бескрај.
Зар и Мала кутија не следи тај пут: “И тако је то у бескрај
ишло”? Ипак, морамо рећи да Борхесова кугла, која даје могућност
виђења свега истовремено, нема ове могућности које нуди
Мала кутија. Њен се облик не може мењати. Можда ће следећи
књижевни геније и иноватор понудити ново решење: могућност
да се и Борхесов “Алеф”, то јест, кугла, смести у неку од кутија
Мале кутије, тако да се у извесним тренуцима може видети цео
универзум (оно што засад не нуди Мала кутија) а у осталим
деловима Мале кутије и даље би се могле смештати нове тајне,
снови, речи, слике. И увек би неки садржаји могли бити замењени
новим. То би било готово идеално, јер тиме би се одсликавале и
промене у свемиру и тако би се могао пратити онај најдинамичнији
и најузбудљиви ток тих промена.

Хашин рођендан
Упркос “Препрекама” које растављају ход, одвајају руке,
осакаћују вид, ово ће, из предмета изнедрено, магијом и чудом
одуховљено лирско биће пронаћи “Пределе” у којима живи
“Опседнута ведрина”, у којој ће “Списак” нечујних ствари бити
допуњаван и мењан, све док се не одухове и оживе и најситније
честице. Док пролазимо кроз Попине лирске пасаже, “Далеко
у нама” одјекиваће бесмртни ехо једне чисте и неугасле љубави,
љубави која је красила његов и Хашин живот. Песмама из овог
циклуса, трајно и најблиставије осветљено је животно и поетско
небо.
Поштујући онај Попин свети закон да сваку књигу
посвећује Хаши, Пајић у поетско тело Мале кутије урезује њено
име. Како би другачије и могло бити кад се Мала кутија родила на
Хашин рођендан, 10. октобра 1958. године. Толико је мудра, да је
за свој имендан изабрала баш онај датум који је песнику најмилији.
Сигурно је, још пре рођења, наслутила да ће сваки Попин стих
надахнути Хашина љубав. И да и она сама без те љубави не би
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могла да живи и дише.
Ево како је и сам Миленко Пајић доживео тај први сусрет
са Хашиним именом: “Била је то савршена песма састављена од
једне једине речи. Звучала је као загонетка, и као осмех и као сан.”
Песма и име стопљени једно у друго, звуче и као “име божанства,
срне, цвета, богиње или виле” само оном ко зна да је то име “кључ,
најједноставнији [и] најважнији за разумевање Попине поезије”.
Хаша је уједно и “шифра за спознавање дубине [песникове]
љубави”.
Тајна значења, до краја неодгонетнута суштина, то је оно
што песнику даје шансу да надживи себе и своје време, да буде
ванвремен. То је она кућа која пролазницима стално стоји на видику,
и у коју могу да сврате “бескућни погледи” из свих времена. У
дворишту, испред те куће, одмара се коњ који целу земљу за собом
вуче, иако зна да “друм краја нема”. Поред њега гегуцка патка која
“У боковима својим носи / Немир вода”. И маслачак је ту, то “Жуто
око самоће”, у чијој круници каткад преноћи “Бескућни поглед
шетача”. Дакле, опет су ту човек и свет који га окружује, упућени
једно на друго. Пријатељи и непријатељи једно другом. “Маслачак”
нуди бескућном погледу преноћиште у свом оку. Кактус није тако
гостољубив. Он чак и “ваздух уједа”. Кромпир се благо осмехује,
јер у његовом срцу “Сунце спава”. Уморна столица тражи место
за одмор. Зашто и она не би “Села на туђе облине умора / Да се
одмори”.
Из тог дворишта, негованог и ствараног само за њега и
Хашу, у коме су уместо стабала засађени дрвореди стихова, и у
чијем се хладу сместио лежај од (о)смеха, до нас допире песников
глас.
Негде у мени тај глас дубоко одзвања и мени се чини да се
сад мало игра, и новим распоредом стихове из циклуса “Далеко у
нама” ређа и својој Хаши у срце записује.
У своју душу ја их преписујем онако како их ухо моје
опсесије чује.
“ Између очних капака
Стежем ти наги поглед
Бол у њему да здробим
Очију твојих да није
Не би било неба
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У слепом нашем стану
Улице твојих погледа
Немају краја
Ласте из твојих зеница
На југ се не селе
Присутна си
У прозору моје сузе
Суза твоја тражи
Моје очи”

Игра две кости: нико и ништа
Посета Попином дворцу поезије не може се ни замислити
без игара. У играма учествују и ствари и људи. Режисер је чудо.
Сценографију пишу снови. Улоге су тако подељене да сваки део
људског тела буде учесник у игри. Посматрамо, дакле, у игри руке,
ноге, главу, кожу... “Свако свуче своју кожу / Свако открије своје
сазвежђе / Које ноћ никад видело није.” И тада “Неко буде ружино
дрво / Неки буду ветрове кћери / Неки ру / жокрадице”. И све је
сан и чудо. А сан може имати четири годишња доба и своју зелену
оазу у којој се састају кости. Ослушнимо део њиховог разговора:
“Дивно је то сунчати се нага / Ја никад нисам марила за месо (...)
Не дај сунце да те милује / Боље да се волимо нас две...” А после
сунчања, те две кости отићи ће код мушкарца који се зове нико и
његове жене која се зове ништа.
Питате се шта се то занимљиво може десити ако две кости
оду код мушкарца “нико” и жене “ништа”. Одговор је: опет нови
живот. Саслушајмо шта једна другој саопштава: “Остарили су без
кости су / Бићемо им ко рођене ћерке”.

Белутак – кост времена
Скелет поезије Васка Попе, сачињен је од три градивне
кости, које су у ствари везници између човека и Бога, које по
својим својствима можемо упоредити са глаголским облицима,
пошто имају одлике трајних и прелазних стања. Рекла бих да
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су то следеће три кости: најпре, љ у д с к а к о с т, као физички
везник, или врста трајног глагола са повременим променљивим
фазама, у којима се испољава као прелазни и пролазни облик. Кост
остаје после нестанка. Поново се враћа у нови облик, у ново биће
рођењем. Тим костима се мери, самерава. Одређује пропорција
људског тела. На њима је забележена свака ф и з и ч к а промена.
У домену д у х о в н о г везник између човека и Бога је
мисао. Мисао и ум творе флуидни камен мудрости, који је најфинија
и најдрагоценија кост. Та к о с т у м а и м и с л и сталним
мисаоним брушењем постаје све драгоценија и савршенија.
Еластична је и савитљива, опслужује језик духа који је трајан. За
разлику од телесног облика, он нема фазе умирања и одумирања.
Зато увек и може да се увећава, да се обнавља и ствара. За разлику
од физичке кости, односно кости у нетрајном телу, чију пролазност
привремено опслужује и која не мора да памти пролазну фазу тела
чији је облик одржавала, к о с т м и с л и и у м а памћењем
кумулира енергетски и духовни потенцијал.
За белутак у поезији Васка Попе, и камен уопште, рекли
бисмо да је к о с т п р и р о д е, у чијем простору опстајава
у свим временима. То је она кост која се мрви, а да притом не
губи своја основна својства. Коштана супстанца овог камена
је, по сопственој природи, дељива, али и неуништива. И кост
природе мења своје облике. Користи се за различите намене. За
градњу објеката, за уметничка дела, и за надгробне споменике. И
она, дакле, повезује смрт и живот. Стражари над душама које су
промениле свет. Онима који настањују овај свет служи за много
потреба. Има много употребних вредности, како у грађевинарству,
тако и у многим другим областима. Од ког би се другог материјала
могле направити трајније књиге у којима би се чувале речи Завета.
Десет Божијих заповести исписано је на каменим плочама. Шта
рећи о пирамидама?
У есејистичком опусу о белутку, Миленко Пајић ову врсту
камена види као “спори свет минерала” у којима се таложе судбине
света и живе душе предака. “Лак је за одржавање. Уме сам да се
чува. Готово да нема непријатеља.”
Ма како да је тврд и да делује хладно, он у себи чува топлину.
“Два белутка у љубавном загрљају часком укрешу варницу. А од
варнице до пожара није далеко...”
Белутак је најсјајнија и најтранија кост времена и простора,
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природе уопште. Он је у простору оно што је људска кост мисли и
ума у макрокосмичким релацијама. Попа је, дакле, кости простора и
времена спојио у заједничку кичму земље и неба, са централна три
пршљена који у себи носе срж свеопште суштине и на најлепши
начин повезао природу и људе, човека и Бога, небо и земљу. Зато
у његовој поетској визији два белутка, која нам понекад личе на
“две камене сузе”, сутра већ могу бити “Две веселе јамице (...) На
образима дана”. Ако се загледамо дубље у прошлост, препознаћемо
у њима “Две бомбоне (...) На језику вечности”.
Ако је белутак најсјанија и најтрајнија кост времена, зашто
Мала кутија не би могла бити један од облика костију духа? У њој
се, трајно, могу чувати драгуљи ума.
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Бошко ЛОМОВИЋ

НЕПРОЛАЗНОСТ ДОБРЕ САТИРЕ
Откуда то да су неки (добри) сатирични текстови, настали
и прије много година, данас веома актуелни и да су њихови аутори
наши савременици? Па отуда што је, супротно напретку технике
и технологије, емотивно-психолошки склоп човјековог бића
хиљадама година уназад непромијењен. Завист, похлепа, мржња,
освета, љубомора – некада, исто се манифестују и у данашњем
човјеку, унапређена су само средства њиховог остваривања,
чини се то са више суптилности и софизма. Од камене сјекире до
свемирске ракете, јединка или група је настојала да доминира над
другима, да присваја оно што би други стекли, обезбјеђујући себи
и онима око себе лагодност живљења. Морал? То је, све више и
више, узмицало; морално је постајало све оно што доноси корист.
Макијавелизам, зар не!
Указаћемо на пет пјесама петорице наших писаца које
сликају наше вријеме и нас, баш као да су данас испјеване, а не
прије 75, 107, 130 и 152 године. Они нису били изразити сатирици,
напротив – били су префињени лирици (један од њих врхунски
комедиограф), али нису увијек могли да „затворе очи“ пред
стварношћу. Свију пет пјесама би, данас јавно рецитоване, без
сумње некога погодиле.
Најмлађа међу њима је На царев Аранђеловдан, објављена
прије безмало 75 године, 30. децембра 1942, у америчком
„Србобрану“, тачно три мјесеца прије ауторовог упокојења. Аутор
је Јован Дучић.
Пјесма је посвећена Стефану Душану Силном. Јесте,
Дучић је опјевао стање у којем се нашао простор и народ давног
Душановог царства, али све речено се препознаје и дан-данас: „Куда
су прошли сви трофеји / С војскама твојим смелима, / Сад стоје
слуге и лакеји / Сви с обореним челима“. Заиста, „губа је у свим
торима“ куда је посегла рука „спасоносне транзиције“, јер „Све
је на пазар пошло данас, / Све хваљено и вољено“. Не вјерујемо
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да је Дучић посједовао пророчанске моћи (мада пјесници каткад
буду и пророци) да би могао, чак ни подсвјесно, да наслути ово
што смо дочекали, али је успио у томе. Не само на микро (нашем
овдашњем) него и на глобалном плану. Како само савремено звуче
стихови: „Сад нашу савест бране жбири, / Лупежи благо чувају“.
Ништа додати, ништа одузети!
Прије седам година су, у једном граду (лако је погодити
у којем), обиљежили 130. годишњицу рођења једног српског
пјесника, свога земљака. Посленици културе су, за ту прилику,
исписали строфе једне његове пјесме на различито обојеним
папирима и излијепили на стаклене зидове здања културе.
Није дуго прошло, а неком се строфе учинише сумњивом
работом и... Директор установе позове уредницу програма: „Шта
сте то излијепили по стаклима? Интервенишу из полиције. Шта
ако будемо тужени?“. Наравно, до тужбе није дошло, јер је неко
схватио да би, у том случају, требало да буде тужен Владислав
Петковић Diss. А тужити онога ко је његове строфе из пјесме Наши
дани, настале прије 107 година, одштампао на разнобојне папире –
за то нема правног основа, јер поменута пјесма није „позитивним
законским прописом“ забрањена за објављивање, читање и
рецитовање.
Нећемо овдје да преписујемо све строфе са стакала
културног центра, али ћемо истргнути неколико стихова: „Исмејане
све врлине и поштење“; „Достојанства поделише идиоти“; „Своју
мудрост расточисмо на изборе“; „Васкрсли смо све пигмеје и
репове“; „Сад сву славу пронађосмо у партији“. Шта је пјесник
хтио да каже – углавном погађамо. Био је назадовољан сликом
Србије, те 1910. године, када је пјесма настала, па је овај „особени
лиричар окренут унутрашњој интими“ (Мала „Просветина“
енциклопедија), одједном окренуо лист и преобразио се на
тренутак у сатирика. А да ли је „злобни“ избирач, преписивач и
наљепивач строфа на стаклени зид, пред очи пролазника, тражио
какву аналогију између Србије од пре сто година и ове данашње –
е, то ћете морати њега да питате.
Било како било, Diss се показао као наш савременик.
Његовим рјечником говоре не само опозициони посланици, већ и
политички аналитичари. Иначе, да сличности нема, никоме не би
пало на памет да у његовој пјесми налазе икакву опасност. Јер, ко
год се добром сатиром нађе погођен, у праву је.
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Међу неколико сатиричних пјесама Војислава Илића
истиче се Маскембал на Руднику, написана 3. фебруара 1887.
године (22. јануара, по старом календару), а објављена у „Новом
београдском дневнику“ три дана касније. Илић је, каткад,
потписивао своје пјесме са неких десетак псеудонима, а ову је
потписао са Црни домино. Пјесник је очито већ читао роман
Велики свет В. А. Сологуба, који је духовито описивао маскенбале
отменог руског друштва у Петровграду, а роман је у наставцима
штампан у новосадским „Српским илустрованим новинама“, 1881.
године. Одатле је и преузео псеудоним којим се потписао испод
Маскенбала на Руднику.
Прије осврта на саму пјесму, да кажемо да је она
инспирисана првим маскенбалом који су дворјани краља Милана
и краљице Наталије организовали у вили краљевог нећака, 25.
јануара, а о маскенбалу је извјештај објавио „Нови београдски
дневник“, 1. фебруара. Извештај је, како истиче Илићев биограф
академик Милорад Павић, побудио пјесника да напише пјесму
два дана потом. Пјесма је настала у Горњем Милановцу, јер је
баш тада Војислав Илић боравио у варошици под Рудником код
сестре Милице (Павић је направио грешку назвавши је Љубицом)
и зета мајора Петра Радивојевића. Убрзо се у Београду открило
ко се крије под псеудонимом Црни домино, па је Илић ухапшен,
судило му се три мјесеца, да би га, најзад, Алепациони суд у мају
ослободио кривице.
Власти није могло да промакне да је В. Илић исмијао
друштвено стање у Краљевини Србији. Маскенбал је организован
по угледу на сличне париске, бечке и санктпетербуршке маскенбале
(да личимо на Европу). Чиновници су се маскирали тако да су
образине одражавале њихове карактере, јер „Цар је на то пажњу
обратио много: / сваки свога фаха да се држи строго“. Тако је
„сам начелник прист’о да представља свињу“, а „одборници биће
гомила сатрапа“.
И послије 130 година, Маскенбал на Руднику се чини веома
актуелним за наше данашње прилике. Упркос свем злу што нам
је Европа учинила (и још чини) у протеклих двије-три деценије,
упркос све климавијег темеља Уније, опсједнутост „еуропејством“
у нас не јењава, подражавање се наставља; напор да што више
сличимо „старој дами“ нарастао је до гротеске. Сатрапија владалаца
и чиновништа не да се ничим маскирати, огољена је, и нико ко би
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на то данас указао не би био осуђен, јер све је у духу оне арапске
пословице: Пас лаје, а караван пролази. Полтронство је, за многе,
средство да се обезбиједи сигурна синекура. Свакако је у пјесми
врхунац ироније, сарказам до бола, кад треба да се на маскенбал
доведе и просјак. Забринутост настаје код питања „да ли сељак
има просјачко одело“. Срећом „Једна мудра глава реши збрку целу:
/ та нек дође сељак у своме оделу“. Село и сељак су одувијек, па и
данас, пословично на маргини друштвене бриге. Зато Маскенбал
на Руднику дјелује као да је управо написан.
Исте године кад и Илићев Маскенбал, само који мјесец
касније, „Нови београдски дневник“ је објавио Нушићеву
пјесму Погреб два раба која је усталасала београдску чаршију.
Да је се подсјетимо. Сахрани старице, мајке једног пуковника,
присуствовали су „Сви мајори, дебели и суви, / официри цела
кита сјајна, / пуковници, с орлом* и без орла, / и још неко, али
то је тајна“. Тај неко кога је Нушић прећутао био је краљ Милан
Обреновић са члановима своје владе. Два дана потом, на погребу
мајора Михаила Катанића, носиоца бројних српских ратних
одличја и руског Ордена светог Станислава, окупло се много
Београђана, али од краља и министара ни трага ни гласа. Јер, „У
Србији прилике су так’е, / бабе славе, презиру јунаке“.
Наравно, Нушић је брзо „прочитан“, па је осуђен на двије
године робије у пожаревачком затвору.
Шта се, послије тринаест деценија од објављивања ове
пјесме промијенило? Све је исто или слично, само су други
актери на сцени. Част се указује онима који су то мало или нимало
заслужили, на маргини таворе они пред којима би требало скидати
шешире. Учесници ратова из посљедње деценије протеклог
стољећа, добровољци и мобилисани, митинзима и штрајковима
глађу покушавају да дођу до своје „правице“; углавном су скрајнути,
аванзовали су људи који нису „омирисали барут“. Све неодољиво
сличи оном Благоју и његовом сину на шабачком пристаништу у
приповијеци Лазе К. Лазаревића.
Бранислав Нушић није могао да отрпи, а да се иронијом
не обруши на стање у друштвеним односима који су доминирали
у вријеме владавине претпосљедњег Обреновића, иако је морао да
*Краљевски орден Белог орла је додјељиван у Краљевини Србији, Краљевини
Југославији, а данас га додјељује старјешина краљевског дома Карађорђевића.
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зна да то неће проћи без посљедица по пјесника (сигурно је знао
за посве тазе случај Војислава Илића). Посљедњим дистихом, као
„наравоученијем“, поручује: „зато и ви не муч’те се џабе, / српска
децо, постаните бабе“. Чему учење, чему рад и самопријегор, чему
одрицање и саможртвовање, кад се до части, славе и богатства
може пречицом (читај: удворништвом, непотизмом, партијском
оданошћу, нечасном работом). Да ли смо те „пречице“ и ми данас
живи свједоци? Одговорите сами себи.
А прије 152 године, родоначелник српског пјесништва за
најмлађе, Јован Јовановић Змај, написао је пјесму Јутутунска
јухахаха. Појмове као што су краљевство, благостање и порез,
замијенио је звучним кованицама: Јутутуту, јухахаха, јухухуху.
Владар громогласно и у свакој прилици обећава својим поданицима
да ће добити јухахаха, али само да буду вјерни и „Нек војују о свом
круху, / Нека ћуте и нек жмуре, / Нек плаћају јухухуху“. Наравно,
Јутутунци су све чинили како би једном добили јухахаха, али била
је то посве слатка илузија, пријатна ушима, а срећан је био и краљ
Балакаха „Кад их тако развесели / Празна речца: Јухахаха!“
Ако у Змајевим алегоричним стиховима препознате опис
нечег нашег и садашњег, онда је сувишно за сваки наш коментар.
Ако, пак, не препознате, онда је коментар узалудан.
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Радослав МИЛОШЕВИЋ

РЕФЛЕКСИЈЕ ПОВОДОМ ПОЕТСКИХ ПОСЛАНИЦА
РАЈКА ПЕТРОВА НОГА У ЗБИРЦИ ПРЕКО ПЕПЕЛА
Ногове поетске посланице су најавиле ново доба савремене
српске поезије.
Његов живот је почео без грађанског права у привидној
слободи. Зато је рано почео као пркосни и бунтовни пјесник: „Ко
кога јa ђоном...“
Вјеру и наду је носио у грудном џепу из родних Борија,
са врхова српских четинара. Супротставља се свијету јер је желио
да га мијења. Идеолошки тулац га улови да цикне у пјесми: ,,Под
хитно да се окрлеже сви... “
Мора да се у његовој „брђанској души“ неки опасни хајдук
успавао.
Буди се првом збирком пјесама и стиче широку популарност
захваљујући катарзи и прочишћењу говорећи сопствене стихове
заводљиво и ефектно.
Након чудесног отрежњења постао је ватрен и неуморан
ширећи зреле пјесничке протуберанце. У наредним збиркама
поезије естрадизам се пригушује: ,,Из пашњака опанака / У
лаковане ципелице / нацијо госпођице, / Каква дрскост...“
Лирским тоновима Ного мијења однос према свијету,
постаје много сложенији. Као пјесник одустаје од жеље да мијења
свијет, поготово не „крлежијански“: „Само ви крлежујте / Ја ћу да
рајкујем...“
И даље је пун финог цинизма у ретровизору првих
резигнација. Због тога није затваран, али је привођен на
„информативне разговоре“, и то „уз батине“.
Неустрашиво наставља да своје пјесме гради на митском и
књижевном насљеђу српског језика.
Ного вјерује да је пјесник и његова поезија чврсто везана са
народом те проналази сличности кроз разлике између породичне и
опште колективне драме.
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Држећи да је важно питање пјесничке дисциплине и
форме, он пише углавном сонете. Ту је најважније питање и тајна
поезије јер је у њима „ стих исто што и платно боланом Дојчину“.
По Јовану Дучићу у овој Васељени поредани су апостоли,
пророци па пјесници по Јовану Дучићу. Још од младих дана Рајко
је апостол, мислилац и проповједник у савременој српској поезији.
Рајко је пјесме писао оловком, јер његова оловка пише срцем.
Међутим, нови нарајштаји ће и преко интернета Рајкове пјесме
понављати „ наизуст“.
Из збирки пјесама: ,, Зимомора“, „Звјерињак“, „Безакоње“,
„На крају миленија“, „Лазарева субота“, ... а за дјецу пасторалне
посланице у збирци пјесама “Родила ме тетка коза“, односно
у збирци „Колиба и тетка коза“, те „На капијама раја“ (вијенац
сонета), као и „ Бели вук“, „Недремано Око“, „Нек пада снијег
Господе“, „Сербио иже јеси“ (музичко-поетски руковет), „Врата
спаса“, „Није све пропало“, „У Виловом долу“, „Јечам и калопер“,
„Не тикај у ме“, „Тајни знаци“, „Ој давори, ти Косово равно“,
„Човек се враћа кући“, „ Преко пепела“ у којима његова поезија све
људе повезује тако да и читаоци са пјесником постају велика дјеца
и чезну за идеалом слободе. Његове пјесме су духовни дарови у
којима стихови силно „надиру скитски“ да више никада не цвјета
мржња но да пјесници суде по љубави.
Без пјесме би опет упали у ропство, јер „ко не слуша пјесму,
слушаће олују“ и по томе је Рајко сљубљеник Бранка Миљковића.
Уочава смртну опасност по свој род и народ и веома узбуђен
пјесмом устаје у одбрану вјере и написа нам пјесмом многе распре,
поуке, ироније и опомене.
Рајко Ного види да је његов српски народ врло угрожен
и зато пјесмом реагује брзо и одлучно, живо, течно и племенито.
Његова поезија је примјер велике поезије за све сталеже.
Бојећи се да се Срби не поколебају, надопуњује своју
поезију новим књигама као нове пјесничке посланице за Србе „све
и свуда“.
Његово пјесничко узбуђење је изазвало међу другима страх,
али он новом поезијом уноси ново свјетло и ведрину. Храбри нас
да побиједимо кнеза таме и сина пропасти и расапа.
Од прве до посљедње збирке пјесама Рајко Петров Ного
попут принца савремене српске поезије, ходи преко пепела од
„трња до звијезда“ кроз „непокретне и покретне небеске ливаде са
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девет разапетих кожа ка престолу Творитеља поезије“.
Сам остаде од Борија Рајко уз висове српских четинара
чија лира одјекује небеским ливадама српске поезије. А лијепу је
„шету пошетао“ Рајко кроз живот и поезију као у сну преко пепела
до Сизифовог врха, али и до зидова апсурда али, авај, ненадно и
неочекивано „ стао је сат“ и збунио се космос у пјеснику и око
њега да је вјечити календар исцурио кроз црне рупе Васељене уз
пјесников крик бола и пркоса:
„ Од некуд
Из даљине
Јавио се сајџија“
( „Сат је стао“, стр. 9).
Као полазник пјеснику стиже Хајгенс или Лазар
Хиландарац, свеједно, да у глуво доба залудно не васкрсава
пјесников глас као „ српско време“ са Кремља шесто година, гдје и
сада окуцава. Опомиње нас Лазар Хиландарац, творац часовника
на Кремљу, у вјечној нади за наше спасење
Рајкове пјесме кратког стиха као „Недремано Око“бугаре испред
иконостаса пред којим и пјесник не спава већ слути да долазе:
„ Три велике самоће
Чезну ли да се сретну“
( ,,Недремано Око“, стр. 13).
Заиста Христовој Васељени поредали су се пророци,
свеци, пјесници и воздвижавају се да помогну Творцу као „небеске
сохе“ попут Светог Саве:
„ У бронзу рељефан
Чопором окићен“
( ,, Небеска соха“, стр.17).
И пјесник Ного је нова небеска соха која се клати изнад
истока,а љуља се изнад запада да небо не падне и да нас општа
тама не обузме. Код пјесника и „ анђео мучања“ све може и он
пјеснику силази као у сну:
„ Из аветињске тишине
Доле
Копрцају се речи“
( „ Анђео мучања“, стр. 19).

102

Пјесник Рајко Ного свјесно улази у казнени простор гдје се
„време не мери“ и гдје:
„Ништа није узнемирило очи
Које се сећају унапред“
( „Овде се време не мери“, стр. 21).
Рајкова поезија има три трајне вриједности: стваралачку
лиру у грчу извођења и казивања, созерцаније и уточиште у смирају
кроз три личне усамљености. Гдје може да се мисао пререже између
срца и логоса. У свом пјесничком „кранку“ пјесник се ушанчио као
што се Острошки „ у стену утврдио“.
Стваралачко умијеће пјесничког слуха и језика код Рајка
је подвизништво и не допушта да га парче Луциферовог лица
искушава. Његов пјев, кад би ушао у све културне језике, онда би
Рајкова поезија широког смисла као незауставан продор била извор
„живе воде“ усмене и писане традиције српске књижевности.
У свечаном стиху, тј. у сонетима, Рајкова поезија је у врху
српске књижевности попут Петрарке у светској књижевности. А
са пјесмама у слободном стиху он је јединствени лиричар попут
класика Ракића, Дучића, Диса и Илића. Његова лирика има и
неоромантичарски субјективизам личног заноса, каткад уз израз
меке осјећајности која „ по правилу“ не прелази у њежност.
У пренесеном значењу његова поезија избија из неке
библијске слике али и из хорора савремености са емоцијама личне
индетификације које такво појање продубљује у ендимензионалне
пјесничке просторе уз најскривеније личне исповијести гдје
пјесник прелази од небића у биће.
Пјесник се непрекидно враћа родитељском дому и завичају,
љековитом биљу и растињу у коме Свемир огледа своје лице а
пјесник га препознаје. Ту су и бадњаци који као рођаци чекају
пјесника за полазника, па колико варница толико стихова и пјесама
да грију нашу зимоморну душу разгонећи таму на све стране:
„Кад ујутро
Бадњак гдје је био
Младим сунцем озарен“
(„Бадњак“, стр. 41).

103

Кад пјесник прерано остане без оца на земљи а Свевишњи
далеко на небу, онда његов пут не зна да је постао поље и да га
више нема. Отац „опет као у жртви кротак“ благосиља пјесника
„са оба света“ док почива у вјечном миру урамљен:
„На слици Капоровој
У тихом пристаништу“
(„Отац“, стр. 43).
Никад пјеснику неће увенути „око куће невени и калопер“
као што ни мајка неће нестати из сјећања јер:
„Кад сунце сине
Синула би и она“
(„Мајка“, стр. 45).
Пјесник „кроз коприву бола“ у два гласа из мрачног крила
нађе се ненадно у окриљу Богомајке заједно са својим братом који
је „заборавио да говори“ због кућног удеса или због отворених
небеса на која би понекад:
„Дизао малу шаку
У којој згњечи
Све нежности
Све речи“
(„Брат“, стр. 49).
Пјесник иди даље, гдје га чека нови увелак посвећен сени
Наташиној гдје царује стих, и гдје је:
„У радости
Невестина душа“
(„Слика“, стр. 53).
Какви су ово „разговори“, или је то крик на ивици сна и
јаве, на крају свијета и вијека као пред потоња времена кад се зна
да су „све моје пјесме љубавне“.
Пјесник попут Аврама је стигао до грма опјеваног са кога
нас „Сунце огреје“ на сваком заласку а позном пјеснику стиже
Даница на Небу, Даница на Земљи и Даница у Срцу са Новом
Надом да
„У деци се пробистри
Мутна река човека“
(„Даница“, стр. 59)
Смучи се понекад пјеснику и на људе и на псе кад замијене
улоге. Тако у пјесми кинески пас шарпеј „мисли да је човјек“ због
чега се и пјесникова „тетка коза“ у гробу окреће.
104

Кад нам паук не би био укућанин, мајка би знала с првим
плачем да зида цркву као и сви наши преци.
Пјесникова меланхонија крупно везе „запис о шари“ као
космички гоблен, гдје препознаје „српско плетеније словесно“.
Као пред смрт пјесника су „походили мртви“ и косооки мандарин
са друге планете. А доле у пепелу призива га зов предака „ са
очима изван сваког зла“ као очи Светог Саве опет које поручују „
не дај се мало стадо“ јер је Свевишњи са вама. И кад би пресушили
сви извори, пјеснику зажубори „ утеха Његошева“ која га води „до
опшега Оца поезије“. У Рајков сонет кроз „пофтораване стихире“
та „утеха“ је сламка спаса да не тонемо у бездан:
„Душа људска јесте бесамртна
Ми смо искра у смртну прашину
Ми смо луча тамом обузета“
(„Утеха Његошева“, стр. 73).
Пјесник Ного се враћа епској форми од искона, у стубу од
огња ноћу и у стубу од облака дању како не би „ово поскитано
племе гологлаво“ и као „беле челе Рашовића“ без ловћенске капе
тумарала без главе српском Гором Црном.
Сонетни „ Епитаф Јовану Дучићу“ даје нам снагу и моћ
бесмртности.
По Рајку Ногу, и Срби имају Јеремијин плач у два катрена
кроз „ Дисов плач међу туђима“ гдје:
„ Заледе се очи и побеле сиња
Паучина зоре Срце се искраде
И дамара напев дах се суза стиња
Боже, шта ли наши у Канади раде“
(„Дисов плач међу туђима“, стр. 79).
У пјесниковом космичком гоблену шаром је окићена
„Андрићева купина“ коју је Јехова походио још док:
„ Из купине је почело да свити
Ја пусте цркве ја пустих светаца
Да ми се пуста Бога намолити “
(„Андрићева купина“, стр. 81).
Пјеснику Рајку је најугодније када се враћа себи, својима
по перу и несаници као у „Запису о Црњанском“:
„ Дрхтим још, витак
Од река и небеса“
(„Запис о Црњанском“, стр. 83).
105

О шаро небеска, пусти ме Настасијевићу у походе, вапи
пјесник Ного, јер је и:
„Шара коју ми везла
под гроцем
бол да умине“
(„Настасијевићу у покоју“, стр. 85).
У ову нову зору, пјесниче, чека те „Ћопићев сљез“ као у
сонету чекају те:
„Црни коњаници и врани гаврани
Сву од мјесечине зобницу ведрине
Црн завој смијеха и божур на рани
Носимо во вијеки сви ми преко Дрине“
(„Ћопићев сљез“, стр. 87).
Шта ради змија шарка као супарница Сунца која вијуга уз
„Мешин камен“ да то:
„Камење оста знамење
Да је слобода рођена“
(„Мешин камен“, стр. 89)
Пјесник Рајко, тихо и побожно и на прстима нечујно, шета
„у Виловом долу суботом изненада“ гдје му закрича птић или га
срета Раичковић са онога свијета, јер:
„С неба га Сунце гледа
Са Земље Раичковић“
(„Раичковић“, стр. 90).
Из овог храма поезије Рајка Петрова Нога „пођимо кући“
да бисмо се поново враћали и походили његов пјеснички иконостас
са свецима, укућанима и прецима прије него стане сат јер „ на то се
свео свет“, као у новој његовој књизи поезије, „Преко пепела“.
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PROZA

Др Љубо ГРКОВИЋ

ЧЕНАЈ - РИМ ДАЛЕКЕ ИНДИЈЕ
ндија је земља немјерљиво велика. По свему. Кроз
сву своју историју била је загонетка и непознаница
за остатак свијета, посебно за Запад који се примицао њеним
границама и газио их понекад. Прошло је много освајача,
знатижељника и истраживача. Свако је на трупу индијске прашуме
и пустиње остављао свој биљег, али нико и никад није успио
преобразити индијски начин размишљања и прихватања живота и
свијета; духован и филозофски. Сви су они, за овај жилави народ,
ипак жињћели били.
Ходио сам земљом индијском уздуж и попријеко и нагледао
се свих љепота и страхота овог свијета. Присјећам се понечег
од те големе земље; големих и пексиниг сиротињских четврти,
богаташких двораца, храмова свих величина и од сваког могућег
материјала сачињених, убогих села , на сунцу прегорелих поља
балегом улијепљених улица, големих ријека, мрачних шуметина,
претрпаних градова, кућа од шкудала и папира, храмова од
злата и стакла... У сјећању су ми остали паметни и мирни људи,
филозофски причљиви, прелијепе просјакиње и накинђурене
гатаре, насмијана, полугладна и разиграна дјечурлија. Шаренило
људско и природно, од сваке врсте. Имовинско сиромаштво и умно
богатство. Духовност и духовници, прашњави друмови и велики
умови. Боје као у калеидоскопу, у природи и на чељади.
Причу о Индији започећу с неколико цртица о једном
посебном граду-Ченају.
Ченај, донедавно Мадрас, највећи је град на југоистоку Индије
и пријестоница државе Тамил Наду. Прије двадесетак година,
тадашња национална влада, промијенила је енглеско име Мадрас
у индијски назив Ченај. Ченај је вишемилионски град, један од
пет највећих градова Индије, земље у којој је тешко утврдити
тачан број становника, с обзиром да се велики градови удуплају
за неколико десетљећа. Развучен уз обалу Бенгалског залива,
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на равном и мочварном терену, широк простор града не одаје
идиличну слику. Прва представа о граду стиче се на основу уличне
вреве и гужве. Улице су прљаве и претрпане возилима сваке врсте
и намјене. Након Њу Делхија и широких градских саобраћајница,
Ченај дође као робија за сваког возача. Проводити сате на врелини,
која са влагом дјелује још жешћа, умара човјека до границе
издржљивости. Градом се готово немогуће кретати возилом.
Пјешке се стиже брже, али велика спарина и влага, као величина
града, обесхрабрују сваку намјеру да се обиђе. А видјети се има
шта. Ченај је Рим далеког истока.

Град светитеља и пјесника
Марина, плажа у Ченају је једна од највећих, a овдје
тврде друга по дужини у свијету. Непрегледна пјешчана линија
између града и Индијског океана, у вријеме кад сам тамо ходио
2006. године, била је слабо посјећено мјесто. Тек понеки продавач
хране или разних сувенира, просјак и туриста, протумара врелим
пијеском. Влада је, након разорног цунамија, који је са ове плаже
однио хиљаде живота, забранила купање у океану. Но, и без обзира
на мали број људи, плажа не изгледа пусто нити напуштено. Увијек
се понеко нађе загледан у непрегледно пространство Бенгалског
залива чије тиркизно плаве воде згрћу и поново развлаче пијесак
Ченајске плаже. Уз саму плажу изграђене су најљепше колонијалне
грађевине, које подсјећају на снагу Британске империје. Својом
грандиозношћу истичу се зграда Сената, Универзитетска
библиотека, Колеџ Краљице Мери, Масонски храм, Ледена
кућа, Жељезничка станица и други објекти изграђени уз море.
Ледена кућа је добила своје име по својој некадашњој намјени
јер је употребљавана за складиштење леда који се, за потребе
колонијалних господара, увозио из Аљаске, средином 19. вијека.
Историја Ченаја стара је, кажу, преко двије хиљаде година,
и датира још од тамилског свеца и пјесника Тирувалалувара, нешто
прије почетка хришћанске ере. Ченај је израстао у град спајањем
више села на обалама ријека Кувум и Ађар. Трансформација из
скупине села у модерни град почела је средином седамнаестог
вијека, доласком Британаца. С обзиром на његову локацију, Ченај,
односно Мадрас, како су га Енглези називали, брзо је постао
важан трговачки град. Одмах након насељавања, Енглези су
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подигли тврђаву, која доминира цијелим подручјем, а служила је
за заштиту важног трговачког града. Данас су у тврђави Светог
Ђорђа смјештене институције индијске државе Тамил Наду. У
склопу утврде, 1680. године, изграђена је црква Свете Марије
која је најстарија Англиканска богомоља на цијелом индијском
потконтиненту. Интересантно је напоменути да су у овој цркви
вјенчане церемоније одржали Елиху Јале, оснивач чувеног Јеил
Универзитета у САД, као и Роберт Клајв, оснивач Источноиндијске
компаније, конгломерата који је фактички владао овом големом
земљом црпећи њена богатства.
Ченај је један од најопјеванијих градова Индије. А био
је вијековима, каже индијска историја, омиљено мјесто поета,
надареног писменог свијета који је овјековјечио његову љепоту
исткану уз пјесковиту обалу Бенгалског залива, и изнимно значајан
у хинду религији и хришћанству.

На гробу Христовог апостола
У хришћанском свијету Ченај има посебно мјесто.
Представља за Азију оно што и Рим за Европу и цијели западни
хришћански свијет. Наиме, данас се поуздано зна само за два
гроба Христових најближих сљедбеника - апостола, од којих је
један гроб Светог Петра у Риму, а други-гроб светог Томе у Ченају.
Црква Светог Петра у Ватикану одавно представља епицентар
католичанства, а црква Светог Томе једно од најсветијих мјеста
хришћанства уопште.
Према предању, Свети Тома се искрцао баш на овом
мјесту 52. године по хришћанском календару, с намјером да шири
Христово учење по Индији. Боравио је у сламнатој колиби на
обали океана, обилазио села и проповиједао о Спаситељу. Краљ
тасмилске земље упозоравао га је да то не чини јер његов народ
има своје учење и вјеру. Христов Апостол није одустајао у намјери
да убиједи Тамилце у божија предсказања, да их преобрази у духу
нове једнобожне религије. Краљ није имао много разумијевања за
испосника из земље јудејске. Након неколико опомена услиједила
је и казна. Послао је војника наоружаног дугим копљем. Војник
је затекао Тому пред колибом која му је служила као богомоља.
Бацио је копље и пробуразио мирног Апостола. Ту је света крв
нашла своје копље. Зарило се шиљато оружје, бачено хитром руком
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ратника, у мршаво тијело светитеља. Умро је Христов сљедбеник
баш ту, на мјесту гдје је почео своје проповиједи и гдје је својом
руком сачинио прву капелицу. На пјесковитом индијском тлу, уз
обалу немирног и топлог Индијског океана, на којем је Апостол
душу пустио, изграђена је, касније, хришћанска богомоља названа
по његовом светом имену.
Садашња црква Светог Томе саграђена у типично готском
стилу. Богомоља на први и спољашњи увид не представља ништа
посебно, ни у грађевинском ни у умјетничком смислу. Издваја се
од осталих околних објеката само по бијелим зидовима што се
сијају на јужном крају Марина плаже.
Нова црква је изграђена од бијелог мермера 1896. године,
на мјесту гдје је Свети Тома сачинио прву капелу на индијском
потконтиненту. Испод темеља цркве, дубоко под земљом, видљиви
су камени остаци скромне капеле у којој се светитељ Богу молио,
и у којој је сахрањен. Његов гроб положен је у унутрашњости
капелице, у срцу топле земље. До светог мјеста долази се кроз
пространу унутрашњост нове цркве, а затим се уским каменим
стеницама, силази у подземне одаје.
Улазак у подземне просторије, гдје је смјештена велика
камена плоча која покрива тијело свеца, дозвољен је у свако доба
дана и ноћи. Покровни камен је једноставног правоугаоног облика
без много детаља осим прецизно исклесаног тијела Апостола у
природној величини.
У просторији испред ове с Апостоловим гробом налази
се рељеф са приказаним посљедњим тренуцима његовог живота,
односно момента у којем се копље краљевог војника зарива
у тијело непокорног сљедбеника Исуса Христа. Ту су и друге
подземне просторије са реликвијама из периода доласка Светог
Томе у Индију, као и археолошким остацима везаним за изградњу
прве капелице и почетке ширења хришћанства на овом простору.
Цијели подземни комплекс одише мирном тајновитошћу и неком
чудном снагом људског духа испричаном кроз упорност и врлине
Апостола који је из Јудеје дошао на Индијски потконтинет да
проповиједа Христово учење.
Апостолски гроб посјећују милиони ходочасника из цијелог
свијета. С разлогом. За сваког, и за оног ко није вјерник, долазак
на мјесто гдје је копљем прободен пао онај који је вјеровао у бољи
свијет и нови однос човјека према човјеку представља посебан,
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мистичан доживљај. Клекнути крај његовог каменог гроба, с
мислима што обухватају двије хиљаде година унатраг, једно
вријеме великих надања и страдања у име тих тежњи, је нешто што
се ријетко може два пута у животу поновити. Како је то стварно
било, и шта је све на овој племенитој идеји учињено, питање је које
прожима сваки људски ум, али не у моменту док клечи уз остатаке
тијела човјека који је вјеровао да може свијет и другачији бити, и
за своје вјеровање предао тијело пијеску велике Индије. Клекнути
крај земних остатака онога који је овдје поклонио живот вјечности
земљиног праха и племенитој тежњи и нади у љубав међу људима,
што је носаше издалека са собом, осјећај је који се не може нигдје
друго доживјети.
Онај што га пола свијета осјећа светим и надљудским
бићем ту почива, под каменом плочом земље Индије, и зрачи
након два миленијума, снагом своје ријечи и молитве коју пронесе
источним свијетом. Прекрстити се крај гроба Исусова Апостола
изванвремени је чин, и нестваран. Буди чудан осјећај вјечности
људске наде, и страдања у њено име. И поништава, бар на час,
овоземаљске злобе кратког рока употребе. И нема тога, вјерујем, ко
се овдје нађе, а да не помисли на неки други свијет који није само
долина суза, и живот који није само борба човјека с човјеком, као с
вуком.

Аутор испред одра Светог Томе.
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Драгомир ДУЈМОВ

КАЛВАРИЈА У ДОБРОКЕСУ
„Писмо на леду позадуже траје,
Неголи наши срећни и добри данци
У миру бораве!”
Гаврил Стефановић Венцловић
(Писмо на леду)
рошне зидине утврђења у Доброкесу, опасане тихом
реком Капош, огледале су се у мочварној зеленкастој
води. Дворац се уздизао на једном брдашцету и састојао се од једне
велике одаје и кухиње. Памтио је и срећнија времена и одавно је
прислушкивао отегнуто појање српских мартолоса који су најпре
били у служби турског султана, а потом и бечког цара. Витка кула
од опеке, покривена црепом, надвила се над мочваром и с гордошћу
је мамила војске које су отуд долазиле. Овде се налазио и мемљиви
подрум који је упамтио многе болне крике и уздахе.
Ћуприје није било, па се сувом ногом и није могло прећи
на острво. На ади су, раштркане без реда као дечје играчке, биле
приметне малене чатмаре грађене од плетера и премазане блатом.
Шћућурило се ту око педесетак српских домова тршчаног и
сламнатог крова на четири воде. Та, наврат-нанос подигнута
кућишта била су више колибе него сигурна станишта, ни близу
кућама које су красиле оближњу паланку Домбовар.
Чувени мохачки и сексардски санџакбег Касим, током друге
половине 16. века, населио је овде Србе, махом из Босне. Испод
стрехе начичкане маховином множили су се, славили своје свеце
заштитнике, дочекивали Божић, славили Васкрс и пијано уз гајде
испраћали Ђурђевдан. Често, чак и пречесто, умирали су од разних
болештина и од задобијених рана. Своје мртве сахрањивали су
„преко воде”, на другој обали мочваре, поред „вароши”. Понекад,
забијали би и глогов колац у срце покојника. Страховали су да се
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те немирне душе, у сенци пуног месеца, не претворе у вукодлака,
па да им муче и киње укућане. У страху од свег и свачег, изнад
улаза њихових скромних домова штрчали су ивањдански венци, и
свежњеви белог лука, здравља ради и против урока. Злу не требало,
а хлеба не иште!
Притиснута уз шуму, северно од реке Капош, у плими
питомог брда, поспаним прахом разастрта, лежала је варошица
Доброкес. Овде су се низале ниске, трском покривене куће од којих
је мало која била опасана нахереним плотом. У центру се белела
црква брвнара сламнатог крова. Звоник, начињен од тесаних
дрвених греда и дасака, био је одвојен од онижег храма. Врх торња
красио је двоструки крст.
А и те „варошке куће” ни по чему значајније се нису
разликовале од оних страћара на ади. Једино што су биле мање
влажне и буђаве. Око паланке су се простирале оранице, пашњаци,
шуме и ритови. Река и мочвара обиловале су разним рибама и
раковима. У околним шумама лутали су јелени и чопори дивљих
свиња, те стога, глад беше редак гост у Доброкесу. Рогату стоку
су узгајали на острву, далеко од вучјих очију. Када је дошло време
да марву гоне на осијечки вашар, стока је морала да преплива не
толико широку али увек дубоку реку.
Доброкес је имао чак три православна свештеника. Између
Будима и Печуја мали је број био оних српских насеља која су
се могла похвалити како недељом и о празницима тројица служе
свету литургију. Ни у оближњој Толни, ни у Домбовару, нити у
Новој Паланци, Пакшу, Белцу, Медини, Јањи, Пинцехељу, Озори,
Тамашију, па ни у шомођском Копању, или барањском Домбоу,
није било толико српских духовника. Изузев оближњег манастира
Грабовца, на челу са игуманом Јефтимијем Његомировићем. Када
би повремено игуман Јефтимије посетио Доброкес, тај дан би
у души овдашњих Срба остао са значењем изузетног дoгађаја.
Црква је била крцата, па су се многи сабијали и испред улаза,
ослушкивајући појање и завиривајући не би ли угледали како
свештеници служе. А када је о неком већем празнику на каруцама
стигао у посету и печујски владика Јефрем Јанковић Тетовац,
тек то је био празник над празницима. Његове посете постале су
учесталије када је једно време резидирао у вароши Толна. Епископ
петоцрквански је озлојеђено говорио о томе како је под притиском
католичког бискупа Раданаија, мађарско-немачке властеле и
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грађанства био приморан да напусти град Печуј, па да се насели у
Шиклошу и Толни.
Доброкешки Срби су једном приликом љуто замерили
својим духовницима када је јануара 1690. године онижи и сувоњави
отац Никола Стојић, месни парох са образом човека који болује од
хроничне горушице, у Печују потписао докуменат о сједињењу са
Римском црквом, када је о Јовањдану, у храму својим парохијанима
саопштио прелазак на унију и прочитао им указ комесара Тулија
Миља: „Свако је дужан да Јефтимију Његомировићу, игуману
манастира Грабовца, потпуном унијату Римокатоличке цркве, одаје
поштовање које му припада. Свако је дужан да буде послушан и да
наређења игумана тачно извршава. Осим тога свако је дужан да
овај указ без икаквог оклевања и противљења испоштује. Онај ко
се не подвргне овој заповести, пашће у немилост преузвишеног
царског и краљевског Величанства, и биће тешко кажњен због
деликта непослушности према претпостављеним властима!”
Остали свештеници заједно са оберкапетаном Вуком
Перкаћанином, сеоским кнезом Савом Копањцем и нотаром
Томом Пекаром, једва су успели да спасу живот проте Стојића.
Најогорченији у бесу беху капетан Перо Кесић и Саво Вујина.
Горопадни Ђерман Вакљукац опсова матер керску и извади нож.
Стамени Мито Салашанин потегне преклопну чакију. У храму
настаде гуркање и метеж. Замало да је проливена крв испред
скромног иконостаса.
Није никакво чудо што је барон Шамиц, тешки хипохондар
и редовни корисник напитка од пелина, о којем су Римљани
веровали да се њиме добија вечно здравље, забележио пргаву
нарав доброкешких Раца. Заповедник немачке посаде у Капошвару,
већ приликом свог првог боравка у Доброкесу уочио је чудан,
распојасан и лукав карактер мештана. Он је редовито обилазио
српска насеља по Барањи и Толни у намери да недисциплиноване
Расцијане натера на плаћање пореза. Прво га је изненадило што
је свуда затицао велики број напуштених кућа испред којих је још
увек тињала жар. Тако су поступили и доброкешки Срби. Чим им
је јављено да стижу порезници у пратњи капошварских уланера,
већина Срба се брже-боље склонила у оближњу шуму.
-Колико имате парохијана? – упита Шамиц месног пароха Стојића.
-Душа или домаћинстава? – одговори свештеник.
-Не закерај, попе, знаш ти добро шта те питам. Нико од вас дрских
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Раца неће да плаћа порез. Дакле, реци, колико има домаћинстава?
– брцну се барон.
-Па, не знам тачно, тако, око педесетак – рече несигурно отац
Никола Стојић у упљуцканој мантији.
-Како не знаш тачно, псето шизматичко?
-Ваша екселенцијо, ми нисмо више шизматици, примили смо
унију...
-Одлично! – усхићено се надовезао језуитски редовник Јоанес
Пренталер, члан Шамицеве пратње.
-Оче, реците ми, колики је број оних који су напустили шизматичку
јерес? – обрати се католички монах пароху Стојићу.
-Па, има негде око три стотине душа... – узврати жмиркајући
српски свештеник.
-Аха, красно! А колико њих знају наше исправно и истинито
„Апостолско вјеровање”? – упита надобудни Пренталер.
-Та, свега двоје-троје – признаде с неким необјашњивим, лукавим
погледом отац Стојић.
-Свега двоје-троје?! Па, зашто, побогу! – снебивао се негдашњи
прокуратор Шопронског католичког колегијума.
-Ха, знате како је, због дивљаштва... – насмеши се парох
доброкешки.
-Видите господине бароне, овај неуки и простоумни народ мора да
се научи реду и дисциплини. Први корак је учињен. Примљен је
у окриље једине, спасоносне Римокатоличке и апостолске цркве,
сада је куцнуо час да Раце коначно цивилизујемо обрати се Јоанес
Пренталер барону Шамицу.
Чим су порезници мало одмакли, отац Никола Стојић
пљуне за њима. Печујска унија није трајала ни пола године.
Поготово од како је владика Јефрем био прогнан из Печуја и понео
титулу Мохачко-сигетског епископа. Од посебног значаја био је и
тромесечни боравак патријарха Чарнојевића у манастиру Грабовцу,
који су 1587. године подигли избегли монаси далматинског
манастира Драговић и посветили Архистратизима Михаилу и
Гаврилу. Захваљујући патријарховим утешним и поучним речима,
братија светоархангелског општежитија, на челу са игуманом
Јефтимијем, попут изгубљеног сина у Христовој причи, признаде
своје грехе и утеху поново нађоше у окриљу Српске православне
цркве. Охрабрени њиховим примером, сви српски свештеници
Барање, Толне и Шомођа, вратише се под јурисдикцију патријарха
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Арсенија.
Као слободни хајдуци и мартoлоси, Срби над собом нису
признавали другог господара осим цара Леополда. Аустријанци
су свесно уносили раздор између Срба и мађарске властеле.
После протеривања Османлија из Паноније, угарско племство је
оправдано тражило да се стари поседи врате бившем власнику.
Србе, које су Турци населили у опустеле крајеве Подунавља,
нимало нису занимали такви захтеви мађарских велепоседника.
Визитације представника жупаније Толне биле су учестале,
али преговори са „дивљим Рацима”, како су их најчешће називали,
ретко кад би уродили плодом. Срби нису били вољни да угарској
властели плаћају порез. Они су се увређено и пркосно позивали
на царске привилегије, псовали матер и оца свима онима који би
се само дрзнули да их подсећају на дажбине. Било је и таквих
случајева да су жупанијски чиновници и пандури завршили у
муљевитим барама или у шеваром, локвањом, жабљим раставићем
и иђиротом прекривеним мочварама.
Доброкешки Срби такође нису много бринули о власништву
и надлештву над властелинским, жупанијским, варошким и
сеоским добрима. Они су се вазда позивали на царске привилегије
и по своме ћефу орали, сејали и стоку напасали. „Ако бечки цар
потребује бритке јатагане доброкешких Срба, ондак нема тог
горопадног човјека који би мог’о заповиједат ђе ћемо орат’ и марву
напасат’!” – грмели су отресито доброкешки Расцијани.
Иштван Јесенски, озлојеђени секретар угарског палатина
Пала Естерхазија, често се тужио како доброкешки Срби без
дозволе користе земљишта његових добара Озоре и Тамашија, а у
јесен 1697. године становницима вароши Доброкес забранио је да
обрађују земљу или да напасају стоку на поседу палатина Угарске.
Прочитавши писмо, изузев Пера Кесића, сви су се Срби
грохотом смејали и ручердама ударали по коленима.
-Хја, човјек снује, а Бог одређује – држао се за стомак главни
капетан Вук Перкаћанин. – Је л’ тако, оче прото? – удари по рамену
оца Стојића.
-Баш тако, оберкапетане – климао је главом, бришући сузе са
образа које су надирале због смеха и љутог кашља.
-Е, вала, прије ће зараст рана од ножа, него рана од ружне ријечи!
– сиктао је капетан Кесић.
-Мани ји, Перо, нису вриједни дивана... – смиривао га је смејући
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се Саво Копањац.
-Ко нас наљути, јатаганом ће се јутром ородити! – рече Кесић,
окрете се и узјаха бесног парипа.
-Ништ’ ти не брини, мој брате Перо! И над попом има попадија... –
викну за њим Перкаћанин и потегне чутуру.
Средином априла месеца 1699. Андраш Ернест, управник
домбоварских пољопривредних добара, у пратњи жупана Јаноша
Херке и тројице пандура, затекао је велики чопор крава у
далмандском атару. Дошло је до свађе. Пандури скочише са својих
риђана, зграбише најгрлатијег кравара и убише бога у њему. Ернест
је претио да ће запалити Доброкес и побити све непослушне Раце.
За казну, домбоварски челници потераше дванаест грла. Један од
сточара одмах скочи на магарца, па непрестано дувајући у велики
рог, узбуди Доброкешане. Сазнавши да су Домбоварци отели
дванаест грла првокласног блага, четрдесетак доброкешких Срба
опасаше сабље и јатагане, оседлаше коње и одјездише у правцу
оближње паланке.
Разјарени Срби, предвођени оберкапетаном Вуком
Перкаћанином, стигоше Домбоварце код Уге. Оборише их са
коња, везаше им руке и ноге и жестоко их премлатише. Потом их
поведоше са собом у Доброкес, где су их оковали и бацили у мрачан
и влажан подрум дворца на ади. Држали су их тако три-четири
дана. Перо Кесић, Јово Јовица, Ђерман Вакљукац, Микула Мали и
Игњат Јанков наизменично су навраћали у подрум и искалили свој
бес на њима.
Када су коначно пуштени на слободу, Андраш Ернест, сав
помодрео у лицу, код жупанијских власти у Шимонторњи уложио
је жалбу и тражио да му оберкапетан Вук Перкаћанин и сеоски
кнез Саво Копањац заједно са двесто педесетак доброкешких
марталоса плате материјалну одштету.
Доброкешки Срби беху приморани да се појаве пред судом.
Када им је судија саопштио како су дужни да Андрашу Ернесту
плате одштету, Вук Перкаћанин устаде, намести своју доламу од
црвене чоје, приљубљену уз тело, украшену златним тракама,
густим гајтанима и бакреним дугмадима. Долама му је досезала
до средине мишићавих бутина. Њени завршеци беху извезени
свиленим нитима златне боје. Око струка је носио појас рађен од
свиленог гајтана са украсима од сребра о који беше окачена сабља.
Вука је красила и тока украшена златном траком и сребрним
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плочицама. У тамноплавим непромочивим чакширама равних
ногавица, које су завршавале у црвеним чизмама од кордована,
са својим проседим густим брковима и живим црним очима,
оберкапетан је подсећао на епске јунаке свога народа.
Перкаћанин је узвишеним тоном скренуо пажњу судији на
то да цела Хунгарија припада бечком ћесару. Наглашавао је како
су њему и његовим саплеменицима царски службеници још за
време турског рата обећали да они по својој вољи могу да живе
у слободи. Срби су дужни да испоштују вољу и да извршавају
заповести цара Леополда. По ко зна који пут упорно је помињао
царске привилегије дате Србима.
-Господине оберкапетане, сада није реч о привилегијама које
је Његово преузвишено царско и краљевско Величанство
благочастиво, са безграничним милосрђем изволело подарити
вама. Ви сте дужни да платите новчану одштету часном господину
Ернесту – одмахивао је судија.
У судници настаде несносна галама. Срби су љутито
изражавали своје негодовање и давали подршку оберкапетану.
-Платићемо кад на врби роди грожђе! – обруси Перкаћанин, стави
на главу калпак од кадифе, опточен самуром, украшен сребрном
кићанком и соколовим пером. – За мном, браћо! Ај’мо са овог
ђавољег мјеста! - викну Перкаћанин и напусти судницу.
То прели већ препуну чашу. Властели Толнанске вармеђе
одавно је дозлогрдило да трпе башибозлуке доброкешких Раца.
Ови необуздани ратници, увек жудни плена и кавге нису се
устручавали да и надаље нападају жупанијске челнике, да их држе
у својим тајним апсанама и да за њих траже откуп.
Доброкешким Србима ипак беше одређено да плате
глобу од укупно две хиљаде форинти. Пошто нису испоштовали
судску одлуку, Иштван Јесенски је у име палатина Естерхазија од
жупанијских власти захтевао да се судска пресуда што пре изврши.
Начин је препустио жупанијским челницима. Они већ одавно
беху спремни да казне Доброкешане. Како би уважени челници
Толнанске жупаније избегли непријатности и побуну „дивљих
Раца”, вођени ранијим искуствима и поукама, позвали су војску у
помоћ.
Урађен је детаљан план. Ништа није препуштено
случајности. Последњег дана маја месеца 1699. године куцнуо је
час освете. Удружене снаге жупаније и војске кренуле су у потпуној
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тајности. Са северо-истока, осим Иштвана Јесенског и страже
шимонторњанске тврђаве под заповедништвом капетана Ференца
Дрводерића-Хорвата, надирали су и коњаници из места Пинцехељ
и Тамаши. Из југо-западног правца приближавали су се уланери
капетана Берната Чањија, заповедника мађарске посаде, и барона
Шамица, команданта немачке страже у Капошвару. Са запада је
пак лаганим касом долазио одред капетана Иштвана Игалија, из
Игала.
Безмало пет стотина до грла наоружаних мађарских и
немачких коњаника опколило је православни храм у Доброкесу.
Мештани су управо присуствовали недељној служби и не
слутећи шта ће их ускоро задесити. На први пуцањ народ је
излетео из цркве. Војници насрнуше на Србе, млатили су свакога
кога докаче. Зачуше се и појединачни пуцњеви. Вриштање,
метеж, јауци и псовка. Нису поштедеђене ни жене, ни деца, ни
старо ни младо. Започе отимачина накита и лепше одеће. Затим
упадоше у богомољу, покупише сребрне утваре и новац, сабљама
оскрнавише иконе, поцепаше богослужбене књиге и бацише у
мочвару. Свештеницима кости поломише, мушкарце исекоше
или у оближњој води подавише. Потом кренуше да претресају
домове, из многих чатмара све вредније ствари покупише. Коње,
краве, овце и свиње, све отераше пред собом. Насеље предадоше
огњу. Пуцкетале су чатме, подизао се густи сиви дим, горели су
тршчани и сламнати кровови. Вриска, кукњава и запомагање разли
се по околини. Севале су сабље и цаклише се јатагани. Пуцњеви
се умножише. Многи од Срба пострадаше. Понеки су успели да
се домогну оближње шуме, док се други разбежаше по густом
трстиком зараслој мочвари.
Годину дана касније према попису, Доброкес је имао свега
тридесет и четири куће, а пре погрома, крајем маја 1699. ово место
се могло похвалити са двесто кућа, са знатним бројем житеља
и са мноштвом домаћих животиња. Дана 20. јула 1700. године,
пописивач Јохан Фридрих Кетл је у Доброкесу затекао свега девет
породица. Домаћини који су преживели страдање и покољ били су
Вук Перкаћанин, Вук Тенчић, Јуриша Кесић, Тодор Урфи, Марко и
Јука Варга, извесни Радовић, Козма, Саво и Павле. Прецизни Кетл
у свој тефтер је забележио да је у насељу нашао укупно пет коња,
четири краве, пет јунади и шест свиња.
Доброкешки Срби су на све стране покушавали да правним
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путем извојевају правду. У том подухвату подршку им је пружио
барон Адам Вицаи, који је иначе, и раније гајио наду да дође у
посед ове паланке. Он се крајем јуна 1699. у већници жупанијске
скупштине жалио због напада на његове кметове. Званичници
су тада Петру Ђурековићу поверили задатак да испита шта се
то одиста догодило у Доброкесу. Три недеље доцније, челници
Толнанске жупаније забранили су да се отете ствари Доброкешана
распродају. Почетком септембра дошло је до нагодбе између
палатина Естерхазија и барона Вицаија. Палатин се обавезао да
ће житељима Доброкеса вратити стоку и да ће се одрећи захтева
за надокнаду штете. Заузврат барон је повукао парницу коју је
покренуо против Естерхазија због страшног догађаја у Доброкесу.
Шимонторња беше сва наквашена од учесталих киша.
Почетком октобра 1699. године, званичници жупаније Толне су
одлучили да се спроведе истрага. На чело истражне комисије
постављен је Андраш Микхази, католички каноник у Печују.
Осим њега, представници комисије беху Петар Ђурековић, нотар,
Миклош Бенцеледис, главни судија и Јанош Туроци жупанијски
службеник.
До правног решења ипак није могло доћи. Жалбе Срба
стигле су до највиших места. Тако је средином јануара 1700. у
Пакшу, на заседању жупанијске скупштине, прочитан строги
царски декрет у којем се званичницима Толнанске жупаније замера
како још увек не постоје меродавни докази о крвавом догађају у
Доброкесу. Монарх их је осуђивао и због очитог немара, пошто
резултати истраге нису достављени Његовом царском величанству,
као ни барону Вицаију.
Доброкешки Срби жалили су се и код патријарха Арсенија
који је тада резидирао у барањском Сечују, а такође и код подвојводе
Јована Монастерлије, заповедника српских војних јединица у
Хабзбуршкој царевини. Наредне године, негде средином лета,
Томо Пекар, доброкешки нотар, Јово Јовица и Кузман Петровић
боравили су у Бечу, опет без икаквог резултата. Осим Монастерлије,
покушали су да придобију Ласла Дерија, гласоношу мађарске
краљевске канцеларије у Бечу, и Иштвана Јесенског, секретара
палатина Естерхазија. Ниједан покушај није им уродио плодом.
Крајем септембра 1702. године цар Леополд је послао
писмо у којем је наредио да Толнанска жупанија у најкраћем року
исплати одштету доброкешким Србима. Указ цара Леополда,
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међутим, није извршен, а тражена одштета Србима никада није
исплаћена.
Огорчење није тиштило само проређене и осиромашене
становнике Доброкеса. У многим местима Толне и Барање Срби су
се нашли под тешким притиском и насртајем прозелитизма Печујске
бискупије. Били су изложени верском прогону, нетолеранцији
мађарске властеле и ароганцији аустријске администрације. Све
је то у јесен 1703. године довело до негодовања и немира међу
Србима, поготово на простору између барањског Суљоша и
Бате, насеља у подножју питомих падина Сексардских брда на
самој обали Дунава. Челници побуне били су Игњо из Ланчуга,
Симо из Доброкеса, Симо Кулашев из Суљоша, капетан Божа
из Сигетвара и Вук из Миндсента. Овде се нашао и видовити
Захарија Џанкутаранац. Узалудно је покушавао да смири узавреле
страсти. Упозоравао је побуњенике да ће их сустићи страхотна
времена када ће огањ захватити њихова села, домове и храмове.
Задесиће их зло какво се одавно не памти. Но, ова казна неће доћи
са западне стране, из Печуја, како то овдашњи Срби очекују. Она
ће се појавити са истока и прећи ће на десну страну Дунава.
Наравно, нико тада и не обрати пажњу на његове пророчке
речи. Пре него што је овај покрет могао да добије шире размере,
предвиђања Џанкутаранца се у потпуности обистинише. Најезда
Ракоцијевих куруца јануара 1704. године, збрисала је све залудице.
Хитри мађарски коњаници дојездише и спалише домове барањских
и толнанских Срба. Тада је страдао и манастир Грабовац. О том
страшном догађају ломна калуђерска рука забележила је и ово: „И
сеј свети монастир поробише, црков са келијама огњем сжегоше а
именије манастирскоје све до конца однесоше и разграбише, тачију
мало нечто утвари црковних и книг избежаше в Срем, игумен
Георгиј с братијами изнесохом и пребиваније своје в монастир
Шишатовац устројихом.”
Остатак Расцијана у Доброкесу сасекла је љута војска
генерала Шандора Карољија. Не прође много времена а доброкешке
Србе прогута заборав. Као да их овде никада није ни било.
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ГЛАД
ето и море узбуркају мисли и жеља за авантуром ври
као узаврело млеко. Док сунчеви зраци греју кожу
жељну топлине и додира, Тамарине мисли лутају магичним светом
виртуелног. Тај клик фејсбук месинџера је лагано будио наду да
ће се догодити нешто ново, неочекивано.
Већ је прошло много времена од болног растанка са
Филипом и њена одлука да изненада отпутује на Јадранско море
сама, иако се договарала са Сањом да ће ићи у Грчку, је био покушај
да се од свих изолује. Требало јој је мало самоће да здраворазумски
сложи коцкице свог живота и да се ресетује. Срљање је довело до
погрешних потеза и стално јој се чинило да је све више у глибу.
Ноћи су јој се у последње време претвориле у кошмаре, будила се
ознојена и неиспавана. Како склопи очи тако јој Филип дође у сан.
Понекад јој је било тешко да разлучи сан од јаве. Питала се да ли
јој се све то стварно догодило. Толико година проведено са њом
га је обавезивало да јој каже да је нашао другу, а не да јој подмеће
тривијалне глупости како би испало да је она за све крива. Баш то
је заболело што ју је потценио и понео се кукавички. Иако свесна
свих његових потеза, срцем није могла да господари и на сваку
помисао на њега обузимала је жал за прохујалим.
Одлука да збрише на море како би се сабрала од свега за
њу је била спасоносна. Никад се није тако на брзину спаковала, у
пренатрпан кофер убацила је само једну књигу „Ја или ја, ко сам
ја“ Лазара Трифуновића. Баш то питање ко је она кад јој се све
то догађа и како да промени свој живот јој је стално кликтало у
мислима. Трагање за парчетом среће је оно за чим трага свако од
нас. Колико смо спремни да заронимо у свет самоспознаје зависи
од наше спремности да се суочимо са собом. Лако је поравнати
рачуне са другима али кад пред себе ставите своје властито
ЈА имате веома тежак задатак да порушите зидове и развежете
чворове како би се ослободили одавно стечених заблуда.

L

122

Да баш тако, лако је да каже Филип је хуља, крадљивац
емоција, а шта је са њом Тамаром, шта је њено исконско биће и
зашто тражи срећу у поседовању? И док се излежавала на лежаљци
читајући књигу и уживајући у миловању сунчевих зрака, клик
поруке на месинџеру ју је пренуо из размишљања.
„ Какав драгуљ!“ написао је непознат мушкарац.
„ Молим ко сте ви?“ питала је знатижељно Тамара.
„ Алекса. Како не знате, већ годину дана смо пријатељи на фејсу.“
Погледала је профил непознатог мушкарца и видела
да су стварно пријатељи на фејсу. Није могла никако да се сети
тог момента кад је прихватила пријатељство. Чудно како није
приметила тако шармантног мушкарца. Што је више гледала слике
у његовом албуму, све више је остајала без даха. Баш такав један
јој је требао да потисне Филипа. Боже како га није приметила.
Одједном поруке су севале из оба правца.
Како се брзо у виртуелном комуницирању пређу границе и
лако се толико тога каже.
Мисли се распојасају под утиском фотографија и машти се
пусти на вољу и све постаје магично и сладуњаво.
Глад за емоцијама и припадањем потхрањује жеље и све се одвија
филмском брзином.
После даноноћног порукања и разоткривања појединих
делова властитог живота Тамара и Алекса се договорише за сусрет.
Алекса пристаје да дође у Будву и да проведе неколико дана са
Тамаром.
Цео пут од Београда до Будве јој је слао поруке и појачавао
жељу за сусретом.
У неким моментима глас разума је опомињао Тамару да
је лудост што пристаје на сусрет са непознатим мушкарцем, још
на мору, бар да је Сања са њом. А онда онај ђаволак у њој јој је
говорио да се опусти и да престане са преиспитивањима.
„ Забога Тамара, уживај у тренутку!“ прошло јој је мислима.
Узбуђење од сусрета са Алексом јој је пријало, враћао се онај стари
добар осећај одавно изгубљен,
Шта да обуче, како да га дочека?
Решила је да обуче лагану летњу хаљину и да обује
балетанке. Косу је пустила да пада низ рамена, а на усне je ставила
руж боје меса.
Седела је у башти хотела испијајући лимунаду и очекујући
Алексу.
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Док јој је поглед лутао унаоколо одједном је осетила додир
прстију на очним капцима. Нагло се тргла и устала са столице.
Пред њом је стајао мушкарац испијеног лица и тамних подочњака.
„ Ко сте ви?“ питала је Тамара.
„ Алекса, драга Тамара.“ одговорио је непознати мушкарац.
„ Молим, не могу да верујем, који Алекса?“ гледала га је у неверици,
јер мушкарац који је стајао испред ње је могао да буде било ко, али
не Алекса са којим се дописивала на фејсбук месинџеру.
Кренуо је да је загрли, она га је нагло одгурнула од себе и рекла му
да седне, како би све разјаснили.
Разговор је био мучан, убеђивао је да је он Алекса, и да су слике
на фејсу његове али од пре десет година и да је имао озбиљних
проблема због којих је омршавио и променио изглед.
„ Лагао си ме! Да си ставио слике како сад изгледаш не бих ти
рекла да дођеш!“ одбрусила му је Тамара.
„ Ја сам због тебе превалио толики пут, како те није срамота да се
тако понашаш према мени! Знаш колико сам потрошио за гориво!“
- бранио се Алекса.
„ Молим, колико треба да ти дам за пут да се одмах вратиш?“
питала је изнервирано.
„ 100 евра.“ - одговорио је као из топа Алекса.
Дала му је новац и посматрала је како у виду ластиног репа нестаје
из њеног видокруга.
Осећала се јадно, глад за кубним центиметром среће се гадно
поиграла са њом.
А зар није хтела узбуђење на мору.
Ето имала га је!
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PREVEDENA PROZA

Александар ПРОКОПИЕВ

ТРИ АДРЕСЕ*
1.
ГАЈЕВА 23
им сам прошлог лета стигао у Загреб, одмах сам
изашао из хотела и пожурио како бих што пре могао да
видим кућу у Гајевој. Срећом, Хотел Дубровник се налази у истој
улици, те сам убрзо био пред зградом са лепо сређеном фасадом и
балконима.
Иако раније нисам био унутра, ипак сам знао да се станови
простиру по целом спрату, па и то какав је распоред просторија
у њима. Јер тамо су, баш на првом спрату, као подстанари код
посластичара Лазића, становали моји родитељи од 1950-55 године.
И у том периоду су успели и мене да створе.
Следећег дана скупио сам довољно храбрости и ушао у
кућу.
Ходником са гвозденом оградом попео сам се до улазних
врата стана са месинганом плочицом “Ковач”. Отворила ми је
натапирана средовечна жена у црвенон џемперу на раскопчавање
и белом мушком кошуљом под њим.
- Изволите? – гледала ме је упитно.
Мислим да јој је моје помало неспретно објашњење зашто
сам зазвонио деловало прилично конфузно, да не кажем луцкасто,
док сам покушавао да јој објасним да су у овом стану, сада њеном,
пре шест деценија живели моји мама и тата и да сам ту, у соби са
излазом на терасу, највероватније зачет. Помислих како сам овог
пута баш претерао, али, за дивно чудо, жена у црвеном џемперу
није била толико запрепашћена како сам очекивао, чак ми је, са
извесним сажаљењем допустила да уђем унутра, иако је додала
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* Из триптиха Три адресе у овом броју часописа објављујемо прву причу под
насловом ГАЈЕВА 23.
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да је стан, наравно,од тог времена знатно измењен. Од госпође
Лазић, а након смрти њеног супруга, њен отац га је купио почетком
шездесетих година. Када је први пут, као гимназијалка, ушла у стан,
сећала се даље, јер се са родитељима доселила из унутрашњости,
била је задивљена лепотом стана, у самом центру Загреба.
–Соба у којој су били ваши родитељи, сада је дневна, због
терасе, наравно! – продужила је жена.
Била је то пространа и топла соба, а можда ми је тако само
привидно деловала све због тога што је напољу ромињала кишица
и капут ми се скроз наквасио, а можда и зато што сам био задихан,
што од превелике журбе, што од снажног узбуђења, а грудима ми
се ширила нека усплахирена топлина. Као код свих предратних
станова, и овде је таваница била висока, а кревет, три фотеље и
издужени дрвени сточић – старински.
-Дакле, моји су ту некад били... – прозборио сам – Извините
што сам овако упао... Мислио сам ...
-Ма, све је у реду – рече учтиво жена.
На трен сам помислио да сам јој се малчице и допао, онако
збуњен и несређен – Да ли бисте хтели да изађете на балкон?
Напољу је још увек кишило, улицом су се видели људи под
кишобранима и понеки ауто чији су се брисачи убрзано кретали
лево-десно по шофершајбни.
Моји млади родитељи, помислио сам, сигурно су излазили
на терасу и нагнути посматрали ову исту улицу. У оно време, када
би кишило, људи су и тада носили кишобране а није било ни толико
аутомобила као данас. Можда је тада било и мање зграда около,
мада ми Гајева и данас, иако је одмах до централног градског трга,
изгледа прилично ушушкано и некако сачувано.
-Да ли сте за нес-кавицу? – упита ме жена, готово нежно.
Изгледало ми је да је и она била некако дирнута.
Сео сам на једну од старинских фотеља у њиховој ранијој
соби, док се у кујни лагано кувала кава.
-Колико шећера? – довикнула ми је.
- Само мало, пола кашичице, молим вас! – и одмах сам
почео, што ми је својствено у последње време, да понављам причу
о свој муци са повећаним шећером.
- И ви имате проблема са шећером? Па још сте млади за то
– искрено се чудила, доносећи на послужавнику две порцеланске
шољице осликане ружама.
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Тако, удобно заваљени у старим фотељама, тихо смо
сркали топлу нес-кафу и готово родбински размењивали искуства
у лечењу наших слатких болести.
У тако опуштеној атмосфери, уместо пет минута, у стану
сам остао читав сат.
Када сам се вратио у Скопље, мама ме је одмах питала
о посети Гајевој. Она је у 88-ој години. Станујемо под истим
кровом, свакодневно се кошкамо и ређе смејемо и на неки начин,
смо блиски сведоци нашег узајамног старења. Толико заједно
проведеног времена, чак и за људе компатибилних нарави, ствара
предвидљиве навике и дозу досаде, али у односу са мојом мајком,
тај замор никад нисам осетио – можда и због реалности наших
живота које нису биле поштеђене трагичности, можда због наших
нарави, те превише сличних, те превише опозитних, у сваком
случају борбених!, нас двоје смо у неком виду напетог дијалога.
Верујем да се она, иако атеиста, понекад молила Богу за спас моје
грешне душе.
Па ипак, последњих година, тај свађалачки однос као да
се полако стишава. Сад, у дубокој старости, њено биће је почело
да разоткрива слике из ранијег живота. Све чешће се враћа у своје
детињство и младост, извлачећи као из рукава имена и детаље који
су у њој остали недирнути, а сад разнежени нарастају као да су се
поново родили. И тако, седећи преплетених прстију преко колена,
жмиркајући својим полуслепим очима, прича ли прича.
Моја мајка постаје сентиментална. То је још очигледније
откако је пала на улици и ударила главу.
Док се крећу кроз кућу, у башти или по блиском комшилуку,
стари људи су као мрави – не гледају, али памте пут, три корака лево,
два десно... Али, ако се удаље из те, њима добрознане територије,
они се, попут мравка удаљеног од своје многобројне родбине, губе
у лавиринтима непрепознатљивог простора. Исто тако је и са мојом
мајком, у осамдесет и осмој години, иако се лако оријентише по
ходницима, собама и басамацима по кући, када ступи изван нашег
дворишта постаје несигурна, успорава ход, мора да контролише
своју тврдоглавост. Ипак то не значи да одустаје од шетње по
непознатом. Не! И поред неизвесности, она упорно прекорачује
границе према опасном свету, излажући се сталним ризицима
захукталог града. Једном, кад је најмање требало, и без да саопшти
укућанима, у предвечерје када је тама убрзано освајала градске
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улице, упутила се у најближу апотеку, око пет стотина метара од
куће, што за њене могућности представља приличну удаљеност, да
купи Скоприл, лек за срце. Донде је, такорећи већ по мраку, успела
да стигне, узела је лек, али се при повратку спотакла и, катастрофа,
расцепила је аркаду.
У то време, док је била принуђена на кућни притвор, сва
у модрицама и завојима преко чела, испричала ми је још понеки
детаљ из времена Гајеве 23.
После трогодишње казне због “идеолошког преступа”, мом
оцу је било дозвољено да се врати у гимназију да матурира. За то
време, моја мајка је регуларно завршила гимназију, уписала се на
Филизофски факултет, одсек за француски језик са југословенском
књижевношћу и брзо се истакла као примерна студенткиња. И
даље су били онај заносни љубавни пар из гимназије.
И док је она ређала све саме десетке, он је давао голове
за “Македонију”. Када му је најзад било дозвољено да заврши
гимназију, моја мајка је већ стигла до треће године студија, али ни
то је није зауставило да му се придружи на студијама у Загребу,
где су му директивом одредили да се упише на грађевину, иако,
сигуран сам, да је то од њега зависило, да би се свакако одлучио за
нешто друго. За права, архитектуру, а, можда, и књижевност.
Тако је моја мајка, из љубави и узајамне привржености
(потреби) напустила скопски факултет, да би потом отишла у
Загреб. Тамо је морала поново да исполаже неке диференцијалне
испите, али и уз све то, редовно и успешно је савлађивала све
препреке. Све до дипломског.
- Поштовани професор Барац, код кога сам полагала
дипломски, питао ме је:
-Па где сте ви, дете? Били сте одлична студенткиња, а нема
вас током целе године!
- Заиста, где си била? – питао сам невино.
- Па, тебе сам носила, магаре једно! – одјекну њен глас.
Ово је изјавила са приличном дозом узбуђења, а ја сам
морао да пазим због њеног “проблема” са високим притиском.
Мада мислим да је тај проблем углавном измишљен, у тим
моментима сви у кући, са осећањем кривице, растрчимо се у
потрази за апаратом за мерење притиска, за таблетама и чајевима
за смирење и не преостаје ми ништа друго него да јој уз осмех
климнем у знак одобравања.
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Иначе, док сам за време вечере, у Загребу препричавао
епизоду из Гајеве 23, једна од познаница, Тиночка, открила
ми је да је архитект зграде био чувени, иначе, несрећни Јосип
Пичман. До тада ми овај хрватски архитект није био познат. За
време свог кратког живота пре II светског рата, пројектовао је
неколико смелих, модернистичких објеката као што су београдска
главна пошта, градска палата у Сплиту, црква Светог Ћирила и
Методија у Сушаку, али и трамвајску станицу, купалиште на мору
и планинарски дом. Нажалост, извршио је самоубиство са непуне
тридесет и две године.
Десило се то једног хладног фебруарског дана када је у
нервном растројству неколико пута покушавао да напише писмо
својој мајци, па је у кош бесно побацао изгужване листове хартије,
а онда се и сам бацио са шестог спрата. При паду је налетео на
телефонске каблове и тешко рањен је пренет у болницу, где је
убрзо умро.
Гајева 23 (обрнута бројка од 32, колико је Пичман имао
када се убио) је једна од ретких стамбених зграда које су изграђене
по његовом пројекту.
Доцније, када су се моји вратили у Скоље, отац се запослио
као инжењер у грађевинском предузећу “Бетон” и са пуно елана
се упустио у изградњу фабрика, мостова и вишеспратница широм
наше домовине. Моја мајка, откако је поднела молбу за пријем
Служби Народног одбора града Скопља, запослила се са основном
месечном платом четрнаестог платног разреда у Основној школи
“Кирил Пејчиновић”, па се касније преместила у Гимназију “Орце
Николов”, чија је шездесетгодишњица недавно прослављена. Њена
даља професорска каријера била је, верујем, важна у младалачком
сазревању Илије Пејовског, Милча Манчевског, Елизабете Шелеве,
Венка Андоновског и још много њених ученика који су постали
истакнути индивидуалци у нашем иначе колективно тренираном
друштву.
Шта се тиче њеног сина, када би се аутопортретисао, могао
би да се замисли као кружећа вода која покушава да се рециклира
кроз животне недаће – од кише у бару на асфалту која понова
испарава у облак.
Ни моја мајка није знала за податак да је кућу у којој је
провела студентски живот са оцем и у којој су, онако успут,
створили свог сина, архитектонски осмислио г-дин Пичман.
129

Саслушала ме је са интересовањем када сам јој рекао који су све
његови мени знани грађевински пројекти. Пропустио сам само да
јој кажем причу о његовом трагичном крају. Ипак је она у својој
осамдесет и петој години и морам имати таквих обзира.
И има озбиљан проблем са притиском.
Зато, уместо писама која бих изгужване радије да бацим у
кош, покушавам да напишем нешто као причу.
На известан начин, из захвалности према њој.
(Са македонског језика превела: Јелена ПРОКОПИЕВА).
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Маја КУЧЕРСКА

БОГ КИШЕ
(одломак из романа)
…О, ко би усмјерио
К златним твојим обалама
скиталачко једро!
(Хелдерлин: “У бескрај”)

Некролог
на успијева. Прогурава се у најближи вагон, он је
препун, петак, вече, задње су радње прије зиме, народ
утопљен, дебео од одјеће. Загушљиво. Она се пробија по вагонима
напријед, гдје је људи вјероватно мање и гдје има мјеста. Пролази
кроз затворене платформе вагона у којима су густи облаци дима,
кроз људе који су се скупили у њима, осјећа се мирис зноја и дима.
Ту је празни, лакирани дио клупе, она сједа, баца торбу под ноге.
Воз почиње да се креће. Кроз прозор пливају зграде саграђене из
времена Хрушчова, полупани комади жељеза дјечјих игралишта,
закривљени стубови љуљачки, а љуљачки на њима одавно нема.
Закржљала стабла, ружичасти квадрат јоргана суши се на балкону
- једина свијетла тачка те хладне вечери; здања нестају, почиње
пустош, вуче се бетонски зид, на њему је написано плавом бојом:
“Свјетка, волим те.” Шума. У тамном, зрелом зеленилу трепере
жуте нити.
Мука јој, она затвара очи чврсто, али тако јој је и горе. Тражи
у џепу кутију, страшно јој се хоће пушити, али ће јој онда, вјероватно,
неко други заузети мјесто. А још дуго треба путовати. Она и даље
сједи. Под ногама јој је црна торба, она отвара рајсфершлус - векна
хљеба у кеси, пљосната конзерва, “Литературнаја газета”, купљена
на путу до станице. Она вади тај лист, раширује га, видљиво дрхти.
С друге странице је гледа онај кога су сахранили јуче. Фотографија,
кратак некролог, уз њу је велики чланак о њему. Она не може да
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чита, затвара лист који лагано дрхти. Воз повећава брзину, кроз
прозорске прорезе пробија вјетар, већ је прошао неколико станица
иза, она подиже главу, гледа у његово лице, у благе очи иза наочала,
у фино сложени текст.
“Људска генијалност као да се продуховила и појаснила
његову генијалност као научника”, прочитала је прву реченицу и
ништа није разумјела. Изнова чита и изнова, и на крају се пробија
кроз “као да” и кроз “генијалност”. Чита даље: “Знање неколико
древних језика, укључујући арамејски и древни египатски,
зачуђујућа способност продирања у давно ишчезле културне
просторе и њихова реконструкција, чини се да не би били могући
без његовог личног увјерење да ни култура, ни језик, ни људи нису
мртви него само заборављени. Дуго времена заборављени - често
се он питао у једном од својих безбројних ‘јавних’ наступа (који
су били мање обраћање слушаоцима, него усредоточен разговор
са самим собом, на тајанство које су допуштали студенти) - Само
на кратко заборављени. Ко их је заборавио? Само ми. Питали су:
ми, а не?... Да заврши одговор остајало је самој публици. Он је
као посљедњи доказ и трагове ставио узорне књижевне преводе
античких аутора, увијек обиљежене ретке природношћу свог
ума и укуса. Мисли, чудне претенциозности, укус, избјегавање
стилизације - тако једноставно.”
Она склизну погледом доле – на потпис испод текста, да!
Олга Грунина! То је Грунинова која им је предавала латински...
Преводите, ви заузимате туђе мјесто, греџ, грегис, греги, грегем,
греге [1. деклинација именице “стадо”, која је у мушком роду на
латинском.] - остао је у ушима њен метални глас. За њу су они
управо “стадо”, глупи бруцоши који не могу распознати трећу
деклинацију мушког рода, бркајући герунд с герундивом. Али ту
је, по свему судећи, то погодило чак Грунисову. “Ми, а не...” Још
недавно такво нешто не би објавили ни за шта.
Први пут Ања га је видјела прије годину и по. Она је и
даље била ученица и ишла на факултет на припремне курсеве
из филологије; спремала се баш на филолошки факултет, није се
одлучила само на које ће одјељење. Гурнути стаклена врата првог
ГУМ-а, оставити јакну у гардеробу, стиснути у шаци пластични
број, попети се лифтом на осми спрат је необично угодно: сваки
пут међу тим зидовима њу би хватао осјећај припадности најважнијем, готово светом...
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Тог дана су неочекивано отказали наставу - предавач се
разболио. Ања је тихо ходала кроз ходник, није се журила, поред
ње су пролазили студенти, они су већ студирали, почели, али
умјесто да се смију од среће, били су некако блиједи, нервозни,
нешто су забринуто говорили један другом: каснимо, предавање,
нису поставили... Она је застала поред велике огласне плоче. Два
листа цртаћег папира с распоредом: 1. година руског одјељења,
2. година романско-германског одјељења. Историјска граматика,
историја лингвистичких наука, дански језик! Број учионице,
презимена предавача, све учено и пристојно, сљедећи папир закачен рајснеглом - плави лист с објавом: “Предавања о древној
књижевности због недостатка простора пребацују се из учионице
број 110 у број 7.” “Због недостатка простора” - како? Ања се
насмијешила. На папиру је стајао датум - данашњи, и вријеме –
предавања је почело пола сата прије. Она се спустила у приземље,
у седму учионицу. Врата су била одшкринута.
Ања је пажљиво погледала кроз отвор: бројна публика се
стварно показала превеликом - “недостатак простора” се ту видио!
Многи су сједили на степеницама. Изнад дрвене катедре стајао је
човјек - сијед, погнут, у сивом одијелу већег броја, с наочарима
с дебелим стаклом. Владала је апсолутна, само не мртва, него
жива тишина. Човјек је говорио - дуго, прилично високим, али
угодним и тихим гласом. Никога није гледао. Говорио је збиља се
пробијајући кроз лагани дремеж, одвлачећи од других, не мање
важних ствари. Ања се напрезала да слуша: ријечи су пловиле
полако и глатко, чиниле су се прекрасне - само ништа није било
разумљиво. Било је то као да је говорио на страном језику; само
дијелови, само фрагменти - “цар”, “Рим”, “право по рођењу”,
“царство”, “вулгарни латински”... Она је стајала и слушала све, као
да слуша музику. И одједном, неколико минута касније, одједном
је разабрала смисао: “...у интонацијама његове чудне озбиљности,
не поништене искуством, стално је звучала ‘дјечачка’, младалачка
боја. У позадини његове поезије лакомисленост Овидија се чинила
презрелом. Могло би се рећи да је припадао посебној врсти људи,
не вјечних младића, него вјечне дјеце... И заиста су га Хелдерлин,
Иго, Шилер држали за свога...” Ања се тргла: кога, кога њега?
Одмах је зазвучао одговор.
“Узбудљива мистерија и слатки ужас ‘Енеиде’ је
фасцинирао, привлачио, као магнет. Вергилије је постао за своје
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савременике ...”
Она је почела да губи свијест. Као да су је нечије руке
изненада подигле и понијеле – у слатки ужас, вјечној дјеци, том
погуреном, поспаном човјеку у чијој свакој ријечи је било чудо
и жар. Шта је то? Зашто је то што он говори тако лијепо и тако
дирљиво? Она се помакла од врата, било је немогуће даље слушати!
И као брза сјенка бљеснуло је у свијести сасвим друго лице - нешто
што је предавача суптилно подсјетило на њеног давно умрлог
дједа. Њен дјед је радио читавог живота као возач у фабрици, а
у рату је возио гранате. Дјед је, наравно, био из сасвим другог
свијета, али ју је и он некако мистериозно везивао с прошлошћу,
с тим што се не може додирнути. Ања се спустила у гардеробу,
ставила руке у рукаве, шал око врата, капу у џеп - полетјела ван,
гурајући раменима прозирна врата.
Зима је била готова, снијег је готово нестао, само ријетки
брежуљци испод грмља, тако голи, тамна земља. То је било њено
омиљено доба - април, она је удахнула влажни зрак, засићен
сунцем, и одмах осјетила чежњу. Према том чудном предавачу,
према Вергилију, Хелдерлину, Шилеру, према некоме још, о којима
је он говорио, а она није запамтила.
И она је пошла не кући, него у рајонску библиотеку, гдје
је боравила често, знала је све библиотекаре лично - затражила
је Хелдерлинове пјесме и “Енеиду” Вергилија, из одјељења за
издавање књиге су је послали на први спрат, у читаоницу. Тамо су
јој дали Вергилијеву књигу у црном, баршунастом повезу и неку
распадајућу антологију европске поезије – с три Хелдерлинове
пјесме - о Грчкој, о прољећу, о бескрају. С њима је почела. “Снијег
лети с гране као хрпа власи, рибе скачу над јарком површином
потока...” То није лоше! Чак и забавно. И о вјетру који пуше
“кроз поре дрхтавог живота” - њој се такође допадало, у тим
пјесмама је било толико љепоте и заиста младалачког сањарења. С
Вергилијем је било горе – зато што енергију његових стихова није
уловила, продријети у њихово значење било је тешко - непозната
имена, богови, људи, назнаке на њој непознате околности - не
може да за сваку ријеч тражи коментар! У Вергилију, за разлику
од Хелдерлина, Ања није могла видјети ни трунку дјетињастог ништа од онога што је говорио погурени, високи предавач. Али
можда текстови - напросто корице, црно-бијела фотографија, да ли
је потребно да их тај човјек особно представи теби, преда из руке
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у руку?
Она је убрзо сазнала име предавача - Журавски.
Професор с одјељења класике, предаје класичарима и одјељењу
за романистику и германистику те античку књижевност, свјетло и
универзалну љубав. Да би дошла на друга његова предавања, она
чак није ни покушала. Све је било јасно и тако: она се уписала
на универзитет, само зато да би слушала предавања Журавског.
На одјељење Класике или Романистику с германистиком. Али, од
класике њихов школски наставник књижевности, весели и на свој
начин велики Епл, тако назван због јаркоцрвених образа, стварно
налик на јабуке, зачуђујуће супротним од његових већ поодмаклих
година (имао је тада педесет година, али им се чинио као старац !),
брзо ју је одвратио: “Празник живота, младе године сам уништио
под теретом рада! Да ли желиш дане и ноћи да учиш латински и
грчки?”. Ања је одмахнула, наједном јој је младих година постало
стварно жао и она се зауставила на романистици и германистици,
њемачком, наравно, одјељења - њемачки је учила од другог разреда
у специјалној школи. Епл јој је помогао како је најбоље могао –
нашао јој је интруктора за њемачки, строгу и јасну Ингу Генриховну,
давао јој књиге из своје библиотеке, радио јој ваннаставне радове,
а у јуну, непосредно прије испита, радио с њом самом сваки дан бесплатно, наравно. Прије тога, ту част је удјељивао, чини се, само
Петри...
Ања се уписала, провела на дачи диван август и вратила
се у Москву у септембру - једном недељно Журавски им је држао
предавања. Старо чудо се понављало стално. Осјећај да додирујете
Другог, да идете кроз стару учионицу, од исписаних столова и
глупе зелене табле к вјечно шумећем мору, њежним, коврџавим
Грцима, у којих су, како је говорио Катон, ријечи текле с усана,
према медоликим Римљанима, који су говорили изравно и из срца,
Гетеу, Брентану, Шекспиру, Дантеу, које је и Журавски обилато и
стално цитирао – на пир к свему добром.
Испоставило се да професора на универзитету нису само
вољели, поштовали – њега су обожавали - са скривеним ужасом
и узбуђењем, баш као да је гласник с другог свијета. Чак је и
управа толерисала његове необичности и опраштала му све - тако
опраштају заосталима. С каквих вртоглавих висина је он сишао,
из какве им је допловио земље? Очито ништа није било познато.
Говорили су да је његова мајка блиска рођака Инокентију Аненском,
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да му је отац био успјешни официр, сам професор је једном
признао да су његова баба и дјед и даље живјели још при кметском
праву. Понекад су се у његовим предавањима провлачила сјећања
на састанке неких ефемерних друштава љубитеља древности,
он је цитирао из неких извора који су били свима који су тамо
предавали, осим њему, заборављени... Случајно се појаснило да
је и сам Журавски некада писао поезију - двије педантне дјевојке
русисткиње наишле су у једном старом часопису на његове двије
пјесме. “У златном гају Аполона / кроз пурпурну маглу...” Нађене
пјесме кружиле су међу студентима на списку. Било је говора и
о касном, великом “далекоисточном” циклусу: као да је професор
боравио у тим далеким земљама, али можда су то биле само
гласине, нагађања, неважни, како су се вољели о њима изражавати,
релевантни, јер је главно у Журавског било друго. Његов изглед је
одисао незамисливом, њему својственом, слободом.
Зими су у Универзитету слабо гријали, он је улазио у
учионицу у отрцаној шубари са спуштеним наушницима и у црном
капуту. И предавао је тако обучен, на познати начин би се погрбио,
спустио поглед, без папира, наводећи напамет незамисливо
дуге текстове Хесиода, Пиндара, Плутарха, Катула, понекад се
прихвативши пријевода а понекад само коментирајући. Чини се да
није схватао да бруцоши једноставно не могу прихватити на памет
грчки и латински. Усред предавања Журавски је могао изненада
прекинути и кренути у дуга објашњења. Проблем је био у томе
да од јуче увече има грозницу, наде да ће се опоравити на путу на
предавање нису се оствариле, ако је и дозвољено говорити о каквим
надама, кроз прозор силно дува, он је покушао да се одмакне, али
само расипа снагу, грозница се појачава, и он пита поштовану
публику да му опрости и отпусти његову душу на покајање. Све
то у истом предавању, отегнутим тоном, детаљно, без било каквог
кокетирања, али с неухватљивом, слушатељима тешко уловљивог,
лаганог осмијеха. Душу су пустили на покајање, и он је полако, у
потпуној тишини отишао.
Од пролазника поред њега по суморном универзитетском
ходнику су се могли чути наједном пригушено, али као ритмички
организовано мукање - ријетки познаваоци тих мелодија и ритмова
научили су Псалме Давидове, китећи се чак и бројевима - професор
их је често напјевавао, идући у салу. Да ли је он био кршћанин? Да
ли је био православни? Он је био човјек.
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Тако су говорили стари универзитетски гардеробери, али
осим њега мало је вјероватно да су још неког тако добро познавали
од многобројних предавача, а за Журавским су жалили, по реду
одлазили на главна врата да читају некролог, он се код њих скидао
и с њима се увијек са чудним, дирљивом срдачношћу поздрављао,
није говорио дуго, и они су жалили, одмахујући главом: “Какав је
то човјек био!”.
Мушкарац лијево од Ање је зашмрцао, само што су одмакли
од Москве, али глава му је висила, он се окренуо и није се будио,
ставио је главу на њено раме. У нос је ударио лагани облак смрада
- дима, зноја, дуго неопрано тијело. Ања је покушала одмакнути
се - и није могла, поспана глава је посегнула за својим јастуком –
њеним раменом. Тамне, жиличасте руке с ожиљцима, на палцу је
била плава тетоважа - риба у ваги. “Налокао се” - неодобравајуће
је примијетила жена насупрот, с огрлицом, смеђа, танка, с вуненим
зеленим шалом, с двије торбе набијене до врха, једна до ногу, а
друга на врху полице, жена је повремено дизала поглед тамо провјеравала. Уз жену се прикучио високи, нескладни момак с
књигом у руци, коју је читао без престанка - воз се затресао, корице
књиге су се окренуле на горе - Берђајев!
Уз прозор је сједила дебела жена с плавокосом дјевојчицом
у панталонама. Дјевојчица није сједила, она се вртјела, њена мајка
ју је пустила да мало прошета по вагону. Убрзо се дјевојчица
вратила задовољна - с подареном лизаљком-пијетлом на штапићу.
На путу до своје мајке дјевојчица се изненада зауставила, извадила
лизаљку из уста, лукаво погледала Ању, пружила јој је мокри
љепљиви штапић: на, полижи! Ања је одмахнула главом; мајка је
љутито посадила кћерку на кољена, Ања се насмијешила - мало
утучено. Мајка је кћерки обрисала руке марамицом, пијетао се
поново нашао у устима.
“Глас му је био тонска виљушка аутентичности - читала је
даље Ања и није се могла начудити: немилосрдна Грунина писала је
осјећајно и благо. - Никада он није био окружен очитим студентима
- том професору је недостајало удобности и породичног живота,
при дирљивој пажњи за људе много је у њему било другачијег,
чинивши блиско општење немогућум.”
То је била истина, и сама Ања је говорила са Журавским
само једном у животу, око три минуте, ипак одлучила је да се
консултује с њим поводом реферата о антици. Питање је било
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безначајних ријечи на које су одмах заборавили, потиснули их.
Након тога професор је отишао у амфитеатар, готово се спотакао,
испала му је била књига, тамно зелени свезак за памћење, она га је
одмах подигла, он је узео књигу, али је испустио оловку, она ју је
подигла, а онда јој је Журавски, с некаквом немогућом благошћу,
пољубио обје руке... Он испите никада није проводио, слао би на
њих асистенте.
“Из неког разлога се чинило: такав човјек требао је да
се угаси полако и лијепо. Умро је с трагичном грубошћу - пао у
касним вечерњим сатима на улици од срчаног удара.”
Није он пао с трагичним грубошћу, то је пао сав Ањин
живот.
Она је путовала на дачу. Путовала је да умре, у то није имала
ни најмање сумње. Нека јој лежи смрдљиви мушкарац на рамену
- он је прати на њеном посљедњем путу. Нека јој дјевојчица пружа
лизаљку и нека гане дјечјом њежношћу срце - то је опроштајни
осмијех судбине. Нека није купила нови пакетић цигарета - зашто?
И нека Журавски умре, то више није важно.
Он је живио, и било је јасно зашто те књиге, те сјене,
лутајуће у шуми мирте, зашто бескрајни низ бивших и небивших
хероја, несташних богова, осветољубивих богиња, Тројанаца,
Дарданаца, који се вјечно боре једни с другима, вјечно чекају
повољан вјетар и плове према својој судбини. Њихова тврдоглава
пловидба према напријед фасцинира, њихова спремност на
смрт крије тајну. Претходно их је она само изучавала, сада их је
слиједила.
Кроз прозор су пловиле квадратне крпе вртова, на неким
мјестима још није био извађен кромпир, мирис влажне земље
продро је чак и кроз дебеле дрвене, сасвим изрезане оквире прозора
вагона. Људи су долазили и одлазили, отишла је намрштена жена с
торбама, нестао момак с Берђајевим, на његово мјесто је сјела жена
са смеђом пудлицом у црвеној торби од мушеме, пудлица је благо
дрхтала и подизала уши, њена власница, спустивши руку у торбу,
чешкала га је иза уха. Дјевојчица у панталонама је одавно спавала
на рукама своје мајке, која је такође задријемала. Мјесто жене је
остало празно, вагон се празнио. Мушкарац јој је и даље спавао
на рамену, гријао је, подскакивао главом, његов сиви качкет је пао
на под. Воз је одлазио од “Зосимине пустиње”, сљедећа станица
је била њена. Ања је помакла топлу главу на наслон сједала,
подигла качкет, положила га на плавкасте склопљене руке. Збогом,
пријатељу!
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Пријатељ је заузврат само тихо захрипао.
(Са руског језика превео: Жарко МИЛЕНИЋ)
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POEZIJA

Зоран М. МАНДИЋ

ЗАПОЧИЊАЊЕ ПЕСМЕ
(Потрага за бригом о нежности)
апочињем песму
Која се пише у тридесетој
И знам да је нећу завршити
Али осећам да незавршена песма
Сведочи дубље, оданије и узбудљивије
Од свих књижевних завршености
И, ево, Она тече кроз мене
У мом срцу скрива зелену
Графитну оловку са којом сам је започео
Са којом сам писао бајку о њој
Са којом сам јој из главе прецртавао
Наше Девојчице
Њих чаробне две
Две као два сунца и три месеца
Две судбине преливене у једну
У један избор који зрачи
Лепотом извора на који је
Христ одлазио да се напије воде
На коме није скривао сузе за све оне
Којима није могао да помогне
Да ли је ово љубавна песма
Питајте музику док
Моје тело трепери у њој
Док се сви
Поводи топе и удружују у лик срца
У невидљиви образац његове
Вечне мелодије у коју ће нас умотати
Када нас буду испраћали
Да би нас дочекали у кружном току
Сјаја нових започетости
Да би се макар у мислима предавали
Доживљају лепоте незамисливог

Z
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ИЗБЕГЛИЦЕ

ада долазе са свих страна
Света који руше они који га
Нису градили
Који крију и прећуткују своје историје
Гасних комора
Стрељања ђака
Набијања на колац
Покрштавања
Брутално ћуте самопрокламоване
Националне величине
Песници који у осмдесетим годинама
Певају: Слава теби Боже
А Бог их гледа и смеје се знајући да
Не знају шта пишу шта плаћају новцем
Срамних инвалидских и националних пензија
Нико ама баш нико да заштити оне који
Немају оне који беже пред крвавим ножем
Какав је светлуцао у рукама кољача Љубе Милоша
Ограђују се слабићи бодљикавом жицом
Док трибуни националних мањина ћуте са
Друге стране жичаних ограда
Шта ћемо сада са заштитом људских слобода и
Права пита ме на државној пијаци
Продавачица паприке и парадајза без фискалне касе
Она се не стиди свог кривог новца док избеглице посрћу у
Мукам глади, оједа и жуљева или се даве у
Дволичним водама Медитерана
Свет загађен коментаторима и саветницима
Ђути
Ћуте и њихова добро нахрањена деца
Ћуте свештеници који не плаћају порез
Ћуте птице и ајкуле
Ћуте писци Старог и Новог завета
Ћуте утисци
Нажалост ћуте и Срби болесно окупирани
Тенисом и
Прелазним роковима
Где смо то ми насред губилишта снова
Зашто уживам у талогу и септичким јамама
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ВЕЧНОСТ СРПСКИХ МОНАХА

V

ечност је живот српских монаха
Ма где била њихова зочишта
Манастири, испоснице и ћелије
Капеле и крипте
Чудотворци и подвижници
Павле
Макарије, Порфирије, Артемије
Именима светим сви побројани и
Пребројани у праху судбе и
Магли живота
Гоњени, спаљивани, на колац набијани
Разапињани и разчеречивани као
Јав искона васкрсавали су и враћали се
На прагове и потписе уништених огњишта
Нема тог прогона преко кога они нису
Умом узлетели и
Мудрошћу напојили у греху
Заведене празноглавце, изроде и
Исукане бодеже зла
Оне што никада не посташе људи
Чак ни и у својој вери
Прогонитељи су умирали од налета
Страха док су сумануто давили и
Клали часне
Српске монахе
Од стравичних слика обневидели
У лудилу клањали се злодухој казни
Неприкосновеног Творца
На зочишта свирепо прогнаних и
Погубљених српских монаха
Жедне убице и
Сатрапи кријући долазе да се напију воде са
Лековитих извора
Залуђени слепилом мржње моле се за
Опрост од својих жртава
И нестају и без прогона као да никада
Нису ни били од разума овог света
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НИСАМ УСПЕО

^

ак ни позив из
Штохолма није стигао
А птице гласници одлетеше
Некада некуда
Можда су привремено слетеле на
Гроб Алфреда Нобела
Можда су заборавиле и да лете
Остадох тако сам без вести и сазнања
Као маринац у
Зеленој вијетнамки пред
Постројбама многих који тражише да говорим
О сликарству као занату слепца
Који не слика оно што види оно што
Сам себи каже шта је видео и о
Другим мислима Пикаса уроњеног у
Задоцнеле одговоре љубави и то све
Пред вратима амбара опалог лишћа
Узвик - Нисам успео
Личи на изјаву с којом сам
Започео последње писмо успокојеној мајци
Не знам да ли су јој га уручили
Анђели чувари и хранитељи
Тамо одакле допиру њени дозиви препуни
Љутње на Штохолм и његове књижевне и
Друге пијане Деда Мразове
Љута је и на мене што сам се препуштао
Испуњавањима жеља амбициозних скоројевића
Незналица, лаика, аутсајдера, аматера и других лупежа
А тражили су подршке и за своје љубавнице за
Којекаква њихова признања
Из дана вртића и омладинских домова
Љута је с правом мајка на моја ћутања и
Нереаговања на недела
Свих оних који су света места и разна друга
Невладина удружења претворили у своја предузећа
Што све од свих као предводници
Својатају, отимају, пљачкају, просе и камче
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Отварају нове школе и институте за бројање речи
За преваре и преваранства
Нисам успео да напишем књигу о неком новом
Хари Портеру рецимо како је из Београда
Отерао Вондера из Берлина и
Исмејао иследника Воликића из Малог Белића
Нисам успео да се запослим у
Најновијим велеградским и нформативним новинама
А ни постао члан управе неког БСК-а
Ваљда свестан обавезе одржавања угледа
Усамљеног Маринца који не иде на славу код
Бећовића и Негрошића из Новог Места
И не клања се у црквама
Матице језичке која добре читаоце све више закида
Бројем карактера у салатарама својих анала
Нисам успео да постанем члан ниједне савремене
Комунистичке партије из које је непроветрени
Реконструктивни издајнички дух
Прешао у редове новкомпонованих страначких
Фотокопија на копну и на води
Нисам успео
Иако је успех, како је то неко лепо рекао,
Састављен од низа неуспеха
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Властимир СТАНИСАВЉЕВИЋ ШАРКАМЕНАЦ

СЛАВУЈ

S

лавуј – прелетач
што поноре је опаке
некад лако прелетао,
само да од савладаног страха
песма му буде лековита,

данас не може ни с гране на грану:
боји се високих врхова и ниског растиња,
и да песма не згасне над понором
у срцу што се прерадовало,
а крилца му крену к небу сама.
Па мери даљину звуком
и старост песме незаобилазним болом,
те док све о судбини проучи,
и док у оближњи луг већ стижу неки нови летачи,
боји се да ће одлучити да остане ту на грани.
На крају, кад нови прелетачи синуше на небу,
и кад преко понора угледа стену-олтар за песме,
одлучи да полети и он –
и прелет и песма беху Божја радост…
Али песма црвена од крви разби се о камен-споменик.
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БРАНКО

T

ражим те у Прешерновој клети,
али чијој, хвала, клетви
да те не нађем за твојим столом,у ћошку?
У другом углу видим ону кокошку,
што имитирала те –
и стигла до твоје кафане,
невешто имитирајући твоје дане.
Она би да слови за „песникињу с трајном“,
за наследницу на трону, сјајном.
Бранко, увежбавам процедуру затварања кафанâ
и лажног следбеништва
Миљковићевог и сваког песничког клана.
А ако наместим да убије их Реч,
Твоја прејака, и да као млеч
осете млеко у својим грудима,
одужићемо се и Богу и Људима…
… Док малтер са зидова клети се круни,
на табли твог стола нештампана ти песма врхуни.
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ЛОМАЧА НА ВРАЧАРУ
(Магистрале за венац у песн. колонији у Милешеви, авг., 2014)

M

ој утешитељу, положио си се
са највећим миром у постељу жарну,
све уз Светлост с Горе, вечну и нетварну,
Милешевом зарном остало ти исе.
Па сад на нас снатриш из два небна ока,
свевида и вечна, вазда созерцљива,
кроз која нам чатиш штива поверљива
тумачећ их као Правила дубока.
Дед`, развеји, Саво, копрену од дима
да се јасно види, међ нам, ко шта има,
да се угледају селице што беже
од предачких кости јер мисле да неким
тамо негде другде светов`ма далеким
има сунца више и зима не стеже.
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Ристо ВАСИЛЕВСКИ

ТЕЛО У КОЈЕМ ТРЕБА ЖИВЕТИ

T

ело је кућа која се стекне
и мора одржавати целога живота
да би се пренело на друге.
Мера која стално расте
да би у њој расло и сазревало
и оно што нема меру: дух и душа,
свест и савест, мисао и разум,
чак и зло
које га може изнутра и споља разјести
и претворити у бескорисни пепео,
у сећање које би свако што пре да заборави.

Не глава, тело одређује
сав садржај, па и главе
која га касније води
чак и против њега самог.
Створи се без своје воље, без воље прихвати
порекло и смрт,
оно између ако жели.
Свако тело је јединствено,
као једини кључ за свој живот.
Рукавац који се улије у све воде
али никад не открије свој извор,
јер га и нико други не зна.
Тело је и пре рођења подељено
на оно што припада земљи
и оно што припада небу,
што стално мисли да се понављало
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и да ће се још више понављати,
на оно што га у ствари
одржава у животу.
Осјећа, види, храни се,
познаје све стране света,
увек живи с другим
да би било то што јесте,
заблудама и нади
верује више него себи
и тако издржава
и оно што би га сасекло
на првом кораку.
Тело је стабло
које време стално креше,
али увек стреми увис
сејући семење око себе
да нико не заборави на њега.
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СЕНКЕ

S

ве има своју сенку
јер не може да се одвоји од ње,
и нико нема сенку
којом може сам да влада,
нарочито кад га нехотице одаје
и каткад чини
смешним и апсурдним.

Наше су јер на земљу
као на какво платно
преносе наше обрисе
и без речи
прате сваки наш покрет;
туђе - јер у свему
зависе од светлости
коју емитује нешто друго
да нам покаже
наше телесно биће,
димензију која се мења
у зависности од њене снаге,
угла посматрања
и нашег места
у времену и простору.
И ни једној сенци
нико ништа не може
ни закинути ни додати
ако то не учини
ономе који је представља
мимо своје воље.
И ма шта се њему догодило,
неће ни гласа пустити
па и кад остане без главе,
невидљивог срца и душе.
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Као вечита ухода
прати и по највећој тмини,
прожима снове,
све до тренутка
кад неко постане прах
или се пресели на небо
да оданде зрачи
и друге претвара
у њихове сенке.
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Миомир МИЛИНКОВИЋ

СТУДЕНИЦА

S

а мном се родила, тамо ме одвела,
Жеља да стигнем испод Радочела,
Где се чује фрула, где певају птице,
У долину бистре реке Студенице.
Ту где је Самодржац Стефан ловио,
У дивљини пустој хладну воду пио,
На извору бистром као огледало –
Небо се окупало, а време застало.
Из дубина прозрачних зачуо се глас:
‘’Овде је, Стефне, твој живот и спас!’’
Овде ћеш Творцу да саградиш храм;
Себи вечни спомен да не будеш сам’’.
И док скрушен стојим и еоне бројим,
Капија прошлости широм се отвара.
У срцу ми радост, свуд је божији мир
Студеница дична, светли манастир.
Стадох да чујем шта ми каже душа,
Да л’ ме то Творац свемогући куша
Је ли моја мисао искрена и чиста
Када ступим пред Распеће Христа?
И док смерно гледам четири портала,
Дева Богородица пред мене је стала:
‘’ Ако спознаш грешан свевидеће очи –
Тајанство симбола на оловној плочи,
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Представе: Благовест, велико Сретење,
Фантастику чуда, причест апостола,
Станиште анђела, свих осам симбола
Имаш моју милост и Божје спасење’’.
То што си ми рекла, кад би други знали
Завет би пред тобом апостолски дали:
Чему грешне мисли, лажни идеали –
Човек није никад велики ни мали!
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ВИСОКИ ДЕЧАНИ

\

ердан вечности нанизаних дана
Хронотоп верни славне историје
У срцима нашим одзвања и бије –
То је свети дозив Високих Дечана.
Никао из срца Дечанског Стефана
И још славнијег силнога Душана
Кућа светлости, љубављу саздана
Од Бога за вечну славу изабрана.

Протомајстор Ђорђе, Добросав, Никола
И славни фра-Вита из града Котора,
Тражили су за труд само кору хлеба,
Молитва њихова дигла их до неба.
Скулптуре чудне у порталу храма;
Вечности што даљине кроти и слама,
Мирис нафоре петобродне базилике
Отвара космос и пресвете видике.
Са зидова светих, лица Немањића,
Велможа црквених и дичних племића,
Параф грешног Срђе с твога капитела
Обзнањују славу непролазних дела.
И данас у врелу бурних колоплета
Диве ти се верни са свих страна света,
У божјој чистоти и свевишњем сјају –
Вечност се настанила у твом загрљају.
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Душан МИЈАЈЛОВИЋ АДСКИ

ЋУТЕК

S

ве што оћутим
Доћутим у немирној ноћи
Све што прећутим
Хтело би између редова
Ненаписане песме
Све што не кажем
У право време
Зубе ми оштри преко дана
Иза поноћи
У сан се обелодањује
Често ћутим
Оћутим
Поћутим
Прећутим
Кад сам био мали
Малим ми ћутеком претили
Сад сам велики
За велике муке
и велике ћутеке
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ПОВРАТАК

N

ије ми сметало
Блато на ципелама
Још мање лавеж пса
Сметало ми сазнање
Да је то лавеж
Последњег пса у селу
Пса који дуго
Човека није видео
Би ми мучно
Док смо као странци
Храброст искушавали
Потом тескобно
Због спознаје Пас и ја
Једини и последњи
Селом шетамо
***
Толико мртвих села
Толико живог корова
Толико умрлих
Толико живих у мањини
И неизбежна ноћ
Која се пита –
Докле ће трајати
Ово
(О) п а д а њ е ?! ?! ?!
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Милена ДРПА

НЕСВИЈЕТЛА РИЈЕЧ

B

оље да није изникла.

Да сам је заобишла
било којим споредним путем.
Да сам је прогутала,
боље је.
Овако,
као стријела се забола
у моју ноћ.
Крвари мјесечина.
Ни јутро трагове неће опрати,
бојим се.
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ДВА КОЛОСИЈЕКА

S

вако од нас је имао
свој колосијек
и своје шине.
Пара из наших локомотива
спајала се
у облике планиране илузије.
На задњој станици
уз неумољиви писак локомотиве
свако је положио своју илузију
на своје шине.
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Жељка АВРИЋ

ЈЕСАМ

N

екад од вина, од соли морске,
смерна, певна, од молитве, псовке.
Из крлетке, гнезда, мишоловке,
Са дна, вртложна, из сузе горске.
Од сневних ноћи и смрклих дана;
постеља ми и свила и кострет.
Вихор, бонаца - олујна опет,
и неклесана и изаткана.
Кроз трње, лати, сa круном, нага;
пепелна, кишна, по ветру, ватри;
некоме мрска - помало драга;
кротка и гневна, гордим и снатрим...
Ничије нећу јер имам своје:
све докле јесам - ја ћу да појем.
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ЛЕНКА

B

еше ли сан
трен чудесан
На месечини
као у причини
Од звезда слика
њенога лика
Кад сам је срео
и занемео
Светлост и сенка
Ленка
И страх и жудња
непребол сумња
Све што сам хтео
а никад смео
Нежности име
сунце сред зиме
Свему је мила
давала крила
Светлост и сенка
Ленка

Усуд и тајна
жеља бескрајна
Последњи дах
пред крај и прах
Сав рај сва блага
ништа су драга
Сање и чекање
у вековање
Светлост и сенка
Ленка
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Мирјана ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ

ВЕЗ РАЂЕН РУКОM МОЈЕ МАЈКЕ

U

рамљена слика Reynoldsa
Гоблен вез рађен руком моје мајке
“Доба безазлености” – портрет девојчице у жутој хаљини
Идеализација не/савршеног
Рам посут вилинским златним прахом
На зиду собе четири деценије
Мајко мени од тебе гоблен слика на дар
За оно што си бескрајно сањала
Донело време за/навек
Оцене мојих испита уписане у живот
Преплели се дрхтаји и бдење
Не/спокоји и благост уроњени у сунце
Речи и савети којима си ме наткрилила
МИР – дала ми
ЈА – своје поклонила ми
НА – дар ме принела свету овом
Водиљо, драга и предобра моја
Ослањам ти се на руку топлу
Ван доба
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ГОСПИ ИЗ ЈУЖНИХ КУЛА – ЈЕРИНИ
СМЕДЕРЕВСКОЈ

Z

лом те називаше
Проклетом Јерином
Ирино Кантакузин – српска деспотице Бранковић

Тежак кулук сапињеш каменданом
Да шикне крик
Узлет над тобом
Гатање по лету птица
Жена чемерна
Деспот ти отвори
Дунавске аде вировите
По једну у беоњаче улије
По две из ириса исцеди
Видокружним пољем посрнула
Очиболна јеси
Презрене воде призивају
Матице ради
Отцепљења од плаценте
Народ исцрпљен на Жртвенику
Старим градом каменује
Деспот Ђурђем Бранковићем куне
Да јужну кулу не златиш
Погледима трагичним зној не искркљаваш
Срцем суровим да не владаш владарко
Закопано благо поделиш народу
Уочи Ивандана небеса три пута отвориш
Плавичастим сјајем се оденеш
Све да буде као млеко мајчино
Суза не осузи
Млеко мајчино потече
Говоре да си коров
Босиљком на Молитвенику
Постаде монахиња
Злом те називаше
Проклетом Јерином
Ирино Кантакузин – српска деспотице Бранковић
У просторима трава и камена нераскамљених
У утврђеном граду Госпо – Жена ти јеси
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Теодора КОШАРАЦ

ЈАДНА ДРАГА

S

акрила си се у књиге, знам.
Узалуд копам цвјетњак око куће
Не крију те љиљани
испред старе капије,
Ни бијела, ишарана врата собе,
Ниси ту.
Поклањао сам ти гомиле папира
И сазнао да не волиш Карењину,
“Каква си ти то жена?” питао сам,
Замишљен у твојим немогућим одговорима
Без трунке милости,
Без зрна емпатије,
Без Анине прељубе
Коју сам ти закуцао у очи
К’о цвјетне ексере, миришљаве страшћу...
Ниси хтјела.
Све си покварила својим идејама
Спремна да се са ума бациш због њих,
А могли смо бити нова стварност
Да није тебе било у теби.
О, јадна моја драга,
По цијену живота ти не бих признао
Колико те је на мојим уснама,
И у мојој стакленој вјери.
Твоја је крв мој спокој,
Док ми на јастуку говориш стихове
Које си за мене писала негда,
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Кад ти срицах ове слутње,
А оне пукоше у парампарчад
Због само једне прашњаве књиге,
Карењина...
Замисли да сам твој Вронски,
Замисли да га на јастуку трујеш
И да му никад не кажеш тајну,
Видјећеш, имаће укус меда
И смијаћеш се њему у очи
Са савјешћу коју носиш на души,
Видјећеш,
Видјела би,
Била би моја,
Била би срећна,
О, јадна драга.
А ти си бирала његове просте,
Његове ситне ријечи и снове,
А ти си бирала бијеле облаке,
Попут твојих бијелих подсукњи
Да никад не будеш моја Ана,
Иако истим именом вас воле,
Да никад не кажем,
Да никад не видиш
Зло ван твојих мирисних књига,
Јадна, моја, безбрижна драга.
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Јелена КУЈУНЏИЋ

ВОДУ НЕМА КО ДА ПИЈЕ

G

де капија некад беше
шипурак се заметнуо.
Крцка дрво под ногама,
дирек пао, иструнуо.
Изнад софре трешња стара
надвила се, па одмара.
Крај амбара никла жара,
ћуте вајат и качара.
Још се држи крушка стара
на по пута до бунара.
У дну баште колачара
с ветровима разговара.

Где љуљашке некад беху
павитина премрежила.
Изгубио ђерам стреху,
цвили кофа са вратила.
Пресахнуо бунар стари?
Јесте, није, јесте, није!
Ал’ шта вреди, шта то мари –
воду нема ко да пије!
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Здравко ЗГОЉАНИН БАЋО

ПРАГ

D

угачак је пут
до дома мога.
Врата отворена,
метар до прага.
Боже, јесам ли у добар час,
да ли усправно стојим?
Врати ме у вријеме да знам ко сам.
Колико још треба
до дома мога?
Година много,
времена мало.
Дугачак је пут,
метар до прага.
Боже, ти си сигуран пут
до прага мога.
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PRIKAZI

СУМЊА КАО ПРИЦИП КРИТИЧКОГ (ПРЕ)
ВРЕДНОВАЊА
(Владислав Бајац: Хроника сумње, „Геопоетика издаваштво“,
Београд 2016)
рије објављивања романа Хроника сумње Владислав
Бајац (1954) је штампао двије пјесничке збирке: Који
пут води до људи (1972), Пут хаику (1988); три књиге прича:
Европа на леђима бика (1988), Подметачи за снове, Геопоетичке
басне (1992), Гасторномадске приче, 2012) и шест романа: Књига
о бамбусу (1989), Црна кутија, Утопија о накнадној стварности
(1993), Друид из Синдидуна (1998), Бекство од биографије, Живот
у осам имена (2001), Европа експрес, Роман у причама (2003),
Хамам Балканија, Роман и друге приче (2008). Ријеч је, дакле, о
искусном књижевном ствараоцу који је за своја дјела добио низ
награда и признања.
Бајчева Хроника сумње* представља зналачки сачињену
мозаичну причу о времену од тридесетих година XX вијека до
2016. године, са Београдом као средиштем догађања. Аутор романа
зачуђујуће вјешто испреплиће описе историјских догађаја са онима
који су производ маште. При представљању догађаја и ликова, уз
имагинацију, он се служи подацима из енциклопедија, архива,
стручне литературе, медија, тако да његова хроника, повремено,
излази изван оквира класичног литерарног дјела и приближава
се особеном зборнику анализа и трактата о разним питањима
културног, јавног и политичког живота назначеног времена. Овим
наративом посебно детаљно су освијетљена друштвена превирања
током 1967/68, 1971/72, 1974, 1991/92. годдине. Пажљиво су
описани и догађаји у појединим годинама испред, између и
послије назначених временских одредница, тако да овај роман
садржи мање социолошке студије, бриљантне есеје о музици,

P

* Роман Хроника сумње добитник је књижевне награде „Меша Селимовић“ за
2016. годину, коју додјељује београдски лист Вечерње новости.
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сликарству, позоришту и филму те сериозне приказе фестивала,
концерата, изложби и великих спортских манифестација. Обиље
података из разних области живота читаоцу ће понекад засметати
при праћењу основне нити приче, али аутор је свјесно уграђивао
хетерогене садржаје у дјело да би што детаљније представио
друштвене прилике у својој некадашњој држави, за коју рече да је
„била сиромашна, али срећна“.
Мада је наратив насловљен као хроника, у њему догађаји
нису излагани строго хронолошки него уз знатна одступања.
Такав поступак условљен је чињеницом да прошли догађаји битно
одређују садашње, па је често врло тешко потпуно разграничити
те временске равни. Стога је у хроници добрим бројем наслова
појединих поглавља наглашена међусобна повезаност прошлости
и садашњости: „Шездесете из 2015.“, „1930. из 1970.“, „ Из 1959. у
1971.“, „2016–1999“ и слично.
У Бајчевом роману паралелно се одвија хроника
појединца, деперсонализованог наратора означеног као Ја, затим
хроника нараторове породице и, у вези са њиховим животима,
хроника државе која се рађа, расте, достиже свој успон и стиче
углед у свијету, а онда, релативно брзо, нестаје са историјске
сцене. Пратећи судбину једне обичне фамилије која преживљава
бројне друштвене мијене, писац је сачинио узбудљиву причу о
односима међу њеним члановима, затим о релацији појединац шира заједница, као и о односу друштва према јединки. За њега
је било врло битно да покаже колико Држава и Партија одређују
судбину појединца и да идивидуални покушаји мијењања токова
историје немају готово никаквог значаја за њихов коначан исход.
То је врло лијепо илустровано описом судбине најближег Титовог
сарадника, надреалисте, револуционара, војног команданта,
дипломате и на крају потпредсједника СФРЈ, Коче Поповића.
Њему је аутор посветио много страница да би што цјеловитије
освијетлио ту комплексну личност интелектуалца и патриоте. Коча
је представљен као идеализовани лик комунисте који револуцији
и домовини даје све, а за себе не тражи ништа.
У дијеловима хронике које у виду интимне исповијести
излаже Ја, оцу је дато најважније мјесто, јер је његова биографија
обиловала изазовима, изненађењима, препрекама, вјером у идеале,
успонима, падовима, сумњама и разочарењима. Лик оца писац у
роман уводи у статусу полазника богословије, који је већ у ђачким
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годинама показао да није спреман да дословно служи вјерској
догми. Без знања школских црквених власти он глуми у филму
Tarcan – Kralj džungle, првом авантуристичком филму снимљеном
у Краљевини Југославији. Кад се томе дода да је тај будући
свештеник почетком Другог свјетског рата напустио религиозна
учења, прихватио идеје комунизма и прикључио се партизанском
покрету, онда се добије, парадоксално понашање које се граничи са
иреалним. У комунистичкој визији свијета отац је назирао концепт
бољег и праведнијег друштвеног поретка, и током рата и првих
петнаестак година након његовог завршетка предано је извршавао
задатке које су му давале Партија и Држава. То му је обезбиједило
да једно вријеме напредује у државној служби, али од момента
када је оцијењено да као кадар више није био политички подобан,
он доживљава потпуни крах. Увјерење да се часним служењем
власти може обезбиједити сигурна будућност, била је очева голема
заблуда, која је на крају скупо плаћена. Вишегодишња затворска
казна не само да је срушила снове некад оданог и повјерљивог
службеника државне безбједности бивше СФРЈ, него се као лавина
сручила на нејака плећа његових малодобних синова, који послије
очевог хапшења и конфискације имовине остају без икаквих
средстава за живот. Описи мукотрпног преживљавања дјечака у
вријеме очевог робијања у Забели, писма која они размјењују са
утамниченим оцем представљају најпотресније странице у овом
роману.
Незавидна судбина наратора и његовог брата започела је
распадом брака њихових родитеља. Кривицу за своје и братово
сиротовање Ја приписује мајци која се преудала и њега од двије а
брата му од шест година оставила са првим мужем. Зато у прологу
романа, са папира насловљеног као „Подсетник за живот“, Ја
преписује тужну истину: „Мајка ми није умрла. Али, као да јесте,
као да је то већ годинама. Мртва. За себе можда. За мене сигурно.
(...) С њом скоро да никада и нисам живео: отишла је својим путем:
врло, врло прерано“. Рана коју је Ја у раном дјетињству задобио од
бића које је требало да му буде важан ослонац у животу, трајно
је пекла као жеравица и зато се запис о мајци немајци нашао на
првој страници романа.
Једина добит коју су синови имали од очевог политичког
пада била је рано стечена сумња у све оно што живот нуди без
обзира у какве обланде били увијени његови мамци. Уз ријеч сумња
писац додаје епитет реска и истиче да је та синтагма често била
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основа на коју се Ја ослањао „у својој наивној анализи руралне и
урбане Србије“.
Упоредо са хроником своје породице и државе, Ја испсује
историју домаће рокенрол музике. Као што је сложене односе
између појединца и колектива илустровао мноштвом података из
личне и породичне архиве и из историје државе у њеном готово
педесетогодишњем трајању, тако је поступио и при описивању
настанка, ширења и раста утицаја на младе југословенске
генерације, као и опадања популарности рокенрола.
Појава рокенрол музике код нас и у свијету за Бајца
је представљала почетак побуне против окошталих норми и
друштвених стега. Млади су кроз музику почели изражавати
незадовољство постојећим системом вриједности. Прво масовније
окупљање нових музичара писац евидентира на Тргу Републике
у Београду на платоу код споменика кнезу Михаилу, гдје су они
неколико дана, док их милиција није удаљила, музицирали и
исписивали пароле против рата у Вијетнаму. Млади музичари
у Југославији, као и рокери у Великој Британији и Сједињеним
Америчким Државама, вјеровали су да се умјетношћу свијет
може мијењати на боље. Легендарана британска рок група Битлси
(чија фотографија украшава коричну страну Бајчевог романа), уз
квалитетну музику, моћно је ширила илузију да све у овом свијету
може бити другачије. У вези с тим, писац каже: „Са аспекта заблуде
и/или утопизма, није било важно је ли та илузија могућа или није:
она је била убеђење које је радило на промени света. Никада млади
људи у миру нису осећали своју снагу тако моћном. Никада свој
дубоки, управо тада изразито изражени, дубоки индивидуализам
нису тако здушно и предано поклањали колективном“.
Ја о том феномену казује као свједок и као учесник многих
важних догађаја везаних са рокрнролом, па је тешко разграничити
шта је од исприповиједаног аутобиографско, а шта архивско.
Читалац је често у дилеми да ли прати личну исповијест или
друштвену хронику, па ће бити најближе истини да се овдје ради о
успјелој синтези та два вида приповиједања.
Бајац наводи да су млади у Београду тада свој протест
исказивали и путем омладинских листова и часописа. Тако је, на
примјер, магазин Сусрет прије дневних новина објавио фотосе
престоничких бунџија, а потом је лист Студент наставио да
извјештава о акцијама студената у бурним годинама 1967, 1968. и
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1969. Ипак, најупорније је критичку оријентацију слиједио часопис
студената Архитектонског факултета у Београду, Парадокс, који
су власти више пута забрањивале и плијениле, али без нарочитог
успјеха.
Уношењем личног и имагинарног у историјска збивања
и објективне датости писац исказује сумњу у утемељеност онога
што се обично третира као непорециво. Бајац је свјестан чињенице
да историју пишу побједници па стога у разматрању прошлости
не искључује могућност њеног другачијег виђења од оног које је
већ верификовано. У свом новом роману он нуди сумњу као трајни
принцип критичког (пре)вредновања свега.
Цвијетин РИСТАНОВИЋ
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ИЗМЕЂУ ЗБИЉЕ И СНОВИЂЕЊА
(Ненад Грујичић, Надисати се душе, Српски културни центар,
Модрича, породица Поповић, Дуго Поље – Модрича 2016)
еђу писцима који су се афирмисали не само код
читалачке публике него заслужили и најважније
књижевне награде (и наше и међународне) је, свакако, Ненад
Грујичић, аутор бројних пјесничких и прозних збирки,
културни посленик, организатор и директор најзначајнијих
књижевних манифестација („Бранково коло“ и др). Скоро да нема
културне области којом се Грујичић није
бавио а треба
истаћи и тематски ријетку књигу, његову Антологију српске
избјегличке поезије „Прогнани Орфеји“.
Грујичић /1954/ је по свом сензибилитету превасходно
пјесник који у стихове уноси не само откуцаје свог срца
него и осјећаје своје душе. То је лирика из које избија
снага емоција, дубока и омамљујућа, која нас прожима својим
опојним заносом. Иновантна, а опет традиционална, не само
у облику лирског исказа него и поетске форме, ова поезија је
оваплоћујућа креативна енигма у којој можемо уживати, али исто
тако и трагати за њеним сушаственим значењима.
Дијапазон ове лирике је широк: од пјесама о дјетињству,
родитељима, завичају до каснијег боравка у великом граду,
љубави, перцепцији о животу,„пливању“ у ријеци свакодневице,
до дучићевских астралних висина, религије, којој је искрено
одан, па све до тежње ка некој надстварној узвишеној хармонији
која је недокучива али, зашто не,у сновима остварљива. Уз све то,
ту су и пјесме о „рабу божијем“ пјеснику који се обраћа Господу
молбом: „Обасјај гнезда где се легу речи / Ма како била скривена
у души, / Исцели говор ког таштина пречи.“ („У тмуши“)
Пјесников поетски исказ већином је заснован на контрасту, па
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и на парадоксу, јер је такав и сам живот који протиче између
двије крајности: рођења и смрти. Између тих ограничавајућих
константи пјесник жели да уграби што више од датости којима
тежи и отуд пјева:„Ја сам гладан дух на коначној црти, / гладан
сам себе и својих двојина, / љубави преко суза и долина, / сит
количина живота и смрти.“ ( „Сита глад“) Иако понекад
тужан и несрећан, он је окренут љепотама живота и трагању
за срећом и зато његове ријечи: „Слава животу са хиљаду
рана, / нема од њега пируете веће.“ („Пируета“)
Човјеково зрење почиње у дјетињству. те тако и Грујичић
још као дијете призива пјесму и сву ону љепоту коју она може да
му пружи:
„Језерски вали сребрили ми душу,
зора и роса храниле самоћу,
не нађох срећу у дечачком друштву.
Знадох да свима сам насупрот поћу;
живео друкче, у тлапњи, у ори,
онакав каквим из ничег ме створи.“
(„Другачији“)
Осјећајући се од дјетињства другачијим, пјесник ипак
неће да се изолује од других. Мијењајући разне животне средине,
он се труди да „срасте“ са сваком, те пјева: „Господе, јутрос,
у мирису снега, / детињство шаље гомјеничке знаке / поглед с
балкона – све до Фрушког брега: / Козару видим у крештању
свраке.“ („Паралеле“)
Најупечатљивија фигура везана за пјесников живот је
његова мајка. Њој се обраћа након сна питајући се шта је уснио
и коме ће „срце лудо“ дати, те какав ће бити „песмин јав“
(„Песмин јав“). Уз мајку и отац придоноси патријархалној
атмосфери. Неколико пјесама посвећено је празничним данима:
Никољдану, Бадњем дану, Васкрсу те обичајима везаним за те
празнике. С много емоција, поштовања традиције и уживања
у радостима које те свечаности пружају опјевано је свечарско
расположење и атмосфера која томе придоноси. Пјесник зна
да одабере детаље и да им удахне душу.
Грујичић је везан не само за своју породицу него и свој
народ који је вијековима патио.Зато потресно дјелују стихови из
пјесме: „Црни пој“:
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„Десет колена наших
опој ми, оче мртви,
десет легенди страшних
рођених после смрти.
Опој нас, вељи Боже,
васцели народ клети,
зар ни ти не можеш
молитвом вазнијети?“
Пјесник завршава ову пјесму молбом Господу да опоје
несрећу српску и да дарује народу спокој.
Уронуо у традицију, Грујичић зна да је представи детаљима
који су упечатљиви, живи и вјеродостојни. Васпитаван у
породичном дому у оквиру религије, он улази и у душу монаха
и пјева пјесму „По созерцању непознатог монаха из 14. века
и духовним зазивима Исидоре Секулић“. Тако је настала лијепа
пјесма „Молитва недостојнога“. Монах се охолио земном
љубављу и згријешио „срцем и чулима,/душом и телом, / мишљу
и делом, / вољно и невољно.“ Зато се обраћа Господу да се
у њему све промијени, да га испуни духовни мир „као што
сунчева светлост / ураста у пшеницу хлеб, / у грозд и вино.“
Поред непознатог монаха пјесника ће инспирисати
Богородица Савинска, Света Петка, Сава Немањић, Доситеј али и
Патријарх Павле, о коме пјева у пјесми под називом „Радосник“,
у којој се Грујичић диви Патријарху и његовом обављању
разноврсних послова. Испјевана као у неком химничком заносу,
ова пјесма нас учи да не треба избјегавати чак и на први поглед
безначајне послове и да и велики људи могу учествовати у
томе: „Патријарх Павле пришива дугмад,/ радост у души засија
тако / као мој отац кад прави бурад, / конац и обруч притегну јако.“
Патријах Павле је синоним за доброту, благост и
разумијевање међу људима а и пјесник тежи да нађе утјеху и свој
духовни мир. Он жели да се надише своје душе (Наслов збирке:
„Надисати се душе“) и да у њој нађе смирај: „Да ми је, душо, у
тебе прилећи, / манастир да ми будеш у језику, / да никад више
не могу утећи / у славу света, заблуду велику.“ („Надисати се
душе“)
О поезији и књижевном стварању Грујичић ће пјевати у
низу пјесама.
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Неће он прескочити ни своје дјетињство. У лијепој пјесми
„Глава“, у атмосфери благе јесени, корача дјечак са „свеском под
мишком“ . У његовој глави „тутње хиљаде ликова“ а глава се
„као лава шири“. То пењање ка пјесничкој лири није било ни
једноставно ни лако: „Објава песме рађала се тако, / с магмом
под челом, друкчије никако“. Та свијест о стварању пјесме,
о самом том узвишеном чину присутна је код Грујичића као
отјеловљење неког инспиративног набоја.
О поезији Грујичић пјева и у пјесми „Писац“ (поднаслов
По Андрићу).
Књижевно сваралаштво је „поприште чудеса творачких“
и „историја искушења врашких“.
А у антологијској пјесми „Слава“ Грујичић ће опјевати не
само љепоту природе и уживања у њој него и и љепоту духовног
живота која је извор свеколике среће. Као круна свега ту је љубав
- оваплоћење божанске хармоније. Рембоовски интонирана, ово је
ода и дитирамб у исто вријеме. Састављена из пет строфа пјесма
зрачи толиком духовном љепотом да би је требало цитирати у
цјелини.Навешћемо само једну строфу:
„О, таласи мора гладни младе зоре,
музико, путањо лептировог лета,
ти, љубави пуста сишла у поноре,
окрепи ме новим секундама света.“
Љубав је снажно осјећање и у овој збирци пјесама Грујичић
је објавио низ пјесама са љубавном тематиком, али посебно
треба истаћи пјесму „Милине“, састављену из три сонета. Као и
неке друге пјесме и ова је преузета из збирке „Свитлица“ ,
али је тамо обимнија ( 15 сонета сложених у сонетни вијенац
са
почетно – завршним
стиховима
осталих сонета
и
акростихом). Пјесма је посвећена немогућој љубави између
времешног пјесника Лазе Костића и младе Ленке Дунђерски.
Док у „Светлици“ носи назив „Безњеница“, у овој збирци су
издвојена само три сонета. Ако је Лаза Костић својом „Santa
Maria della Salute“ створио поетско ремек-дјело, Ненад Грујичић
је испјевао не мање вриједан пандан тој узвишеној поезији и
показао да се може стврстати у сам врх наше лирике.
Лелујава поетска строфа „међу јавом и мед сном“ пјесме
„Лелуј“ сва је од преплетаја стварног и надстварног , што је
дато само умјетницима вибрантног пропламсаја, трагачима за
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недокучјем небеских сфера.
Фасцинантна својом умјетничком зрелошћу, пјесма нас
се доима као монументално сликарско платно импресионисте
који тежи да у пропламсајима његових сликарских преокупација
спознамо меандрирање наше душе од земног ка небеском.
Пјесник пјева:
„Прошла си кроз све зидове нирване
с рукама белим као свеже иверје,
глува и нема за суште диване.
Одлазиш лака као дим и перје,
не више тело – већ тиха музика
што односи дах мојега облика.“
Треба обратити посебну пажњу на пјесму: „Lucida intervalla”1, у
којој Грујичић здружује хармонију у природи
са задовољством своје душе а све то опет уједињује Божјом
промишљу:
„Сунце у мору као млада жишка
пучином риме ка логосу плови
песма постаје моје душе кришка
чим надахнуће начне и обнови.
Пучином риме ка логосу плови
и врт с острва у сунчевој моћи
чим надахнуће начне и обнови
у сили Бога што ће опет доћи.“
У пјесми „Epifanija“2 пјесник је у стању сновиђења,
скоро парапсихолошке магме која му обједињује васколики
свијет и њега у њему, али и најављује долазак оног који управља
свемиром (Свевишњи). Идеја о крају живота, о неминовној смрти,
у основи је тог поетског промишљања које добија есхатолошки
смисао:
„Ледна гранчица, у врућици,
међом светова такла ме тек,
ко жалац смрти у лирици,
лунин пољубац - ту а далек.
1

Lucida intervalla - свијетли (блистави) тренуци (духа).
Epifanija - појављивање (неког бога); долазак Спаситеља међу људе
(Богојављење).

2
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Међом светова такла ме тек
пустошна љубав и одзив њен,
лунин пољубац – ту а далек,
цик огледала и сна у њем.“
Ово су прве двије строфе из пјесме „Epifanija“ иза којих
слиједе још три и, као и код неких других Грујичићевих
пјесама, пуни смисао добија се тек навођењем потпуне
пјесничке цјелине.
Ако сагледамо поетску вриједност Грујичићеве збирке
„Надисати се душе“, уочићемо значењску разгранатост, способност
мисаоног и емоционалног повезивања стварног и имагинарног а,
уз то, ту су и задивљујућа и разноврсна метричка раскош и
језичка самосвојност.
Посебан значај треба посветити Грујичићевој примјени
разноврсних пјесничких форми и облика: сонета и сонетног
вијенца, вијенца терцина, те облика који постоје у страним
језицима а то су: рондо, рондел, глоса, малајски пантун.
Иновирајући тако и садржину и форму лирике,
Грујичићева збирка пјесама „Надисати се душе“, састављена из
осам разноврсних циклуса, обогатиће наше срце и нашу душу
узвишеном љепотом.
Љиљана ЛУКИЋ
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ЈЕДИНСТВО ЈЕЗИЧКЕ И ЕМОЦИОНАЛНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
(Светозар Личина, Народна основа Ћопићевог језика, Фондација
“Бранко Ћопић”, Бања Лука 2016)
есто је у критичком сагледавању дјела Бранка Ћопића
истицано да је он народни писац, али већини тих
анализа недостају чврсти аргументи за такву тврдњу и примјери
који би је увјерљиво поткријепили. У књизи Народна основа
Ћопићевог језика, темељито анализирајући пишчев језик и говор
његових литерарних јунака, Светозар Личина се не задржава само
на констатацији него дубоко понире у живо ткиво Ћопићевог
стваралаштва и проналази она драгоцјена зрнца, првенствено из
завичајног тематског и лексичког миљеа, којима читаоцу дочарава
његово народњаштво. Аутор студије читаоца ни у једном тренутку
не оставља у недоумици, не задовољава се само оцјенама, већ у
пишчевом језичком благу проналази и презентује најсвјетлије
бисере који потврђују нераскидиву везу пјесника, приповједача
и романописца са народним животом који му је неисцрпна
инспирација, при чему одговара и на дилему да ли је аутор
подгрмечких мотива језик својих ликова преносио у своје дјело
или га је преводио.
Полазећи од тога да је све што је доступно мисли једнако
доступно и ријечи, којом се исказује књижевно дјело, Личина је
себи поставио задатак да, анализирајући Ћопићева литерарна
остварења, покаже колико је код њега остварена хармонија између
теме и језика, колико је, како пише, био брижљив према ријечи
којом се служи и према говору својих личности. Поткрепљујући
то примјерима, тврди да је Ћопић био „ веома склон томе да се
послужи језиком својих личности“, мијењајући га тамо гдје је то
по његовом осјећању било неопходно, али и дозвољавајући да
„говоре својим живим језиком“.
По Личини, Ћопићев језик је жив првенствено зато што
враћа многе ријечи које су биле ишчезле из савременог српског
језика, мијења постојеће и ствара нове, па су тако народни језик
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и језик пишчевог завичаја постали „рудокоп за Ћопићев начин
изражавања“. У ери дигитализације, када се многе ријечи из
чистог народног говора, готово без потребе, замјењују туђицама,
када се грубим рањавањем српске лексике пријети и отуђивању
националног бића, велики значај има враћање класицима српске
књижевности, међу којима је Ћопић на свој начин барјактар,
јер код њега препознајемо „јасноћу и љепоту наше ријечи“, која
је једра, свјежа, памтљива и разумљива свим интелектуалним
слојевима читалаца. Овај писац је свим својим бићем разумијевао
народни живот, па га је зато и могао најпотпуније транспоновати
у приповиједно дјело народним говором и зато његово дјело
„представља ризницу, рјечник богате и разноврсне лексике и
језичке грађе“, па би се на основу тога могао сачинити рјечник
говора подгрмечког краја, каквог засад немамо.
По чему је Б. Ћопић народи писац, како су га назвали многи
критичари? Он је то прије свега по томе што је његово приповиједање
обојено локалним изразом, „народним и покрајинским ријечима,
са својим нарочитим (патријархалним) сензибилитетом“, сматра С.
Личина. Додаје да овај писац не узима народну ријеч буквално, него
је мијења, подешава и усклађује према свом језичком осјећању и
потребама. У том смислу он нам, како наводи аутор ове занимљиве
књиге, даје примјере „живог говора“ различитих социјаних
група и занимања. Ту је жаргонски говор подгрмечких сељака,
дијалекатско-провинцијални говор разноликих литерарних јунака,
говор војних команданата, политичких комесара, припадника
различитих конфесија, колониста и печалбара. Они користе свој
језик, како Личина пише, „натруњен“ туђицама, чему бисмо
додали и ријечима којима мијењају смисао, дајући им сасвим нова
значења која се могу схватити само из контекста приповиједања.
Многе његове јунаке читалац памти искључиво по језику, што само
по себи јасно говори да је овај писац био маг ријечи, било да ју је
узимао из говора свог завичаја, било да ју је на свој начин ковао.
Највише по језичком благу, по Личини, импозантан је Ћопићев
литерарни свијет, „уоквирен под сводовима подгрмечког неба, у
срцу завичајне природе, са Ћопићевим стварним и измаштаним
свијетом...“ Моћан је и читан зато што је остао свој до краја,
„независан дух“, што говори гласом свога народа.
Врло су занимљива Личинина запажања о рецепцији
Ћопићевог дјела, од његових првих збирки приповиједака Под
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Грмечом, Бојовници и бјегунци и Планинци, објављених у годинама
које су претходиле Другом свјетском рату, у коме ће се писац као
антифашиста борити за слободу и налазити инспирације за своја
прозна и поетска остварења, па до његовог ремек дјела Башта
сљезове боје. Критичари се, како запажа, најчешће баве неким
појединачним питањима његовог стваралаштва, као што су теме,
језик, хумор, жанровска разноврсност, његова кратка прича и
слично, а мање цјелином опуса.
„Тачно је“, пише Личина, „да се већина критичара слаже
у оцјени Ћопићева језика и хумора, али је помало чудно, да кад
говоре о љепоти и свјежини његовог језика, недовољно истичу,
поред естетичке и етичку вриједност његовог дјела... као да нису
до краја ‘прочитали’ његову (народну) душу, његов осјећај за живи
говор, за народну ријеч њен значај за богаћење књижевног језика.“
Управо та констатација можда је и најзначајнија вриједност
Личинине студије о народној основи Ћопићевог језика, тим
прије што се он, поред завичајности која добија универзалне
вриједности у дјелу „подгрмечког Чехова“ и митским силама зла
које „равнају људским судбинама под планином“, највише и бавио
тим феноменом. Критичари су, сматра овај врстан познавалац
Ћопићевог дјела, његове прве приповијетке вредновали „као
обични фолклоризам“, не уочавајући његов смисао за љепоту
и препознавање народног израза и народног писца, до краја
живота и списатељског рада окренутог својим земљацима. Они
који то нису схватили и на неадекватан начин вредновали рано,
па и позније Ћопићево дјело, „обрукали су себе, а не Ћопића као
писца и ванредног приповједача“, великог сликара људске нарави
и времена у које смјешта своје јунаке. Можда баш зато посебно
истиче проницљивост и објективност Предрага Палавестре и
његову оцјену да „Ћопић говори једноставним језиком, народски
сликовито, приступачно и разумљиво“, те да је „народни писац, у
најбољем смислу те ријечи“.
У поглављу о изворима Ћопићевог језика и неким
особинама његовог завичајног говора, у коме су дубок траг
оставила досељавања становништа из Лике и са тромеђе БиХ,
Србије и Црне Горе, Св. Личина зналачки, будући да је и сам из
тог географског и језичког миљеа, на конкретним примјерима,
напомињући да су завичај и дјетињство проведено у њему и дјела
омиљених му писаца (Кочић, Андрић, Гогољ, Толстој, Чехов,
182

Сревантес) пресудна упоришта стваралаштва српског најчитанијег
и најпревођениег писца, анализира снагу, свјежину и експресивност
језика којим су написана дјела подједнако приступачна свим
социјалним, образовним и старосним слојевима читалаца. На свим
нивоима свог изражавања, наводи аутор, лексичком, фонетском,
морфолошком, синтаксичком, „са израженом склоношћу да
употријеби народу ријеч (дијалектални израз, готове фразе и
пословичан језик, спремност за шалу, легенду, предање, бајку)“,
Ћопић је дао велики допринос очувању изворног и аутентичног
завичајног говора са свим његовим дијалекталним особинама.
Само пажљив читалац може уочити извјесне разлике између
пишчевог језика и језика његових литерарних јунака, јер Ћопић,
како уочава Личина, у свој рјечник, не либећи се ни од редукције
самогласничких и сугласничким скупина и „деструкције“ ријечи,
не бјежећи од провинцијалних израза, уводи говор завичајаца,
не само у дијалошке и монолошке дионице, већ и у пишчев
приповиједни текст, тамо гдје по истанчаном језичком осјећању он
доприноси експресији приповиједања и гдје руши границу између
умјетничке и народне приче.
Свака Ћопићева личност, наглашава Личина, говори
својим језиком, па је тако „завичајни говор постао нека врста
његовог језичког стандарда, а један од сталних извора његовог
језика је и историјска прошлост, па зато у његовом дјелу,
складно укомпоноване у свремени језички израз, налазимо давно
заборављене ријечи, на примјер, архаизме из црквенословенског и
руског језика, изразе „испливале“ из народног предања, нарочито
завичајног. Томе ће, у познијим годинама стварања, додати туђице
које су се укоријениле у српски језик, чак и неке вулгаризме и
варваризме, а живот у Београду и проширење тематског круга
унијеће у његову лексику и „урбане“ изразе, јер он је у том погледу
непредвидив, тврди Личина, има свој језички стандард који често
није у складу с граматиком и устаљеним књижевним стандардом.
Пишући о Ћопићевом односу према ријечи, том убојитом
оружју аутора Бојовника и бјегунаца, Св. Личина износи чињеницу
да мишљења критичара о језику који овај писац употребљава нису
истовјетна. Док једни хвале његов бриљантан језик, други сматрају
да му не посвећује довољну бригу, да је превише подложан
народњаштву, а по мишљењу аутора студије, ни једни ни други
нису успјели да протумаче специфичност његовог израза. Другим
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ријечима, нису схватили да писац, који с великом одговорношћу
прилази ријечи, једноставно прихвата језик својих личности,
потчињавајући га, како пише, одређеном задатку који је намијенио
својим литерарним јунацима. Према томе, пише Личина, „Ћопићев
језик треба посматрати у ширем контексту, не одвајајући га и не
издвајајући изван времена и простора, његовог настојања да узме
ријеч ‘са огњишта’, засновану на традицији и ‘живом говору’
његовог свијета“.
Ћопић је писац „на своју руку“, он припада свакоме и
никоме, а највише самоме себи, како добро запажа Личина. Његова
духовитост је народна, и у том склопу и свјетлу треба посматрати
његов однос према језичкој норми и према дијалекатској бази и
завичајном говору. „Свјежином и ведрином свога језика“, пише
Личина, „једрим и разумљивим, сочним и хуморно надахнутим,
приближава се народном језику и говору, као да је ‘преписан
са терена’“. При томе аутор студије добро запажа да је природа
Ћопићеве лексике разноврсна, али и подложна промјенама – час
је чисто књижевна, језички исправна и коректна, час дијалектално
обиљежена. Управо због језичке специфичности, Личина сматра да
је тешко у српској литератури наћи писца који је с таквим жаром,
народним говором, описивао живот и нарав својих земљака.
Укратко, пустити ријеч да се сама каже, баш као и у
народном говору, суштина је Ћопићевог схватања и његовог
односа према властитом изразу. Том закључку Личина додаје да је
Б. Ћопић „својом немјерљивом имагинацијом и лијепим језиком,
народски обојеним, саткао на народном разбоју епско-лирскодрамски надахнуто поље свога дјела, засијао га једрим и здравим
сјеменом, спојивши лексичку и емоционалну енергију у једно“.
Посебну пажњу Личина је посветио говору Ћопићевих
ликова. Подгрмечлије је овај писац први увео у српску књижевност,
сликовитије и потпуније их карактеришући језиком којим се
користе, него њиховим поступцима и психолошким особинама.
Изводећи на књижевну сцену шаљивџије, причалице, скитнице,
рударе, варошане, војнике, команданте и политичке комесаре,
револуционаре, пјеснике и друга „божја зазјавала“ из различитих
средина и друштвених слојева, писац је с њима донио и њихов
говор по коме су препознатљиви и по чему су репрезентанти
колективног народног карактера и мишљења. Све су то људи из
пишчевог завичајног свијета и он их обликује, како Личина каже,
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комбинујући народну и књижевну ријеч, с тим што, како показује
примјерима из разуђеног дјела, наратор више користи књижевни,
а његови аутентични јунаци народни говор. Ћопићева генијалност
је, по Личини, у томе што за сваку ситуацију налази ријечи којима
се испољава карактер његових личности, с којима је писац увијек
у чврстој вези и увијек саучествује у њиховим патњама, колико и у
њиховом пркосу, па и радостима.
Читаоцу су блискии Ћопићеви јунаци, пише Личина, „он
их воли, јер се и сам препознаје у њима“. Њихов карактер исказан
је говором којим се служе, што је најбоље илустровао осликавањем
лика дједа Раде, чији је језик „озрачен побожношћу и поштењем,
окађен тамјаном патријархалног назора на свијет“. Његов говор
је „домаћински частан и старачки мудар“, са много архаизама и
давно заборављених ријечи.
„Ћопићева брига за сваку ријеч и њену стилизацију, на
најбољи начин, потврђује његову одговорност за језик којим пише“,
основна је порука посљедњег поглавља ове студије, насловљеног
„Синтаксичко-стилска организација Ћопићевог језика“. Ова мисао
би се могла узети и за генералну оцјену Личинине књиге која
баца сноп новог свјетла на можда најважнију одлику цјелокупног
Ћопићевог дјела.
Ранко ПАВЛОВИЋ
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ПУТОПИСНИ РОМАН
(Љиљана Лукић, У трагању за оцем, “Свет књиге”, Београд 2016)
Као што је географски Балкан издијељен ријекама, тако
је и његова сложена, често лијепа али најчешће болна историја
испарцелисана и исаткана од безброј регионалних и личних
историја. Видимо и знамо њихову повезаност, као што је ријечни
слив, моћан и рекло би се вјечан, али видимо и шта те сливове
међусобно раздваја, тако да не могу на крају да потеку у истом
смјеру,према истом ушћу и моћном мору одакле ће наставити своје
вјечно небеско кружење. Истовремено, ако се подигнемо мало
више, угледаћемо оно што се не види без тог односа, простор који је
повезан, а не подијељен како то изгледа с погледом испод, нарочито
ако је тај поглед засјењен ко зна каквим маглама и облацима. Тако
имамо степене, или концентричне кругове, локално, рецимо слив
Дрине, затим шире, слив Саве, Балкан, на крају Медитеран. Ако
на том простору сада погледамо живот, та повезаност постаће
запањујућа, у добру и у злу, у отпору злу, али и ратовању против
добра.
Све ово горе написано само је асоцијативно настављање
размишљања о новом рукопису који је преда мном, под загонетним,
рекло би се прустовским насловом У трагању за оцем. Јесте,
заиста, наш је живот непрекидно трагање.
У својим зрелим годинама, исписујући замишљену сагу о
породици Златоносовића, Љиљана Лукић, зналац књижевности и
историје, подухватила се у новом роману путовања, замишљеног
у својој соби, али оствареног кроз историју и простор, да погледа
како то изгледа, та историја и та географија, кроз њену оптику која
ће, написана и објављена, бити неком читаоцу подстицај да ствара
своју оптику и да кроз нове временске интелектуалне наочале види
прошлост која је и његова, читаочева. То путовање је, као старински
крузерски водич, саткано од прича које се пабирче на све стране,
нарочито од оних који су баш самом путовању посветили своје
животе, прије свега професионални морнари, љекари, пустолови.
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Али то пабирчење се у овом рукопису одвија у данашњем времену,
са данашњом оптиком, којој се подвргава и некадашњи поглед
на свијет око оновремених путника, љубавника, и свег осталог
свијета углавном Медитерана. То је важно овдје навести, јер ће се
читалац вјероватно запитати одакле ондашњем човјеку, ма колико
био образован, знања о времену која ће се створити као општа
и готово школска тек касније, да не кажем у ових наших двјеста
година, сигурно не више. Ауторица то свјесно ради да би показала
које је богатство овог простора, али који су и проблеми када се
човјек суочи са властитим идентитетом. Сигурно је једно, сваки
човјек у неком тренутку свог живота запита се ко сам и одакле сам.
То морају да учине и јунаци било којег историјског романа, па и
Љиљане Лукић.
Човјек петнаестог вијека, у којем се одвија радња свих
романа наше ауторице, па и овог, суочавао се у животу са много
тежим егзистенцијалним ситуацијама од нас, суочен са болешћу,
ратовима, немаштином, свим оним што је дато у Апоклаипси.
Његово путовање било је истинско ходочашће, било гдје да крене,
и на најмање растојање. Не треба заборавити да је тада Отоманска
империја помрачила свјетла хришћанства, која су прије тога
помрачила свјетла антике, скупа са варварима. Хеленизам је био
скоро ишчезао, образован човјек тог времена, хришћанин, бавио
се само црквеним доктринама. Примјерице, данашња Грчка, скупа
са припадајућим данашњим острвима, била је потпуно заборавила
свој хеленизам. О томе се говорило само у манастирским круговима
Италије, Француске, Енглеске и дјелимично Њемачке, а најмање
Византије и осталог православног свијета.
Рекао сам и Пахомију да ми је тај доктор Николо
сумњив. Мајка му Италијанка, отац Грк. Он се најпре крстио са
четири прста а сад се крсти са три. Неће да буде католик по
мајци него православац по оцу. Добро, може то, не кажем. Али
он доктор, медикус одлучио да напусти мирски живот и дође
код нас на Атос. Чуо каже за Свету гору од неког Милутина:
знам га ја додуше, био је ту код нас и отишао желећи да се
врати својој породици. ‘Ајде и то може, али да такав човек,
који је пропутовао кроз бројне земље и градове и који би опет
могао путовати, хоће овде код нас у мир, где само смрт доноси
промјену. И то све само због једне жене.
Овај цитат је поглед споља, док је, наравно, поглед изнутра
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много сложенији и тежи за описивање и разумијевање, првенствено
самог себе.
Јунак овог романа, медикус Николо, Дуборвчанин,
заљубивши се у племениташицу, удату жену, понаша се као
трубадурски пјесник, он одлучује да остане њој вјеран до краја
живота, а то може бити само ако се склони од овог свијета и његових
искушења. Откривши да је православног, грчког поријекла, он трага
за тим својим коријенима, али више узгред, путујући у Јерусалим,
млетачким бродом, Serenisima, који попут модерних крузера,
пристаје на великим медитеранско-грчким острвима. То путовање
се доима више као туризам, него као некадашње путовање, о
чему је, рецимо, оставио изузетно и ријетко свједочанство Руђер
Бошковић.
Николо више не жели да се бави медицинским услугама
свијету, што га чини различитим од католичког схватања
завјетовања, које се више односи на жене Оно чувено Шекспирово,
које Хамлет упућује Офелији, да би је сачувао од неморала овога
свијета и живота: Иди у манастир! У православљу се ишло у
манастир да се истовремено бави и књижевношћу, медицином, и
слично. Одлазак у манастир је одјељивање од свјетовних ужитака,
али не и послова. Медицински кодекс манастира Хиландар био је
импресивна творевина за ондашње вријеме. Исто тако, бар што се
тиче медицине, као и све знање оног времена, и ово знање било је
у власништву цркви, у Дубровнику, примјерице, то је била црква
Мале браће, гдје је сачувана комплетна некадашња апотека. Није
то никакво чудо, јер су цркве биле истовремено чувари и власници
свеколиког знања, нарочито ријетке писмености. О Дубровнику
налазимо и овдје лијепе странице.
Нашавши се у Уранополису, пред Светом гором, главни
јунак још једном пролази свој дотадашњи живот који му се, послије
упознавања Јелене Златоносовић, чини празним и непотребним.
Преноћићу ноћас у кући неког рибара да се присјетим што је
претходило овој мојој одлуци. Да још једном пређем у мислима
пут од Венеције до Дубровника, кратак боравак у том граду
и одлуку да прије одласка у манастир обиђем своју ширу
породицу по очевој линији на Криту, заустављајући се на неким
острвима и градовима, прије свега у светом граду Јерусалиму.
Користећи приче капетана брода Зурдоса, свог колеге,
Јеврејина Давида Атијаса, и неких путника, овдје нећу да износим
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њихове личне историје, ауторица нам описује, кроз данашња
сазнања, путовање по Медитерану, до Јерусалима и назад, крећући
се у коначно одредиште Никола, Свету гору. Ту се зауставља,
на прилазима, оборужан новим сазнањем о своме поријеклу и
учврстивши своју коначну одлуку да прихвати до краја очево
православље уласком у манастир.
Ауторица се у путовању које описује више опредјељује за
хеленизам него за хришћанство у које није лако данас продријети.
Оно је у оном времену било већ прилично догматизовано, нарочито
под утицајем васељенских патријарха из Цариграда. Љиљана Лукић
му прилази извана, кроз његове грађевине, којима се привлачио
прости пук да у тим дјелима види Божију руку и милост према
владарима. Тако упознајемо више хеленски Крит, Родос, Крф и
остала велика и мања острва, којима се приступа са данашњим
сазнањима, као што ауторица свјесно чини и са интерполирањем
туђих текстова у свој.
Као и у претходним причама, Љиљана Лукић свјесно и
намјерно даје накнадна сазнања, пјесме нашег времена, причу о
Јелени које нема, Иве Андрића, све, дакле, што савременом читаоцу
асоцијативно може бити блиско да би прихватио овај поглед
на некадашњи свијет петнаестог вијека, тек изашао из времена
средњег вијека, откривајући своју прошлост и размишљајући о
будућности.
Прича проф. Љиљане Лукић је једноставна, готово да
избјегава потпуније фабулирање како би се бавила општом
културом, али она се не губи, читалац је доживљава као предах у
размишљању о одсутној јунакињи која је присутна у духу јунака ове
приче и зато се очекује нови наставак саге о Јелени Златоносовић.
До тог новог романа, читаоцима препоручујем ово путописно
трагање за оцем, као трагање за властитим идентитетом, који увијек
почиње на кућном прагу, али на њему не може да се заврши, јер ми
и не знамо шта нам је истинска кућа и гдје је њен праг. Зар то није
и смисао било којег од наших путовања? Мотиви ауторице ових
романа су тиме освијетљени вишеструко, али најважнији је онај
стари, кроз путовање вањско доживјети и властити преображај,
путовање у себе, у своје поријекло и идентитет, што је само
опширнија дефиниција људског бића.
Ранко РИСОЈЕВИЋ
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БЕЛОЗЕМНА СРБИЈА У ПОЕЗИЈИ СЛОБОДАНА
РИСТОВИЋА
(Слободан Ристовић, Пустињиште, песме, К.П. “Жировац”,
Пожега - КИД “Лексика”, Неготин 2016)
Са оне стране неба
ближи сам сунцу
него кошуљи.
(С. Ристовић: Зидан понорима)
а основу наведених стихова, могли бисмо рећи да
је машта једина реалност човекова, као што је то
одувек у поезији. Пре нас, дознао је то највећи маштар међу
свим маштарима, Никола Тесла, у часу кад је изумео техничке
могућности да „сними човекову мисао“ и констатује:
Мисао заиста постоји кад могу да је снимим.
Дакле, постоје и машта и дух човеков као и сама мисао;
одликују их највише константе божанске моћи. Другим речима,
нема друге стварности – осим оне у машти. То може да значи
да машта није ништа друго до стварно стање реалности, те да
алхемисјка идеја о универзалној вредности и јединствености маште
као реалног огледала стварности и није алхемија већ нешто посве
реално што захтева непрестана изучавања – да би се усавршилa
комуникација међу људима и са далеким световима, а у случају
литературе, међу писцима и читаоцима.
Ово се Теслино откриће потврђује и у интертекстуалном
приступу поезији Слободана Ристовића (рођеног у Чајетини
1952), који, у последњем вакту, живи у Белој земљи, котар
Златиборски, међу боровима, брезама, у грму планинском, међу
птицама, срнама, вуковима и Србима виолентне динарске нарави.
Особито се потврђује у приступу књизи Пустињиште, чија је
поетичка матрица већ утиснута у књиге песама „Вилин точак“
(1988), „Вилине врзине“ (1990), „Кућни праг“ (1992), „Кућна гуја“
(2001), „Чувар ветрова“ (2003), „Чемериште“ (2007), итд.
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Песник „зидан понорима“, урвинама и безданима
природне, Божије и људске условљености, на очврслим пласама
затрављене и окамењене Беле земље (Србије!) мора бити „ближи
сунцу него кошуљи“, ближи машти него стварности коју видимо и
знамо; и морао се родити у бесконачно малом српском простору
космоса у коме је кућни праг милији, траве мекше, камење под
главом тврђе, историјске и природне олује жешће, гробови дубљи
и мноштвенији, а сунце и живот, ипак, ближи срцу него другима
у свету. Да није тако, зар би припадао духом, телом и поезијом
народу коме припадају његови преци, блиски и далеки рођаци; зар
би се јавила у његовој поезији критична поетичка маса на коју се
пројектују легенде о постању, одржању и пропадању родне Србије?
Не би, сигурно!
Радећи од почетака у песниковој здравој глави, машта је
донела цваст коју би пожелео сваки емоцијом оплемењени и умом
вођени песник, кад би била довољна само жеља: да није потребан
још један неиспуњив услов – да сте рођени баш у том знаку и
вођени божанском вољом стварања нових облика и вредности. У
двадесетом и на почетку овог века српске поезије мало је песника
рођених с таквим песничким предиспозицијама. Има успешнијих
у себи својственим поетикама, правцима, песничким жанровима,
врстама песама, у темама, мотивима, језичким и веристичким
захватима, али, нема успешнијих у опевању мотива човекове
антејске везаности за земљу.
Ристовић има специјални антејски кључ за откључавање
говора земље и праха из којег настаје све живо и неживо – и
човек, душом срастао са земљом и њеним трајањем. Има кључ
за реч о земљи издашно дарежљивој и шкртој, кључ за њену
бујност и пустињу, за огањ који пржи више “жизном“ него ватром,
више болом и страсном љубављу него сунцем и вулканом. Сав у
контрапунктима и парадоксима, исписује опору истину која се
може дотаћи голим оком и свим чулима, а, опет, његове песме
имају нешто особито узвишено и поетички складно.
Та особеност почиње већ првом песмом (Очева блуза),
опевањем мотива везаности оца и сина у земљи Србији, која,
мимо Божије правде, остаде негде у пустињишту да се сама
бори са земаљским и небеским силама (Безданка). Виолентни
Срби, сведочи виолентни Ристовић, почеше да живе као своји
на своме и горе витиљом изнутра тек кад осташе без игде ичега,
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кад једни другима у зенице уђоше, сплићући прошће од ребара
(Курјачка песма). Уз све исконске борбе за одржање, у планини,
међу курјацима и лисицама, тад су настале грабежи и лукавства.
Једни, здраве крви и памети, које су живе закопали, наставише
живот у пустињишту, други одоше у варош (обукоше се у плаво
– полицајски! – наобуваше се цокула и ципела/преко опанака – и
дај Боже да не чинише зла! Планину и планинце заборављаше,
свакако. О њима нема шта да се спише!
А онима који осташе да се боре, Ристовић исписује овакву
посвету: Није нас ништа болело/ни гушило./Била је то наша земља/
јестива...//Најели смо се те лепоте/радујући се што ће с пролећа/
из наших уста нићи јасен или клен...
Интертекстуално, и следствено Ристовићевој поезији,
упркос уклетом животу, планинац се радује што ће неко од тог
„јасена или клена“ истесати понеку држалицу, мада ће доћи „црв“
да згризе у њој човека и себе самога. Такав је запис Божији.
За живот је потребна јара, светлице,/копривљача у крви –
ускликује песник (Облаци и ланци) и потврђује ту истину поезијом
у којој све кључа од живота, клокоће у грлу и души, клопара низ
путеве, звекеће по камењу, међу боровима, грмовима и брезама,
метличи се и метиљави, па се, само од себе, разметличава и удара
на нос, уста и уши, на крстове, крвоток и срце, као клица и плод,
ширећи се ледином, ливадом, пустињиштем, а понајвише по
кућама и другим српским избиштима.
У Ристовићевој поезији антејски везаној за земљу, буја
живот прпошан и разметан, наглашено глув од громовитог небеског
удара и миломазног земаљског сазвучја природе, час бледолик,
час крвав; клокоће као вруља караказана и бук у бучју, понајвише
зато што песник зна да је прво било седам дана постања (рођења
света!), па тек онда дошао час рођења човековог; дошле речи и
песме сказане и списане у љубави, мржњи и смрти. Буја, богме, и
смрт, и многи други сугреб.
Ристовићевог планинца (нпр, црног Обрада на белој
месечини што просијава небеску светлост у пустињишту!),
проглодао је живот и зато нико не може бити задовољан људима,
ни својим оцем (Богом!), без обзира на многе примљене дарове,
јер и Бог више даје онима који га не помињу, него онима који
га помињу. За милост им није довољно што имају златну душу
обрађену калемним ножем и брадвом, каменим кресом и сунчевим
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зраком. Бог тражи више, као и власт земаљска. Планинци морају
сами себи да зидају живот, подижу увис наду и споменик. Сами
да се бране од напасти сирове снаге и нежности док се врзмају по
гудурама живота. И плус, да се бране од себе самих!
Посве је природно што Ристовић у првом делу књиге буди
читалачке асоцијације на уклету судбину белоземног планинца,
на самоћу и туге, на војске и куршуме, ратне погибије, костуре,
лобање, на опела и сахране. У том се животном (историјском!)
контексту и одвијала драма постања и послања земаљског. Кроз
ту призму, песник лакше сагледава све етичке вредности, па
и вредности очевих сени, и сени прародитеља Светог Саве. С
нескривеном згранутошћу утврђује да измирена браћа српска и
после измирења гребу ноћу образе у међудеобама и омразама.
Пред Белим Анђелом у Милешеви песник се моли да Бог
одагна од Срба све страхове и одржи њега (песника!) у пустолини
од живота усправним, да не пуже и не гмиже. Није то за човека (и
песника!). А извесно је да би могло бити!
У књизи Пустињиште је знатан број песама посвећен и
љубави, само, посве другачије него у књигама других песника.
Овај песник у све, па и у љубав, засеца страсно (до бола!). Каже
се, „засеца до сржи“. Као у песми Пазуховина: Боже, раздани
ову јару/што тера у падавицу,/исећи ћемо се уснама/где него на
Косову; или она о драми раставе (Невеста), у којој је дјед због
одбегле снахе лице нагрдио(као сестра за братом рођеним!), док
остављени унук на дрвљанику теше коље и ограђује/ шанац око
срца. Песме љубавне имају и болну аутобиографску црту.
За све Ристовићеве књиге, па и за ову, може се рећи да је
исказ посве уобличеног поетичког става о животу и свету у коме
песник живи, узнет местимично до највиших лествица поетичке
уметности. Он је песник мноштвене асоцијативности, који осећа
и зна да је песма увек ту, испод трна и камена, у зрну злата и
прашине, под ноктом и каменом, у девојачким грудима, на усни која
се расцветава од речи љубави и бола, у крви, лобањи, гробу, међу
зверима и срнама, између два рађања и три умирања. Стиже му из
свести о животу, из животне и маштине реалности – у изразито
прикладној, понекад, савршеној форми. Стиже да нас пробуди
из летаргије, подсети, укаже, опомене. Да нас, најзад, уведе и у
најисказнији астрални свет поезије.
Ристовић пише језиком својих планинаца, и свих Срба.
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Њиме омеђује свој битак, све минуте свог трајања (о којима
оставља и траг испод песама). Белоземне, српске и боемске. Све из
своје и наше будућности. Доследан и вешт, мисли да других језика
и нема, као што и може бити да нема, јер су друге језике, изгледа,
изели вуци, разнеле лисице по суватима и папратима, јастребови по
висинама и гнездима, које су ухватили баш у часу кад се устремио
на плен.
Његов језик је онај којим говоре хајдуци и јатаци, орачи
у каменитим стрминама, бистри и лукави Белоземљани, мудри
очеви и завадна браћа (Срби родом и именом!), мајке родиље,
сестре, девојке, невесте – и све жене које обнављају свет. Његов
језик је језик српских војника и војвода, расејаних кости и лобања
по незнаним хумкама и знаним гробљима, и најзад, језик љубави и
благословене критике што јесмо, а као да нисмо, што ћутимо кад
је говорити, а говоримо кад се ћути. Што смо такви какви јесмо, а
нисмо!
У Ристовићевој песничкој ортографији пронаћи ћете
подједнак мар за садржај и форму, за језик, слику и матафору. Он не
да да било која реч забаса у неговор и нејасноћу, свака има природну
изражајност и прецизност. Зна колико вреди традиционално
песничко творење и наслеђе, и како се осавремењују. Зато се и
усуђујемо да кажемо да је његова поезија извесни образац спајања
традиционалног обрасца и живог (модерног) песничког говора.
Ристовићеви песнички одскоци су високи, вредносни
узлети доминантни у целој књизи. Складно грађеним лирским
сликама(с вешто уграђеним елементима епског говора!), прецизно
пробраним симболима и метафорама, лако исписаним параболама,
стапањем снажних емоција са функционално дозираним умственим
назнакама, богатом ерудицијом и прикладно уобличеном формом
стихова, строфа и песама, успева да нас с лакоћом преведе из песме
у песму, чак и онда кад помислимо да је реч о посве различитој
тематици.
Слободан Ристовић је потврдио књигом песама
Пустињиште да је стигао до свог поступка и песничког модела
који доследно примењује.
Кад би се Србима дао задатак да у мноштву препознају
песника Ристовића, сигурно је да би мало ко показао на другога.
Има препознатљив песнички рукопис.
Љубомир ЋОРИЛИЋ
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СВЕТЛОСТ ДУШЕ У ГЛОСАМА СЛОБОДАНКЕ
ЛУКОВИЋ
(Слободанка Луковић, Певање у два гласа,
Апостроф, Београд 2016)

друга књига,

лободанка Луковић само песме пише. Уз то и хаику
песме и хаибуне који такође песме јесу. Лирско
је њено једино поетско гнездо. Објавила је досад двадесетак
песничких књига, а Певање у два гласа – никакакве сумње нема –
најбоља су њена песничка збирка, она која је прави, аутентични
сведок како њено лирско писмо изгледа. Ова збирка је, макар
за сада, двотомна. Оба тома појавила су се у Плус библиотеци
београдског „Апострофа“ коју годинама већ Срба Игњатовић
зналачки води: прва, као тридесет шеста књига библиотеке,
2013, а друга, ова о којој пишемо, као тридесет девета књига
исте библиотеке, ове године. Обема је заједничко да се састоје
само од глоса, а када је о глосама реч сада је већ белодано како
је управо Слободанка Луковић постала прави домаћи велемајстор
ове песничке форме.
Термин глоса је у aнтичко доба употребљиван да
„покрије“ oбјашњење неке речи или дела текста. Аристотел
је њиме означавао тумачење уз неки појам којем је оно
било неопходно. У средњем веку глосаторска
делатност је,
посебно у манастрима, пратила, било алфабетски било
тематски, проучавање језика и развоја културе. Временом
се посебно везала за право, новинарство и фељтонистику.
Кaо, најпре типично шпанска, стална песничка структура
јавља се средином петнаестог и интензивно траје до краја
седамнаестог века, има мото и онолико строфа колико их у моту
има, тако распоређених да се као посљедњи стих сваке строфе
појављује, редом, по један стих који се у моту најпрe обрео.
Своди се на четири катрена. Најприсутнија је у Немачкој (нпр.
код Фридриха Шлегела, Лудвига Уланда или Детлефа фон
Лилијенкрона) и словеначкој поезији (нпр. код Франца Прешерна
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или Отона Жупанчича), али их и у другим књижевностима
има. Па и у српској. Код нас је поприличан број песника за
глосама посезао, али не знам ниједног значајнијег песника
који је читаве своје збирке, као што је то Слободанка Луковић
учинила, само на глосе свео.
Њена најновија збирка, поред уводне песме, има седам
циклуса: „Плетеница“
(осам песама), „Невидљиви додири“
(тринаест), „Причао ми Тин“ (шеснаест песама; овај циклус
је лирска спојница са претходном истоименом збирком у којој
је постојао истоименовани циклус; ауторка је тако несумњиво
открила како јој је међу песницима за чије се стихове одлучила
да буду иницијалне каписле њених глоса управо Тин Ујевић
онај који јој је најближи и најинспиративнији); „Бранково
море“ (осам), „Пламтеће гнездо“ (тридесет пет), „Певање са
Стеваном“ (десет) и „Стабло које мисли“ (једанаест). Нимало
случајно, у збирци је седам циклуса. Симболичност овог броја
сасвим је очигледна. Он означава свеукупност, савршеност,
изобиље, синтезу... Седам је стадијума универзума, дана у
недељи, нота на музичкој лествици, светских чуда...
Написати
глосу
веома
је
сложен
подухват.
Потребно је прилагодити се сасвим, и метрички и стилски,
песнику чији су одабрани стихови полазиште за њу. Слободанка
Луковић је, стварајући читаву збирку глоса (уз уводну песму,
једино је први циклус песама онај који у глосама није испеван;
једина строфа присутна у читавој књизи је катрен), морала
више пута да мења регистар свог певања. У томе је сасвим
успела а то не би било могуће да она раније није сасвим испекла
занат писања песама у везаним стиховима као и вештину
римовања. Испотиха, полако и систематски, песникиња се,
највише управо овом збирком и оном на коју се она надовезала,
пробила у први план када је реч о нашим песницима који су
се римованим стиховима приклонили. Погледамо ли песнике
које је одабрала за своје узоре Слободанка Луковић, пред
нама ће се наћи њена, сасвим субјективна, антологија нашег
и светског песништва. Својевремено је Коља Мићевић, најбољи
наш,
уз
Драгана Мраовића, преводилац Дантеа, сачинио
анталогију песника из Комедије, насловивши је Заљубљено
море. Могла би се – да су времена за књигу срећнија него
што јесу – направити и антологија песника са којима
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је лирски дијалог успоставила песникиња о којој пишмо
и она би садржала песме из којих су цитирани катрени који
су били језгро њених глоса. Та књига би донела читав сплет
знаменитих песама којима се често враћамо и које, једном
прочитане, не заборављамо никад. Поред Тина Ујевића, у њој би
били и: Вилијам Шекспир (други циклус је лирски одазив на
његове
стихове),
Бранко Миљковић
(четврти циклус),
Стеван Раичковић
(шести циклус),
као и два грозда
песника чијим се стиховима глосе граде и „затварају“ у
петом и последњем циклусу: Шарл Бодлер, Хорхе Луис Борхес,
Борис Пастернак, Александар Блок, Ана Ахматова, Јован Дучић,
Ђура Јакшић, Милош Црњански, Десанка Максимовић, Паун
Петронијевић, Слободан Ракитић, Весна Парун, Борислав
Хорват, Милорад Калезић, Марко Стаменковић, Божидар
Шујица, Димитрије Николајевић, Виолета Божовић, Емилија
Живојиновић, Никола Ђуран и Том Вајтс.
Постоји лирско „мачевање“ песника глоса са песницима
који су глосе лирски иницирали. Особен песнички рат и мир.
Промена стиха (од шестерца до четрнаестерца; доминира
једанаестерац;
понекад песникиња
стихове
„укршта“)
условљена је стиховима песама са којима ауторкине глосе
кореспондирају. Најчешћа је укрштена рима, али има и парних
и обгрљених. На делу је искушавање слободе. Песник глоса
добровољно прихвата да се обрете у лирском кавезу и на њему
је да се избори за што је могуће више слободе и поред тога што
се нашао у грађевини чије су темеље поставили други. Он ме
подсећа на чувеног Худинија који, ланцима спутан, мора да их
се ослободи у најкраћем могућем року да би уопште преживео.
У извесном смислу, и песник глоса ставља своју главу на пањ.
Ова захтевна песничка форма тражи максимално умеће да би
се преживело и да би се унутар песништва о(п)стало. Иако је
писање глоса својеврсна игра, то је итекако озбиљна игра, игра
о главу, и само довољно обдарени, и једнако храбри,
песници успевају да се пробију кроз Сциле и Харибде које
су пред њима, њиховом вољом, искрсле.
Уводној песми претходе три цитата преузета од
Рабиндраната Тагоре, Јани Рица и Србе Игњатовића. Уводна
песма, насловљена „Течни катрени“, рефренским стихом Теку
реке – теку речи – дан тече омаж је чувеној надреалистичкој песми
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„Теку реке“ Душана Матића. У њој и сваки други стих сваке
строфе почиње, рефренски, са претраје. Реч катрен налази се и
у насловима читаве серије песама – свих које чине први циклус
збирке „Плетеница“: „Плави катрени“, „Матерински катрени“,
„Расплетени катрени“, „Просејани катрени“, „Катрени из
укрстина“, „Катрени у мени“, „Суморни катрени“ и „Вилински
катрени“.
Рефренски стихови су присутни и у почетним стиховима
строфа у већини песама првог циклуса. У песми „Расплетени
катрени“ јесу у прва два стиха сваке строфе, у трећој, четвртој
и петој строфи „шире се“ и на трећи, да би се у последњој
поново „свели“ на два прва стиха. Особени су рефрени песме
„Просејани катрени“: Прости (Боже) имамо на почецима
прва три стиха прве две строфе, потом у трећем стиху наредне
четири, да би у посљедњој стрфи овај рефрен запремио
почетке посљедња два стиха. У „Суморним катренима“ прва
три стиха првих пет строфа почињу рефренским стиховима
да би у последњем двема они били изостављени у трећем
њиховом стиху.
Понекад налазимо звучност песама налик на ону – али
не загрцнуту и заталасану као код њега - Десимира Благојевића.
Наводимо само један пример са „разлетелим“ б: У бег – у збег,
брлог за човека („Ватре суде од века до века“).
Као и у ранијим песникињиним збиркама, и у овој је
читава прегршт (потенцијалних) неологизама: безнад; бестрах;
ватрисати; домовиште; залут; замота; зараст; засена;
зелендашни; зловатра; зловид; злогнездо; зломора; језикозвон;
Слободија; љуб; мекодушни; мелодирати; миродах; мрз; надвид;
надраст; небошир; недан; ништач; новореч; озар; ојаснити
(се); олујање; осунцити се; пљув; праум; пунодушније; разрод;
раступ; родина; рубодерина; сневовид; стихарник; стихнути;
стихолив;
травоцветни; укрстина (одазов на костићевски
укрштај); харатељ;
харатељство; црнолетни; ширнути;
шуморати. Залут, ндвид, ојаснити , и ширнути се притом и
понављају. Они међу њима који се на један слог своде, грађени
су по моделу који је у својој поезији рабио велики Лаза Костић.
Ту су и антоними (покадшто и онеобичени): светлост
– авет; ватра – вода; небо – земља...
Неке именице исписане су с великим почетним словом
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те је тако скренута пажња на њихову поетичку, тематску и
симболичку важност.
У збирци су и прикривени цитати. На пример, Ти међутим,
преузето из Ламента над Београдом Милоша Црњанског
откривамо у песми „Опсене“, Први пут изговорих: Сербиа из
поеме Сербиа истог псника у песми Луковићеве „Момче из
Сербие“, а Недремано око из Ногове лирике у „Птици над дном“.
Придеви који се находе уз именицу катрен у насловима
песама веома често су праве синестезије. Постоји несумњиво
свечулност певаног у поезији о којој размишљамо. Све што је
око ње, песникиња доживљава читавим телом те брише разлике
које су иначе карактеристичне за сензације које добијамо уз
помоћ наших чула појединачно.
Издвајамо метафоричке, симболике пуне, синтагме:
мекотну душу („Плави катрени“); душом меком („Црвени
звончићи“); невидљиви додири (наслов песме и циклуса); зуј
небеса („Спајање сфера“); унутрашње сунце („Божји вртлари“);
гранамо небо („Време не застаје“); душу тесну („Ерида“);
светлост душе („Бдети с Борхесом“); ојасним рој мисли („Црвни
звончићи“); душа светлост („Паун умире певајући“); Душу
Земље („Волим“); грудима кревета („Песма здравог духа“);
светлосна Душо („Два гласа“). Сасвим је јасан сигнал који нам
оне упућују. Поред светлости и неба, и много више од њих,
душа је основна реч-тема Певања у два гласа.
Готово све песничке слике доносе и неку поетичку
„поруку“, разоткривају песникињин лирски наум, подастиру
пред нама поетику глосе и особену варијанту исте којом се
песникиња служи: Идем куд и Љубав: у центар светла
(„Плави катрени“); Све верујући у Чудо бескраја / У звучне
низове из трајног срока (Исто); Прибирају ритмове за складове
(„Расплетени катрени“); Тад из бивства прсне песма зрела
(Исто); Тад сине катрен – тај немир најпречи / Сличан
сунцу кад отвара светове (Исто); Не може живот без небеске
везе / Пати без Лепоте као без сна („Катрени из укрстина“);
Стрепим за Земљу кад јој Душа вене („Катрени у мени“);
обгрли ме дивот Муза („Вилински Катрени“); Да ли то ти
знаш мисао скризу / Да ли то ти спушташ нове речи (Исто);
Можда нас Време за будућност спрема / Док Зло размењује
сумрачне снове? („Спајање сфера“); Али преплет певања
199

чудом крене / Или пре краја или из бескраја, / Састави
се ток знања кроз размене (Исто); Поезијо, Вишњом мером
саздана („Ако умеш“); Шкрипи лира са збиљом подударна
(Исто); У виши ред дигни стих да уздиже ( Исто); Из корена
– реч уме да извири / А душа у песму да се претвара („Увек
ружа“); Лепа Јелена није лепа свима (Исто); Ојасним пев –
пустим га да просине: / Из нежности – из бола – из навира („И
ја `свој удес проклињем`“); Вуку домислице: о. Грешност
ли је, / Грешност ли је – туђи пев досневати? („Бог је тих“);
Ја користим везу неба и цвета („Веза“); Мешају се слике
нове и познате („Причао ми Тин“); Лакше се пева из срца
Истине („Граду дајем пев“); А многе су песме расле из рана
(„Сретења“); Чист кристал песми поверити („Као јато“); Плод
са зреле мисли – бере се (Исто); Стамни очи за чист вид
народа („1921 – 2010„); Ново небо дане затамнило (Исто);
Ја – криловита – пркосим оковима („Пламтеће гнездо“); Та
небеска ружа – сунце са зракама (Исто); Каткад писац не
зна што читач зна, / Каткад читач не зна што писац зна („Два
гласа“).
Стиже се и до гномског : Знати да само слаби
неког тлаче („Матерински катрени“) или Знам да човек, ближи
Смрти, више зна („Веза“).
Присутна је јасност певаног. Глоса не допушта
херметичности да се у стихове угнезди. Песникиња је заодева,
уздајући се у светлост љубави и песничко сабратство, у благост,
мекоћу певаног.
Срба Игњатовић, у поговору збирке насловљеном
„На страни вишег реда“, пише о „антрополошком аспекту“,
односно „етичком импулсу“ ове поезије. Они су управо оно
што је издваја и чини сасвим препознатљивом у савременом
српском песништву.
Душан СТОЈКОВИЋ
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МЕЛАНИЈИН СВИЈЕТ СЛОВА
(Владислава Војновић, Аврам, Богдан, воду газе, роман за децу
по азбучном реду, „Службени гласник“, Београд 2016)
ладислава Војновић, писац, редитељ и сценарист,
рођена је у Белој Цркви 1965. године. Kњижевној
јавности позната је као писац али и као драматург и сценарист.
Пише пјесме и романе. Објавила је: Женске јуначке песме (2002),
Ловац на гриње (2007), ПееСмеМе (2010) и романе: Принц од
папира (2007), Лењинова десница ( 2010), Козје уши (2013), Аврам,
Богдан,воду газе (2016). По романима Козје уши и Принц од папира
снимљени су филмови за дјецу. Живи у Земуну.
Романи Владиславе Војновић намијењени су млађим
читаоцима, међутим, надилазе ту намјену. Добитник је више
књижевних награда. Романи Принц од папира и Аврам, Богдан,
воду газе добитници су награде Змајевих дечјих игара за најбољу
књигу за младе; Принц од папира (2008), а Аврам, Богдан, воду газе
(2016). У оба романа свијет је виђен очима дјетета, осмогодишњег
у првом роману, шестогодишњег у другом. Такође, у оба романа
баке су противтежа дјечјем доживљају свијета јер оне својим
искуством и својом несебичном љубављу „придржавају“ ту дјечју
представу и легализују је.
Аврам, Богдан, воду газе, роман је који се бави дјечијом
душом, сусретом дјетета са свијетом одраслих. Занимљиво и вјешто
ауторка покреће нека животна питања као што су одрастање дјеце
без присуства родитеља и васпитање и образовање без уважавања
дјечије перспективе. Азбучним путем од А до Ш, ауторка води
своју малу јунакињу кроз замршен свијет односа између дјеце и
одраслих. Прича је занимљива и узбудљива, али и ненаметљиво
упозорење да се у осјетљиви свијет дјетета мора улазити обазриво.
Главна јунакиња Меланија је радознала шестогодишња дјевојчица
која живи с баком. Оне заједно уче азбуку, сваког дана по једно
слово, а слова се развијају у животне приче и слике њиховог
живота.
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Причу не прича ауторка, прича се развија из међусобних
односа у бакиној кући. Бака и унука су главни актери приче, али
је позорница много шира. Пријатељи, комшије, бакини абоненти
(„кува им и тако зарађује плату“), шаролико друштво које сваки
дан долази на ручак или на дружење. Меланија има своју представу
о сваком од њих. „Католички попа срче супу“, осмогодишњи
комшија Шаца „ је прилично глуп“, њена другарица Дуња „сецка
сличице или ниже неке перлице да би постала паметна“. Ту су
и: „наш попа“, сликар, Соц, комшије, бакин загонетни пријатељ
деда Брана, Соцова мајка, зубарка тета Љиља, комшије, комшијска
дјеца, пас Тајна и други. Мама се јавља само са скајпа јер она
у Италији студира сликарство и с баком се не слаже, па се зато
„скајп често квари“. Постоји и тетка, негдје на броду, а ни њена
путешествија бака не одобрава. Соц. (социјални радник са великим
ц) је позитивни лик Меланијиног осјећајног свијета, зато је за њу
Соц његово право име, иако га његова мајка зове Васа. Сви, по
мало, учествују у савладавању слова.
Слова су у дјетињој машти живе слике, понекад сасвим
смислене и акустичне, а понекад не сасвим логичне. Меланија
размишља о слову ђ овако: „Ђерам је дугачка мотка са конопцем за
спуштање канте у бунар. И тако, на ђ су стварно све нека чуда“, што
је за Меланију сасвим логично, али је нелогично што „католички
попа каже да су перлице и ђинђуве симиними. Шалим се, нису
симиними, него синоними. Али било би лепше да су симиними“.
Меланија не разумије такву логику одраслих, али однекуд зна да
се и то мора прихватити.
Дјевојчица, из неких (бакиних), разлога не похађа
предшколско образовање и бака узима себи задатак да је научи
слова, то јест да је научи све што би требало да зна прије поласка
у праву школу. Меланија је као и сва дјеца радознала, али је и
својеглава, и њена интелигенција не дозвољава да јој се слова
једноставно наметну без њеног осјећајног и логичког закључка:
„Љ је, као што сам већ и знала, оно слово које није само нервозно
као Л да лупка једном ногом, него му је и друга нога отечена или
можда чак и у гипсу“. О сваком слову размишља на свој начин, и не
одступа од своје перспективе. Њена перспектива, иако измаштана,
тешко се може одбацити педагошким разлозима јер није ни
неприступачна ни нетачна. Посебан начин на који бака и унука
уче слова води их и до других сазнања: „Гледај да увек уживаш у
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ономе што имаш, а не да патиш за оним што немаш“, успијева бака
да удјене у своју педагогију и своје провјерено животно искуство.
Ауторка вјешто препушта својим јунакињама да изразе
њене ставове о животу и људима, васпитавању и подучавању дјеце,
да ненаметљиво сугерише будност према свему што формира
идентитет дјетета. Азбука није само низ ћириличних слова већ
и занимљива сликовна позорница свакојаких прича. Старији
читаоци, ваљда, знају пјесму по којој се лакше учила азбука и
ауторка нас преко Меланије на то подсјећа. „Аврам, Богдан, воду
газе добри ђаци. Ева жена зими и једе колаче. Луди људи, Марко,
Никола, Његош овог пролећа сретоше Тићу Ћирића у фијакеру
хтедоше џаба шетати“. Има и друга, шаљивија: „Ајде, брате
Видоје, гледај доле ђаволе, ено жене змајеве испод јеле криваје,
луди људи мислили нашу њиву орати, Петар рече Спасоју тражи
ћерку убаву, фину храну цареву, чисти џаду широку“. Чини се
да, ко је једном тако научио азбуку, није могао ни у овом нашем
несрећном и дугом ниподаштавању ћирилице „изгубити“ ни једно
њено слово. У нереченом, јасно се открива ауторкин став ко треба
да чува ћирилицу. Сви којима је азбука и ћирилица заштитни знак
идентитета. Кад, на примјер, католички попа збуни Меланију
абецедом, па умјесто У каже да је то ипсилон, бака је на свом
сигурном терену и не дозвољава да јој он збуњују унуку, али се и
не љуте једно на друго јер су добронамјерни и добри пријатељи, и
сваком своје.
Однос између баке и унуке открива и ширу позадину
породичних и међуљудских односа. Учењем слова на Меланијин
начин све препреке постају видљиве и премостиве, сви неспоразуми
рјешиви. Слово А су мердевине из профила, „чује се мува како
лети Зззззз. То је слово слично оном В само што нема ружну
праву црту“. Меланија ће, као што рјешава све словне загонетке,
ријешти и друге, животне загонетке, све по реду; Тајну ће добити
по цијену да јој зубарка извади два зуба, а присуство маме и тетке
издејствоваће својом интерпретацијом бакиних неопрезних и
двосмислених израза.
Пријатељство и љубав, социјализација дјеце и безболан
улазак у свијет одраслих, као и у свијет знања, васпитавање по
мјери конкретног дјетета чине ову књигу хуманом и потребном
сваком дому, родитељима и широј породици. Зато ова књига, само
условно јесте књига за младе, а она је, стварно, литература за
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одрасле читаоце и „уџбеник“, за младе родитеље.
Роман Аврам, Богдан, воду газе је питко штиво које се чита
лако јер му је реченица једноставна и логична. Ауторка осјећа
све нијансе језика, осјећа његово богатство, вјешто уводи и неке
заборављене ријечи које налазе своје мјесто. Ликови су стварни и
увјерљиви. Ауторка се лако спушта у дјетињи свијет размишљања,
али не пада у патетику јер јој је близак начин дјетињег размишљања
и сензибилитет њене мале јунакиње. Зато су и дијалози у функцији
динамичности радње и грађења упечатљивих ликова.
Илустрације су још један квалитет ове књиге. Књигу је
илустровао Лука Тилингер, а издавач „Службени гласник“ је
књигу коректно опремио. По мом мишљењу, роман Аврам, Богдан,
воду газе је књига која свим узрастима читалаца може пружити
квалитетно литерарно, занимљиво и корисно штиво.
Душанка НОВАКОВИЋ
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КЊИГА КАО ОПОРУКА
(Предраг Николић (1966 - 2016), Удружење за заштиту ћирилице,
Ниви Сад 2016)
рајем 2016. године изашла је из штампе књига
посветница доктору Предрагу Николићу. Рукопис за
ову публикацију приредила је Мара Николић са групом поштовалаца
др Предрага Николића и његовог дјела за релативно кратког
живота и рада у медицинској (фармацеутској) струци и ангажману
у рационалном схватању и разумијевању геополитичког положаја
и интереса српског и осталих народа на Балкану и у свијету.
Књига Предраг Николић (1966-2016) има три цјелине: У
сјећању, Опроруке и Дани и године. „Много је мртвих међу живима
и много живих међу мртвима“ – говорио је свети владика Николај
Велимировић. Доктор Предраг Николић јесте један од оних људи
који и послије упокоjења остају међу живима. Садржаји у овој
књизи управо свједоче о томе: о праведној борби српског народа
да остане свој на своме; о порукама, односно опорукама које је
Предраг Николић упућивао (и оставио) своме роду српском,
преко штампаних и електронских медија и личног ангажовања у
Отаџбинском рату и у поратним годинама.
Први дио ове књиге У сјећању почиње објавом вијести:
„Послије јуначке борбе са тешком болешћу, др Предраг Николић
је преминуо јуче (22. јануара 2016) увече у Бијељини, у 50. години.
Кратко је живео, али је много учинио за своју нацију. Рођен је
1966. у Тузли, у породици просвјетних радника, у којој је васпитан
у духу оданости Српству.“ Ту је и текст Опроштајни говор,
новинара, публицисте Драгомира Анђелковића, затим многобројне
читуље, телеграми и писма саучешћа породици доктора Предрага
Николића; текст Душана Пророковића Човек који је стварао
Српску или успомена на Предрага Николића, објављен у „Правди“.
На крају овога дијела књиге Антоније Ковачевић пише о свесрдном
ангажовању доктора Предрага Николића у „Лекализацији Србије“
и то поткрепљује фотографијама са јавних трибина одржаних у
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Србији.
У другом дијелу књиге су Опоруке доктора Предрага
Николића. Заправо, то су текстови у реномираним часописима и
новинама (Права, Печат, Прес, сајт Видовдан, јавни наступи у ТВ
емисијама и на трибинама…). Све је садржано у одредници Тако
је говорио Предраг Николић. А говорио је да: Срби нису могли
да буду до краја поражени силом и када је наш народ притисла
највећа могућа сила. Страшно смо патили али смо створили
Републику Српску…; Народ није за улазак у НАТО (интервју
Драгомира Анђелковића са Предрагом Николићем); Девети
јануар није тек неки празник; Како сачувати аутономност Српске?;
Референдум прекретница (референдум за Републику Српску
представља исказивање воље да се спријечи стварање тоталитарног
друштва…); Подјела Космета (свако стављање у исти контекст РС
и Косова штети цјелини српских националних интереса); Церићев
џихад је у служби Америке, и треба га схватити као политичи
авантуризам, као само још једну коцкицу у мозаику континуиране
англосаксонске агресије на српски народ у цјелини… У сваком
свом оглашавању у штампаним и електронским медијима или у
усменим јавним наступима, Предраг Николић је био коректан и
одмјерен, веома одговоран за јавну ријеч. Из његове личности и
дјела зрачио је пацифизам (миротворство, иступ против рата и
пропагирање рјешавања спорова мирним путем, али не на штету
било којег народа па ни српског).
Трећи дио ове књиге посветнице Предрагу Николићу, Дани
и године, јесте документарна грађа (албум у слици и ријечи) од
прадједовске куће до сопственог дома и породице, о одрастању,
школовању, дружењу са пријатељима, путовањима по свијету, о
посјетама свјетским метрополама, и о свему другом што човјека
чини човјеком и живот животом.
Мада је књига Предраг Николић (1966 - 2016) својеврсна
монографија посвећена часном човјеку, дјелимично и породици у
којој је одрастао и живио, она има и универзалну вриједност јер
својим сарджајем, обиљежава тешко вријеме за народе на Болкану,
прије свих за српски народ. Зато је и препоручујемо читаоцима.
Борислав ГАВРИЋ
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МИСАОНОСТ ПРИЧЕ И ПРИЧАЊА ЗЕМАЉСКИМ
СЕЛИШТЕМ
(Момчило Голијанин, Селишта, “Бесједа”, Бања Лука 2016)
огатством лексике српског језика, импресивним
оживљавањем колорита народног говора из
херцеговачког сеоског амбијента, Момчило Голијанин у новој
књизи „Селишта“ у тридест и девет прича продубљује тематско
опсервирање о смислу борбе за опстанак, о љепоти причања
и приче као есенције живота. Од насловне лексеме „Селишта”
тематски кругови мисаоно гранају развијањем мотива о разним
аспектима постојања кроз претежно краће наративне форме, које
су упечатљив Голијанинов стилски манир, познат из књиге
„Кратке приче“.
Универзалне поруке са слике свијета умјетничке
стварности, дубине емотивно-мисаоног садржаја у структури приче
кратке форме, Голијанин остварује, прије свега, избором језичких
знакова. Функционална симболично-метафорична значења
богате лексике профилишу ликове и сажетој фабули проширују
мисаона поља. Јасна синтаска у нарацији развија хармонију ритма,
богатство порука. Поруке гранају из синхронизованих значења
реченичних исказа, који асоцирају на народне изреке. Егзамплар
је реченица, поента из портретисања лика: “Ама ни жуч јој
није горка“. Тон исказа звучи у значењима сложених порука,
асоцираних из разних ситуација у савладавању мукотрпног
живота. Ритам изреке из живог народног говора сугерише значења
у карактеру лика. Психо слика жене из конкретне сеоске средине
дочарана је сажетим
језичким знацима у реченичном исказу.
Насликан је карактер епско-лирског лика жене, која добротом,
праштањем, разумијевањем, свељубављу превазилази све тешкоће
у патријархалној сеоској породици. (Данилов брк, стр. 7).
Даровито пословично
приповиједање о животу из
конкретног сеоског херцеговачког завичаја, богатство естетскокатарзичних сензација пружа посебне доживљаје радозналим
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читаоцима, са било којег земаљског Селишта, на било коме
језику. Отвара видике са јединствене слике свијета умјетничке
стварности на треперавим границама фантастике и стварности из
шале и трагике. Наратор наглашава да се човјек у причи и причању
препознаје, провјеравајући лични и колективни идентитет.
Упознаје себе кроз другог и другачијег, ријеч уз ријеч чаролијом
може да отвори закована врата. У причи се провјера речено,
догођено, недогођено, заваравајући страх, стрепњу на неизвјесном
путу на којем се догоди да уједе отровница змија у самоодбрани,
као становник у општој природи. Од рођења до смрти, прича
штити од неизбројивих сила зла које потичу из људске природе,
од међусобних братских сукоба, пријетњи од халапљивости и
зависти братског рода, кроз историјско у садашњем времену.
Књига „Селишта“ лијепим начином истиче значај приче,
која траје као есенцијални облик живота. Кроз нарацију ријеч
показује црне и свијетле стране људског лица, открива вриједности,
смисао постојања кроз шалу, збиљу, у трагедији на јави и сну. У
причи се кристалишу вриједности људског постојања на примјеру
специфично мукотрпног херецеговачког сеоског амбијента. На
трагу моралних библијских постулата, пламен приче истрајава кроз
вијекове ропства, кроз ослобађање од стега насиља, у развијању
комуникације племенитости. Кроз причање, сеоска херецговачка
средина његује вриједности човјекољубља, чувајући посебности
властитог каменог огњишта, поштује другачије и друго. Аутор
искуствено мотивисан у снажној идентификацији са завичајним
хабитусом, ствара импресивну причу, као дио универзалног
епског народног бића. Увјерљиво, пословичним дискурсом, по
унутрашњем стваралачком императиву афирмише традиционалне
вриједности насупрот пороцима, појавама дехуманизације новијег
доба, пријетњама пламену племенитости. Аутор идилично боји
сеоски дом из дугих зимских ноћи, кад тече прича из дубина
земаљских и небеских, освјежавајући, умивајући лица уз пламен
од ријечи. Чељад се окупља око пламена на огњишту приче из
историје, из сјећања, које је као сам живот и не допушта
заборављање породичних, народних и јунака из других народа.
Експресивни су портрети - симболи традиционалних вриједности,
љепоте, доброте, истине насупрот зла у халапљивости, зависти,
лажи, братоубиству, издаји у роду и нероду. Увијек, неко, неуморно
наставља или започиње причу, која кријепи жедне и гладне, кроз
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шалу, комедију, и у трагедији. Ликови су духовно богати насупрот
сиромаштву на посној земаљској стопи. Чести су сањари, као из
бајковите приче дјечак, којег рибица дарује обећањем да ће увијек
живјети као сањар.
Мисаоним токовима кроз нарацију нити се дотичу,
наглашавајући да је живот сачињен од одлазака и долазака. Као по
жељама сањара недодирљиве мисаоне нити из сна и јаве спајају
облике из прича разних мотива у јединствену структуру књиге
„Селишта“. Мисаоност продубљују и повезују почеци и завршеци
у форми зазивања, одазивања, монолога, дијалога, као у поентама
из низа од тридест и девет насловљених прича. Различите мотиве
прожимају и спајају хуманистичке поруке. Егзистирају, на примејр,
у тежњи да се упозна, сусретне љепота племните природе
људског бића, као из вишезначног дијалога са почетка једне
приче: “Јеси ли кад свраћао код Новке? - Које Новке? - Ђе је то? Како не знаш ђе је“ („Успут забиљежено“, стр. 141). Аутор, почев
од насловне лексеме, ознаке аутентичног топонима из Невесињског
краја, развија тематске кругове о људском усудно-удесном путу.
Значењски слојеви насловне лексеме сугеришу сложену тематику
о узрочно-посљедичном сељењу овоземаљским друмовима, по
сличним топонимима на разним језицима. Племенити лик оца
каже: “Земља, дјецо, мијења господаре... Кажем вам – земља је
ходалица” („Четврто кољено“, стр. 63). Промјене, сеобе узрокују и
халапљиви синови, који као злочинци ископају дом породици, из
које преостали недужни потомак четвртог кољена испашта гријех
предака. Наратор развија увијек актуелну тему о казнама недужних,
о нестанку породица, о пороцима, похлепи, зависти, о сукобима
у породици. Упечатљива је прича о похлепи брата који поткрада
брата, а који, не знајући ко је лопов, наређује убиство и тако
убије брата. („Бегов уљаник“). Сви ликови било са позитивним
или негативним предзнаком универзалним значењима обавезују
на преиспитивање личне, породичне, колективне одговорности у
истинском вагању вриједности кроз борбу добра против зла. У
нијансирању сложене људске природе, аутор афирмише моралне
принципе свељубави, срчаности, храбрости, саосјећајности
са човјеком било које вјере и језика. Тријумфује свељубав
све док траје прича и причање. Примјер узвишене љубави је
материнска пожртвованост у савладавању опасаности како би
спасила болесно дијете у ноћи препуној гладних вукова. („Снага
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материнске љубави“). Симбол љубави је и пас, који се чудесним
нитима везује за човјека („Рекс“), у сложеним облицима борбе
за опстанк, у игри живота против смрти, као из импресивне
приче „Паук“. Кроз нарацију грана рефлескивност о свељубави,
љубави према завичају, ближњем, породици, народу. Могуће је
досезање љепоте љубави у збиљи из приче, упркос животним
тешкоћама. У причи „Легенда о мосту” тријумфује љубав из бола,
смрти, превазилази зидове различитих вјера. Љепота је могућа у
његовању међусобних осјећања љубави из комуникације мушкоженског принципа, који је стожер опстанка живота. У јави кроз
причу и причање изразито духовно богатство и ведрина прати
већину ликова и у старости, као јунакињу која не рачуна године
(„Баба Зорка“). Доброта, племенитост очита је у међусобној
комуникацији професора и студента („Родитељска понуда“), као и
у причама са граница збиље и бајке. Из галерије изнијансираних
ликова, симбола добра и зла, на специфичној посној херцеговачкој
земљи, освајаној од туђих царевина, разних болести, и природних
непогода, издваја се слика страве, упозоравајући на силе зла из
страшне бајке, у причи „Дјечији лакат“.
О борби против поробљивача, о устанцима, о ослобађању,
причају, идентификују се са јунацима, ликови као Љубан, епски
народни пјесник („Љубанова причања“). Прича тјера зле духове из
прошлих и садашњих нељудских поступака у роду и нероду. Тече
и као вид разоноде, здравог смијеха о разним аспектима живота
присутних, те из разних историјских ситуација оживљавају јунаци
кроз борбу са поробљивачима са документовано аутеничних
мјеста. Сусрећу се сви и они који причају и они о којима се прича.
Окупљају се око пламена приче да расвијетле таму из прошлости
ради будућности. Љубаново причање у сагласју са Кочићевим
јунацима, отвара пут за освајање љепоте, слободе у борби против
историјских
ропских ланаца. Илустративне су фреквентне
варијације из нарације “Отпи Љубан мало ракије, па опет настави
о Спасоју...“ (стр. 71), “Ех“, повуче Љубан мало из ракијске чаше“
(стр. 70). “Е, па још ћу вам испричати једну о ђеду Милану и за данас
доста“ (стр. 75), “Љубану никад доста приче“ (стр. 69). Наратор
истиче упорност ликова, који слично Љубану размрсују клупко
животних датости. Често понављају већ испричано, додајући и
понешто ново: „Сједи, морам ти нешто испричати” („Заблуде“,
стр. 137), “Ту се – почео је причу стари Никола – купала вила...“
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(„Утопљеник“, стр. 106). Фрекевентом употребом лексеме „прича“
еманирају поруке слојевитих значења о причи као битном за умијеће
опстанка племенитости, живота уопште. Стога аутор упозорава на
појаве отуђености у савременом животу, кад се људи губе без
идентитета осјећаја ријечи. То је критички апострофирано у причи
„Тучена кртола“, кад из ужурбаности родбина из града не умије да
осјећа љепоту духа сеоске атмосфере. Страна им је ријеч и ко зна
који пут изговарано: “Ајде, ђеде, причај ми како је оно...“ („Сердров
ливор”, стр. 89), или „Ама, ево, брате, испричаћу“ („Тројка са клупе
у парку”, стр. 113), или „Причали су за ђеда Милована да је седам
година био у аустријској војсци“ („Ђед Милован“ стр. 107), или
„Причу о његовој храбрости, о његовим људским вриједностима
разносили су..., “Тако Ристо сад у себи прича са Хакијом“ („А шта
ћемо с тобом?“, стр 120. и 121). У апсурдној журби, отуђени не
осјећају чаролије приче. Захваљујући причи која преноси, додаје,
надахњује саговорнике и нараторе, тајновито из бајковитих
вирова оживљавају мртви, а рођени гугучу да полете. Прича
има моћ да освјетљава лице човјека, који никад довољно није
упознао ни своје ни од другога. Тамне и свијетле стране огледају
се у блиц фабули, заснованој, углавном, на типичним, аутентичним
ситуацијама и догађајима из стварности. Комбиновањем стилских
поступка у синтакси функционалног пословичног дискурса,
аутор дочарава вриједности сеоског херцеговачког амбијента,
у племенитој борби за живот кроз причу. Причање је колико
разонода толико неопходност, попут воде, корице црног хљеба
и капи ракије мученице, сличног дјеловања као код Кочићевих
јунака. Умјетничким дометом антологијске приче
књиге
„Селишта“ Момчила Голијанина прозори су људској души
жедној изворне мисаоности племените ријечи, и, како је рекао
рецензент Радослав Милошевић, представљају: “драгоцјен прилог
савременој српској прози“. Цјеловито Голијаниново мајсторско
приповиједање мотивише, као сваки језички знак, мисаоност
лика из кратке фабуле, изнова, буди саосјећајност са ријечима
земаљским Селиштем, човјековим.
Ружица КОМАР
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БРИТКОМ, САТИРИЧНОМ РЕЧИ КРОЗ ВРЕМЕ
(Даница Машић, Свако време има своје прво лице, Ауторкино
издање, Нови Сад 2016)
дувек је било, а верујем да ће и бити, да су заљубљеници
у посао и струку успевали да пронађу себе и у другим
областима живота и рада и да у њима још снажније и упечатљивије
оставе видан и неизбрисив траг. Онај, који ће трајати и поколењима
предочавати вредну оставштину предака и снагом речи говорити
о времену њеног настанка, али и о творцима-дародавцима те
оставштине. Онима који су се вођени талентом, знањем и животним
искуством издвојили из круга даровитих, добрих и добронамерних
и посејали бисере ума. Да сјаје поколењима. Да им буду смероказ.
Онај који је поодавно пао и који изнова својеручно постављају они
који се не мире са друштвеним девијацијама, потирањем корена,
традиције и људских и моралних вредности. Који имају чисту
савест, духовну снагу и јако изражену потребу да се свему томе
супротставе. Да се огласе, укажу, позову и поведу на прави пут.
А међу те духовно јаке, свесне и смеле, међу заљубљенике
у човека и човечно, својим не много обимним, али вредним делом
сврстала се и Даница Машић.
Иако је деценијама као просветна радница младима
преносила знања и богато животно искуство, “морала” је да крене
у “трежњење” народа. Зато је и почела да држи друге часове и друге
лекције. Зато се латила пера и његову бритку оштрицу усмерила
против свих друштвених зала и њихових виновника. Против
загађивача друштвеног морала и узгајивача злог и наопаког. Против
силе и неправде. И кочничара хода у боље и човеку примереније.
Не штедећи свој изузетни дар и перо, рано је схватила да
све има своје право лице и не мирећи се са постојећим кренула
да сатиром разобличава збиљу и снажи све који би да је следе.
И убрзо се винула међ’ најзапаженије и најафирмисаније српске
афористичаре. Међ’ оне од којих се бритка реч чека, јер се унапред
зна да она неће изостати и да ће мудро постављеном оштрицом
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сећи шта, где и кад треба. Да неће штедети, али да ће имати меру.
Јер Даница Машић то уме и може. Она то и остварује. Зато је њена
књига сатиричних афоризама “Свако време има своје прво лице”
наишла на изузетан пријем читалаца и познавалаца ове најкраће
прозне форме.
Но, човеку немирног духа и ономе коме смета све што
је “накриво” постављено, то није довољно. Зато се Машићева
окушава и оглашава и епиграмом као књижевним обликом који је
настао у Грчкој и у почетку означавао натписе у прози или стиху
на споменицима, статуама, храмовима и сл, да би касније престао
тако да се исписује, али и да код Римљана постепено добије
својства сатире које је Лесинг јасно дефинисао. Од тада је знано
да епиграм треба да садржи елементе сажетости, језгровитости,
неочекиваности, оштрине и заједљивости, као и да је прожет
морално-дидактичким садржајем како би остварио два основна
задатка: да пробуди читаочеву пажњу и дâ одређени закључак, али
тако да оба буду подједнаке снаге.
Пажљивим ишчитавањем ове књиге немогуће је да
познаваоци књижевног опуса ове ауторке брзо не уоче да су и у
њој до изражаја дошли њен истанчани осећај за животни тренутак,
сатирично искуство и снага ума, те да је, доследно се држећи
одредница епиграма оштрицу свога пера усмерила на дневне и
животне теме и све оно што смета здравом разуму и што нашу и
светску збиљу чини неприродном, неприхватљивом и нехуманом.
Што се коси са моралом и доводи у опасност традиционално и
вредно. Зато и апелује. Зато и опомиње, прозива и дозива. И тражи
да се сви дозовемо памети и замислимо над оним што њој “боде
очи” и тера је да се лати пера. Јер то чини с разлогом и на прави
начин: једноставно и јасно; смело, вешто и снажно. Онако како то
једино и уме. Да има одјека и да стигне до циља. Зато јој треба
веровати и очекивати да ће њени апели допрети до ума оних којима
су упућени, а и схватити да је она остварила свој циљ и потврдила
да је и епиграмом погодила мету и још једном се потврдила као
вешт сатиричар.
И не само то, већ и да је дала огроман допринос људској
популацији самом чињеницом да је написала стотине бритких и
језгровитих епиграма, чиме је превазишла и Рупенову констатацију:
“Човек је доста учинио ако је успео да напише добар епиграм”.
Пеко ЛАЛИЧИЋ
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СЛОВО О РОМАНУ „ЈАУК ГРОБНЕ ТИШИНЕ“
(Аћим Тодоровић, Јаук гробне тишине, „Свет књиге“, Београд
2016)
оман Јаук гробне тишине аутора Аћима Тодоровића
јесте историјска, родољубива и братољубива истина
о трагичној судбини ауторових предака у Првом свјетском рату.
Аћим Тодоровић ликове својих страдалих предака, крв своје крви
износи на свјетлост дана, али и друге који се појављују у описаним
догађајима кроз сентиментално-тужну причу.
“Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да
дође царство твоје, да буде воља твоја…!“ Није случајност што је
аутор роман Јаук гробне тишине започео са “Оче наш“, побожним
разговором са Богом његовог прадједа Нестора, који је носио име
Светог Нестора Солунског, хришћанског светитеља, мученика за
вјеру, и сновиђењем његове животне сапутнице, ауторове прабаке
Стане, која је у сну доживјела четири уједа змије и претсказање
погибије њихова четири сина, њихов животни бродолом. У сваком
бићу, зависно од његове вјере и осјетљивости, постоји та нитводиља, нешто чим ми не управљамо, претсказање радости или
бола.
Предосјећај доласка тешких времена понукао је Нестора
да окупи своју дјецу и исприча им историју и коријене, причу о
јунаштву њиховог претка Тодора који је морао побјећи са огњишта
јер се супротставио турском зулуму и, бојећи се потјере, кренуо
из Добреља пут Романије и настанио се у Жеравицама. Његова
храброст, снага и одлучност су побиједили у борби против злих
турских намјесника.
И сам религиозан, али и романтичар, својим исконским
тананим осјећањима (овдје ћу намјерно да кажем пјесник)
приближио се прецима и њиховим овоземаљским сјенима. Роман
је крцат метафоричним сликама грчевите борбе са болом, тугом,
затим вјечите животне љубавне драме, страдања и погибија, али
је и својеврсна ода слободи, родољубљу узвишености у патњи,
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страху и љубави.
Са пуно њежности и топлине писац успијева да искаже све
преокупације својих ликова: њихове немире, слутње, очај, бол у
временима “кад је смрт загосподарила животом“. Дирљиве сцене
поласка у Велики рат Несторових синова Божа, Петра, Лазара и
Анђелка, који са пјесмом на уснама “Кићено небо звјездама...“
полазе да бране светост крста, затим погибије мајора Косте
Тодоровића који губи живот пјевајући “Боже правде“, храброст
и достојанство мајке Стане, Несторова разборитост и снага да се
достојанствено носи са болом и тугом су судбински печат српског
народа који се, како аутор каже, преноси са кољена на кољено.
Осликавајући несрећну судбину прадједа Нестора и прабаке
Стане, романописац осликава вјечну тему љубави, даје велики
значај постојаности живота у животу, у вјечности вољења. Аутор
свјетлописи чудесну љубав Божа и Мејреме и својим књижевним
умијећем уводи је у сферу митолошке љубави, попут Ромеа и
Јулије, попут Тристана и Изолде. Својим свевидом улази у кутак
свемира заљубљене Мејреме која је расточених груди и залеђених
суза остала да чека онога који доћи неће. Заљубљена у мит о вјечној
срећи и јединој љубави, Мејрема се свјесно препушта своме болу,
јер права љубав, по правилу, муком мучи и снажно боли.
Израженом лирском симболиком писац романа говори
о ћутњи и душевном болу, о љубави као побједи духовног над
тјелесним: „Носила је терет свога бола, своје муке, туговала,
болом боловала.
Остала је сама. Када је нада умрла, престала је да
разговара са људима, ишчезао јој је осмијех са усана“.
Љубав је магично стање које доводи до узвишености духа
у исконској љепоти раја, али умије и да боли, да боли толико да
у вјечном и добровољном одласку заљубљени проналазе спас.
Самоубиство из љубави и одрицање од сопственог живота постаје
једини могући избор! Бог јесте љубав и сама Мејрема каже „Алах
је исток и запад, куда се год окренете, тамо је Алахова страна!“
Снагом пјесничког умијећа, срцем оловке, са много љепоте и
чулности Тодоровић описује Мејремин одлазак у смрт. На свој
посебно сензибилан начин он описом једне трагичне љубави слави
то узвишено осјећање и каже: „У овим пасивним крајевима љубав
је једина сласт дарована од Бога“!
И мајка Стана у свом нарицању за јединицом Мартом жали
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своју кћерку као цвијет процвјетао и незамирисао. Поред трагедије
и вјечног бола, она посебно жали што њена Марта није осјетила
љубав, сан сваке дјевојке који њена кћерка није одсањала.
Надахнути писац је желио да каже да су љубав и брак
смисао живота. Тако Нестор у свом животном болу и мраку
допушта себи капљицу рајске сласти, баршунастим гласом тјеши
своју сапутницу у болу: „Е..., Стано, Стано!“ Он се присјећа
својих сокова младости из којих му је љубав подарила, а зла судбина
однијела силне и часне потомке, четири сина и кћерку јединицу.
Ликови романа “Јаук гробне тишине“ су оличење људске патње,
женске љепоте и мушке снаге.
Судбина ауторових предака је судбина српског народа који
је увијек спреман да се бори за слободу, без обзира на жртве које
мора да поднесе.
Уз снажну и изражајну метафору, романописац, али и
хроничар свог времена и свог завичаја, са жаром користи и друга
стилска средства како би онострани свијет ородио са живим. На
тај начин читаоца уводи у сцене страдања својих предака, трепете
њихових душа, нечујне сахране, молитве за покој и спасење те даје
митске особине својим ликовима, мјестима и догађајима који их
прате. Цитираћу одломке из романа који то поткрепљују:
„Непрестано, десетак дана и ноћи рањена Јавор планина је јечала
и болом боловала .“ (...)
„Мјесец се стидио као грешник, подизао изнад кањона
Дрине и у свој ореол упијао сву несрећу овог краја.“ (...)
“Нестор Тодоровић није осјећао ни страх ни стрепњу, није
се плашио ни гласова, ни јаука, није се плашио оних који су погинули,
а за које се причало да их сусрећу задоцњели путници у пољима,
на путевима, раскршћима и превојима. Излазио би ноћу испред
своје куће када се његова чељад смире сном, на руб Жеравићког
брада и сједао на ивици крша и дуго, дуго ослушкивао кроз ноћ.
Очима је листао непознато. Мисли су му досезале иза планина,
иза бескрајних врлети, дугачких пољана и широких ријека. (...) Био
је залутали ждрал у магли, изгубљен у простору бескрајне небеске
ширине. Нестала су му крила, поломила под ударом громова у
вртлогу ратне олује. Јездио је осакаћен, рањен, жалосног срца и
распукле душе, али одлучан. Није се плашио ни мрака ни утвара,
ни сјени умрлих. Желио је да чује гласове своје дјеце, да га сретну,
макар у ноћи, на путевима, друмовима, раскрсницама и превојима.
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Својим изгледом и појавом наличио је библијском пророку.”
Аутор Аћим Тодоровић је на један посебан начин,
доступношћу своје лирике, приближио се свиленкастом нити и
ушао у памучност душе сваког разумног човјека који жели само
добро и себи и другима и на тај начин дао дар Божијој милости.
Својом љубављу удахнуо је истинитост и блискост душама, ту
свету спону која спаја жива бића и у временима страдања.
Живот и смрт се налазе на затвореној линији круга. Из
земаљске утробе ничу нови изданци: расту, цвјетају, и опет падају.
Из мајчине утробе се, такође, рађа живот, живи и поново враћа у
прах, у утробу земље. Све је сјеме Божије! Све је смртно, а опет
све бесмртно! Доказ непрестаног обнављања циклуса живота је и
сан Станин који је спаја светоживотним емоцијама са „Библијским
човјеком“, који јој личи на Светог Николу и који јој теолошки
појашњава суштину живота:
„Из кошмара и крви просуте, из све муке и страшног усуда,
дигле су те нејаке ручице слабих соколића. Птићима ће да порасту
крила и биће ти утјеха у болу, нова радост, понос од заклетве. Из
пепела васкрснуће живот, ваша ће се кућа оснажити.
А смрти смо довијека дужни“!
Роман „Јаук гробне тишине“ је својеврсна лекција из
историје која је, на жалост, била запретена заборавом или нехатом
предавача који су требали да изнесу на свјетлост дана овакве
необориве доказе истине, осјећајности, традицје и родољубља, и да
укажу на оне дијелове и фрагменте који су носиоци плодоносних
обнављања живота, а који су, како рекох, у принципу мало или
нимало поменути.
Нестајање и погибија „женске љубави“ јесте трагика свих
друштава, па и овога данас, што показују и историјске чињенице.
Мало је речено о томе страдалништву љубавних осјећања жене:
мајке, сестре, супруге, кћерке, када губе сина, оца, мужа, брата,
вјереника,... а то јесте постојаност на којој се заснивају опстанак и
репродукција народа.
Упркос својој животној трагедији, Нестор и Стана, оличење
храбрих и достојанствених људи које краси исконско осјећање
хришћанства, узвишено материнство, родољубивост и вјера,
оставише траг људског постојања. Један од трагова је и праунук
Аћим (Библијско име; води поријекло из старохебрејског “уехоуаqим” у значењу “Бог је поставио, Бог је утврдио, Бог подиже;
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Библијско је име оца Марије Богородице) који је у својој животној
узвишености, побожној преданости, уз Божији благослов, својим
животним ткачким чунком, “златним пером“, своје претке смјестио
у вјечност. У дубоком увјерењу да испуњава своју свету дужност
према роду и отаџбини. “На почетку бјеше Божија ријеч, и поста
Божија воља и Божији закон на свијету“- стоји у Новом завјету.
Роман Јаук гробне тишине је ауторов величанствени
споменик славним прецима који су своје животе уградили у
вијекове, али и аманет будућим нараштајима, борба за истину
српског народа, историјска читанка његовим директним
потомцима, опомена да су породични коријени, стабло и плодови
највеће богатство на коме се заснива људска цивилизација.
Здравка БАБИЋ
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AFORIZMI

Ненад ЋОРИЛИЋ

АФОРИЗМИ

N

аш Титаник је чудо технике. У стању је да потоне
неограничен број пута.
***
Откако је фабрика приватизована сви радимо пуном паром, али се
само газда опарио.
***
Од једног пријатеља сам попио виски, од другог лозу, а од жене
шамар.
***
Ја сам спортски тип. Кад год наши дају гол, скочим из фотеље.
***
Кад год заспим у фотељи, сањам да сам на функцији.
***
Осуђени је пуцао у пресуду, тако да је то сад само мртво слово на
папиру.
***
Због природе посла, много се дружим са политичарима. Шта све
човек мора да поднесе да би био шеф мафије!
***
Неће бити ништа од реконструкције владе. Поскупео грађевински
материјал!
***
Влада је одлучила да легализује геј бракове. Требаће им због
будуће коалиције.
***
Посветили су се борби против сиромаштва. Отимају шта стигну!
***
Зашто су Срби голи и боси? Зато што не дају на себе.
***
Слепци једни, погледајте докле сте нас довели!
***
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У нашем здравству нема корупције. То су приче болесних људи!
***
Дављеницима који су остали на дну реке, више среће желимо у
следећем извлачењу.
***
Боже, помози нам! Више ни у шта не верујемо.
***
Извештај о владиним успесима је непотпун. Недостају увод,
разрада и закључак.
***
У потрази за мирним решењем, преговарачи су отишли исувише
далеко. Противничкој страни на пушкомет.
***
Жена ми је признала да има једну ману. Мене.
***
Наш вођа нема ману. То је доказ да и њему нешто фали.
***
Дајте му да буде доживотни председник. Умро би од среће!
***
...А о штетности дувана говорићемо касније, након пуш паузе.
***
Наш центарфор је играч века. Погађа једном у сто година.
***
Остварио сам своје снове. Од тада не спавам.
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Војин ТРИВУНОВИЋ

АФОРИЗМИ
***

I

мају среће, јер ми је афоризам кратак да их дохватим.

***
Вођа је држао прст на окидачу, а ми смо окидали.
***
Издали су нацију! Гдје су паре од кирије?!
***
Џаба сте ми пунили главу. Туђа памет ми није помогла.
***
Имала га је у шаци, али хтјела је да га има и на руци.
***
Мртви смо озбиљни. Шалу на страну.
***
Народ све више сврби, а не зна гдје да се (о)чеше.
***
Пукли смо. И учитељица живота је постала технолошки вишак.
***
Лопов је обећао да ће све што је украо - повратити.
А ми ћемо, опет, све прогутати.
***
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Можда је зима најправеднија. Сви живимо у минусу.
***
Свијет је бољи за још једну будалу.
Придружио сам им се.
***
Афоризам је као грип, преболиш га на ногама, или га одлежиш.
***
Све нас је стигло, али још бјежимо.
***
На посљедњој линији обмане залегли полтрони. Спавају на
бранику отаџбине.
***
Кад сам схватио да се треба повијати онако како вјетар дува,
било је касно. Вјетар је већ био поваљао све око мене.
***
Наши судови немају дно, али над сваким има поклопац.
***
Игра је увијек иста, само се коловође пресвлаче.
***
И кад је празан, босански лонац кипи.
***
Није он луд. Ми за њим лудујемо.
***
Човјек покуша с времена на вријеме да подигне
главу и сваки пут удари главом о плафон.
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Стево БЗДИЛИК

АФОРИЗМИ

N

екад рингишпил,
а сад ринг и шпил.
***
Ми не можемо пропасти.
Већ смо на дну.
***
Изгубљенима у времену
не помаже компас.
***
Кад сам дочекао својих пет минута,
сат је стао.
***
Причаће ко буде ћутао.
***
Најбоље видиш
кад се постидиш.
***
Уместо до победе,
стигосмо у по беде.
***
Док неки живе у изобиљу,
многи су нашли спас - у биљу.
***
Ген и ја
не глумимо генија.
***
Кажу стари: Стисни зубе!
Ма не кажу, већ трубе!
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HRONIKA KULTURNIH DE[AVAWA U BIJEQINI

ХРОНИКА КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У БИЈЕЉИНИ
(ОКТОБАР 2016 - МАРТ 2017)
ОКТОБАР
узеј Семберије представио је бијељинској публици
занимљиву изложбу: Јевреји у Бијељини - фрагменти
из прошлости. Изложба је трајала од 22. 9. до 22. 10. Ауторка
изложбе је Тања Лазић, кустос Музеја Семберије.
5. и 10. октобра: Центар за културу „Семберија“ организовао је
двије гостујуће позоришне представе за дјецу.
6. октобра: организована је продајна изложба креативних радова
васпитача и дјеце Вртића „Чика Јова Змај“ у оквиру Међународне
недеље дјетета под слоганом „Породица на првом мјесту“.

M

НОВЕМБАР
4. до 8. новембра: 23. „Вишњићеви дани“, културна
манифестација посвећена лику и дјелу великог српског пјесника
и гуслара Филипа Вишњића. Манифестацију организује Град
Бијељина. Аутор пројекта је СПКД „Просвјета“ - Градски одбор
Бијељина који и реализује пројекат у сарадњи са установама
и удружењима културе. Програмски садржаји се реализују у
просторима културних установа Бијељине, Трнови, Манастиру
Тавна и у Међашима.
Програм манифестације
4. новембра: Ретроспективна изложба академског сликара
Ненада Тодоровића (Галерија центра за културу „Семберија“);
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА (велика сала Центра за културу).
5. новембра: Такмичење рецитатора и бесједника
(категорија основне школе, категорија средње школе) и бесједници:
основци, средњошколци и студенти. Такмичење је одржано у
Галерији Центра за културу;
Представљен 43. и 44. броја часописа „Српска вила“.
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Часопис су представили чланови редакције: проф. др Цвијетин
Ристановић, главни и одговорни уредник, проф. др Јелина
Ђурковић, мр Љиљана Лукић и Борислав Гаврић (Галерија Центра
за културу).
6. новембра: Клавирски концерт Александре Радосављевић.
7. новембра: поетски програми у Трнови, Тавни и
Међашима;
7. новембра: Музеј Семберије поставио је изложбу која је
саставни дио програма „Вишњићевих дана“: „Венчани и свадбени
обичаји у ваљевском крају“. Изложба је отворена 7. новембра и
трајала је до 9. децембра. Аутор изложбе је Гордана Пајић, кустос
Народног музеја Ваљево;
7. новембра: У Народној библиотеци „Филип Вишњић“
представљен је нови роман Љиљане Лукић: „Трагање за оцем“ који
је дио циклуса романа чија је радња постављена у средњи вијек
сјевероисточне Босне. У представљању романа учествовали су:
Ранко Рисојевић, рецензент, Душанка Новаковић, Јован Цвјетковић
и ауторка Љиљана Лукић.
8. новембра: У Народној библиотеци „Филип Вишњић“
додијељене су награде побједницима на конкурсима и такмичењима;
8. новембра: проф. др Мило Ломпар, шеф катедре за
српску књижевност Филолошког факултета у Београду, одржао
је предавање: Могућност и неопходност интегралистичке српске
културне политике (Галерија Центра за културу “Семберија”);
8. новембар, СКУД „ Семберија“ извео је завршни концерт
„Вишњићевих дана“ - „Гусларско и фолклорно вече“.
1. и 18. новембра: Центар за културу „Семберија“
организовао је двије гостујуће позоришне представе.
24. новембра: Школа иконописа „Одигитрија“ организовала
је у Галерији Центра за културу, поводом своје десетогодишњице,
изложбу под називом „Завјет“.
25. новембра: Годишњи концерт СЦПД „Србадија“ (велики
и мали хор).
ДЕЦЕМБАР
3. децембра: Народна библиотека „Филип Вишњић“
организовала је Седме сусрете младих пјесника са тромеђе Србије,
Хрватске и Републике Српске: „На Филиповим стазама“.
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8. децембра: Музеј Семберије организовао је представљање
књиге „Нарамци путоказа са огњишта“, аутора Пере Деспотовића.
14. децембра: Библиотека је организовала Семинар за
књижничаре и библиотекаре матичног подручја у циљу редовног
стручног усавршавања библиотечких радника.
7. до 9. децембра: Музеј Семберије организовао је Седму
смотру етнолошког филма у сарадњи са Етнографским музејом
Србије.
Поводом 25. годишњице стварања Републике Српске,
у Музеју Семберије постављена је гостујућа изложба Архива
Републике Српске Бања Лука, аутора: мр Бојана Стојнића, Верице
Стошић и мр Горана Ђурана.
У Центру за културу одржани су музички концерти и изложбе:
14. децембра: Концерт Музичке школе „Стеван Стојановић
Мокрањац“;
16. децембра: Изложба Удружења ликовних умјетника
„Свети Лука“. Учествовало је 36 умјетника са 120 умјетничких
дјела;
18. децембра, СКУД „Семберије“ одржао је редовни
годишњи „Никољдански концерт“;
22. децембра: Новогодишњи концерт студената Педагошког
факултета;
26. децембра: Новогодишњи концерт Плесног клуба
„Олена“;
29.
децембра:
Клавирски
концерт
Александре
Радосављевић.
ЈАНУАР
СКУД „Семберија“ је учествовао у обиљежавању божићних
и новогодишњих празника у организацији Градске управе и БН
радија и телевизије.
5. јануара: Основна музичка школа „Корнелије Станковић“
извела је у Центру за културу Божићни концерт.
11. јануара: Галерија Центра за културу поставила је
Изложбу умјетничких дјела из фундуса Галерије.
25. јануара: Музеј Семберије је отворио изложбу: „Подриње
- колективне и породичне свечаности“, која је заједнички пројекат
Народог музеја Ваљево и Музеја Семберије Бијељина. Ауторка
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изложбе је Гордана Пајић, кустос из Ваљева. Изложба је била
отворена до 20. фебруара.
ФЕБРУАР
19. фебруара: СПКД “Просвјета” и Коло српских сестара
организовали су у Галерији Центра за културу “Семберија”
представљање књиге “Српско срце Јоханово” аутора Веселина П.
Џелетовића. О књизи су говорили Слободан Росић и аутор Веселин
П. Џелетовић, у име Удружења писаца “Поета” из Београда, које је
идавач ове књиге. У програму Промоције такође је учествовла и
Етно група “Кимвал” из Фоче.
21. фебруара: Музеј Семберије поставио је гостујућу
изложбу Музеја града Новог Сада, Војног музеја Београд и
Народног музеја Шабац: „Српски санитет (1914-1918)“. Аутори
изложбе су: Гордана Буловић, Мирко Пековић и Бранислав
Станковић. Изложба је била отворена до 21. марта.
21. фебруара: Народна библиотека „Филип Вишњић“
организовала је представљање књиге Љиљане Хабјановић
Ђуровић: „Онда је дошла добра вила“.
25. фебруара: Вече семберског фолклора на коме су
наступили: СКУД „Драгуљ“, СКУД „Лазарице“, СКУД „Пучиле“,
СКУД “Велино Село“ и гост вечери СКУД „Кожухе“ Добој.
28. фебруара: Изложба умјетничке фотографије аутора
Слободана Крстића: Република Српска - земља импресија;
28. фебруара: Народна библиотека „Филип Вишњић“
организовала је представљање књиге ауторке из Бијељине Анђе
Пасторковић: “Снови Анђини, јавом обасјани“.
МАРТ
3. марта: Народна библиотека „Филип Вишњић“
организовала је је представљање књиге „Продана демократија“
аутора Милорада Крстића.
4. марта: У Центру за културу одржано Вече гусала
народног гуслара Саше Лакетића са гостима: Жарко Милић,
Батрић Јовановић, Радомир Лакетић, Зоран Племић, Вукан Ђука,
Ђоко Тановић, Бошко Голијанин, Лука Бошњак, Драган Анђић,
Анђела Лакетић, пјевач и СКУД „Јања” - Ново насеље.
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14. марта, Народна библиотека „Филип Фишњић“
организовала је представљање књиге „Шарени свет казивања“
аутора Јована Ђорђевића.
18. марта: Вече семберског фолклора: СКУД „Дворови“,
СКУД „Бродац“ и СКУД „Глоговац“.
20. марта: Вече франкофоније организовале су ОШ „Вук
Караџић“ и ОШ „Дворови“ у сарадњи с Народном библиотеком
„Филип Вишњић“.
23. марта: Народна библиотека „Филип Вишњић“
приредила је књижевно вече посвећено свом раднику и члану
Књижевног клуба „Јован Дучић“, Јеленку Ивановићу, са гостима
Радом Ђошан Китић и Радмилом Ђокић
24. марта: Музеј Семберије организовао је представљање
„Српског ДНК пројекта“. Предавачи су били Синиша Јерковић из
Бањалуке и Јовица Кртинић из Београда.
29. марта: Народна библиотека „Филип Вишњић“
организовала је представљање књиге „Послушајте“ аутора Петра
Ашкрабе Загорског.
30. марта: Музеј Семберије организовао је гостујућу
изложбу Музеја жртава геноцида из Београда аутора Вељка Ђурића
Мишине. Изложба је отворена до 10. априла 2017. године.
27. до 31. марта: Центар за културу „Семберија“ организовао
је Шеснести позоришни фестивал „Дани комедије 2017“. Фестивал
је отворио градоначелник Бијељине, Мићо Мићић. Селектор
фестивала је Данка Жугић, а чланови жирија: проф. др Цвијетин
Ристановић, Светлана Марковић и Николина Богдановић.
Представе: „Браколомије“ (Агенција за услуге у области
културе „Сцена“ Београд),
„Подвала“ (Народно позориште Републике Српске, Бања
Лука),
„Будала на вечери“ (Народно позориште Тузла),
„Савршен крој“ (Удружење музичко сценских радника
„АММ“, Београд),
„Пиџама за шесторо“ (Градско позориште „Јазавац“ Бања
Лука).
Уредништво
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AUTORI SRPSKE VILE

АУТОРИ “СРПСКЕ ВИЛЕ”
Aврић, Жељка пише поезију и, повремено, књижевне
приказе. Објавила збирке пјесама: Портрет (2001), Звездарница
(2004), Маргиналије (2013), Временик (2014), Јесам (2016). Сарађује
у књижевним листовима и часописима: Траг, Бдење, Књижевне
новине, Књижевни магазин, Луча, Босанска вила, Кораци. Члан
Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине.
Живи и ради у Сремској Митровици.
Бабић, Мирко рођен је 1960. године у Угљевику, Република
Српска, БиХ. Филозофски факултет завршио у Београду 1984. гдје
је и магистрирао 1988. године на Одјељењу за археологију. Радио
је у Земаљском музеју БиХ у Сарајеву, а највећи дио радног вијека
провео је као директор Музеја Семберије у Бијељини гдје и данас
ради као кустос археолог, у звању музејског савјетника. Учесник
и руководилац бројних археолошких истраживања и проналазач
највеће колекције старословенских натписа у темељима Атик
џамије у Бијељини, као и римског налазишта у Скеланима. Аутор
је више десетина стручних радова и разних текстова. Објавио
је књигу Керамика отоманског периода и методологија њене
интерпретације (I, II дио). Коаутор је 6 књига.
Бздилик, Стево
рођен је 1964. године у Ђакову
(Славонија). Пјесник је и афористичар. Објавио двије књиге
пјесама: “Јадранка” и “Вечно злато”. Пјесме и афоризме објављује
у књижевним часописима и новинама. Живи у Лозници.
Василевски, Ристо (Наколец, Преспа, Македонија, 1943) –
песник, есејиста, књижевни критичар, писац за децу, антологичар,
преводилац, издавач, академик. Пише на македонском и српском
језику. До сада је на ова два језика објавио двадесет шест
песничких књига; три књиге философема, паракопа и цртица, две
књиге поезије за децу и два романа за децу у стиховима, као и
више од тридесет избора поезије. До сада је објављено седам од
петнаесет планираних томова његових Изабраних дела. Дела су му
преведена на више од двадесет пет страних језика. Сачинио је и
објавио више од осамдесет избора поезије и прозе других аутора, а
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са македонског на српски и обратно, као и са више других страних
језика на српски и македонски језик, превео је и објавио више
од сто шездесет песничких, прозних, драмских и есејистичких
дела. Приредио је и објавио дванаест значајних песничких
антологија. Члан је Македонске академије наука и уметности,
Академије словенских књижевности и уметности, Руске академије
књижевности, Академије књижевности и уметности Украјине,
Међународне асоцијације писаца (Рига, Летонија), Друштва
писаца Македоније, Удружења књижевника Србије и Удружења
књижевних преводилаца Србије. Живи и ради у Смедереву, Србија.
Гаврић, Борислав рођен 21.10.1936. године у Ораховици
на Озрену, општина Лукавац, БиХ. Завршио Филозофски факултет.
Објављене књиге: Човјеков пјев у времену (кратке приче, 1991),
Оловне кише (пјесме, 1996), Оноземаљци (роман, 1997), Између
барикаде и кристалне дворане (роман, 1998), Тужибаба и неке
ствари на Тари (пјесме, 1999), Мјесец у здјели (пјесме за дјецу,
2000), На царској цести (роман, 2003), Срце на табли (пјесме
за дјецу, 2003), Златна лепеза (пјесме за дјецу, 2004), Цвијет
Руже Шимширове (роман за дјецу и младе, 2005), Сребрне сјене
(изабране пјесме за дјецу, 2007), Озрен располућена земља (сонетни
вијенац, 2007), Ораховица на Озрену (монографија, 2009). Живи у
Бијељини.
Грковић, Љубо књижевник, научник, новинар,
путописац и дипломата из Сарајева, рођен 1959. године у Гацку,
Република Српска, БиХ. Доктор политичких и комуниколошких
наука, магистар економских наука, дипл. новинар. Запослен у
Министарству иностраних послова Босне и Херцеговине на мјесту
министра савјетника - шефа Одсјека за Азију и Африку. Објавио
је три књиге белетристике и велики број путописа, репортажа,
тематских анализа и разних новинских радова. Најзначајнији
књижевни радови су: „Индија-путовање кроз калеидоскоп“,
„Књига ратних прича“ и књига путописа и репортажа „Слави с
ону страну мора“. Аутор пет научних књига и више од тридесет
стручних радова. Научне књиге су: „Историјат ТВ медија Републике
Српске“, „Масовни медији и економска политика Републике
Српске“, „Присутност секти и окултизма у српском друштву“ и
„Српска штампа и феномен нове религиозности“. Запажено дјело
представља и књига „Кина - благи џин Истока“ која је написана
као комбинација стручног и литералног рада.
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Дрпа, Милена је рођена 1950. године у Горњој Слатини.
Завршила је Педагошку академију у Тузли. Писањем се бави
још од основне школе. Пише поезију, прозу и хаику. Објавила је
двије збирке поезије: „Молитва из сјенке” (2001), „Разасута по
тишинама” (2009), збирку приповједака „Приче о истинама” (2006)
и књигу поезије за дјецу „Шашаве љубави” (2013). Приредила
је два зборника радова чланова Омладинског књижевног клуба
„Младост” из Модриче, који је формирала 2000. године и којим до
данас руководи, као и Монографију Клуба поводом десет година
рада. Живи у Модричи.
Дујмов, Драгомир је српски књижевник који живи и
ствара у Будимпешти. Рођен је 17. марта 1963. године у Сентешу
(Мађарска). Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом
Саду на групи Југословенске књижевности и српски језик
(1989). Од те године ради у Српској гимназији „Никола Тесла” у
Будимпешти. Објавио је збирке пјесама: „Сунце се небом бори”
(1992), „Немир боја” (1997) и „Меридијани” (2000); романе:
„Бели путеви” (2000), „Воз савести” (2005), „Раскршће” (2006);
збирке приповједака: „Згужвано доба” (2001), „Превозник тајни”
(2005), „Будимске приче” (2007) и збирке есеја „Чувар пештанског
кандила” (2005), „Будимпештом српски знамен” (2012).
Ђурковић, Јелина (1953) живи у Бијељини и ради на
Педагошком факултету као професор на предметима из области
књижевности. Објавила је двије књиге поезије Печати (1996) и
Вилину влас (2001). Поезија јој је заступљена у зборницима и у
часописима. Објављује и кратке приче у листовима. Бави се научним
радом и књижевном критиком, те објављује радове у стручним и
научним часописима. Из области народне књижевности објавила
је књигу Дијалог с традицијом и књигу Фантастика метафоре.
Члан је Удружења књижевника Републике Српске.
Згоњанин, Здравко рођен је 1937. године у Великој
Жуљевици, општина Нови Град (Босански Нови). Дипломирао
је на Вишој управној школи у Сарајеву. Објавио је књигу прозе
Кућа од бијелог камена (2002) и збирке пјесама: Љубав на сва
звона (2004), Свјетионици (2005), Ведра јутра (2006), Капи
љубави (2007), Сунчани поздрав, Изабране пјесме (2012). Сарађује
у часописима: Српска вила, Нова зора, Јесењин. Заступљен је у
антологијама, алманасима и зборницима поезије: Семберска лира,
С оне стране дуге, Шта је пјесник хтио да каже, Књижевна
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панорама. Заступљен је, такође, у зборницима поезије Лирска ријеч
из Посавине и Семберије и Поетска сванућа. Члан је Удружења
књижевника Србије и Удружења књижевника Републике Српске.
Живи и ради у Бијељини.
Јефтимијевић Лилић, Милица рођена је 28. августа
1953. године у Ловцу код Бањске на Косову и Метохији од мајке
Илинке и оца Томислава Јефтимијевића. Завршила је Филозофски
факултет, Одсјек за југословенску књижевност и језик у Приштини.
Била је професор на Универзитету у Приштини у звању професор
више школе, уредник у Радио Приштини, уредник Редакције за
културу у Телевизији Приштина, уредник у Телевизији Београд и
тв критичар. Објавила је збирке песама: Мрак, избављење (1995),
Хибернација (1998), Путопис коже (2003), Поема чарање (2007),
збирку прозе Сиже случаја (2002), као и књиге критика: Поетика
слутње (2004) и Епистемолошка осветљавања (2007), Одвијање
свитка, сабране и нове песме (2009). Критички темељи и домети,
студија о Сими Цуцићу (2011). Жубор ума (Il gorgoglio della mente –
двојезично, српски и италијански, 2012), Тетоважа ума (поезија),
(2012). Мозаикот на создателот (2012), Das mysreium der liebe,
песме на немачком (2012), По мери мита, сатирична поезија
(2014). Il fuoko e il verbo / Ватра и слово (2015), Понирања у прозни
текст (критике (2015). Партенон звездама зидан (поезија 2015),
Kazinmiš išik (Угравирана светлост) избор поезије на турском
језику (2016).
Кецман, Давид Дако рођен 28. септембра 1947. године
у Рајновцима код Бихаћа, БиХ. Пише поезију, прозу, књижевну,
ликовну и позоришну критику. По завршетку студија радио је
најприје као наставник у школи (1971-1974), а потом (од јуна
1974. до пензионисања 2011. године) као професионални новинар.
Објавио је двадесет књига, сарадник је многих књижевних
часописа и листова. Књиге прозе и прозаида: Леђ (1982), Калем
(1992), Озарје (1999), Тамнина (2008). Књиге песама: Реч на леду
(1976), Претпоноћни воз (1980), Ноћни риболов (1980), Трептај
(хаику) (1988), Распад мозаика (1989), Зидари светилишта (1991),
Небески гласник (хаику) (1994), Mennyei hirnök (Небески гласник,
хаику и поема на мађарском језику) (1997), Столетна вода (2001),
Сам као суза (изабране песме о љубави) (2003), Хор сенки (2010).
Књиге за децу и младе: Сањам, сањам чаролије (песме и проза)
(1994), Хоћко и Нећко (1997), Даљинама преко света (2003), Неко
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само тебе тражи (2007). Објавио је три романа мозаика Кад дуња
замирише (1995), Река за један дан (2013), Жива слика (2016).
Живи у Сомбору.
Комар, Ружица је рођена 2. јуна 1944. у селу Баљци код
Билеће. Након завршена два разреда основне школе у Баљцима, у
Билећи је завршила основношколско и гимназијско образовање.
Студије Историје југословенских књижевности и српско-хрватског
језика завршила је на Филозофском факултету у Сарајеву. До
априла 1992. године живјела је у Сарајеву гдје је радила као стручни
сарадник у Министарству за информације тадашње Владе БиХ.
Након што је, по избијању ратних сукоба, избјегла у Билећу, радила
је као средњошколски професор до пензионисања. Живи у Билећи.
Пише поезију, књижевно-критичке текстове и есеје. Сарађује у
књижевним часописима шире регије. До сада је објавила двадест
и двије књиге поезије. Њена поезија је превођена и заступљена у
антологијским изборима.
Кошарац, Теодора је рођена 1994. године у Палама.
Завршила је ОШ “Вук Караџић” у Братунцу и Гимназију у СШЦ
Сребреница. Студент је Филозофског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву, смјер за Општу књижевност и театрологију.
Пјесме су јој објављиване у зборницима, интернет часописима,
те у дневним и дјечјим новинама. Објавила је збирку пјесама
Хербаријум душе (2016).
Кучéрска Алексáндровна, Мáја (1970, Москва) је руска
списатељица, универзитетски професор и књижевни критичар.
Живи и ради у Москви. Објавила је више књига прозе. Године
2007. је објавила роман „Бог кише“, за који је добила награду
„Студентски Букер“. Књиге су јој преведене на више језика.
Лаличић, Пеко рођен је 1944. године у Гусињу, Црна
Гора. Мастер je менаџмента, дипломирани политиколог и
управни правник. Пише поезију, афоризме, прозу, рецензије и
приказе књига. Објавио је једанаест књига: ‘’Аlunecând din vis’’
(‘’Исклизавање из сна’’) – поезија на румунском, 1993, ‘’Mирис
сенки свуда’’ – поезија, 1995, ‘’Запис о лепоти’’ – поезија, 1995,
‘’Распевани азбучник’’ – поезија за децу, 1999, ‘’Вртоглавице
ума’’ – афоризми, 2007, ‘’Бели лавиринт’’ – роман, 2010, ‘’Крива
огледала’’ – афоризми, 2011, ‘’Изговарам себе’’ – поезија, 2012,
‘’Сунце у откопу’’ – поезија, 2012, ‘’Звездама у сусрет’’ – поезија за
децу, 2014. и ‘’Празни људи’’ – афоризми, 2015. Члан је Удружења
књижевника Србије. Живи у Мајданпеку, Србија.
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Ломпар, Мило рођен је 1962. године у Београду. Завршио
је Групу за југословенске књижевности и општу књижевност
на Филолошком факултету у Београду. На истом факултету је
докторирао са тезом о Историјском, поетичком и књижевном
наслеђу XVIII и XIX века у позним делима Милоша Црњанског.
На Филолошком факултету у Београду професор је за Српску
књижевност XVIII и XIX века и Културну историју Срба. Објавио
је књиге: О завршетку романа (Смисао завршетка у роману “Друга
књига Сеоба” Милоша Црњанског) (1995), Друго, измењено издање
(2008), Модерна времена у прози Драгише Васића (1996), Његош
и модерна (1998), Друго, поправљено издање (2008), Црњански и
Мефистофел (О скривеној фигури “Романа о Лондону”) (2000),
Друго, измењено издање (2007), Аполонови путокази (Есеји о
Црњанском) (2004), Моралистички фрагменти (2007), Друго,
проширено издање (2009), Негде на граници филозофије и
литературе (О књижевној херменеутици Николе Милошевића),
(2009), О трагичком песнику (Његошеве песме) (2010), Његошево
песништво (2010), Дух самопорицања, прилог критици српске
културе (2011), Повратак српском становишту? (2013).
Ломовић, Бошко (1944, Брезна) је, по дипломи, професор
српскохрватског језика и књижевности народа Југославије.
Објавио је 30 књига (15 пјесничких збирки, четири књиге прича,
шест романа, књигу књижевних и ликовних критика, четири
публицистичке књиге); безмало половина је намијењена дјеци.
Пјесме и приче су му објављиване у листовима и часописима
на словачком, јерменском, румунском, бугарском, македонском,
турском, енглеском (у Индији), руском, русинском и мађарском
језику. Живи у Горњем Милановцу.
Лукић, Ристе Љиљана рођена је 19. октобра 1939. године
у Загребу. Након рођења па до данас живи у Бијељини, сем периода
од јуна 1945. до октобра 1947. године када је живјела у Зворнику.
Филолошки факултет - група Југословенска књижевност и српски
језик завршила је у Београду, гдје је и магистрирала. Пише прозу,
поезију, књижевну критику и есејистику. Објављене књиге:
„Магнолија на длану“ – збирка прича (1997); „ Из књижевног
сазвежђа“ – есеји и критике (1998); „Плаво је боја неба“ –
пјесме (1999); „Једнога дана пре седам дана“ – приче за дјецу
(2000); „Балкон за маштање“ – приче и приповијетке (2002);
„Трагање за смислом“ - књижевне критике (2004); „Кључар
236

чудне љепоте Јован Дучић“ – књижевноисторијска студија (2008);
„Приче о медведићима“ - приче за дјецу (2009); Јован Дучић,
Рани радови I (1887-1896), /приређивач Љиљана Лукић/, (2010);
„Јелена Златоносовић“ (2011), „Доктор Николо”(2015), „Звијезда
падалица” (2015) - романи.
Марковић, Мирјана рођена је 1965. године у Осијеку,
Хрватска. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом
Саду, Одсјек историја и стекла звање професора историје. На том
Факултету завршила је мастер академске студије и стекла звање
„мастер историчар“. Запослена у Градској управи за културу,
спорт и омладину у Сремској Митровици на мјесту самосталног
стручног сарадника за културу. Објавила је седам књига поезије:
„Откривања душе“ (2005), „Паучина ужитка“ (2006), „Буди ми
јутро“ (2007), двојезичну књигу ромских пјесама штампану на
српском и ромском језику „Велике ватре – Баре јага“ (2008), „Ноћ
бојим у плаво“ (2009), двојезичну књигу пјесама на српском и
јапанском језику „Инфициран љубављу“ и књигу поезије „Вајар“
(2012); романе „Интригантно шкакљиво“ (2011) и „ Клик“ (2015).
Предсједник је Књижевне заједнице Сремска Митровица, члан
Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије.
Мијајловић, Душан Адски пише прозу, поезију, приче и
пјесме за дјецу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и новинске
текстове. Објавио је: збирке пјесама Несаницом до истине и Једино
признајем своје распеће, збирке награђених прича: Калигула на
кестеновом листу, Трошење сна и Трошење страха, збирку хаику
поезије Крчаг за росу, неколико жанровских новела и преко 1800
жанровских прича. Живи у Нишу.
Миленић, Жарко (Брчко, 14.01.1961) је завршио Вишу
економску школу у Београду. Живи у Брчком. Објављује прозу,
поезију, драме, те књижевну и позоришну критику у низу листова
и часописа те у радио емисијама. Уредник је, рецензент и аутор
поговора низа књига. Књиге су му преведене на више језика.
Објавио је тридесет књига прозе, поезије и књижевних критика.
Превео тридесетак књига са руског, украјинског, бугарског,
македонског, словеначког и енглеског језика. Драме су му игране
на професионалним и аматерским сценама.
Милинковић, Миомир је рођен 1948. године у Буковику,
општина Прибој. Завршио је Филолошки факултет у Београду,
студијска група Српски језик и југословенска књижевност. На
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истом факултету је магистрирао и докторирао. Бави се историјом
књижевности, а пише и белетристику. До сада је објавио 29
стручних и научних књига, од којих је девет из белетристике
(седам збирки поезије за децу и одрасле, једну збирку приповедака
и један роман за децу и младе), 17 монографија и више од 200
књижевнокритичких, стручних и научних радова, осврта, приказа
и чланака. Живи у Ужицу.
Наградић, Слободан рођен је 1957. у Црнчи код Дервенте.
Дипломирао је филозофију и социологију у Сарајеву 1979,
а магистрирао социологију. Бави се научноистраживачким и
публицистичким радом у областима социологије, политикологије,
историографије, филозофије, културологије итд. Из тих и сродних
области објавио је преко 100 научних радова, више стотина
стручних радова, есеја, коментара и осврта, те више од 30 књига,
између којих и Друштвени феномени у религијској штампи (1989),
Нека историја суди (1995), Срицање демократије (1996), И етика и
политика (1998), Солидарност и милосрђе (1999), Друштвословне
енеаде (2003), Голуб и маслина, Књига о миру (2003), Књижевне
теме (2004), О српској „Просвјети“ (2007), Националне мањине
и Роми у БиХ (2008), Ка правима дјетета (2008), Религија, Црква
и политика (2008), Политичке идеје и акција (2010), Образовање
и култура у контексту политике (2010), Медији и култура /
приређивач/ (2013), Стари изазови, нови одговори (2014) и др.
Живи и ради у Бањој Луци.
Новаковић, Душанка рођена 1947. године у Великој
Обарској,
општина
Бијељина,
професор
југословенске
књижевности и српског језика у пензији. Дугогодишњи професор
у средњој школи, стручни сарадник за образовање, културу
и спорт у административној служби у Бијељини, директор
Народне библиотеке „Филип Вишњић” у Бијељини, предсједник
Општинског одбора Српског просвјетног и културног друштва
„Просвјета” Бијељина. Рецензије, прикази и осврти на значајна
дешавања у култури, објављени су јој у новинама и часописима.
Истиче се њен рад на монографијама, чланство у локалној
редакцији Енциклопедије Републике Српске, рад на организацији
манифестација „Вишњићеви дани”. Живи у Бијељини.
Прокопиев, Александар (1953, Скопље) је македонски
приповедач и есејиста. Његова проза је превођена на енглески,
талијански, француски, руски и друге стране језике. На српском
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је изашло неколико његових приповедачких књига: Арс аматориа,
Она воли Чехова, Антиупутства за личну употребу, Посматрач,
Човечуљак. Ради као професор на постдипломским културолошким
студијама при Универзитету у Скопљу.
Рисојевић, Ранко (1943), пјесник, прозаиста, драмски
писац, есејиста, историчар математике, преводилац и културни
посленик, објавио је око педесет књига, од тога 18 пјесничких
збирки, 25 прозних књига, међу којима 10 романа; изведено му је
више позоришних и радио-игара за дјецу и два драмска текста у
Народном позоришту Босанске крајине у Бањалуци.
Најзначајније књиге су му: “Прах” и “Први свијет” - поезија;
“Иваново отварање” - роман за младе; “Шум” - проза; “Археолог”,
“Симана”, “Босански џелат”, “Господска улица” и “Мост на ријеци
Уни” - романи. Дјела су му превођена на чешки и италијански.
Ристановић, Цвијетин рођен је 1937. године у Модрану,
општина Бијељина, Република Српска, БиХ. Филозофски факултет
завршио у Новом Саду, а Постдипломски студиј на Филолошком
факултету у Београду, на коме је одбранио магистарску тезу и
докторску дисертацију. Објавио 9 књига из области историје
књижевности и књижевне критике: Казивање као огледало живота
(1990), Епик и лирик Петар Кочић (монографија) (1995), Српски
пјесници за дјецу (1997), Огледи и прикази (1999), Простори
дјетињства. Огледи о српским писцима за дјецу (2002), Књижевне
теме (2003), Критички (п)огледи (2006), Књижевнокритичка
освјетљења (2009), Вредновање књижевног текста (2014). Живи
у Бијељини.
Станисављевић Шаркаменац, Властимир рођен 1941.
године, у Салашу код Неготина. Живи, у пензији, где је и радио
– у Паризу. Магистар архитектуре и учитељ, био је дуго директор
француско-српске школе за децу наших радника у Француској.
Објавио, од 2000-те до 2016-те, 32 књиге поезије и прозе, у односу
2:1. Међу њима наслове: Грачаница после хиљаду година, 2003;
Ја, Чарнојевић, 2004; Пето српско јеванђеље, 2005; Жена од
кованог гвожђа, 2005; Узидане сенке, 2006; Леонардова смрт у
Шаркамену (први том трилогије о Леонарду), 2007; 101 молитва:
Моја Молитва Богородици Тројеручици, 2007; Вода која памти
(други том трилогије о Леонарду), 2008; Сенка, 2009; Најбоље од
Власте Шаркаменца, 2009; Ђокондин осмех (трећи том трилогије
о Леонарду) 2010, Узвишено почивају музе, 2011; 100 сонета –
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„шеста“ страна света, 2012; Бели Анђео –2014; Голубица Краља
Петра I, 2014; Голгота-2016. Члан је Удружења књижевника
Србије.
Стојковић, Душан (1948: Београд) – песник, приповедач,
књижевни критичар, есејист, антологичар, преводилац са
словеначког и француског језика. Уредник Шумадијских
метафора (Младеновац). Објављене књиге: Поезија: Мало сунце
(2004), СмртКовање / СмртКовење (изабрaне песме на српском и
македонском језику, 2008). – Проза: Сневомрак, кафкијаде (2006),
Сновни словар. Приче о Сигналу (2007). – Лексикологија: Речник
дубровачког језика (2000). Изабрана дела: Снивци (Unus mundus,
Ниш, 47 /2014, стр. 89 – 249). Критика: Баштиници и сапутници.
Субјективна историја младеновачке поезије (2007), Хлеб камена
и неба. О сврљишким песницима (2010), Жубор метафизичког.
Огледи о српским песницима (2010), Зрнасти снови. Критички
текстови и студије о стваралаштву Дејана Богојевића (2010),
Радомир Андрић или Поезија која траје (2012). Антологије:
Речи у излогу града. Антологија младеновачких песника (1999),
Небо језика. Антологија младеновачке прозе (2002), Хук душе.
Антологија младеновачке есејистике I–II (2003), Тело у телу.
Антологија српске еротске поезије (2003), Лирски бруј Шумадије.
Антологија песама шумадијских песника /1804–2004/ (2004),
Снови бића. Антологија младеновачких преводилаца (2004), Дах
речи. Антологија младеновачке књижевности за децу (2005), И
снови и јава. Aнтологија младеновачке драме, I–II (2005), Рудници
снова. Антологија младеновачке поезије (2006), Граматика
смрти: Именице. Антологија песама песника самоубица (2006),
Зрневље светлости. Антологија стваралаштва слепих. Поезија
и кратка проза (2007), Граматика смрти: Прироци. Антологија
песама о самоубиству и самоубицама (2007), Граматика смрти.
Танатолошки речник (2008), Граматика смрти: Проза-Ида.
Приче писаца самоубица (2009), Граматика смрти: Проза – Idem.
Туђоземци. Антологија прозних текстова са мотивом самоубиства
(2010), Граматика смрти: Проза – Idem. Нашијенци. Антологија
прозних текстова са мотивом самоубиства (2011), (са Дејаном
Богојевићем) Зрнца. Антологија најкраће приче на српском језику
(2011), Граматика смрти: П(р)озорје. Мотив самоубиства у
драмској књижевности (2012), (са Милошем Јанковићем) Венац
венаца. Избор сонетних венаца савремене српске поезије (2012), (са
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Дејаном Богојевићем) Zrnca. Antologija najkrajše srbske proze (Ljubljana, 2012), Госпођа смрт на дну тишине: од Ерине до Каролине.
Антологија песништва песника умрлих пре њихове тридесете
године (2012), (са Дејаном Богојевићем), Гласници невиђеног,
Антологија – зборник аутора рођених од 1970. до 1980 (Од Милоша
до Маје) (2013), Граматика смрти: П(р)окушаји. Антологија есеја
писаца самоубица (2013), (са Дејаном Богојевићем) Антологија
Поетикон (2014), (са Миљурком Вукадиновићем), Нису све
болести за мене. Антологија песама о болести, болницама, болу...
(2014). Живи и ради у Младеновцу.
Тадић, Верица је рођена 8. децембра 1949. године у Доњем
Дупцу (Општина Гуча). Дипломирала је на Економскoм факултету
у Крагујевцу. Пише поезију, хаику песме, есеје, књижевну критику,
студије, приче, сентенце и афоризме. Заступљена је на страницама
многих књижевнимх листова и часописа, у четрдесет заједничких
књига, као и у осам антологија српских писаца, две антологије
балканских писаца и једној светској антологији.
Терзић, Недељко (12. мај 1949), књижевник. Пише и
објављује поезију, прозу, сатиру, драмске текстове, хаику поезију
и књижевну критику. Пише и за дјецу. Превођен је на: енглески,
немачки, јапански, руски, италијански, француски, мађарски,
јерменски, грчки, шведски, бугарски, албански, турски, пољски,
кинески, шпански, македонски, словеначки, словачки, румунски,
украјински, русински, ромски језик, есперанто и горанско
наречје. Заступљен у више од сто антологија и других значајнијих
књижевних избора на српском, њемачком, енглеском, пољском,
руском, јерменском, словеначком, македонском, албанском и
другим језицима. Живи и ствара у Сремској Митровици.
Ћорилић, Љубомир песник, књижевни критичар,
антологичар. Рођен у Плочи код Лознице, 1946. године. Пише
поезију за децу и одрасле, приказе књига, есеје, књижевне огледе,
приче за децу, сатиричну поезију и афоризме. Објавио седамнаест
књига песама и шест монографија из области културе, образовања,
здравства, планинарства, информисања, спорта. Важније песничке
књиге: Велика наплата, Наше је да читамо, По земљи Србији,
Дечак дуњу сања, Има нешто много важно, Зауставите земљу,
Гледајући живот кроз цветове, Жив је живот, Благо божије, Сто
извора... Живи у Лозници.
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Ћорилић, Ненад (1975, Лозница). Дипломирао на
Филозофском факултету у Нишу, на одсеку Англистика. Пише
афоризме и кратке приче. Објављивао у више књижевних часописа
и дневних новина. Заступљен у низу антологија и зборника
афоризма и кратке приче. Објавио књиге: Господин Нојвил (2007),
приче; Преузимање неодговорности (2008), афоризми; Распродаја
магле (2011), афоризми; Маратон на кратке стазе (2012),
коауторска, афоризми (са Владимиром Драмићанином, Срђаном
Динчићем, Миодрагом Стошићем, Ненадом Вучетићем и Бојаном
Рајевићем); Утаја пораза (2015), афоризми.Члан Удружења
књижевника Србије. Живи и ради у Лозници.
Штефаницки Антонић, Мирјана рођена је 6. маја 1954.
године у Новом Саду. Школовала се у родном мјесту, гдје је и
дипломирала на Вишој економско-комерцијалној школи, смјер
спољне трговине, 1977. године. Сав радни вијек (33 године),
непрекидно, радила као економиста у истој банци у Новом Саду.
Прве пјесме објавила је у заједничкој збирци „Сто песама“ (1972).
Услиједиле су збирке пјесама: „Између очију и руку“ (1993), „Ноћи
жене Мајуркиње“ (1995), „Вести о мени“ (1997), „Непреболнице –
песме мајке војника“ (2000), „У сну жалфије“ (2007), „Стих је моје
весеље“ (2013), „Прелет птица небом лиманским” (2014). Пише и
књижевну критику. Живи у Новом Саду.
Уредништво
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PREDSTAVQAWE ^ASOPISA

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧАСОПИСА ЗА КЊИЖЕВНОСТ,
НАУКУ И КУЛТУРУ “СРПСКА ВИЛА”

Представљање 44. броја “Српске виле” на 61. сајму књиге у
Београду, 28. октобра 2016. године - Штанд Републике Српске.
Чланови Уредништва с лијева на десно: Душанка Новаковић,
Борислав Гаврић, др Цвијетин Ристановић, др Јелина Ђурковић и
мр Љиљана Лукић.
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Представљање 43. и 44. броја “Српске виле” у Галерији Центра за
културу “Семберија”, 5. новембра 2016. године. С лијева на десно:
Борислав Гаврић, мр Љиљана Лукић, др Цвијетин Ристановић и др
Јелина Ђурковић.

Публика на представљању 43. и 44. броја “Српске виле” у Галерији
Центра за културу “Семберија”, 5. новембра 2016. године.
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ZAKQU^CI SA SKUP[TINE SPKD “PROSVJETA”

ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ СПКД “ПРОСВЈЕТА”
- ГРАДСКИ ОДБОР БИЈЕЉИНА ОДРЖАНЕ 9.
ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ У 18 ЧАСОВА У ГАЛЕРИЈИ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА” У БИЈЕЉИНИ
Cкупштина је била редовна и изборна. На Скупштини су
пуноважно донијете сљедеће одлуке.
1. Усвојен Записник са претходне Cкупштине, одржане 3. јуна
2015. године.
2. Усвојен Извјештај о раду Градског одбора СПКД “Просвјета” за
мандатни период 2012 - 2016. године.
3. Усвојен Програм рада за период 2016 - 2020. године.
4. Изабран нови Градски и Надзорни одбор у мандату 2016 - 2020.
године.
Градски одбор:
1. проф. др Митар Новаковић, предсједник
2. проф. др Цвијетин Ристановић
3. мр Љиљана Лукић
4. Душанка Новаковић
5. академик Неђо Ђурић
6. Митар Млађеновић
7. Анка Тодоровић
8. др Димитрије Ћеранић
9. Славица Радић
10. Славиша Микић
11. Тања Лазић
Надзорни одбор:
1. Драган Максимовић, предсједник
2. Драган Јевђић
3. Милена Миловановић.
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Радно предсједништво Скупштине.

Делегати Скупштине.
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ САРАДНИЦИМА И
ЧИТАОЦИМА
Од 45. броја садржај часописа за књижевност, науку
и културу “Српска вила” у електронском облику можете
погледати на адреси:
www. prosvjeta-bijeljina.org
Уредништво

Рјешењем Министарства информисања Републике Српске
број 01-356/95 од 8. септембра 1995. године часопис је уписан у
Регистар јавних гласила под редним бројем 112.
***
На основу члана 29. став 1. тачка 16. Закона о акцизама
и порезу на промет (“Службени гласник Републике Српске”, број
25/98), министарство науке и културе, даје
МИШЉЕЊЕ
Часопис за књижевност, умјетност и науку “Српска вила”,
у издању СПКД “Просвјета” из Бијељине, је публикација од
посебног интереса за културу, а на основу члана 29. став 1. тачка
16. Закона о акцизама и порезу на промет.
Мишљење се издаје у сврху плаћања пореза на промет по
стопи од 8%.
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УПУТСТВА САРАДНИЦИМА
* У једном броју часописа аутор може бити
заступљен само једним текстом у обиму,
највише, од једног штампаног табака
куцаног дуплим проредом на А4 формату.
* Уз сваки рад достављен часопису,
потребно је приложити и кратку
биобиблиографију аутора за рубрику
АУТОРИ “СРПСКЕ ВИЛЕ”.
* Рукописи подлијежу стручној оцјени
и не враћају се ауторима. Уредништво
задржава право редактуре и техничког
уређења
текстова одабраних за
објављивање у часопису.
* Потписани чланци изражавају став
аутора.
* Молимо ауторе да нам рад достављају
на ћириличном писму, фонт Times New Roman 12.
* Пожељно је да своје радове откуцане
на компјутеру доставите поштом, и-мејлом
или на ЦД-у. Адреса Уредништва је:
Градски одбор СПКД “Просвјета” у
Бијељини,
Улица кнеза Милоша број 30,
76300 БИЈЕЉИНА
Телефон и факс: 055/209-580
E-mail: spkdbn@teol.net
Web site: www.prosvjeta-bijeljina.org
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