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РИЈЕЧ УРЕДНИШТВА
Поштовани читаоци,
ред вама је 50-ти број Српске виле, часописа за
књижевност и културу, чији је издавач Градски одбор
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ у Бијељини.
Вјерујемо да дијелите с нама радост овог малог јубилеја
имајући у виду да часопис, упркост тешкоћама материјалне
природе, излази у континуитету ево већ двадест и четири године.
О Вилином ходу и мијенама обавијестићете се у ауторском тексту
главне и одговорне уреднице Јелине Ђурковић у рубрици Јубилеји,
а на овом мјесту желимо да најавимо тему броја, а она се налази
у блоку Култура, у рубрици У фокусу. Уредништво, заправо,
започиње представљање књижевних достигнућа чланова Удружења
књижевника Републике Српске по његовим подружницама. У
овом броју представљамо Бијељинску подружницу Удружења
књижевника РС, у наредном броју ће то бити Требињска, затим
Сарајевско-романијска, Бањaлучка, итд.
Поводом јубилеја, и примјерено јубилеју, преобликовали смо
и изглед насловне корице часописа. То, какав ће изглед корица
бити убудуће, Уредништво ће у ходу доносити одлуке и рјешења,
сигурно да Вила треба ново рухо.
Ово је и прилика да нашим дугогодишњим сарадницима и
вама такође, наши вјерни читаоци, захвалимо на сарадњи и дружењу
на страницама Српске виле и на многобројним промоцијама у
Бијељини и изван ње. Захвални смо и свима који су нам идејама,
савјетима и новчаним прилозима помогли да часопис опстане и
траје. Градски одбор СПКД „Просвјета“ и Управа града Бијељина,
разумије се, заслужују посебну захвалност и не сумњамо да ће
њихова подршка и убудуће бити главни ослонац у нашем раду.

P
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Kwi`evnost

7

8

POEZIJA

Анђелко АНУШИЋ

КЉУЧ
амобитност своју –
Идентитет, учено што се каже,
Чувај као што кључ пази свој

S

Вазда тих кротак уздржан
Узвишено прост
Међу простотом ствари
И људских послова
Проговори – зашкргута реч-две
По вишем налогу расковника
Језиком непорецивим
Одрешито
Родослов оца свога
Језик браве
Тајну куће
(И кључара – домаћиновог најмлађег сина)
Тај дубоко скрива
У ливу своме
Испод седам калауза
И девет кључаница
Угледај се на тврду веру његову
Тај главу даје –
Знака од себе не пушта
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КУЋА

K

ућа
и окно ко слепчево око.

То је моје око
и моје бивше окно!
Кажем.
Нишанимо се у зеницу:
Оно прозире моју слепост.
Види што ја не видим,
што нисам запамтио.
Ја гледам у Оно што оно не зна.
Не слути.
Бежи окно
у моје око!
Вичем.
Ено иде сеновит човек
са кијачом на рамену.
Чувени лоботом.
Мајстор за дечије зенице
и беле штапове из тисућљетне шуме.
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КАМЕНА ПОРУКА
а, да.
Кроз мали прозор
гледа се велика истина.

D

На кући
да су теби разбили окно
ко мени што су,
знао би ти шта ти ваља чинити.
Схватио би камену поруку
како су је они давно, пре тебе,
на томе кућишту појмили.
Јасно би видео ону руку,
и на време прозрео,
па рашчитао њену шакометну мисао.
Не би се сад мени јављао
из прошлости;
из Пјесмарице;
са епитафа.
Из незнани.
Кенотафа.
Ево, и са Острва папира,
а све тише и тише.
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МАЛО КОСОВО

I

све је
као у народном предању:

Брат на брата
Син на оца
потрже реч.
На јавју
сечива им се
огледају.
Језик је секао
као у народној пословици.
Родољубиви песник би
(кад би га ко слушао)
метафорисао:
Лете главе
Фрцају гркљани
на малом Косову.
Теже ће бити
опстати на овоме
него на ономе.
Жива се нараменица
изнети неће.
Додао један
кога се нерадо сећају.
А сећање је сад
мравља киселина
у очима,
док гледаш
12

како се у заједницу јате,
у слози љубе,
дивља лоза и шипурак,
глог и аптовина,
чичак и коприва,
купина и леска.
Само тишина
и неизговорене речи
стоје по страни.

ДРУЖИНА
ад би се уздаси,
кад би се јецаји
за беле руке похватали,
колики загрљај би се
с краја накрај Долине
упрстио,
а омча бескраја
на Голготи занијала.

K

Кад би се јауци,
ој, кад би се јауци –
откако је њиховог гаравог ојкана –
за гроца бела пограбили –
колики грлоња-крвник
овуда би ходио,
Престола и Господства
теменом потресао.
Кад би се крици,
ај, кад би се крици –
откако је крика и његове беле пене –
на шију један другоме успели –
снежни стуб
Кумову сламу
ужгао би.
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Кад би се ови,
о, кад би се ови,
кад би се удружили,
кад би се сложили,
дружине верније
не би нашао.
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Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

СВЕМИРСКА РИЈЕКА
Мајци Милени, 8. март 2017. године
ад кад знам да ме на дрвеној веранди
Више не чекаш
Покушавам зауставити вријеме
И онај крилати облак наговорити
Да се не помјера нимало
Из дубине твога тијела
Преко небеског поља
Да не проспе кишу
И спере наше гласове који се већ
Четрнаесту годину успињу под мјесечину
Да те додирну

S

Кад очима као зрачком живим
Прелазим преко Твога тијела у Свемиру
Нестане помрачење сунца
И ја те гледам у небеској лађи
Склупчану
Као у Ораховој љусци
Кажеш није ти тијесно
Тражиш само ослонац у језгри
Као у хљебу од пшенице са наших поља
Сакривеног у језику дјецу док хранимо
Ево мене Свемирска ријеко
Долазим ти
Као усклик на крају реченице
С прољећем
Јер знам
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Прва си причест у башти
Међу љубичицама
Прва вода која нас опкружује
Док рађала си нас
Први извор из којег кључа ријека
Која нема вулканско поријекло
И прати нас за живота

МАЛО
ко си дио оног чега немам
Узми моју патњу Тежу од смрти

A

Тек тада ћеш сазнати
Колико мало Свјетлости
Треба за живот

ПРЕД ОГЛЕДАЛОМ
анима правим гримасе
Наштимавам Косу Лице и Зубе
Своју склоност ка стиховима
Које изговарам толико гласно
Да једва чујем смијех из друге собе
Који ме наговара да повјерујем огледалу

D

Тако безначајно огледало
А од када се знамо
Ликује над мојом кожом
Нарочито кад идем унатрашке
Гази све пред собом
Ноге ми расту... Ноге ми се саплићу
Свако путовање унатрашке води у страх иза очију
Све се то догађа у бескорисној мојој соби
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Страх се разбија о зидове
А иза зида?
Иза зида су невоље
Не рачунам да су моје
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Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ

ХРАБРА КУКАВИЦА
Пријатељу Љуби Р.
ав умор од петка, двадесети јул,
Субота испија срком, у ситни час.
Ја сам већ будна и опет сам кул!
Из Новости сричем пјесме наглас.

S

- Свети је Прокопије, светкује га свак’!
Јавља невидљива... – зашто не спаваш?
Не могу, читам... ил’ не да пуни облак
Теслиних муња, а гром, у шуми, знаш...
Трпи...храбра кукавица, док мрак је каши..
Ево, ЧУВАРКУЋУ буди... јечи гај-авлија:
- Не иди никуд никад! Ршумов стих плаши,
Спелујем дрвећу: Одселила се кућна змија!
Умор од петка потону у језу двадесетог јула...
Далеки људски бол из душе пријатеље чува
Срчаношћу оца речи Ти спасаваш сан- змију
Што уз кућу кожу збаци да се збланути смију
Јуче су старци палили крпе димом да је скрију
Али та ватра није кућа гдје чељад љубав грију.
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КИШНА ПЈЕСМА
( 2О19 )
Овог љета,
Ових дана
Моја кућа
Прокишњава
Кров одуван
С нових кућа
Природа је
Свемогућа...
Нико не зна
Зашто дува
Свако само
Главу чува
Свуда грми
Киша лије
Данас горе
Него прије.
- Тече кућа!
Виче Ката.
- Ни наш салон
Нема врата...
Рођак, ко жив,
Са Укрине,
Без шешира
Облак скине
- Он је јунак!
Ката каже,
(Љут од муке
И гњаваже)
- У невољи
нам помаже....
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Ено, читај,
са екрана:
Бијела кућа
Прокишњава !
- Уххх... Свуда значи
Олуј дувааа...
Кишну пјесму
ЧОВЈЕК чува.
СРЕД ЖИВОТА
ОД ПОТОПА!
Нечувено! ових дана,
КУЋА СВИЈЕТА
ПРОКИШЊАВА...
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Ранко ПРЕРАДОВИЋ

Цркла мати
оже ме опрости цркла мати
Земља се сметнула са своје осе
Ко ли ће у будућности прочитати
Песме које у себи истину носе

B

Читачи су птице вуци и јауци
Мртво се поподне промеће у вече
Одакле допиру радосни звуци
Песме која би као ноћ да тече
Маглина носи мртве псе у себи
Свет се цери на појаву њину
Може ли ико опстати у теби
Већ одавно прерасла у тмину
Песмо наводно неубедљива јако
Глобално тако или никако

Његош на слици ко јабука
(Стевкино виђење)
Славећи Његошева два века постања:
„Портрет је Његов – љепота јабуке
Баш као да га вас свијет таквог сања
Привила би га уза се, узела у руке!“
Тако је то Стевка доживела тада
Као да је јабука та младалачка слика
Оног који толиком мудрошћу влада
И његова узвишена стамена прилика
21

У поређењу са јабуком Његошево лице
Тај сјај који светли јаче од сваког сјаја
Преселио се у речи, у воћњак светице
Па сад чељад кушају јабуку бескраја
Виђење највећег међу свецима и нама
Овековечи истину словом и песмама

22

Стоја НИКЧЕВИЋ

ВИ ИДИТЕ, ЈА – ОСТАЈЕМ !...
(Милошу Ћирковићу из Белог Поља код Пећи и о. Радомиру Н.)
ко изађем из тебе, граде, ти ћеш се обурвати!

A

Ако изађем, ти ћеш кренути за мном да би доказао да
те више нема
и земљу ћеш олако однети на мојим стопалима
као да нико мој у теби умро није.
Граде мој, не силази за мном, моје те очи подупиру.
Ако кренем, стићи ће ме Бистрица и Ситница
да перемо царске одежде још неопране,
ако кренем, окрвавиће ме, огрезнућу ругом
па макар и главу изнео под пазухом.
Ако кренем, згазићу травке из којих је моја глава
никла а нема видара,
светих Врача, светог Стефана и Јоаникија,
Милутина, светог Саве и Василија,
Aко кренем, кренуће за мном и Пећаршија.
Ако кренем, како да прекорачим Гору Јелеонску и
патерицу мога Оца,
Његове изворе а да им очи не замутим,
ко да очисти гар с очију Љевишке и Гориоча!?
Ако закорачим, просућу Путир у Самодрежи и
Лазарици,
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згазити сени Југовића и зајаукаћу од бола.
Aко кренем па сване, у којој ћу мрчави засијати
да ме драгана с кондиром пронађе и напоји!?
Ако одем, ко ће ме пребројити,
ко да, у пиру звери, бар једну смрт одстоји.
Aко одем, коме ће Лазар наздравити?!
Ако кренем у слободу, успут ћу изгубити храброст
да у њој живим.
Aко одем, чиме ће се вучја ждрела наситити!?
Како ћу мртав походити мртве ако одем с вама!?
Ако одем, џелат ће остати без жртве!
Мој граде божура, засут буникама.
Ако кренем – већ сам мртав! Овде, можда и осванем!?
Кажи Ниневићанима – стићи ћу ако останем.
***
Деле пртљаг душе.
Трен у коме старе „најмања браћа Његова“
апостоли бола, ивицом два света још очи преплићу.
„Добар си дио изабрао. Бог те благословио на добар подвиг
Милоше Ћирковићу“. Мук.
Ћутање ратника грми у безданици даљина:
„Ако изиђем из тебе, Поље, ти ћеш се обурвати“.
...и бљеска крст у руци у Име Оца и Сина.
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Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА

УСПАВАНКА НОВОРОЂЕНЧАДИ УМРЛОЈ
ЗА ВРИЈЕМЕ ЧИШЋЕЊА
очињу уз мелодију. Пјевају:
Имали сте неколико тренутака
за гледање овога свијета
који нема свога брата.
И тако је превише успомена
масакрираних тијела
маминих и татиних.

P

Рефрен у облику плача новорођених. 1 000 пута
Ваше затворене очи
то је проклети рат.
Ваши крикови
испаљени на мини.
У заједничке јаме
бацају вас охоле будале.
Рефрен у облику плача отаца. 1000 пута
Пребрзо сте сјели у влак према небу.
На овој земљи нема за вас хљеба.
Ваш хљеб су појели злочинци
на мајчиним стомацима исјекли га
врућим ножевима тетоваже.
Рефрен у облику мајчиних суза. 1000 пута
СВИ ЗАЈЕДНО! Вјечност икс пута.
Љето 1999.
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ЖРТВЕ ДВАДЕСЕТОГ ВИЈЕКА
илиони жртава разбацано
по земљи ископаној крвљу времена
ноћу прелијећу птице
да би цвркутале бол
дјеца траже родитеље
непрестана чишћења
и превози из логора у логор
да ли свијет зна шта ради.
Зима 1998.

M
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Слободанка ЛУКОВИЋ
НОЋНИ КАТРЕНИ
оћ увелико – једну звезду пратим
Излазим из коре – хоћу да схватим
Тај небески свет – сјајно јато даљине
Језгро замотаја и срж суштине

N

Моделирам снено – около мук
Мистично и меко пролепрша звук
Пуни ухо – буди – зри и отвара
Капију Таме – прозоре превара
Однекуд пирне реч – ко је то каза
За њом нова и чудесност исказа
Чујем ритам као киша кад пада
За њим арија из небеског склада
Скитнице-катрени – путем висине
Да схвате Тајну Звездане прашине:
Шта је то што човек вечито тражи
Ко је то што његову душу снажи
Рећи ће неко: Песник претерује
Пише песму а сам јој не верује
Песник вели: Моје је ухо чује
Кроз наднебесје хармоније хује
Ови катрени припадају мени
Посвећени су тајанственој сени
Нека их не чита ко није спреман
Нека их не чита док није земан
Ноћ увелико – мењам мрак за живот
27

Мењам спавање за овакву дивот
Светац је у вишем знању одувек
Питам се: шта доноси следећи век
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Миланко БОРОВЧАНИН

КОСОВО
ек што мину
Пет векова
Агарјанске
Поробџијске
Тешке тмине

T

На божуре
Попадаше
Лешинари
Из ђавоље
Постојбине
Света земља
Неће им се
Лако дати
Покорити
И предати
Крв што цвета
До потоњег
Без милости
Шакале ће
Прогањати
Неће бити
Мира за те
Црне птице
Лешинарке
Грабљивице
Док је звона
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Са Дечана
Пећаршије
Соколице
Грачанице
Зар не знају
Шта владика
Мудри рече
О божанском
Роду моме
Научиће
Штићеници
Нато-звери
Једном зубе
Кад поломе
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PROZA

Мирољуб ТОДОРОВИЋ

ИСПОД МОСТА МИРАБО
(Кратке приче, снови, нађене приче и слике приче)
ЦРВЕНИ АУТОБУС
а младом песникињом М. на књижевној вечери сам
поводом престижне награде коју је она добила. Пуно
света. М. чита песме из награђене збирке и изводи прави поетски
перформанс који публика, састављена, углавном, од млађих људи
издашно аплаузима награђује.
На крају вечери излазимо у прохладну пролећну ноћ да ухватимо
аутобус. М. лако обучена, притиска на груди добијену диплому у
нади да ће је загрејати.
Велики црвени аутобус, пун путника, изненада се појављује из неке
кривине. М. брзо потрчи, као да полети, и ускаче у њега. Преда
мном се врата аутобуса затварају.

S

СЛАТКИ ОБРОК
У једној његовој песми налази се јаје. Ту је и Плим који
доручкује кајгану. Али, господе Боже! Нека му се да и неки придев
како би могао да припреми слатки оброк.
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ПРЕДСТАВА
Пред Народним позориштем у Нишу сам. Пењем се
широким степеницама. Улазим кроз нека велика стаклена врата.
Позоришна дворана је препуна. Седам на једно помоћно место
у задњим редовима. Представа је у току. На сцени је чувена
нишка трагеткиња из педесетих година Каја Г. На моје велико
запрепашћење с њом је мој ујак Г. Ј. у оно време железнички
чиновник у Нишу.
Каја се наслонила на ујака и нешто му шапуће на ухо. Он
се блажено смешка. Забринут за ујакову беспрекорну репутацију
породичног човека, а знајући Кају као скандалменку и растурачицу
бракова, устајем са седишта и гласно вичем: „Ујаче, пази се!”
Завеса у том тренутку с треском пада. Публика устаје и
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аплаудира.
ИСПОД МОСТА МИРАБО
Зар постоји нешто што не смеш да кажеш? Видљив ти
је језик. Расцветани калиграми. Пада киша од речи из ране на
слепоочници. Путеви што вежу народе разровани су. Споне
крикова. Олујни облаци над Европом. Ватрене машине у ваздуху.
Обешена столећа. Ко је ту за ред, ко за пустоловину?
У грчевитом жару, испод моста Мирабо, хваташ успаване
демоне. У поноћ залају звона расрђена. Звездани галоп не престаје
у глави. Нестала је лепа риђокоса. Љубавна тескоба стегла ти је
грло. Под јапанском мушмулом твоје распето биће васкрсава.
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БАКТЕРИЈЕ
У далекој будућности постоји могућност да супербактерије
постану колонисти свемира. Атмосфера Венере састоји се од
врелих пара сумпорне киселине под великим притиском. Можда би
нека супербактерија из врелих извора на дну наших океана могла
да преживи у таквим условима. Ако би се то догодило, започело би
мењање атмосфере Венере као што су то архибактерије учиниле
на Земљи пре више од три милијарде година и прилагодиле је
живим бићима и човеку. Нешто слично могло би се догодити и на
смрзнутој површини Марса. Испод стена на Антарктику, на веома
ниској температури, живе бактерије и ферменти. Ако бисмо те
бактерије послали на Марс, могао би да се зачне живот и на тој
планети.
ЛИСИЦА
Једној лисици мађарски археолози могу захвалити за
откриће аварског гробља из седмог столећа. Лукава и облапорна
зверка, прокопала је јазбину испод куће мајстора Реинека, код
места Кехида, да би била ближе спремишту са храном. При том је
случајно открила непознату гробницу у којој су археолози, на позив
власника куће, нашли остатке древног оружја и оруђа номадског
народа Авара. Пре тога су морали да отерају лисицу - проналазача,
која је срећно побегла.
„PAROLE IN LIBERTA”
Ушли смо у битку, у пећ ужарену, моји пријатељи и ја.
Митологија и мистични култови су иза нас. Стазе којим ходамо су
од метала. Жестина будућности је у нама, „Zang – Tumb – Tumb”.
– Дођите пријатељи – крикнух – покидајте резе и катанце! Ово је
лепота брзине. Под будним очима аероплана сањајте. „A sinistra:
rose, rose”. Дошла су олујна времена. Нестаће миленијумска тама.
Истина је само у борби. Сва су велика дела агресивна. Мазимо
своје љубавнице машине рукама нахрањеним ватром. Осетимо сву
дрскост „Parole in liberta”.
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ПЕТРОНИЈЕ
Када је напунио тридесет година Петроније је одлучио
да стави на пергамент приче до којих је дошао обилазећи доње
слојеве плебејског Рима. Тако је написао више књига. Када их
је завршио, прочитао их је једном свом пријатељу. Пријатељ се
причама слатко смејао и одушевљено аплаудирао. Онда су они
одлучили да ожиовотворе догађаје које је Петроније смислио и да
их са пергамента преточе у стварност. Прерушили су се, отишли из
Рима и почели да остварују доживљаје и ликове из Петронијевих
прича.
Од тог момента, када је почео да живи живот својих јунака,
Петроније је заувек престао да пише.
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Јелена КУЈУНЏИЋ

ЕМПАТИЈА
мом животу овце су одиграле пресудну улогу, и то
два пута. Први пут су ме блејањем и брабоњањем
натерале да се очајнички ухватим за књигу, као сламку спаса која
ће ме извући из сеоске монотоније и лансирати право под светла
велеграда. Стигла сам само до предграђа, али хвала им и на томе.
После тачно тридесет година на штиклама нагло сам се спустила
на земљу. Прецизније речено – страни капитал ме бацио на колена,
а транзиција измакла тло под ногама. Од силне бриге нисам
успевала да заспим, навлачила сам ћебе преко главе и бројала...
Нажалост, не новце, као док сам радила у банци, већ – овце!
И гле... Jедне вечери, иако је све у мени већ одавно било мртво,
нешто се у глави покренуло, народски речено – кликнуло ми је. Зов
ливада проломио се мојом душом као јек драгачевске трубе.
Пошто сам из дечјег искуства знала да овце много блеје,
а мало дају млека, овог пута сам се одлучила за козе. Бивша
директорка некадашње експорт-импорт фирме спремала се за
операцију пробавног тракта (годинама је, као и свака жена у
Србији, гутала и што треба и што не треба, па јој је дебело црево
отказало послушност). Стога је брижљиво бирала будућег власника
својих миљеница. Тражила је неког ко ће да их пази и мази, да им
се поверава, ако треба псује и власт и државу, све до Бога, али не и
њих. Да замахне прутом, ни случајно.
Нисмо испиле кафу ни допола, а у мени је већ препознала
ону праву. Да ли је на њену одлуку утицала сличност наших
судбина, мој благо-телећи поглед пун поверења којим пиљим у
саговорника или то што сам се козици обратила са ‘’где си ти мени,
јепотице’’ – не знам.
Козица је имала женско јаре, али и једну сису мању
од друге, а звала се исто као моја јетрва. Виме јој се није дало
променити, али, без обзира на пословичну нетрпељивост српских
јетрва, именом смо се позабавили још током повратка кући. Мој

U
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син, с којим се савршено допуњујем (он све зна како треба радити,
а ја умем то његово знање да спроведем у дело), имао је предлог.
‘’Зваћемо је Лада. Разлика је само у једном слову, Рада – Лада,
па коза неће ни приметити. А има и симболику – Лада је била
богиње земље код Старих Словена’’, рекао је. Нико ме никад није
питао ни да ли ми се свиђа сопствено име, па зашто бих правила
питање око козиног. Радујући се чињеници да ћу коначно и ја неког
да измузем, све до куће сам весело певушила: Не љути се, козице,
што те музем ја, јер коза је свака за мужу и створена!
Али да бих имала шта да помузем, претходно сам морала
и да је нахраним. Па сам се прихватила прављења јасала. И син
се ангажовао максимално. Са компа ми је одштампао нацрт,
признао ми да је пре неки дан један повећи трешњин стуб пукао
под њим (делија је то, љуби га мајка), па бих могла да га довучем
и истестерим, а за ексере ћу морати у гвожђару, јер, колико он зна,
у кући их немамо. Па наравно да их у кући немамо, ексери се и не
држе у кући већ у гаражи, мајсторе мој, под чардаком и слично –
мислим, ал’ ћутим и, уместо на сина, попреко погледујем на мужа.
Он би могао да припомогне, некад је био оштар и на језику и на
делу, али је сада капитулирао на свим пољима. Откад су укинули
Раднички савет одузевши му председничку функцију, не учествује
ни у раду Кућног савета. Само седи у хладу и оштри језик на сину
и мени. За све што му није по вољи псује нас, јер другог никог
не сме. И за то што први део пензије остави држави за обавезе,
а други потрошимо за два дана - ми смо му криви. Прохтело нам
се да једемо сваки дан. И то три пута, замислите! А нећемо ни
да ходамо около боси, хтели бисмо и чизме и ципеле и сандале и
папуче... ма, незајажљиви смо. Шта њему фали што је као дете
ишао бос и у лажигаћама, ево још мало па ће загазити шездесету?
Гази ти и стоту, мислим, свом снагом ударајући ексер у главу, ја сам
решила да се вратим тамо где ми је било најлепше - у детињство.
Одгајена сам на црном хлебу и белом мрсу и тако ћу и да завршим.
На крају дана одала сам себи признање. Нису то биле
непресушне државне, још мање блиставо осветљене Христове, но
какве год – јасле су јасле. Али пошто од њих нема користи ако су
празне, а син ништа теже од ‘’миша’’ не узима у руку, под старост
сам морала да научим и да косим. У животу се обично зна ко коси,
а ко воду носи, али у мом то није случај – ја и косим и воду носим.
Дакле, сама ћу да храним и музем, али и да скидам кајмак. Додуше,
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ја кајмак скидам, а други га једу, али то је чисто због здравствених
разлога – такав ми коронарни систем.
Син није престајао да даје свој допринос. Гуглао је
даноноћно и саопштавао ми нова сазнања – као, на пример, колико
воде дневно треба да попије обична српска коза да се не предозира,
а да газда сваконевно има шта да измузе. Упознао ме са чињеницом
да је козама најлакше манипулисати ако се спустите на њихов ниво
и гледате их право у очи док им причате. Кад навикну на руку
која их музе, тачно у одређено време почињу да мекећу и тако
опомињу да су им се вимена препунила, те да је време за још једно
измузање. Захвалне на сваком навиљку сена и шаци кукуруза коју
им баците, козе верују да им то дајете зато што их волите, а не ради
користољубља. Ја сам присталица демократије, а и искуство ме
научило да је преваспитавање јалов посао, па је најбоље пустити
сваког, па и најобичнију српску козу, да верује у шта год хоће.
Надам се да сте до сада схватили да ја своје козице гледам
као род рођени (а с обзиром на то кад ми је неко од рођака последњи
пут отворио врата и не грешим много). Једно је кад вас лајкују,
пошаљу „смајли“ или позову телефоном, а сасвим друго кад ја
увече прислоним главу на топли Ладин стомак и док млеко у два
равномерна млаза штрца у кофицу, испричам јој шта сам радила од
јутра до мрака, обавестим је да је још један дан до пензије мање
(што је дивно), али да сам и за тај исти дан ближа смрти (што
је апсолутно депримирајуће). Кажем јој да сам смршала (што је
здраво), али није баш и паметно, јер због тога морам све хаљине
прекројити. Али је донекле економично – две сузим и трећу од
остатака скројим...
Причам ја тако, мељем као воденица у давна времена, која
данас многи називају срећним и то само зато што нису слушали шта
им њихови стари причају. Јер да јесу, знали би да је тад надница
била – чинија кукуруза, да женска чељад нису могла на факултет,
нити на бирачко место, да је свака кућа била једна велика задруга
и да се, осим домаћина куће, нико ни за шта није питао... Одлутала
ја тако у мислима, млеко више не пљуска у кофицу, измузла сам
све, па вучем на празно. Лада се ућутала, престала и да прежива.
Не чујем ни јаре да скакуће по слами. Обазрем се да видим шта им
је, кад оно....
Људи моји, нећете веровати! Обе се загледале у ме, само што ми
не уђу у очи. Не само што ме пуштају да им испричам све што ми
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је на души, него ме гледају као да хоће да кажу ‘’ма, није ваљда...
причај, причај још’’. Само што не почну да уздишу и цокћу језиком.
Душе ми, учинило ми се да ће заплакати.
Наравно, козе не плачу, па није ни Лада. Али зато ја јесам.
Како да се не разнежим над толиком дозом емпатије за мој убоги
живот? И сад ме нешто у очима жуља. И жуљаће ме увек кад се
будем сетила времена које сам протраћила јурцајући с посла на
посао, од распродаје, преко акције, па све до финалног снижења,
срозавајући своје критеријуме све ниже и ниже. А за то време у
мојој башти смењивала су се годишња доба. И све то изван мојих
очију, јер ја од непрестаног гледања у сат и ценовник и журбе да
не пропустим ово или оно, ништа друго и не примећивах. Џаба
од факултета, гомиле прочитаних књига – ништа од тога није ме
опаметило.
Да не би козâ, још бих кроз живот тумарала затворених
очију и, држећи се погрешно постављених приоритета, размишљам
док опуштено седим испод лозе очекујући да шкрипне капија и
комшиница пристигне на кафу. И при том имам само једну жељу.
Да ми не поквари вече питањем: ‘’Јеси ли чула шта кажу они у
Дневнику?...’’ Јер све њихове вести из несвести ионако ће ми ноћас
препричати љубав мог живота спуштајући уморно и разочарано
тело поред мог спокојног и поприлично утонулог у сан, али ћу му
ја (у име некадашње љубави... из самилости ...а можда само ради
мира у кући) повременим мрмљањем давати лажну наду да га и даље
слушам. За то време, у суседној соби, наш делија ће незаустављиво
грабити ка последњем нивоу најновије видео-игрице, истом оном
брзином којом ће његов сопствени живот неповратно протицати
мимо њега.
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Емилија ЖИВОЈИНОВИЋ

ОЧИТАВАЊЕ ТРАГОВА
еца су стајала пред отвореним ковчегом у коме је
лежала покојница, чије тело нису смела да окрзну
чак ни случајним погледом, престрашена могућим открићем да је
то уистину њихова мати, које неко време, због болести или чега
другог, није било у кући. Без икакве припреме и објашњења, заузети
обичајним предрадњама за сахрану, рођаци су их, за ту прилику,
на брзину оденули у најизгледније што им се нашло при руци и
без много промишљања, такорећи принудно, укипили средом
дворишта, не заборављајући притом да им строго заповеде да се
никако не мргоде док слушају неразумљиво свештениково појање
и удишу мирис тамјана, колико год им дражио носнице и ближио
их неприличном кијању. А, нарочито, да не запиткују.
По завршеном обреду, у потпуној тишини, девери се
прихватише терета и опрезним га издигом сместише на грбину
кола уз благи трзај дизгина за покрет, прикључивши се истом
невеликој поворци, укораченој монотоним звоном копита по
углачаној калдрми, налик посмртном маршу, који нам се неосетно
даљио из чујности. Tако оде Милева из нашег памћења, а бог зна
је ли имала више од двадесет пет-шест година.
У нама и уоколо, већ сутрадан, би све по старом. Једино
што више нисмо звиркали кроз чађаве подрумске прозоре у палацав
шкиљ петролејке, нити одгонетали сенке тајних љубавника,
заклоњених кацама киселог купуса и туршије, јер таквих дешавања
није било. Чика Рођа се и даље шеткао пред капијом и пушио,
једнако жаруљив на сваку млађу жену а тетка Дара, ослободила
учесталог гушења, због кога би се, у паници, довлачила до нашег
степеништа, сасвим обездашена и малаксала. Истим би је часом,
на прагу, пресретала мајка, појила зашећереном водом и брзом
расхладом враћала присебности, уз утешне речи, које, по мени,
нису имале смисла.
- Све ће то, мила моја, да прође. Бог једини зна колико
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их је таквих шарало и лудовало, па су се, мањи од макова зрна,
враћали женама. Него се ти, благо мени, лепо смири и иди кући,
свом детету. Њему си потребна, здрава и права. Ово двориште има
и очи, и уши, немој да тобом још и уста испирају! –
- Шта ли ти је, Хрисанта, стално се питам?! То што бригаш
туђу бригу, може и другачије да се тумачи! - примедбовао је отац.
Мајка се тад, као и увек у сличној прилици, чинила наоко
изненађеном и мерила га речитим погледом пред којим смо се
сви, па и он, радије повлачили но мегданили, и тек кад се осетила
довољно спремном, узвратила:
- Само немој да ми понављаш једну те исту причу да је
Рођа на положају, па може да ради што год му се ћефне. Ако је био
у рату, драги мој, била је и његова Дара, па не бесни као он. Срам
га било, могу да му буду ћерке. Још се хвали, чујем га неки дан, ОН
зна, Богу хвала, коме је отац. Дртина матора!
- А чиме си ТИ погођена, молим те? Ради ли се о твом
мужу, или туђем?! Само ми то реци, да чујем! - наваљивао је отац.
- Мајка би затечена. Поглед јој засумрачи модрозеленом
дубином хладне воде, у којој се и по највећој врућини пливач
смрзава. Из те се претеће дубине, после краћег колебања, озбиљним
тоном који не трпи поговор, супротставила нараслом очевом егу:
- Родила сам три ћерке и два сина. Што не желим својој, нек се
не дешава ни туђој деци. Ни да их ко по блату вуче, ни да они то
другима чине. И Дара и Милева су, колико ми се чини, нечија деца.
А и Рођа, богме. Ваљда ти је сад јасно, човече! – одреза реско и
настави да послује по кући.
И после толико година, згоди ли се да се икојим поводом
обрем у том крају, на кратко застанем пред познатом кућом. На
изглед иста, а ипак свенула, као мој лик у огледалу, предочава
ми очигледно одбројавање и свог и мог трајања. Живе слике
многочланих породица, које су испуњавале сваку ћелију њеног
приземљеног и спратног бића, временом су се расађивале као
пелцери на новим стаништима и посве сродљиве новом окружју,
потискивале у заборав раније везе. Тако је у њој, на крају, знатно
проређена и посвађана, остала само породица власника, подељена
још пре доласка из Вучитрна, не само присвојеним арбанаским
дукатима већ и различитим презименима, која су додатно теретила
њихове особене путове и судбине.
Памтим дан кад су се мушке главе ове многочлане родине
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окупиле за софром, у шупи подесној за разговор без прислушкивања,
и већале о Милевиној судбини, која је од последица абортуса
вретеном, лебдела између живота и смрти у градској болници,
чекајући на даваоце крви из породице.
Хитним позивом придошао од оваца и надрилекарења из
скученог бивка на периферији, њихов старешина, деда Станоје,
примио се најважнијег троношца, са кога би се увек чула прва и
последња реч у дому. Сав усивео и облачан, звучно је издашавао
тескобу, вртљајући дрвеном кашиком по чанку, који му је
непрестанце под руком измицао, запречен тек замашном чинијом
козјег сира и једрих туршијара, средом софре. Бог зна је ли икад
био тако дуго недоскочан тешком часу, а било је и тежих, кад се,
изнутра, као у туђој кожи, све време споплитао и надгорњавао шта
му ваља чинити.
Сред општег мука, вагао је на свом времешном кантару,
једну те исту мисао, сатерану у морални теснац, која је претезала
час на једну, час на другу страну, унижавајући га као човека, и пред
собом, и пред Богом.
– За чега се, бедо ниједна, скатера у амбис и опогани част
на унука ми и нејач му ситну?- превесла нетом бесну мисао на
злосрећницу, која се у некој од болесничких постеља, без ичијег
обиласка и подршке, борила за живот. – Свију нас, бре, опогани, а
рашта, знајеш ли, мори? Каде си такој тупава и нич не разбираш,
што ли не питува умнеје, јал стареје, да знајеш, да вако не
сагрeшаваш? Рипнала си ко керче у балегу, за што, да те Бог
питува, за свилену чарапу и белило, да гу тураш на каљав образ,
а мене, старца, садаске да метнајеш на жар, и душа на чекрк
распињам, јал да мреш, јал да живејеш! – дробио је себи у браду,
спреман да закука од једа и муке, што га и дан и ноћ све то тишти
и разједа, мимо реда и поретка, и потајно му изнуђава искорак, да
јој помогне.
У ноћи, пред одлуку, онако нежна и прозрачна, скоро
детиње млечна, на кратко му је чак и сном зашетала, да му, као што
је и иначе чинила, топлом водом замије скорела стопала и убрише
ланеним ручником. Једнако јави, нехајним јој је кретом руке и у сну
знаковао да се не маје толико око њега, старца, мада му је годила
женска мил и понизност.
- Нека, татко, нека! Саде, па ко зна каде! - из анђеоског
мелода призваног јој гласа, препозна, напрасно разбуђен, обзнану
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још недогођеног, што му зајача бес на очиту немоћ, не само да јој,
мимо правила, помогне, већ и да сам изиђе из кавеза, у коме је
целог живота копнео.
– Бог ли сам, да разабирам, што је за прашћавање, што
ли пак неје?! Акој си такој мислела, не мере! Још од татка сам
понеја, а он си па од његовога, куде год да биднеш, едно је: Акој си
сагрешија, а Бог те зема, туга за кратко, но образ чист! Такој
ке бидна, и сас тебе. Претекнеш ги, да рекнеме, на милос Бога, ил
нашеју, куде ћеш ондак, такова губава ?! Татко те неке натраске,
нами се па не милиш на далше! Репину си имајеш, нами је не мећај!
Такој биднава од каде си постојимо, такој је и данаске! Напослено,
Бог си све знаје, нек ондак и пресуђава!- докраја недоум и здружи
кашику чанку сурутке, пред собом.
Нико од пониклих мушких глава за софром није ни
помишљао да проговори, а камоли да се прихвати усрка из
чорбалука. Чекали су као и женска чељад, скоро невидљива у
скрајнутом стоју.
Кроз зацеп на бочном крилу шупе, наизменично сам
увиривала са Милевином синовицом, с којом сам се понајчешће
дружила. Иако премале да докучимо суштину збивања за софром,
биле смо довољно домишљате да осетимо озбиљност тренутка.
- Што ли ћуте?- питала сам је нестрпљивим шапатом,
пропињући се на прсте да, мимо њеног звиркања, видим и сама
нешто више.
– Чекају, да рекне. Кад старојко ћути, не ваља, каже нана.
Сад ми је јасно што мајка, стално плаче. Милује ме, сплиће ми
кике и уздише, а кад је питам, само маје главом и даје ми ситниш
да купим лушу, да не казујем оцу, или нани. Ко зна шта би било
онда с њом, вели.
- А због чега плаче? - упитах приглупо.
- Како, бре, не знаш? Због стрине. Можда ће да мре.
Утом се у замрлом простору шупе, десна рука старешине издиже у
вис и кажипрстом зањиха ваздухом, попут клатна на зидном сату.
Резак цок његових безубих вилица натера све да се суоче с празним
погледом старца, видно старијим и уморнијим од оног који је
важним поводом јутрос дошао и прстоказом упереним у небо им
предочава да оно што има да рече, није од њега.
- На нами нич неје! На знање нек ви је: акој претекне, од
Бога је, умреја ли, суђајно је! - ту се прекиде и продуби општи
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мук. Недуго потом, закључи: - А саде, помолимо се на Господа, и
презалогајиме, што дарува! Време си је!
- Ето ти!- закључи моја дружбеница, која је, изгледа,
прислушкујући своје у кући, знала више, но што је смела да каже.
– За џаба онолико мамино мољење: Не дај, Боже, да јој деца остану
сирочићи!
У неким другим условима, много година касније, обновила
сам познанство са Милевиним сином. Случајним сусретом у
заједничком друштву, повезали смо покидане везе, понете из истог
дворишта на нова места одрастања, које смо временом приписали
небитном.
Опрезно сам отварала мозаик његовог сећања, поредила и
мерила са својим, понирући у досеге његовог сазнања о породици
из које је потекао. Магловито се сећао мајке. Сенка туге, за
кратко, овлажила му је поглед док сам му причала из свог, такође
селективног сећања, понешто о њој. Све друго, није имало смисла.
О улози старешине породице и његовом утицају на остале,
знао је из очеве приче, кога су, мимо воље, одмах по повратку из
војске, оженили нероткињом из оближњег села, на проводаџилук,
а која је, како се показало, била добар избор, и друга мајка и њему
и Јаворки. Иза смрти старешине, њено место и улога у породици су
добили на значају, а очев постепено губио.
- Можда је то био и очев дуг Тети (тако су је звали), због
бриге о нама – објашњавао ми је. – Кад год смо нешто тражили,
упућивао нас је на Тету, а она је, признајем, одлучивала, као да
нам је мајка. Јаворки је, чак, одредила и богату спрему за удају. Ни
мајка не би више, чини ми се.
- А јеси ли икад био у прилици да упознаш мајчину страну?нисам одолела а да га не отворим до краја.
- Не! – огласио се равним гласом. – Мајка је умрла, то знаш,
јако млада од сепсе, а њени нису хтели, или нису могли, чак ни
на сахрану да дођу. Тата тврди да нису могли. Тешка су сиротиња
били, каже. Ја сам се, иначе, од почетка, јако везао за Тету, тако да
сам радо ишао код њених. Само, временом се и то променило.
- Твојом или њеном грешком?
- Не умем да препознам кривца! - засмеја се и поднови
мајчиним ликом из мог памћења. - Шалим се!- придода. – Предуго
сам избивао из куће због школовања, оженио се колегиницом,
и сасвим удаљио од својих. За нову породицу, у коју сам ушао,
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традиционалност коју сам понео васпитањем, тумачена је
заосталошћу, које сам, нажалост, почео и сам да се стидим. Тета
се, вероватно повређена, сасвим окренула Јаворки и надокнадила
јој све оно што је пропустила чинећи мени. А тата је, као и увек,
био уз Тету.
- Да му испричам, оно што не зна?- мучило ме је целим
током. – Има ли право на истину, иако је давно закопана! - колебала
сам се.
- Скоро сам се развео – продужи он своје. – Моја бивша
жена, Јасмина, пристала је да син буде са мном. Чак ме је у томе и
јавно подржала. Отишао сам својима, убеђен да ће ме прихватити
оберучке. Шта да ти кажем! Отац је само слегнуо раменима и
рекао: - Ако се сложи Тета. Она је подигла и тебе и твоју сестру!
Сад се она пита!
Испунила ме је давно потиснута туга и саосећај за два
малена, воштано укипљена сиротана пред отвореним ковчегом, у
дворишту нашег одрастања. Ћутке сам чекала да продужи.
- Да не поверујеш! - надовеза се, суздржаних емоција. –
Тета се успротивила, чак и да станујем код њих. Као, правдала се,
нема места. Нисам имао куд. Звао сам стрица из Немачке, знаш
оног, што је први отишао трбухом за крухом, или како се већ каже.
Издао ми је свој део куће, на спрату, под кирију.
- То је она соба, на спрату, увек отвореног прозора? прекинух га, упитна. - Кад год прођем, увек ме изненади. У осталим
деловима куће, као да нема живота.
- И нема. Живим сам. Био сам принуђен да сина вратим
мајци. Долази ми само викендом. У међувремену је и тата умро, а
Тета је прешла код Јаворке. И она је занемоћала. Треба неко и о њој
да брине. И то је то! - рече уморног и гласа и погледа. – Да је којом
срећом мајка жива - ту заломи глас кратком тишином - можда све
тако не би било. Али није! – доврши, и прими се чаше.
- Ко сам, да му било шта кажем?! Да је Бог хтео, давно
би му се све само открило! Али, није! - домислих, присећајући се
његовог прадеде, Станоја.
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Лазар КОВАЧИЋ

УРЕЗАНЕ ТОПОЛЕ НА СРЦИМА КРАЈ ЈЕГРИЧКЕ
мао је 73 године. Био је на крају света и при крају стазе
која је постала једносмерна, сужавала се и нестајала.
Изгледао је старији од властите биографије, својих вршњака,
оронуо телом и духом. Две невоље су му се свалиле на плећа:
старост и самоћа. Да није прве, другу би лакше поднео, а да није
друге, прва би му пуно лакше пала. Легне, окрене се на једну страну
- самоћа, може се и напипати и чути како дише и звечи празнином
собе, душе и бесмислом даљег трајања. Самоћа притишће и гуши, а
године упозоравају све видљивијим сигналима потрошених залиха
животних сокова и разлога постојања. Мишићје олабављено,
срозано, једино нерви затегнути и прете да се саспу последњим
праском судњег дана, а о осталим данима већ је престао да мисли.
Сводио је билансе и стварности и илузија. Ако је старост природни
след трајања, самоћа је неприродни терет трпљења. Покушао се
склонити у маглене котлине сна. Али су ноћи бивале све леденије
и на њих су насртале вреле несанице и жишком многих упита
сврдлале по растројеним можданим сустављем. Старост и самоћа
и јед, исцеђен из то двоје и није био угодан нектар, испити за лаку
ноћ, дочекати јутро и отпочети нови дан. Није се уплашио што
гласник хита ка њему. Једино се помало изненадио што га уопште
чека, потом, што га чека мирно, без страха, немира, узбуђења и
отпора. И збуњеност и недоумица. Нису то још биле године у
којима се више нема шта радити, планирати, надати, маштати. Од
мерења живота, живот му се свео на мерење, корацима, дијагонале
дневне собе, дворишта, потом од капије до угла улице, а често и
смисао одласка на корзо крај мора био је само да корацима измери
раздаљину од почетка корзоа до првог степеника и силаска на
океанску плажу. Стално је сравњивао и слагао статистику бројања
корака и увек се јављала другачија рачуница, коју је морао стално
проверавати и исправљати. Као да је налазио неку књиговодствену
грешку изнова је све мерио, бројао меморисао и тако укруг. Дуга
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самовања су, живот, садржаје, а чинило му се и ствари у кући,
све више сенчила сивим, па све тамнијим бојама. Поразило га је
и сазнање да се самоћа јавља празнином, а исходиште налазила
у безнађу. Све се више повлачио у осаму и тишину. А онда се
сетио да му је тишина одувек годила. Клонио се бучних улица,
гласног говора, музике и бучног океана. Још одмалена извежбао
се разазнавати звуке тишине и мерити им јачину, домет, намере.
Могао је чути хук падајућих паперјастих пахуља које су се, попут
мушица, залетале у његове очи и белеле његове трепавице. Али ова
тишина, данас, је другачија, злокобнија, звечи и звони алармима
и сазвучјем које није препознавао нити могао дешифровати или
дефинисати. Последњим виталитетом духа цедио је мисаоне
залихе, тражећи одговоре. Као да је знао, или наслућивао, да су
слаби ресурси којима се он може супротставити самоћи, затрпаној
годинама. А да ли је излаз молити бога да алцхајмер и склероза
пожуре и поравнају неред и безнађе живота? Ни конзилијум
античклих мудраца не би му могао из своје мудрости исцедити
поуку како даље. Како устати када је отац стоицизма, Сенека, себи
пререзао вене у шездесет и некој? Колико јуче је говорио да он није
толико стар колико је тога упамтио, али има томе већ година како је
прву тврдњу кориговао и допустио да се старост одомаћи у њему,
безвољношћу, на њему, изгледом и око њега, појавом.
Дефинитивно, био је свестан да је самоћа, на дугачкој листи
људске баштине невоља и муке, у самом врху. За ове терете нису га
припремали ни мајка, ни школа ни живот, ни све искуство и богато
запамћење. Некако је осећао да треба протрести перине духовних,
вољних и физичких покривача и покретача. Није тражио Бога и
решење на небу и око себе, него у себи. У дугим ноћима, без сна,
опет и изнова је прекопавао и просејавао меморијске амбаре. Знао
је да мора пожурити док се мождане ћелије нису потпуно затвориле
и прекриле наслагама седре. Смењивали су се таласи безнадја и
све тежег умног и телесног гимнастицирања. Имао је обичај, и у
томе је уживао, да буде и често и дуго сам, али никад није био
усамљен. Осама му је пријала све док се није извргла у злобну и
сурову самоћу. Данас је осећао да је сам, не по свом избору, него
што му је то наметнуто. Сам је и брже је копнео. Старост је дошла
логиком трајања и природним следом, а ова самоћа мимо његове
воље и без његовог зова.
По дану се опорављао малим обавезама, скромним
47

потребама и ситним изливима доброте, ведрином духа, гипкошћу
покрета и све дужим ходом. Нахранити галебове измрвљеним
окрајцима бајатог хлеба, попричати са кљунастом, на високим
ногама, птицом Ибис, упутити осмех детету у колицима, срдачно
поздравити поспану продавачицу сладоледа крај стазе, уљудно
поздравити мрско повечерје и заборавити назвати драгог пријатеља
у Отави. Дан му је и имао неког смисла. Нигде није ни окаснио,
ни поранио а ни журио. Обавио је све непланиране послове, јер
планираних није ни имао. Била је то још једна потреба да се дан
испуни и потроши, а ходао је све дуже, као да је бежао што даље
од ноћи и оног што она доноси. А онда опет ноћ и неуротски,
зебни шапат самоће која прети да пробије орљавом урлика и
незадовољством.
Све је мање бринуо о здрављу и свом изгледу. Кад год би се
дохватио одебљале кутије с лековима, више је осећао него што је
знао и умео дефинисати побуну у својој глави, и то баш тада када је
по устаљеној, прописаној лекарској и апотекарској номенклатури
распореда, почео захватати лекове, нешто му је говорило да није
лек само у четири зида те кутије, четири зида спаваће собе него и
знатно шире. Само шта и где?
Почео је да смишља како самоћу прековати у искуство и
мудрост, а старост у продужени виталитет и нову наду. Али нигде
притке за коју би се ухватио и њоме негде кренуо а да му она
послужи као ослонац и путоказ. Нигде знакова, ни на небу ни у
њему. Ноћ притиска морама и умором, јутро бригом, дан безнађем,
а вече сумњама. И тако изнова и укруг док се око њега све, за вечеру,
забаву или конак спрема. Када више није могао видети по чему се
данашњи дан разликује од оног од јуче, нити по чему је онај од
сутра бољи од овог данашњег, знао је да нечим мора прекинути
овај испразни ход у нигде. Са мисаоних корита, изубијаних као
плехани тањир, гребао је седру склерозе, продубљивао их, чистио,
бистрио и буботке лечио мелемима среће из паветина запамћења.
- Шта ми је чинити, шапутао би у мраку. Касно је да правим нове
успомене, а рано да се пустим низ воду дотрајавања и свакодневице
и чекам да једно хладно јутро, пред зору, са хуком кошаве, које овде
нема, судбина и на мој пенџер закуца и поведе ме, јер је дошло
време.
Залихе успомена, које је поодавно почео трошити, су на
измаку. Да ли је било касно правити нове и допунити потрошено?
48

Знао је да је рано отворити резервне залихе, икако се дах бајатости
и патине заборава све више навлачила и преко њих. Био је начисто
да је тражити спокој и срећу, по давно изгаженим утринама и
буњиштима живота, улудан посао, исти као ући у џунгле Амазона
без водича, мапе и компаса. Како мобилисати све умне и физичке
снаге у себи и рећи календару и годинама да лажу на дисплеју
бројки година и о врсти и количини самоће. А надао се да неко и у
окно његових снова закуца и нешто му важно дошапне, или можда
неће ни ноћас? Да ли чекати да се нешто догоди или кренути
догађајима у сусрет? Његово рационално Ја га је упозоравало да
не сме миксати машту и реалност живота, јер тај гемишт зна бити
опасан.
И опет би се нашао у мору празнине, располућен и уоквирен
између две крајности: старости и младости. Кад није знао где
напред, окретао се уназад, ка почецима. Окретање почецима је и
мерење дужине трајања, али и указивање и опипавање близине
краја и знак да се он назире. Он се у младост све чешће враћао не
да би мерио потрошено и видео колико му је преостало, него као
у природно, азилско одбежиште у далеке котаре детињства, време
и простор праве среће и сигурног заклона. Желео је да потрошену
младост не пропитује или искупљује, него удене у стог нове наде,
са којег ће наредних зима хранити животне дамаре, до последњег
била, трептаја, откуцаја.
Избегавао је друштво вршњака јер је то било још једно
подсећање на властиту судбину, а видео је колико је и њихова свећа
догорела и скупља и цеди разливене капи воска, по дну чирака, а из
пешчаног сата клизе последња зрнца из горње коморе, која звечи и
зјапи празнином. Кад год би их срео, потезали су најновијим сликама
унука и праунука, размењивали траварске, апотекарске рецепте и
лекарске савете и, углавном, дружења трошили у јадању, клетвама,
безнађу и сумрачици ума и тела. Све више су сличили својим
малолетним унуцима. Ни једне ни друге нису смели остављати
саме, посебно пазећи да се не дочепају шибице или лекова, и једни
и други би лако заплакали чим их неко попреко погледа. Једни су
мирно чекали друге резултате теста на простату, други боље дане
и опоравак након трећег уграђеног бај-паса, трећи још једно унуче
од млађег сина и праунуче од старијег. Четврти нестрпљиво чекају
чек за пензију, а пети стрпљиво да умру, једноставно им је свега
доста. А и он је осећао да нешто чека и надао се да ће и открити
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шта. Његови вршњаци, Аустралци, су били и прича и свет за себе,
које, ни после више деценија заједничког живота и дружења, није
ни покушао ни успео разумети. Они су овакве проблеме лечили
и решавали на посве другачији начин, њему стран и неразумљив.
Све чешће и све више их је сретао с младим Тајланђанкама или
Филипинкама, које су висећи им на рукама, шљапале и шлепале
се уз њих, очајне, дограбивши нешто боље од живота уз њих, а
на првом месту од њих. А и они су имали своју рачуницу. Или
су им жене умрле или су, с пола имовине, променили адресу, с
циљем да дођу до целе жене и бољег и узбудљивијег живота, јер
их је све остављено стално подсећало на старост и крај од којег су
бежали. И на тај начин ишчепркају још неке суварке виталитета
и радости живота, јер су ушли у зону када би им сваки дан могао
бити последњи. Он тако није могао.
И овде у држави Квинсленд, која кипти од сунца, сјаја и
топлоте и где нема правих годишњих доба, јесен се и рана сумразица
уселила у њега. Жутило је добро пошкропило крштеницу, а по
коси је сребрило омразицом. А био је слободан, миран и обезбеђен.
Ни на чијем терету, банковном или кућном рачуну, трпези, нези
или обавези. Никоме није био на путу и никоме препрека. Не због
година и усахлијих животних жеља, потреба и порива, него због
изостанка пролећа, није се сетио да је решење, можда у томе да се
заљуби. Можда би га пролеће и расцветали шафран подсетили на
то, али овде их нема. Није му било ни јасно како се ови, овдашњи,
чији су и преци са ових, суптропских предела могу заљубљивати,
без пролећа, расцветалог јоргована, јасмина.
Тако је био прикраћен са ефикасном алатком да се самоћа
прекује у нову животну наду и спасоносни излаз из невоља које
су га оковале. Знао је да нешто мора да промени и да нешто треба
да се деси. Невешта духовна гимнастика истурила је испред њега
само жељу?! Али какву и коме то послати и којом поштанском
или курирском службом уручити? Е, то није знао, нити умео
одгонетнути, једино је неким ситним немиром у души, који је
више слутио, али и грејао, наслућивао да је у мраку самоће успео
открити неке нове трасе и смернице изласка из тог стања.
Годинама би, кад год би му дан обавезама ударио и на
плећа још терета додао и навалио, а сан устукнуо пред будном
комбинаториком мисаоног жрвња, погледом одбежао кроз прозор
у мекоте звезданог сјаја и на тој мапи тражио путеве и начине
50

избављења, али испрва случајно, а потом и намерно и као једини
разлог и циљ те мисаоне и визуалне навигације и игре, отпочео
потрагу по звезданом зракопису, за једном звездом, која се по
нечему, баш тада и те ноћи издвајала од осталих и подсећала га на
његово Равно Село и младост крај Јегричке, топло мајчино крило и
детињство. Ма знао је он да је бежање у детињство или само његово
призивање, знак посртања зрелог доба и да је старост већ куцнула
звекиром и на његова врата, али је он у том звезданом меморијском
трагу Равног Села откривао траг нове светлости и наде, кришку раја
и целу лубеницу среће. Тако је и те ноћи, премећући по звездама
оцвалом небу, а ту ноћ која је баш била добро звездама орођена
и искрила и бљештала ројевима светлих искричавих звезданих
свитаца, опет кренуо у потрагу за једном, посебном. Месец се држао
по страни, а био је и он у важном послу мерења и провере мере и
количине усправљене воде на његов плимни зов. И нашао је ту
тражену, којој је узвратио осмех јер му се сама јавила подсећањем
на његово Равно Село. Поново је пожурио на Јегричку, али га је
зауставио дрворед топола и није је могао видети. Био је млад али
и старији од тих топола. Али оне су брже од њих, равноселских
клинаца, расле и стаблима, као сигурним плећима, примиле њихов
највећи завет и тајну - урезана срца првих дечијих љубави, са
безброј иницијала, које ће неки нови Шлимани или Бодлери, као
хијероглифе, откривати, дешифровати и у књиге или песме метати
и прекивати. Тополе су те њихове љубавне поруке заштитнички
преузеле и понеле и у ширину и висину и дуго одолевале забораву
и патини времена, лицемерју одраслих, насртајима ледених дахова
зимске омразице, жестини кошаве, жарком сунцу и оштрој секири.1
Био је то највећи и јединатвени љубавни споменар и резерват
љубавних порука и завета, на сигурним и стабилним ногама и
чувар њихових тајни и првог узбуђења и среће, када су открили да
уз дечаке, постоје и девојчице и открили тај опојни нектар љубави,
који је исијавао из овалних линија резбарених срца и дечијих,
нешто оштријих и несигурнијих иницијала, њих и њихових
првих љубави. Аутентични војвођански, љубавни споменар, крај
Јегричке, једине аутентичне војвођанске реке, која је баш ту, на
тој кривини успорила, застала и лагано срицала и памтила сва

1

Види причу:‚‚Тополе крај Јегричке”.
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та урезана имена својих, равноселских клинаца. И никад се није
догодило да неко није урезао свој љубавни запис. И никад се
није догодило да су два пута урезали своје иницијале уз нечије.
Равноселски клинци су имали само једну љубав и једну тополу, све
време свог детињства, све док нису порасли, иако су на скупштини
Фелцерове и Шилерове улице, 26. јуна 1956. године (лично је
присуствовао као истакнути члан Фелцерове) донели одлуку да
никада неће порасти и остарити. Лебдео је изнад шумећих крошњи
топола, додиривао стабла очима, рукама, чулима, а онда је застао
паралисан.
У трећем реду топола, на другој, благој кривини стазе, уз
стрму обалу до врха насипа, испод којег се Јегричка љуљушкала
у удобној и пространој колевци, угледао је дубоко у кори јасне,
овалне отиске и иницијале, које је и он урезао на врхунцу лета у
подножју топола и своје младости. Прво је уочио своје иницијале
СГ, али и три велика слова Љ, Б, Г. И сад су му памћењем, по соби
крилиле сенке разњиханих грана и шум лишћа топола, као и онда,
15. јула 1957. и више никад тај шум није ништа могло одагнати
нити надјачати, чак ни стално разгаламљени Пацифик, на чијим
запењеним обалама је проводио више времена него на бетонском
тлу Голд Коуста. Носио га је изрезбарен у памћењу, као најдражи
барјак и завет тајног живота, а тек му је било дванаест. И сад,
након 61 године, сетио се чија су слова била и сетио се Љубице
Бубе Гајинов. И сетио се колико је било узбуђења, јер је и он, тада,
добио своју тополу и освојио Бубу Гајинов. У дванаестој, живот му
је био комплетиран и испуњен до краја. Ништа више није желео,
тражио, очекивао. Научио је да игра кликера, да вози бицикл, да
плива, потом је проходао, а сад је имао своју тополу, са урезаним
срцем и своју девојку. Разменом за десет кликера, ново звонце за
бицикл и пет сличица играча ‚‚Партизана”, добио је постер Ђине
Лолобриђиде и свечано окачио на зид своје собе. Једино је Миле
Хавајка излепио постере неких тамнопутих девојака са цвећем
око главе и дебелог струка и натписом крупним словима при дну
постера, Хонолулу.2 А онда су пошли у школу и живот их је удаљио
од младости, Јегричке, па све даље, докле је ко стигао добацити.
Звездани сјај га је те ноћи опрљио ужареним копривама
сећања. Као да се нешто од те силне светлости и задржало и с
2

Види причу:‚‚Хонолулу”.
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његове стране прозорског окна, а и месец ту ноћ није мрдао са
његовог прозора, све док га јутро није разводнило и претопило у
дан. Тек тада је и заспао, с неким новим озрачјем и тада му се
атрофирани осмех поново вратио и остао на његовом уснулом
лицу до краја.
И даље је осећао терет и година и самоће. Али су неки нови
и другачији светлосни знаци почели силазити и допирати и до
најтамнијих дубијана његове душе. Уз године и самоћу, све јасније
су се оцртавали обриси и рељефи нове наде. У себи је открио нове
залихе прегруписаних вољних снага и солидних ресурса воље и
намере да нешто уради и промени. Био је рационалнији у анализи,
гипкији у процени и спремнији за оптимизам и ведрије виђење себе
самога. Све је више мисли трасирао светлијим бојама и погледима,
одмеренијим ставом и јаснијим закључком. Од осаме се одупирао
надом, а од старости вежбама тела и дугим шетњама. Једино није
ни туговао, нити се сажаљевао. Знао је да то двоје може и да убије.
Мирније је прихватао и и мислио о самоћи и старости. Нити је ту
допао нечијом намером и грешком нити својом кривицом. Дар, али
и данак природе и сплета околности.
- Природа је учинила своје. Сад ми треба да видимо шта ми
можемо да учинимо, шапутао је.
Копајући дугих ноћи по звездама, увек би га једна подсетила
на Равно Село. А онда се сетио младости и Бубе Гајинов. Равно
Село, младост и Буба Гајинов су му открили решење ребуса и без
пролећа и оцвалог шафрана - љубав. У том трагању за младошћу и
собом, испред њега се усправила Буба Гајинов.
Да ли је трагао за њом или траговима младости у себи, као
новим, свежим соковима срчике живота и виталитетом постојања,
или за обојим? Да ли се тај одговор крије у њему или у Равном
Селу, или њему у Равном Селу, или можда само у Буби Гајинов,
као драматичној вододелници младости живота када се кликери
почињу не само играти против некога, него и делити са неким. И
појавиле су се, кристалисале, те две сигурне трачнице по којима је
могао кренути, притке којих се држао у ходу и равнао у мислима:
равноселска младост и Буба Гајинов. Нешто се у њему покренуло
и све умне и физичке точкиће новом енергијом подмазало и у пуни
погон ставило. Одредио је ток даљег живота, али и циљ и смисао.
Чудно, али први пут је осетио да се уплашио за своју судбину.
Не када је постао свестан својих година, неподношљивог терета
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самоће, безнадице и безвољности да даље настави, него када се
сетио Бубе Гајинов. Кренуо је ка њој жаром равноселског дечарца,
као одредишту, избавишту и новом животном игришту и начину да
дотрајалост прекује у ново трајање и нови смисао постојања. Али,
како горући жижак и страсти младости да усправи и супротстави
склеротичној старости и злобној самоћи? Да ли их истурити
испред и пустити да они бране намере младости пред разлозима
старости. Колико јуче, и када је канио да самоћу и старост заустави,
преусмери, промени, или пак прекрати муке њима изазване, није се
могао сетити ни како, ни шта почети и предузети, а ни коме, барем,
опроштајно писмо упутити. А сад, када се сетио Бубе Гајинов,
престао је да трага и сумња. Имао је коме поруку спаса и љубави
послати. Нису га бринула питања да ли су закаснили и већ престари
за неки почетак или наставак оног што је заискрило пре 61 годину
у мраку биоскопа када је први пут пољубио Бубу Гајинов и урезао
срце на тополи крај Јегричке, а без то двоје, она му није могла бити
девојка. Знао је да су довољно зрели да не мисле, посебно, о крају.
Искуство и сва прикупљена мудрост, у седиментима памћења, нису
му могла помоћи. Одлучио је да се ослони на једини ресурс који
му је преостао, срце, па нек проба да не издржи. Често је и дуже
време, сакупљао суварке снова по угару тешких ноћи и покушавао
запалити ватру и истерати мрак, самоћу и све немире преморене
душе. Све док јава не запара шиљцима зоре и спаси га од море, али
и припрети новом, у долазећој ноћи.
А сад утваре мрака, ружног сна и самоће устукнуше.
Усправио се и у сну и на јави, као привид и збиља, никад моћнији,
јачи, спремнији. Испред њега се заврти вртуљак младости, заустави
се и пред њега искрсну Буба Гајинов. Као стаклићи у калеидоскопу,
пред њим се сваку ноћ вртео непрекидни синемаскоп равноселске
младости, а смењивали су се колажи догађаја и лица.
Као да је неко почео терет који га је притискао одвађати из
његових меморијских наслага и бисага са плећа. Открио је начине
бољег наставка дотрајавања преосталог, али и разлоге од којих није
могло бити ни бољих ни лепших - љубав и равноселска младост.
У дугим треморима ноћи покушавао је да улови и чулима
осети ваздух, звуке, боје и мирисе равноселских сокака. И поново
је осетио како трешње личе на трешње, парадајз мирише само на
парадајз, а ваздух на јоргован и тек опрану косу Бубе Гајинов.
Једно јутро се пробудио пре јутра. Било је то рано
54

равноселско јутро, јер је мирисало на коштан траву из башти,
кантарион крај пута и печени хлеб из пекаре Павла Кузмановског,
доле, са главног друма. Остао је блажено паралисан у кревету.
Рески звуци добоша Лоје добошара најавили су још једно подневно
окупљање на раскрсницама важнијих улица Равног Села, а то значи
на свим.3 Видео је себе, малог, мусавог, како трчи према ћошку, не
да чује вести са Лојиног добоша, него да сретне Бубу Гајинов. Док
се она упињала да приђе ближе Лоји и разазна шта говори, он се
упињао да приђе ближе њој. Чак ју је успео и додирнути. Сећа
се да је поцрвенела, али се није одмакла. Тај додир је издржала
храбро и стојички. Због тога је дуго био поносан на себе што се
усудио да је дотакне и, што она није побегла.
Био је чврст у одлуци и јасан у намерама. Сад је, коначно,
знао којој звезди треба да се окрене и да је следи не само у ноћном
инвентарисању по трепталицама, налеглим на прозорско окно, него
и у сну, јутру и дану. Одлучио је мобилисати све умне и физичке
ревире у себи и присилити календар да се покаје, преиспита
разлоге претераног жутила крштенице, отићи прво у младост, а
потом банути до Бубе Гајинов и убедити је да се још једном заљуби
у њега.
Све дуже избивајући с друге стране старости, враћањем
у равноселску младост, све више га је на мисао о Буби Гајинов
обузимао исти жар, и ухватио је себе како хода на прстима као онда
у младости када би је срео и од ње до куће ходао на прстима, ма
лебдео. И данас, логика клинца и младалачки жар ускочили су у тело
добро оронулог старца и покренули га у новом правцу. Уз лекове,
документе, рачуне, почео је по кући да тражи кликере, сличице
играча, праћку и олупану гитару са једном жицом. На једној жици
је научио да свира све оно што су и други, који су могли да купе
свих шест, знали да свирају. Из велике оставе на спрату извадио је
кофер и нестрпљиво смишљао како да се што пре спакује и крене.
Од силне енергије, жара, јурњаве по кући, чак је приметио да хода
на прстима, а до малопре је једва опрезно утискивао стопола по
поду, ослушкујући бол у коленима, жигање у крстима и трокирање
срца. Преморен, сео је. Извадио је бележницу и калкулатор. Пре 61
годину урезао је срце на тополи крај Јегричке и први пут пољубио

3

Види причу:‚‚Лојо добошар”.
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Бубу Гајинов у мраку биоскопа, Дома културе у Равном Селу. Зна
да је 61 годину покушавао да се сети који је то филм био и није
могао, али ни заборавити да је у тој рајској помрчини, у 8. реду,
седишта 23 и 24, с десне стране, 1957. године, први пут открио
шта је љубав и седео шћућурен уз њу до краја пројекције, ништа
на свету не мрзећи као то упаљено светло после филма, који није
запамтио, а који му се у кору мозга урезао длетом запамћења. Није
сигуран да је тај филм више икада видео, јер да јесте, сигурно би
се сетио да је кроз снопове пројектора баш тог филма, детињству
додао још једну димензију и ушао у нову, до тада непознату, зону
живота. Рачуница је била тешка. Од тада је прошла 61 година. Како
и чиме оправдати толике изостанаке са свих прозивки и састанака
живота. Поново очај, морални и физички суноврат. Зажмурио је.
Празнина. Никаквог знака, звука, сигнала. Очај. Крај.
А онда је поскочио са столице као катапултом потиснут.
Сетио се да је у дечјим, основношколским годинама, био на
завидном гласу као стручњак за писање љубавних порука. Џепови
су му били пуни листића са нарученим љубавним порукама,
текстовима за споменар и кратке поруке, испод иницијала, на
урезаним срцима на тополама крај Јегричке. Смишљао је брзо,
лако и сигурно, потезао папир из џепа и малу мастиљаву оловку
и окидао, онако, с колена, као Вајат Ерп или његов омиљени јунак
Гари Купер, пре него што би их све пококао и сам одјахао у зору. Тако
и он, погледа наручиоца, допола затвори очи, замисли примаоца,
муњевито нашара неколико редова и само пружи цедуљу и узме
уобичајену берзанску противвредност из расположивих ресурса,
џепова и тајних скровишта равноселских клинаца.4
Када је у ходнику, испред 6. Ц одељења, Основне школе
‚‚Бранко Радичевић” , бежећи од Жарка, челом натрчао на лакат
препаднуте девојчице и трљао болни буботак, заљубио се. Изненада
се појавила прилика да и њему, помогне његово умеће. Прво је
одлучио да напише љубавну поруку па тек онда да сазна како се
зове девојчица, чији је белег понео на челу, а лупање срца, кад год
би је срео. Дуго се мучио и дуго писао. А онда, пред крај школске
године, 27. маја 1957. године, ознојен и мусав, јер је то јутро бранио
за свој разред у финалу школског купа у фудбалу, стао испред
ње, из џепа извадио папир са најлепшом и најдужом љубавном
4

Види причу:‚‚Стручњак за љубавне поруке”.
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поруком коју је до тада написао и храбро јој пружио. Прочитала
је, па још једном. И није га ни погледала када се заљубила у њега,
Љубица Буба Гајинов. Од тада више није могао написати ни једну
љубавну поруку, ни после вишеструко подигнутих цена берзанске
размене. И од тог дана равноселски дечаци су се вратили лопти и
кликерима, а он Буби Гајинов.
Писмо. Мора јој одмах послати писмо. Он је у томе
најбољи, а она ће то најбоље разумети, као и онда када га није ни
погледала, а заљубила се у њега. Реч дежаву је због њега и преузета
из француског језика. Али, како премостити јаз, широк 61 годину.
Одлучио је заиграти на 4. карту симболике. Да би дошао до ње,
морао је изградити мост од листова 61-ог писма, за сваку годину
по једно. Што пре заврши свих 61, пре ће их послати и на први њен
знак, зграбити припремљен кофер, који ће све време чекати у малој
остави, десно од улазних врата. Пронашао је кутију од ципела, од
тврдог картона и ставио на писаћи стол, при крају леве стране.
Десно од кутије је поређао пакет хартије, А4 величине листова и
неколико неотпакованих свежњева хемијских оловака, танког тела,
због одебљалих, склеротичних прстију и широког и меког газа
мастила. Једино се бојао да ли ће квргави, одебљали прсти бити у
стању да прате и стигну брзину мисли и нестрпљивост жеље. Био
је толико сигуран и устремљен у тој намери да је био сигуран да ће
пре и душу испустити него перо из руке.
Знао је да му с писмима ваља бити опрезан, разборит,
одмерен. Не ваља журити, али ни окаснити. Ту је питање и срца,
и мере и разбора. Мислио је да је најбоље да је прво потражи
поштар, са испруженим снопом од 61-ог писма, а потом и он са
испруженим рукама. Мора јој прво све рећи шта мисли и осећа и
да се са 61-им писмом искупи за 61 годину како је није видео. Пре
него што нађе њу, морао је потражити и наћи прво себе.
И кренуо је с писањем и испио прву адреналинску бомбу
која га је добро такла и померила. Узмака више није било. Кренуо
је са првим откосима слова, речи. Мерио им је снагу, ослушкивао
пулс, кушао укус. Променио је неколико оловака, иако су све биле
исте, док није пронашао синхрони ритам мисли пера и слова.
Био је све сигурнији. Правио је све мање прекиде, док би читао
написано, на камилици и мајчиној душици пропарио би жуљеве
на прстима од оловке, па наставио да све дуже везе тканице својих
жеља, мисли, намера.
57

Преточавао их је кроз допола полегла слова, речи и реченице, као
откосе детелине у Квргићевој башти крај његове куће у Равном
Селу. Није стао ни посустао, иако јесте дан, претакајући се у
повечерје и ноћ, а он је био за истим столом и на шестој страни,
првог писма.
- Само да ово прво изгурам, ухватим ритам, усагласим и подесим
ток мисли пера и прстију и бразде реченичних веза ће се уједначено
слагати и преоравати белину хартијске ливаде.
Уместо умора, осетио је како му призвани сокови младости,
попут нове трансфузије, колају дамарима, мишићима, можданим
станицама. Све више се усправљала одлучност намере која му је
бистрила ум и зенице, умекшавале покрете и гипкост прстију.
Из својих окоровљених катакомби запамћења тражио је
све сапутнике, знакове, боје, гласове своје младости. Махинално
је узмахнуо рукама према кухињском столу, крај прозора до улице,
у улици Ивана Милутиновића, и обрисао прашину са руинираног
радио апарата ‚‚Космај”. Обрнуо је у десно велико округло дугме с
леве стране и магично око, при врху, отворило је своје зеленкасте
уздужне очи, а шкиљава лампа осветлила је списак радио станица.
Десним дугметом није померао вертикалну црвену линију,
тражилицу станица. Браду је сместио у гнездо прстију, налакћених
руку и чуо је метални глас спикера Радио Београда:‚‚Извештај
републичког хидрометеоролошког завода о водостају река на
дан 6. новембра, 1957. године...” И то на руском, француском и
српском језику.5 И, као да је и мрак попустио и ослабио на густини
и пре зоре постао прозрачнији. Био је одморнији, него када је сео
за писаћи сто.
Устајао је из постеље све лакше и лакши, али се све
теже одлучивао на кревет и сан, а колико јуче, бежао је кревету
и сну, као избављењу и склањању испред замршености збиље и
безнађа јаве и дана. Зору је потискивао стиснутим очним капцима,
мислима, навученим шалукатрама. А сад, када је прво писмо пало
у картонску кутију од ципела и потподило је, осетио је да живот
све више има смисла, а разлог да настави све више има разлога.
Напорима и телепатичностима чула сустизао је Бубу
Гајинов по перивојима детињства и смештао је у сећање, све
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Види причу:‚‚Магично око, Брионски пленум и извештај РХМЗ”.
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јасније и рељефније, до потпуне слике, покрета, визије. Могао је да
осети њен дах и да види и чује пљуштање бисера њеног осмеха, и
видео завист у очима других девојчица и дивљење својих другара
из улице. Не само ноћу него и у поподневном лаганом ткању сна, од
пар тренутака, просинули би рубови цветне хаљинице, праменови
њене косе, а као први јутарњи трак сунчеве светлости, заискрио би
сјај њених очију.
За разлику од вршњака из Деспотова, Куцуре, Кулпина или
Бачког Доброг Поља, њих нико није подучавао, и они су од првог
дана знали да девојку треба отпратити до куће, после две недеље
позвати у биоскоп, а после месец дана заједно отићи на купање да
сви виде њихову девојку. Веза се учврсти тек када се извежба да је
‚‚баца” на рингишпилу. То је криомице вежбао на свом најбољем
другу. После пар месеци би се одважио, искористивши комешање
у сали и на платну, да је у помрачини биоскопа, хајдучки, на
препад, пољуби у образ, и тек онда иде да уреже срце на тополи
крај Јегричке са њеним и својим иницијалима.
Пратио је Бубу Гајинов до њене куће. Да ли због фењера
на бандери испред куће, на ћошку, или због тога што још није био
открио обичај дужег опраштања, брзо се враћао. Ускоро је и то
научио, али пре тога би, као што треба и сви раде, каменчићем
из праћке угасио фењер, да би охрабрио и осветлио пут дугом
држању за руке и дугом ћутању, две сенке, ослоњене леђима на још
увек топао зид, швапских кућа, од земљаног набоја направљених.
Налазио је своје другове на ободу јарка, на углу улице Ивана
Милутиновића и Сутјеске. Нису се могли начудити, не што је
пратио Бубу Гајинов до куће, него што му девојка станује, чак у
трећој улици, Југословенске народне армије. Сви су се, као што је
било обичајно право и нормално, забављаали са девојчицама из
своје улице, или најдаље добацивали до првих кућа, суседне. А
види њега, чак до треће улице. То им је слутило и мирисало на
авантуру, и већ тада је почео да га бије глас, да њега не држи место
и да ће он далеко.
Тргао се, пренуо из сањарења, које се претапало у откосе
и навиљке редака писама. А види данас ову омладину. Све се
променило. Сетио се свог познаника Л. Његов син се почео
забављати с Јапанком. С неверицом је вртео главом и мислио
колико ли тек њему треба времена док је прати до куће и колико
превоза мора променити?
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Више није бројао сате, дане, недеље, месеце. Једина мера
протока времена била је број писама сложених у картонској кутији
од ципела. Дно је већ, увелико било затрпано, а он је стално мерио
висину зидова и још су му се чинили високи, као стрмине Великог
кањона, изнад танке приузе, реке Колорада, на северозападу
Аризоне.
Како су писма пунила кутију, растао је и његов морал,
жеља и потреба, преточених у намеру да се и сам мења. А мењао
је и ствари у кући и правио нови и другачији распоред. И неколико
пута дневно је пресвлачио одећу, а поново је открио и заборављену
улогу огледала, чешља, лосиона. Осетио је како купатило, чесма,
славина, упозоравају на обавезу према кожи, телу, изгледу, утиску,
расположењу. Увек је имао припремљене удобне патике, за све
дуже шетње, и модерне ципеле за кратке, по корзоу, Кевил мола.
Шетње уз обалу океана, до првих рубова Броадбича, па све даље
до Мермејдбича и Мајамија, користио је да што више сасреди
мисли и прикупи што више физичке снаге за дуго седење у ноћима
својих писама и писања. У трајању дугих шетњи, некад му се
чинило да то нису његове мисли него разговор са Бубом, а смео би
се кладити да је, у мимоходу са бројним туристима, осетио њену
руку угњеждену испод његове и онда би успорио ход, још више
се испрсио и подигао главу од почетка до краја корзоа Кевила у
Срферс Парадајзу.
Пазио је на свој изглед, облачење, слагање боја и стилова, и
на исхрану. Куповао је органски здраву храну, а посебно врло често
справљао и испијао напитке од козије сурутке у праху. Нудио ју је
све бољим залогајима, а сваки обед би завршавао са мањом чашом
црног вина. На столу је увек уз његову, стајала још једна чаша, за
њу у мислима, или ако неко бане. Навечер би јој поправљао јастук
крај свог и заспао мирно, лако и брзо, са оним истим осмехом на
лицу кога је, заједно с пиџамом, облачио свако вече.
Стално је навиривао над картонском кутијом. Бројао је
колико је писама већ завршено. Појачавао је и физичке вежбе и
храбрио срце да издржи, јер, кутија само што није пуна. Повећавао
је и број кругова пливања у затвореном базену ујутру, после десет,
и навече, после шест, успут смишљајући садржај наредног писма и
мерећи домете разговора са Бубом, у већ написаним.
Сан му је био све мирнији, мисао бистрија, дан све
веселији, ход све сигурнији а кутија с писмима све пунија. У дугим
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шетњама пустио је ногама на вољу, забављен својим мислима и
плановима. Ма колико пешачио, враћао се без већег умора, застоја
или одморишта. Све више су му се отварала обзорја будућности и
све више је био убеђен да ни у чему није погрешио и да је сав тај
пут био у трпељивом чекању да се упале светла у равноселском
биоскопу и да у нови дан поведе Бубу Гајинов, чврсто је држећи за
руку и чврсто се држећи својих намера и жеља. Сан, ноћ и његова
писма су били све дужи, а стрпљење све краће, истина, потиснуто
плошћем опреза и разбора. Чврсто је намеравао да јој писмима
надомести и затрпа јаз протеклог времена и дуго чекање од одласка
у биоскоп пре 61 годину до данас, а да не осети ни губитак ни
узалудност чекања и протока времена. И успео је потиснути сумње
у своје 73 године, ако ништа, достићи ће их тек у априлу, иако се и
март већ опасно примакао.
Журио се да што пре заврши 61 писмо, али истовремено,
помало је страховао да неће стићи и умети рећи све што му је
оздрављени дух наумио, а одебљале бисаге сећања нудиле. И да ли
је то све што женско срце треба, воли и жели чути? Сетио се да би
било добро да провери шта о томе мисли његов друг из равноселске
младости, а посебно његова супруга, Данка, Врањанка, коју је
упознао на студијама у Београду, оженио се њом у Новом Саду, а
чувао је и сачувао да му траје тако дуго, до дана данашњег.
Сетио се да му је он знао рећи како је њој пријао живот,
али и сад позне године, а да је он све теже прати и да има осећај
да ће пре ње бацити кашику. Тешио је и мене и себе да се нико
од нас, Равноселаца, није тако дуго младости наносио, а погледај
Врбашане, Бачкопољце, Змајевчане, како су сви оронули, пропали
и једва бауљају, а сви млађи од нас.
Његов најбољи друг из младости се добро држао. Ту није
мислио само на године, него се он чврсто и добро држао штапа и за
руку своје 3 године млађе супруге. И све му је испричао. Па ваљда
само због тога и постоје најбољи другови.
- Да ли ти мислиш да се и у нашим годинама срце може,
сем медицинског премоштавања и иглама, концима и скенерима
узнемиравати, некоме и понудити. И да ли се нечије срце може
отворити пред јаким разлозима и да ли је то превише од једног
срца, иако је оно на свашта научило, свикло и свашта издржало и
на све било спремно. Ако неко срце треба да попусти, нека буде
женско.
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- Ма где се само сети Бубе Гајинов. Цело Равно Село се
окретало и трчало за њом, а она само за тобом. Мени је то сад све
некако запетљано, па далеко и магловито. Мораћу да питам, моју
Данку, па ћу ти јавити. Она је боље упућена у те тајне срца. А
прочитала је све књиге овог света, знаш, она чита од пете године.
Пошто је све прочитала, чита све из почетка. Ја сам све заборавио.
Само се сећам књига о Луну, краљу поноћи и његовој девојци, Џејн
Витингтон, романа о Вајату Ерпу који су били уденути у твој задњи
џеп док си с црним шеширом јахао на твојој крави Јагоди, а преко
рамена ти је била забачена изгребана гитара, са једном жицом,
канапом, који смо звали малина, везаним преко твојих леђа... Не
брини, матори. Не требаш ме подсећати. Јављам се ускоро.
То ускоро је заиста било ускоро. Након пет дана из мисли
га трже реска нотификација Скајпа. - Ти си, матори?
- Још увек сам овде!
- Рекла ми је.
- Кажи и ти мени.
- Рекла ми је да нема те жене и тих година у којима се не
жели рећи Да, Сад, да ли пред олтаром, Богом, људима или само,
нечијим срцем, више није важно.
- Али ја нисам пошао да просим Бубу Гајинов.
- Јеси, јеси. И то каже, моја Данка и у великој си ти фрци.
-Тако велиш.
- Тако она вели, а и ја мислим, барабо једна. И не заборави
да је живот дуго и тешко игриште, а да је главна награда, лек и
смисао живота - љубав.
- Равноселац, па филозоф? Не личи то на нас. Имали смо
важнијег посла.
- Ма то ти је Данка на крају поручила. И да се не вучем са
две штаке, и да не дишем само с једним плућним крилом, а и оно
сипљиво, први бих ти у колу заиграо.
- Знам, хвала ти. Одох, започео сам неки важан посао, па да
не прекидам.
Да ли је после овог разговора био нешто паметнији?
Још више је учврстио намеру и одабране координате пута којим
је кренуо и још више био уверен да овог пута, и са овог, неће
одустати. Картонска кутија се све више пунила писмима, а њега
су почеле да раздиру и прогоне два тешка питања: никако се
није могао сетити имена филма када је први пут пољубио Бубу
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Гајинов, за време тог филма и друго, још теже и болније. Како се
догодило да седамнаестогодишњег голмана, на крају јуниорског
стажа, у подмлатку прволигаша, одведу, далеко, неки зли људи, за
првог голмана „Рудара” из Какња, а потом у зенички ‚‚Челик”, па
у Сарајево? Зашто је отишао и зашто је она престала да буде у
гледалишту увек иза његове мреже или се њему само тако чинило,
да је била. И било је 42. писмо, и пуно ведрије од та два питања,
која су га с времена на време жигала испод друге прсне кости,
од када му је поломљено то ребро на утакмици у Модричи 1965.
године. А онда је поново угледао, прво лепршаву косу, њене руке,
које је држала уз тело и када је трчала, и њене велике округле очи,
и сва је блистала и мирисала на руже из врта Менке Македонке, из
улице Сутјеска, преко пута куће Станка Ковача, а ми били мусави
и мирисали на лето, Унрине пакете, устајалу воду споре Јегричке и
прашњавих улица Равног Села.
Поново му је, као за бољих и ведријих година, пријало
седење на клупи корзоа Кевила у Срферс Парадајзу и да са атласа
лица туриста у лаганом мимоходу, успореног ритма одмора, на
Рајској плажи, чита и види све, као гатара на длану, у пасажу Змај
Јовине у Новом Саду. Од животописа до стања тела, духа, емоција.
На Корзоу Кевил мола био је радо и често, али није често
ни радо шетао. Радије је седео и био домаћин, оно што и јесте
био, домаћи и на ‚‚својој” клупи, на којој је после толико година
издубио отиске својих леђа и стекао станарско право. У мимоходу
лагане шетње су били туристи, домаћи ретко, он још ређе. Као
добар домаћин испраћао их је и дочекивао погледима, а можда
је и тих дугих ноћи чекања и пребирања по лицима, чекао да се
појави и она, као онда када се вратио и чекао је на корзоу Равног
Села, 1969. године, и није се појавила ни тада, ни сада. Устао је да
протегне утрнуле ноге и наставио правити кругове по корзоу, а да
није бројао кораке од почетка до краја и до главне плаже Срферс
Парадајза. А онда је одлутао у овакву летњу ноћ, где је рачуница
већ загубила број кругова, минута и шетача, на једном другом
корзоу, равноселском, његове младости, све док и последњи
фишек печеног сунцокрета није дотрајао, а позна ноћ звала одмору
и кревету, а Бубу Гајинов њен строги, старији брат, кући.
Приметио је да му се, после дужег пливања и краћег
пешачења, до 3 километра и назад, отварају скривени и до тада
непознати или заборављени пенџери на магазама и катакомбама
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његове меморије. И број писама се мењао на том, својеврсном
одометру животне бројанице и слагалице. Што се више журио,
притиснут жељама, срцем, нестрпљењем и појачавањем физичког
и умног гимнастицирања, писма су била све дужа, ноћи све краће,
а време све брже одмицало. И пре него што би писмо лагано
полегао, као њега мајка у колевку, увек би се нечега сетио да дода,
и увек би му се отворила још једна тајна, заборављене равноселске
младости.
Уместо испразног бројања празних ноћи и корака на пуном
корзоу Кевила, открио је изнова, лепоту испраћања заласка сунца
и нестрпљивог ишчекивања поновног изласка. Био је усхићен
експлозијом сунчеве светлости и озрачјем још једног новог и
доброг дана. Допратио би ту сјајну куглу на њеном ходу преко
неба и сачекао да уморна клизне наниже и бледом ружичастом
полулоптом налегне на руб обзорја и згасне, брзо, као што се и
јутром појавила. Чудио се како то годинама није примећивао и како
је могао заборавити да са радошћу дочекује зоре, ведрином вече и
погледом, захвалом и осмехом испрати још један дан. Због тога му
је издашно сунце Квинсленда обећало још већу подршку и да ће
мало више разгрнути жар, нешто дуже се задржати изнад његове
куће и добро потпалити небеску фуруну да све пршти, као суве
гране багрема, у пећи Благоја Ковача док је Миланов мали, који
је био увек погурен, шпадљичав и вечито прехлађен и ходајући
улицом читао и једном руком држао књигу, а другом брисао
два млаза из прехлађених носница, пре него што се у леденице
претворе, читао окупљеним крајишким старинама јуначке народне
песме.6 И док је Миланов мали, тако смо га сви звали и тако су га
сви знали, и дугих жарких лета ходао и ходајући читао, прехлађен
и у најжаркијем лету, ми смо гледали ‚‚Дуго топло лето”, и већ
тада научили да мрзимо Бена Квика и волимо Клару Вернер, а
зими уметничко клизање на леду. Мој стриц се дивио сликовитим
и фигуративним описима Милке Бабовић, питајући се шта су то
шљокице на хаљетку лепе клизачице, мањем од педља и прозрачног
као петровданска јутарња магла и невестин вео, деда говорио о
леду који је, такав могао бити само у Крајини и до краја марта, мој
старији брат, без даха, са очима упртим у извајана тела светских
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Види причу:‚‚Читање јуначких народних песама”.
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клизачких лепотица, лица им нисмо могли видети јер је баш на
средини телевизора склизнуо троугао миљеа, и баба није дала да
га ико дотакне, помери и испрља. Због тог троугла миљеа, који
је прекривао битан део средине екрана телевизора, ми не бисмо
знали ни како друг Тито изгледа, да нисмо имали буквар. Сви су
нешто тражили и налазили на овалном екрану телевизора, а ја Бубу
Гајинов, која је са другарицама седела испред.
Био је лаганији и одморнији после дугих шетњи него
пре њих, ведра духа, чистих мисли, јаких жеља и мирне савести.
Изгледа да се у овим годинама, мислио је, највише воле унуци, ако
их имаш и прва љубав ако је се сетиш и ако си сам. Дуге шетње,
здрав живот, мир у души и ведрина на уму, и дуги разговори са Бубом
Гајинов, су га препородили. Од једне картонске кутије са писмима,
заборавио је ону другу у доњем делу његовог ноћног ормара, крај
кревета, кутију са лековима. А и да је, случајно, набасао на њу, не
би знао шта са лековима које је годинама узимао по препоруци
његовог лекара, сходно потребама, стању, навици и зову својих
година. Уосталом, за то и није имао времена ни за мисао, јер је
био добро одмакао са густим редовима 53. писма, журећи, чврсто
размахујући пером, као јањски косци својим косама ‚‚варцаркама”,
да што пре покосе затрављене чаире измедју Бабића и Прибељаца
док се дан није почео сенчити висјем Виторога.
Погледао је на одебљалу кутију с писмима, писмо на столу,
па на календар на зиду. С неверицом се чудио како су већ прошле,
скоро две године од првог писма и како је заборавио да окрене све те
листове, на календару изнад писаћег стола, са сликама најлепших
салаша Војводине. Гледајући, до њега допре здрави мирис ваздуха
Равног Села где је већ дозревао сунцокрет, мирисао кантарион и
бокорио се плави јоргован, уврх његове баште, а у улици ЈНА Буба
Гајинов.
Прво је помислио да је заборавио штап без кога, ранијих
година, није могао ни до оближње продавнице. Потом је видео да
му не треба, а није се ни могао сетити зашто му је и требао. А и
жути трамвај као да је нешто успорио уз брдо Улице Скарборо, или
је он убрзао.
Окренут својој накани и нагнут над кутијом с писмима,
заборавио је на ону с лековима, али и на редовни, календарски
утврђени и здравствено неопходни, сусрет са својим одабраним
лекарем. И да чека да му лото живота и миг доктора одреде
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којег специјалисту овог пута треба да извуче и посети и који
би донео коначни суд о сумњама лекара опште праксе и да га у
специјалистички жрвањ убаци и дугим чекањима по болничким
собама прекраћује старчке дане, а кутији с лековима придода нове
сустанаре, нове кутије лекова.
Из њега проваљују вулкани сећања. Као педантни
књиговођа пазио је да му нешто не промакне и да не буде у
ешалону исписаних редака, и сложених писама у исте коверте, а
на сваком су биле исписане само три речи за примаоца: Љубица
Буба Гајинов. И одужило се, све док се картонска кутија од ципела
није до врха испунила белим ковертама. Знао је да само физички
јак, духовно стабилан, ревиталитетом покрета охрабрен, свој наум
може изгурати. За те две године писања писама и повременим, па
све чешћим враћањем до готовог пресељења у своју, равноселску
младост, и као маслачак који је развејао ту младост широм
света, развејао је готово одомаћене примисли, које су се вртеле
по предворјима његових мисаоних жилишта, о пресељењу у
неке друге просторе, оног света, како се крај људског трајања
називао. Као да му је после сваког писма невидљива трансфузија
убризгала нове, свеже сокове живота и које је осетио да му колају
крвотоком, нервима, затежу мишиће и опуштају обамрле дамаре
и склеротичне руке и ноге. Прсти су достигли гипкост до нивоа
солидног извођача Листових рапсодија, о панонским пустарама,
чардашима, чикошима и пулинима. Пливањем и дугим шетњама
хтео је подупрти издржљивост дугог седења за писаћим столом,
а удаљио је ишијалгис омотан око њега као бршљан око стабла и
грана липе. Еликсир младости се пробијао и допирао из широм
отворених магаза успомена младости, и све му више мењао ход,
навике, али и тело и дух. У дугим ноћима бесанице, све би дао
само да још једном чује хук лишћа топола крај Јегричке, а сад је
с тим лахором младости друговао цео дан, а неретко и у сновима.
Хтео је Буби Гајинов све рећи и све је било важно и све се мерило
и додавало, расло и квасало све дужим редовима и писмима, чак
и неки ситни детаљи којих се никад не би могао сетити без зова
пера, мастила и разиграних прстију. Откуда да се сети и тога како
је редовно, код млина, на улазу у Село, правио рајсненглама заседу,
гумама бицикла, наставника математике, који је путовао чак из
Змајева, широким макадамским друмом. Сетио се да је то радио
због Бубе Гајинов, иако је и она, као и он била одликаш и то скроз,
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али из предострожности, за сваки случај. Математика је то. Колико
је био поносан када је први пут села на рингишпилу у корпу испред
његове, и како је после окрета и снажног замаха ‚‚баца”, гледајући
како стреловито јури ка небу, радосно кликћући као оне две гугутке
на крову млина, пре кривине, и сви су знали да је она његова девојка.
Било им је жао Перице Свитлице, који је ‚‚бацање” на рингишпилу
вежбао на млађем брату, кога су једва живог скидали са седишта,
спремајући се да коначно позове Радицу Кузмановски, надајући се
да ће, ако је добро заврти у ваздуху, на ободу точка рингишпила, и
њој се завртети у глави и само ошамућена, она може пристати да
му буде девојка. Он није знао бољи начин. Одважио се, технички
спреман и задовољан што је научио и то важно умеће љубавног
зова, а задовољан што је и његов млађи брат све то издржао, једино
је још месецима излазио из осе своје путање, неретко се преврнуши
на леђа, из чиста мира. Мајка је трчала за њим носећи кључ у руци,
вајкајући се да нико из њене фамилије није то имао, мислећи да
је падавица, а отац је био миран јер није видео да му удари пена
на уста кад из чиста мира бубне наузнак. Ишао је те недеље, пред
први септембар, са Радицом Кузмановски, ка рингишпилу где му
је она требала постати девојка, али је рингишпил отишао. Он је
остао дуго да седи, пребирући по траговима великог вртуљка, на
којем ју је канио завртети и отпочети свој љубавни живот. Она га
није ни погледала. Бесно се окренула и прошла крај нас, и ни нас
није погледала.7
Резак звук телефона га врати у стварност, из оне лепше,
сећањем призване и као мелем на рану привијене. Прекоран глас
доктора Дагласа Мајлса, за све прескочене редовне контроле и
виђења у његовој ординацији у Парквуду. Пошто је сазнао да се
још држи на ногама, готово му је наредио да на тим ногама дошета
до његове ординације, а он ће већ да види и даље оцени.
- Сутра у два поподне.
- Сутра у два поподне, докторе.
Тако и би.
- Ви сте препланули. Да ли је то зато што се нисмо дуго
видели или ви дуго шетате.
- И једно и друго, докторе.

7

Види причу:‚‚Рингишпил”.
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- Сачекајте са откопчавањем кошуље и завртањем рукава. Да вас
прво погледам и очима проверим. Лице вам се прочистило, зенице
просветлиле, мишићи на лицу, врату и рукама затегли. Да вас
не знам, помислио бих да се скалпел пластичара супротстављао
резбаријама длета живота и покушао да коригује и фалсификује
годину производње. Врста и распоред нових бора су више резултат
дугог боравка у природи, него резултат природе и неминовности тог
усуда, старост званог. Још док сте улазили, видео сам другачији ход,
држање, ритам хода и координацију покрета. Усправан и сигуран
ход ми говори да штап, који сте почели користити пре 3 године,
нисте оставили ни у чекаоници, а, вероватно, ни крај излазних
врата у вашој кући. Већ код руковања ми је постао сумњив стисак,
од кога умало нисам вриснуо, док сте приклештили моје прсте, а
осам година сам млађи од вас. Имате ли специјалне вежбе за прсте,
јер сам вам код претходног виђења скренуо пажњу да им склероза,
близином и брзином прети? Сигурно сте вежбали?
- Десну руку оловком, а леву оном справицом с опругом за
стискање.
- Како оловком, а да толико ојачате прсте.
- Сваки дан бих исписао неколико страница текста.
- Пишете дневник или преписујете, вежбе ради, из књига?
- Не него из главе.
- Занимљив начин. Неко чак и плете или везе, упосливши
све прсте на обе руке.
Или сте на некој дијети или строго водите рачуна о исхрани.
Не само да сте смршали, него је, неким волшебним чудом, готово
нестао стомак, који је редовни пратилац, већ од педесетих. Да вас
послушам. Притисак, готово на нормали. Дишете пуно мирније
и пуно спорије, а раније су вам бронхије свирале, као хармоника
оног старог Француза, баскетара на корзоу Кевил мола. У процени
ваше старости, не бих прелазио педесету. Срце ми делује у реду,
мада ћете урадити, за почетак, ЕКГ и све лабораторијске налазе.
Шта ли је у питању?
- Срце, прсти, глава, игра меморије и нешто мало
гимнастике, и то је то, докторе. Открио сам колико природа Голд
Коуста може да пружи, али и живот има своје разлоге.
- Холестерол вам је нешто мало изнад горње границе,
искључићу вам ове три врсте таблета. Од сутра престаните да
их пијете. Богами, ви сте све виталнији. Мора да имате друштво,
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самац брже пропада и копни.
- На путу сте да све повежете, а и мени је до тога стало
више него ишта на свету, докторе, и на томе неуморно радим и због
тога, ваљда, тако изгледам.
- То не разумем, али ме храбри и помало збуњује ваша
слика. Сачекајмо и лабораторијске налазе, па ћемо да видимо. Као
да сте на неким адреналинским коктелима. Не знам. Дефинитивно,
ви сте, виталнији и здравији него што сам очекивао и него што
сва досадашња анамнеза и налази показују. Ја сам лекар опште
праксе и изван тог оквира и терена не желим да излазим, али неки
специјалисти би се радо с вама позабавили. Нисмо се дуго видели.
Код мене није дошао млађи човек као што први прегледи указују,
али ни старији, што би било нормално. Прешли сте на неки посебан
режим живота, исхране, вежби, понашања. Једно је сигурно, пуно
тога противречи вашим годинама и вашем општем стању здравља.
Али, као што рекох то излази изван оквира мог посла и мојих
компетенција. Не мислим или сумњам да ви то радите, али знам за
медицинске програме, скупе, и до неколико стотина хиљада долара,
који се већ дуже практикују у нашем комшилуку, на Тајланду,
где се времешни богаташи месецима подвргавају потпуној
трансфузији крви, купљеној у приватној банци плазме и крви,
узетој од двадесетогодишњака и млађих. Медицински резултати су
изненађујући, али немају перспективу, ма колико неко био богат.
Природа се још не да. Остајем збуњен и затечен вашим стањем.
А видите мене. Вене набрекле од целодневне стрке у стегнутим
ципелама, пластици и синтетици, плућа пиште и свирају, стомак
ми је прешао ону фазу пиварског. Коме ја и када да се пожалим
због силне стрке. Једном ћу се само срушити и ниједан мој колега
лекар ми неће моћи помоћи. Изгледа да ћу ја вас сачекати горе, а не
ви мене, да ове разговоре наставимо.
И он је изашао збуњенији од лекара, и од самог лекара, и
мање паметан него кад је долазио.
- А само сам писао писма Буби Гајинов и разговарао о нашој
равноселској младости када смо били само деца, само срећни и
када ми је она била само девојка. Када су та писма изазвала овакву
медицинску пометњу, шта ће се тек догодити када му покуцам на
врата са правом и живом Бубом Гајинов?
Знао је да је спреман. Још једном је пребројао сва писма,
проверио поредак страничења листова унутар коверти, овлаш
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залепио коверте и датумски их поређао од првог до 61, уредно их
сложио у картонску кутију од ципела, па све заједно у одговарајућу,
поштанску, картонску кутију. Ставио је на предњој страни, сестрину
адресу, десно од ње, широку црвену налепницу, регистрована,
хитна пошиљка, а позади исцифрао своју, аустралијску адресу.
Испружене руке службенице су кренуле према пакету, али и
његова лева рука. Пакет је, дланом леве руке три пута потапшао,
исто толико пута се прекрстио, десном, и обема рукама, благо га
пружио пренераженој поштанској службеници. Узео је потврду
пошиљке и није одмакао од пулта све док службеница није замакла
иза првих полица са пошиљкама. Тек тада је лагано ишетао на
врео дан сунчаног јутра Квинсленда. И као да му се неки велики
терет склонио са плећа и откотрљао низ стрмину Норман булевара,
на путу ка његовој улици. Пожурио је у кућу и уверио се да је на
писаћем столу, још једна картонска кутија од ципела, где је сложио
ископирана сва писма упакована у 61 коверат. Било му је драго да
су копије ту крај њега, да му греју хладне ноћи и чувају сан, док
Буба не ишчита оригинале, а и ако га нешто упита о детаљима из
неког писма, отворио би тај број коверте и још једном погледао
садржај писма, тражећи одговор на њен упит. Волео је да гледа та
писма, мислећи како су му она брана тешким мислима или лошем
расположењу, које још увек присутне, самоћа и старост, доносе
и исијавају. Осећао је неизмерну захвалност према тим писмима
и тој кутији која се, као талисман среће и сигурности, држи на
важном месту у кући.
- Ма спасила су ми живот и сад чекам да се прималац јави,
да отпочнем ново поглавље старог живота, сад при крају, оно што
смо започели у мраку биоскопа, на почетку наших живота.
Већ је замишљао како сестра са кутијом, у цегеру за пијацу,
замиче иза угла и куца на кибиц фенстер Бубе Гајинов. Све ће јој
бити јасно када види његову сестру и преузме свежањ са писмима.
Тако је и Онда сестра знала дојурити до њене куће и, без речи,
поздрава, заустављања, тутнути цедуљицу с његовом поруком у
руке Бубе Гајинов, окренути се и трком кући. Зато и постоје млађе
сестре, које су проводаџисале више него сви интернетски, љубавни
сајтови, заједно.
Прошло је већ око две недеље како је пошиљка кренула.
Било је време да позове сестру. Сестра, као сестра. Позивали ви
сестру сваки дан, једном недељно или у два месеца, увек се изнова
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и искрено обрадује и дочека вас сестринским, добрим срцем,
топлином, пажњом, разумевањем, љубављу. Прво се обрадовала и
радосно дуго смејала, кратко плакала, жалећи се на године, болест,
скупоћу, комшије, врело лето и млађег сина, који јој се све ређе
јавља и никако да јој унука доведе из Канаде.
- Код вас је сад зима...
- Ма овде нема зиме..
- Али је ипак нешто хладније. Чувај се и топло облачи,
а посебно не скидај вунени појас са крста. Ти знаш да си ти
зимоморан, на нашег тату. У твојим годинама то је важно.
- Има нешто што ми је важније и што сам наумио у мојим
годинама, али не могу без твоје помоћи. Треба нешто да урадиш,
сестро. Тачније, две ствари. Не прекидај ме, јер сам врло одлучан
у намери и сигуран у одлуци.
Ћутање, дугом станком, с друге стране телефонске линије,
био је знак да га сестра пажљиво слуша.
- Прво те молим да, ујутру или касно поподне, због жестине
сунца и врелине јаре лета, одеш до Јегричке и да пронађеш, моју
тополу и да видиш да ли се још држи моје урезано срце, јер ће
и мом срцу, овде, бити лакше. Када кренеш путељком уз стрму
обалу према Јегрички, при крају стазе, с леве стране, друга топола
у трећем реду....
Опет дужа пауза и глас његове сестре.
- Те тополе су одавно посечене и на њихово место су
посађене неке нове, које сада праве хлад крај Јегричке.
- И на нове тополе нека нови клинци, сада урезују срца
својим љубавима?
- Каква црна срца...
- Брицом на стаблу тополе, са иницијалима и љубавним
порукама.
- Где ти живиш?
- У мислима у Равном Селу, иначе далеко...
- Брицу и праћку више нико не носи, сем ситних
криминалаца и деце одметнуте од куће, школе и друштва, само
мобилне телефоне. И овде се то одавно ради паметним мобителима
и СМС порукама, које стижу брже него што сам ја твојим девојкама
носила поруке.
- Па ваљда иду на Јегричку, морају се, негде купати.
- У оној жабокречини, крај онаквог аква центра у Петровцу,
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базена у Врбасу, пре и после одласка на море. Више нико не иде на
Јегричку, а зарасла је у коров, трску и шаш, оронула и запуштена.
- Мора да се од туге запустила и да јој додијало тећи, без
нас, равноселских клинаца. Слушај сестро, одлучио сам нешто и
на томе радим, дуго. У мојим годинама нема резервне варијанте и
све што радим, смишљам или набављам, има ознаку доживотног
рока трајања. Чврсто сам одлучио да, ако већ не могу да зауставим
и спречим старост, бар могу самоћу. Најбољи начин да се победи
самоћа је да се не буде сам. Једноставно, зар не? Погоди кога сам
се сетио?
- Не могу.
- Бубе Гајинов. Послао сам ти пакет са свежњем од 61ог писма, по једно за сваку годину од када ми је постала девојка.
Теби ће ових дана поштар закуцати са пошиљком, а ти, као Онда,
покуцај на њен прозор, предај јој кутију с писмима и све ће јој бити
јасно.
- Е, мој, брате. Буби је одавно све јасно?
- Како?
- Љубица Буба Гајинов је умрла пре две године.
- Како је могла, од чега?
- Од старости, погледај своју крштеницу.
Био је у годинама када му се није могло више ништа ни
дати ни узети. Устао је са столице за писаћим столом тек други
дан око поднева. Узео је кутију са писмима, одшетао до спаваће
собе и сео на ивицу кревета. Кутију је ставио у крило, поклопио
рукама, успавао је, остао будан, загледан у једну тачку на зиду
као да нешто тражи и очекује, и што треба да дође. Други дан се
обукао, најлепше како је могао, ставио кутију с писмима у руксак
и сишао до плаже у Саутпорту. До предвече је шетао до Срферса
и Броудбича и назад, а у први сумрак одмор је потражио на својој
клупи корзоа, Кевил мола. Око девет се упутио својој кући. Нешто
уморнији, а мислима бистрији, сео је у удобну, плетену фотељу
на тераси крај гргуљаве фонтане и доброг осветљења. Отворио
је кутију с писмима, флашу црног вина и, сачекавши да му опора
текућина испере грло и загреје груди, узео једно писмо, полугласно
шапутао, нижући ретке слова и наставио још један разговор са
Бубом Гајинов.
Где год би кренуо, носио је са собом термос кафе, флашицу
воде, бајат хлеб за галебове и кутију са писмима Буби Гајинов.
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Наставио је с дугим шетњама, годинама, не толико због себе, колико
због писама које је носио у ранцу, као да су те шетње више требале
писмима него њему. Осећао се сигуран, миран и прибран. Писма су
му држала дух и тело на стражи пуне будности и виталитета. Читао
их је сваки дан и увек су му се чинила нова, и увек је откривао неке
догађаје и детаље које је био заборавио и то откриће би га искрено
обрадовало и освежило.
- Види бога ти, како сам то могао заборавити.
Био је миран и задовољан. Сва та писма неће моћи још дуго
прочитати, а успомене неће стићи потрошиити. И био је сигуран
да му је остало више писама него година испред и да ће се још
дуго грејати на жару отпретане ватре, младалачке љубави и да ће
га заштитити, ако опет крену на њега ледене несанице и кошмарни
снови. Дани су му били испуњени добротом, сводећи навече
дневну номенклатуру ситних обавеза и крупних уступака, а пред
спавање би читао још једно писмо сачекавши да се окупе и светло
разгрну ројеви звезда на његовом прозору и да засија као излози за
Нову годину у Милановој радњи, доле на главном друму.
И док су се праменови сна лагано хватали првих коса и
обрежја његових можданих превоја, као монумент, поново се
усправи и проби мисао, завет, химна и морални императив и
мото живота равноселских клинаца: КО НА ТОПОЛАМА КРАЈ
ЈЕГРИЧКЕ НИЈЕ УРЕЗАО СРЦЕ, ТАЈ НИЈЕ ИМАО ДЕТИЊСТВО
И НЕ ЗНА ШТА ЈЕ ЉУБАВ.
Касно увече, пре него што се шајка сна закотрља низ
бескрајну паучину свиле, увек би се сетио детињства, расцветалог
багрема, шумећих топола и Јегричке.
И поново би заспао са оним истим блаженим осмехом који
се спустио на његово лице од онда када се први пут сетио Љубице
Бубе Гајинов.
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Жељка АВРИЋ

СВЕТЛО ИСТИНЕ
(Беседа о речима)
ечи могу бити искрене, варљиве, горке. Стреловите
и лековите. Прве и последње. Чаробне! Узалудне,
опроштајне. Понекад сувишне. Кад их највише треба, нема их...
Могу понизити и узвисити. У њих сумњамо или им верујемо.
Некада су степенице до неба а некада пречица за пад.
Реч има лице. Кожу. Нокте. Зна да милује, али и да
огребе. Она је слушкиња добра и господарица зла. Од човека
може да направи звер, али и човека од звери. Реч је најпогубније
и најразорније оружје које је човек измислио. Немилосрдна реч
погађа страшније од грома. Уби ме прејака реч, певао је Орфеј
са Нишаве. Рат речима често претходи песницама и звецкању
оружјем.
Реч није случајно женског рода! Зна бити тежа од олова,
слађа од меда. Мири и завађа, спаја и раздваја. Доноси олакшање
и уноси немир. Улива и страх и храброст! Може да заболи али и
да лечи. Топла и утешна реч пружа наду у сутрашњи дан и веру у
људску доброту. Снажна и брижна реч јача понос и дух и подстиче
на велика дела.
Речима се смирују горди, плаше кукавице. Оне су мостови
пријатељства, сламка спаса, сигурна лука. Права реч у правом
тренутку може да спаси од најцрњих мисли и погрешних одлука.
Нежна реч разведрава забринуто лице и зауставља сузе.
Речи су светло истине и оруђе лажи. Оне имају своју игру,
своје право и скривено значење. Реч се даје, до речи се држи! Бој
бије срце у јунака, али - Где је реч, ту је и образ. Постоје речи које
нас остављају без даха. Неке нас, опет, оставе без - речи! Да нема
речи, не бисмо знали шта значи - Ћутање је злато.
Без речи, не би било језика, књига, библиотека, културе.
Велике цивилизације још би прекривао миленијумски мрак. Свету
би били ускраћени херојски епови, најватреније беседе, најлепши

R
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стихови.
Да нема речи, не би било песме, просидбе, молитве,
успаванке. Да је нема - кo би нам гвоздена врата отворио!? Како
бисмо чули мисли, изразили осећања, саопштили намеру: радујем
се, волим, надам се, верујем..? Да ли би нам ико икада рекао: мајко,
сине, љубави...?
Након неких речи, никада више не можемо бити исти...
Само једна једина реч некада је довољна да будемо срећни!
Велика је снага речи и далек је њихов домет.
Нека нас, жедне лепоте и умности, опчине својом истинском
Светлошћу.
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Никола ЛЕРО

РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ УМАГА
олио сам те тамо гдје сунце никада не залази.
Гдје су у пијеску испреплетени наши влажни кораци.
Затвори очи.
Опусти се.
Иза су остали сви наши порази.
Волио сам те тамо гдје заувијек моја си.

V

Ове наизглед љубавне стихове написао сам у Умагу, гдје сам провео
посљедњих мјесец дана, радећи као неки забављач или шта већ.
Да ме неко пита откуд ја тамо, не бих знао рећи. Мислио сам да ми
је ово надокнада за сву хладноћу Брисела или несносну спарину
Бањалуке, због које често из стана не излазим вани до поноћи.
Сада, двадесет дана након тога, схватио сам да то нема везе ни са
једним од ова два града. Хтио сам мало побјећи од себе.
Али џаба, драги мој Никола.
И то ми је убрзо било јасно.
Да, сви ми који сањамо о животу на плажама гдје сунце никада не
залази - не знамо да нема тог сунца које може освијетлити таму у
нама самима, од које стално бјежимо.
Да тих мјесец дана одмора представља још један чин самолагања
и покушаја бјекства од ланаца послова које обављамо у затегнутим
одијелима, са инбоксима препуних неважних имејлова.
Али, пријатељу, не може се побјећи од себе. То је Ерих Фром
давно знао, али вјерујем да га људи не читају на 35 Целзијусових
док гледају у дубоко плаветнило своје подсвијести, него неки
шаблонски амерички љубавни бестселер, који улични продавци
нуде за 2-3 евра. Или Елену Феранте.
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А требало би да читају.
Чика Ериха, не Елену.
Јер тек схватиш да сунце не сија ни у Грчкој, ни у Макарској,
Анталији, на Куби, ни другдје. Него у главама, брате.
Е, тек кад то скапираш, можеш да уживаш у пурпурном заласку
својих илузија у Умагу.
Да почнеш писати своју другу књигу иако ни прву ниси завршио.
Да се сунчаш.
Не десет дана. Не мјесец. Него цијеле године.
Цијелог живота.
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ESEJI

Давид КЕЦМАН ДАКО

БОЈОМ РЕЧИ ЛИЦА И ПРЕДЕЛИ*
/Прво и трајно знаковље приповедачког концепта Милана
Кашанина откривено-доживљено књигом прича „У сенци славе“/

(...) O

но што Милан Кашанин (1895 – 1981) у
својој књижевној критици замера другом
приповедачу, романописцу, то ни самом себи при творењу прича
и новела није дозвољавао нити је, измакне ли му каткад као
велика мана, изражајно у његовој прози. Укажимо, међутим, као
на једно од битнијих знаковља његовог прозног концепта, најпре
на сродност овога писца са писцима које неизмерно поштује и о
њима пише као о међашима, било да је реч о нашим прозистима,
о Јакову Игњатовићу, на пример, за кога, осим осталог, каже да је
„као и сви романсијери, мислио о онима који ће га читати, мислио
не само ради тога да подели с њима своја искуства о човеку и своју
слику света, већ и ради тога да им се свиди... Јаков Игњатовић
је имао ненадмашан дар да прича онако како би – кад би знали
– причали његови читаоци.“; или о наклоности и блискости са
песницима, а највише је ценио Јована Дучића, за кога каже да га
је заволео кад и Чехова, у четрнаестој години. „Од свих песника
које сам знао, нико за мене“– говорио је – „није био тако потпун
човек и тако потпун писац“. Блискост, али само донекле, са
Вељком Петровићем, о коме је у предговору за његова Сабрана
дела у два тома (издавач Народна просвета“, 1930) записао и ове
речи: „У два вида се обданио његов самоникли, разноврсни и
богати дар, у стиху и у прози... Он је био једини песник који је
прегрштима доносио истинске ‘гроздове од багрема’ у време кад
су нашу лирику преплављивале вештачке хризантеме и орхидеје.
Наколоност руским писцима, Достојевском и Чехову, понајвише,
које је још у гиманзијским данима читао, а касније и преводио на
српски језик: „Што човек дуже живи и више чита, - записао је
Кашанин у познијем добу - за њега све мање има другог света
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и великих људи. Толике реке сам видео у свом животу и толиким
књигама се заносио, али ме ниједна река не узбуђује као Дунав и ни
један ми писац није мио као Чехов. Читајући Чехова на Чепелском
острву, једном заувек сам заволео руске писце, више од свих писаца
на свету. Што сам, данима и ноћима, више о њима размишљао,
постајало ми је све јасније да они – Чехов, Толстој, Достојевски,
Гогољ, Пушкин – да они нису писци. Њихов глас је тако врео, речи
тако благе... Има тренутака кад се чини да су сви писци на свету
књижевници, а само руски – људи.“
(...) Глас врео, а речи тако благе? Чини се да је такав
доживљај вредности доброг књижевног дела, прозног ил’ поетског,
свеједно је, Милан Кашанин настојао да утка и у своја књижевна
остварења, посебно она о људским судбинама а све је при ходу
лавиринтом људске душе, све је прожето светлошћу којом зрачи
његова лиричност при опису предела, при сликању људског лица
погледом изнутра и казивањем из срца, које дуже памти све што му
се у патњи догодило.
Нескривена је Кашанинова наклоност, кроз живот цео,
Јовану Дучићу као песнику и аутору лирске прозе. Најочитија
је у његовој прози сродност са њим у погледу лирског, дубоко
емотивног најпре проживљавања, потом и продубљивања, а бојом
речи и осликавања доживљаја насталог присним спојем реалног,
стварносног у простору, и имагинарног, оног што је одблесак
који се сећањем чува, а потом изнова, опет сликом, враћа испод
склопљеног капка; сродност у лирској дескрипцији. Понекад и
блискост, више у погледу емотивности него тематски и стилски,
са причом Борисава Станковића, само у неколиким причама/
записима, превасходно оним о љубави и о страсти, као и сродност
са Лазом Лазаревићем, о чијим је причама, осим осталог, Кашанин
као критичар и ово написао: „Тежина његових приповедака није у
томе што би биле многобројне, него што су незаменљиве, као што
њихова вредност није у дубини него у висинама. У усамљеничким
моментима наших мисли, у тренуцима наших очајања, њих је
доста да нас од правих речи у дијалогу с њима, испуни светлост
као што је у мраку довољно парче луча да замени сунце“.
Потврда таквој критичарској мисли Милана Кашанина
стиже ишчитавањем његових раних прича и новела насталих и
објављених између два светска рата, а изнова сабраних у књизи
У сенци славе (Матица српска, Нови Сад, 1961). Ишчитавњем
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четрнаест раних прича са страница овог дела од којих су неке
настале и пре објављивања прве књиге, а потом и књиге изабраних
прича, могућа је спознаја основних значајки својствених и касније
његовом прозном концепту у целини, оном на чему се трајно
засновала самосвојност овог писца и реалисте и модернисте са
веома наглашеним личним печатом.

Путање бола
Тематски разноврсне, приче су то о добрим, а највише
о несрећним, самим собом, али са другим незадовољним,
разочараним људима. О људима-сенкама, великим алтруистима
који, пример је Паја Милић у причи Мрав, већу бригу посвећују
другима него себи, а све чине искрено, из љубави према ближњем,
према свом народу и својој отаџбини; све подносе без ропца, без
кајања за пружену доброту и племенито дело и у тренуцима кад
„њихово доба прође“, кад више ником нису потребни.
Осим новеле „Мрав“, први пут објављене 1921. године, на
страницама Српског књижевног гласника, уз свесрдну препоруку
Исидоре Секулић и уредничку опаску Војислава Јовановића
Марамбоа („Сви несумњиви знаци једног будућег угледног
писаца“), објављене су му приче Сељаци и Усамљеник, а из тога
времена су и приче о женама „ћуди свакојаке“, попут госпође
Тинке, у причи Удовица. Јединствен је то и тако животан лик жене
чију „женску природу“ писац разуме, али је осликава и са оне
хуморне стране; њен унутрашњи портрет сенчи благом иронијом,
али коначан суд, заокружење приче, што је такође битно својство
Кашаниновог прозног концепта, оставља читаоцу...
У низу новела и у њима и трагичних, али по нечем и благо
комичних судбина, веома су занимљиви и Кашанинови психолошки
зналачки испрофилисани портрети људи у свештеничкој одори.
Отац Макарије, на пример, у новели, готово и мини-роману, Браћа
православна. Ликови који су младом, али и веома образованом
аутору, Милану Кашанину, додуше религиозном, али не и до
крајности црквеном човеку, били велики изазов и по вредности
су незаобилазни у галерији портрета остварених у његовој
новелистици између два рата.
Битно обележје – знаковље међуратне прозе Милана
Кашанина видљиво је, осим осталог, и у томе што сâм догађај /
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радња приче њему није у првом плану и није једино важеће. Овог
писца више занимају последице неког догађаја или догâђања,
„забележене“ физичком или духовном удесношћу, означене
неким физичким или менталним изобличењем, трајно, попут
неизбрисивих ожиљака на кожи, забележним у сећању, у психи
његових ликова/портрета за причу као такви нимало случајно
одабраних. Напротив! Свака случајност у избору судбина за причу,
у портретисању таквих ликова искуључена је, јер, све су то по
некој од необичности у себи, по нечем нетипичном у поступку
како према другом, тако и према самом себи, по друкчијој мисли
о доживљеној, или о неоствареној љубави, о недосегнутом сну
о срећи, или измакнутој радости, у чињењу, или у трпљењу зла,
невоље, по некој померености, ликови „мимо света“; једнако да ли
је то „измакнуће“ од Бога (за)дато, или од наопаких људи занавек
им за бунило и за несмирај генетиком „даровано“. Речју, све су то
трагичне људске судбине. Судбине, наизглед само обичне, сасвим
природне, али толико фантастичне да их само реалан живот, страва
у њему може таквим изнедрити, у лик људски уобличити. Тако и у
причи На пијаци, професор Јоксим Поповић, који за себе каже да
је интелектаулац, ратник, искрени родољуб, а који се не каје за све
што је од себе дао свом народу, својој отаџбини Србији. Напротив,
тиме се увек поноси, кроз сав живот је сиромах, вечити у нечем
оскудник, а о себи, о својој судбини казује: „Моја судбина није у
туђој руци, као код људи који се бију. Моја судбина је у мени. Нико
не би био смелији од мене, ни у мислима, ни чинима, кад бих знао
прећи границу. И с једне и с друге стране границе лако идем, без
свог штапа и туђе руке, али кад дођем до границе, до њеног врха
и оштрице, обзирем се да ме неко натера да је пређем или да ме
пренесе преко ње... Ретко ми срећа дође. Па и кад дође, стане
преда ме и, и само што се осмехнула, ено је! оде.“
Управо је у овом одељку садржано оно кључно у одговору
на питање шта је и како сами ликови у причама Милана Кашанина,
а посредством њих и сам писац, гледа на појам судбина? Од кога
је највише зависна? Чиме је условљена њена удесност? Кад и како
се с њом ваља суочити и како са оним у себи теретним, најтежим,
ваља живети по својој као и по вољи Божјој? Сâм, чемерно сâм,
или у трпљивом садејству са другим? Са оним другим у себи
удесношћу подвојеним, али и са другима судболомницима свуд
око себе, кроз живот такође неизбежним. Са члановима своје
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породице у распадању, у чијем је знаку и прича Сељаци. Новела –
породична хроника о брзој смени среће и несреће, о старом Луки,
некад имућном газди, а сада, треном у причи, о пудару, и о тројици
(као у роману Достојевског Браћа Карамазови) његових разметних
синова Љубомира, Милоја, и Војислава. „Сви су му се разметнули
и по свету развитали напустивши њега старог као лашчад ласту.
Остао му само тај унучић - реченица којом се окончава ова суровочемерна исповедница - то његово пиле мало, тај имењак његов
слатки, тај његов голуб бели. Ваљда ће бити срећнији.“
Ни овде, као ни у свим другим причама, судбина није у
туђој руци, већ у сваком човеку о чијој коби је реч. И све је са
узрочником у самом човеку, све је одраз мере поштовања границе
докле се може и докле се, са смелошћу и с памећу сме и може
стићи а тек прећи.
Као што свака несрећна породица може да личи само на
себе (Толстој), тако ни једна Кашанинова прича са таквом темом
није иста. Свака је својом удесношћу, увек са тужним завршетком,
по нечем засебна. И најчешће је грех, односно зло другом
почињено, узрочник несреће, узрочник јављању зла у човеку и
злу око њега. Тако је и у причи Виђење, о осионом, обесном зверчовеку (премисе натуралистичког садржаја, тиме, бар у сегменту,
и блискост са прозним концептом Емила Золе); чемерна прича о
Николи Бики, о подмуклом убици у предсмртном самообрачунском
трену, том бескрупулозном, грамзивом, подлацу спремном на све и
свашта, за кога писац каже да „на души носи више греха него што
може да одржи на себи земља цела.“
Казивањем о својој судбини најчешће причом која није од
једног трена, него је тај трен у коме настаје прича, истовремено и
она чворна тачка у коју су се слиле све путање животног пролажења
и долажења; причом о једној личности паралелном мисли
истовремено и казивање и о неком другом, или о другима, тако
да читањем стижемо до уверења како је један живот истовремено
и збиралиште многих других живота. Кашанин тако сугерише
јављање мисли да смо збир многих живота, многих у њима
једнина. И све су то, кад мање а кад више, патњом, болом, сетом,
носталгијом прожете приче о невољи и о невољницима остварене
као запис трена – холограм душе оног у коме се све то и дешава.
Или су то поетичне слике, животни призори остварени бојом речи
снажне експресије.
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У Кашаниновој причи то су увек људи због нечег у себи
нејаки, крхки и ломни, услед нечег, или од неког на животну
маргину с тога и скрајнути, до самог дна земаљског пакла поринути.
Несрећни, у нечем увек несигурни, страхом или злом слутњом,
неиспуњењем за њих нереалне, отуд и паклене жеље неспокојни,
јер од свог наума не одустају, већ све даље и даље терају по своме,
па шта буде нек’ буде и куд пукло да пукло. Отуд удес и само зло
по другог, а што не бива без узвраћања, макар и оног посредног, без
страха од правде или одмазде за све оно у обести почињено.

Садејство, дослух „с тамо неким“
Тематски, стилом разноврсне, реалистичне, симболичне,
епистоларне, приче са мноштвом лирско-медитативних
фрагмената, а у њима судбине-портрети људи из различитих
друштвених слојева: чиновници, пропали банкрот-трговци, паори,
слуге, попови и игумани. Већина је са насловом од само једне речи,
што је, иначе, одлика мајсторства, али и најтеже остварљиво, јер
у називу већине прича не само да је тема, одредница садржаја,
глава текста, већ је у њему сливено и оно суштаствено а што је
аутора највише и изазвало за творење приче. Приче са садржајем
и њему примереној форми остварене као присно, поверљиво
казивање, веродостојно, сугестивно сведочење о нечијем у муци,
у материјалној, а још више у духовној тескоби, о проживљеном
а никад довољно иживљеном животу. Као исповест неком коме
је прича потребна, свеједно да ли зарад мелемног сазнања,
или као утеха, као трајна опомена... И са разумевањем од самог
писца прихваћеног као истина коју ваља сачувати од пустошних
ветрова и тамнине под облацима, од ништења тугом. Све у складу
са оним како је Кашанин доживљавао себе као писца, како је
гледао на чин стварања уопште и на смисаоност писања, односно
функционисања књижевног дела: „Једини захтев доброг писања –
казује млади Кашанин у есеју Вештина писања, који је објављен
у Алманаху Књижевног југа 1920. године - јесте јавност и
прегледност мисли, и прецизност и коректност израза... Кад је
тај захтев испуњен, књижевни састав ће бити добро написан.“ У
познијим годинама, у новинском разговору и оваква његова изјава,
поуздана реч искуства: „Литерарна дела не настају ради тога
да буду проучавана, него ради тога да буду читана – да писац и
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читалац измењују међу собом мисли и осећања.“
Свему томе је примерено и још нешто, такође битно у
знаковљу Кашаинове прозе: јасне мисли, прочишћене и прозрачне
реченице. Језик/говор његових ликова близак је или је непосредни
одраз казивања какво је својствено људима из предела у коме се
збива тај (њихов) живот и у њему човек, односно све(т) за причу
с разлогом одабран(о). Језик разумљив, без туђица, стил и форма
такође по мери властитих захтева, примерено оном што је и како је
то сам писац од себе захтевао, што је као посебну вредност истицао
при критичком сагледавњу дела врхунских српских писаца тога
времена, Дучића посебно, а све са циљем да оствари што је могуће
присније садејство мисли на релацији писац – читалац: „Ја органски
не подносим мутав говор и смушено писање.“ Захваљујући свему
томе, Кашаниновом причом се бистри поглед у живот, посебно
у време рата, у време беде, немаштине, несигурности сваке
врсте, у време самоће и чамотиње, у околностима када је тешко
преживати а бити и остати човек са светлосним трагом за собом и
посредством свога дела/чињења са трагом у другима. Отуда приче
Милана Кашанина, најпре оне настале током студија на Сорбони
и коју годину после повратка у Србију, и данас делују као да су
одраз трена у времену посве садашњем, јер толико су животне да
се примају као одраз трена у времену непролазном. Неко би то
назвао и вечним презентом.
Иако су многе са садржајем од туге, од горчине, приче о
патњи, о поразима, разочарењима, о животним промашајима,
изгубљеним илузијама, о невољи и невољницима, о несрећи
која леди и срце оног који их чита, а ни једна, баш ни једна није
о срећи колико о чежњи за радошћу, за спокојством, занимљиво
је, тим пре занимљиво и донекле интригантно и пролошко слово
аутора које претходи избору и поновном објављивању најбољих
прича на страницама књиге У сенци славе (Матица српска,
1961): „Приповетке у овој збирци написао је срећан човек, који
није показивао дара за патњу, ни своју ни туђу. Писао их је у
годинама кад је сав био од очију, не могући се надивити људима
и свету. Живот је за њега био позориште, чија улазница уме
бити неизмерно скупа. Радознао и раздраган, писац је састављао
приповетке зато што му је то годило и што је желео да буде
славан. Он није очекивао ништа друго од онога ко их чита него
да му се свиде и да се замисли над човеком, као и онај који их је
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створио. Писане и објављиване између два светска рата (...) писац
се није од њих одвајао ни кад су изашле на свет и, гајећи их као
воћке, оплемењивао их и кресао, док им није нашао коначни облик”.
Свједно где се шта и коме у причи догађа, а неке су написане
пре готово једног столећа, ова проза је с таквим одликама да
одише животношћу и тиме потврђује истину давно изречену: само
истинско стваралаштво има будућност. Захваљујући оствареној
непосредности у нарацији, великој бризи о стилу и о форми која је
остварена као директни одраз не само садржаја, него је превасходно
одраз карактера приче, Милан Кашанин указује на мањкавости у
менталитету нашег човека. Отуда и импресија да је и дуго након
настанка и објављивања ове прозе све у њима доживљајем бива
стварно, сазнањем, рекли бисмо, и непролазно. И увек је то неко
из мноштва грешника, убогих људи и парбеника божјих, неко
„пронађен“ у простору тамније стране живота, негде у потпуно
скрајнутом, заклоњеном, засенченом кутку под звезданим небом,
Неко тако несношљиво сâм и очајан. Неко без трага да је икад био
жив. Неко причом затечен у пресудном трену, трену као створеном
за самоспознају властитог бола и самоће, за казивање себи на
начин како би то било и казивањем другом да га у близини има и да
му може веровати. У неком такође одговарајућем амбијенту (и то
је један од знакова у Кашаниновој раној прози) у чијој је близини
нека река, Драва, Дунав, Тиса, или можда „Бистрица, Бистрицом у
Лим, из Лима у Дрину, из Дрине у Саву, из Саве у Дунав, право у
Море Чарно.“ Понеком причом из дана студија у Француској тече
Сена...
Читањем утисак да је то увек прича о неком којег је
писац/наратор изблиза упознао, ослушнуо га у родној Барањи
или у Бачкој, током боравка у неком од манастира на југу Србије,
које је проучавао а успут и ослушнуо понешто ко за причу да је
створено, о нашим људима које је срео и добро упознао током
студија у Француској (новеле Весталка и у Сенци славе, по којој
је именована цела књига), а није без значаја где се све то удесно
неком од његових ликова збило и лице му, душу, несрећом занавек
обележило. Напротив! Кашанину је веома важно управо то место
и време где се и како све неком живот догађа, како би то била
прича о неком чија је животна повесница поприште занимљивог
збивања,
Већина тих међуратних прича је модернистичког концепта
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каквих до Кашанина у српској прози није било. Приче као животно
огледало које се дахом / дубинским погледом у себе никад не магли,
већ што је поглед дужи и продорнији, то огледало бива све дубље,
све бистрије. Дубинским погледом у делић од живота централног
лика настаје, што директно, а што посредно, па и слутњом могућег,
истовремено и спознаја целог му живота. Оног живота какав је
до трена казивања био, али и какав би, дакако, „само“ у мисли
читаоца могао бити живот као последица већ оствареног, а причом
„само“ обелодањеног.
Уз све ово, а такође као једно од кључних обележја у
нисци од знаковља личног печата видљивог у свим причама
на страницама књиге „У сенци славе“ садржано је у речи из
заједничког им именитеља: сенка. Нема приче а да је без речи
сенка. Сенка на нечијем лицу; сенка у ентеријеру или екстеријеру;
под нечијом сенком; сенка што ходи за неким, непрестано га прати,
сенка од које неко стрепи, или је и јунак приче и сâм тек бледа
сенка од нечег што је било велико и сјајно, вредно живота... Сенка
или сен, али причом непрестано сенка као поуздан знак присуства
или дејства светлости. Ма колико да су невољом/несрећом радост
и срећа од неког скрајнуте, ма колико да су под дебелим наслагама
таме, у причама Милана Кашанина увек бива и постојана је та
светлост и сенком сачувана од непрозирне таме. Оне таме којом,
превлада ли светлост у човеку и дејство светлости над њим, бива
камен о врату при суноврату до на дно самог себе.

Прича – стање бића - огледало душе
Ерудита, есенцијалиста, не само велики познавалац токова и
врхунаца оновремене светске књижевности него и изузетан зналац
и тумач сликарства и ликовних уметности, Милан Кашанин своју
причу гради не „преписивањем“ пуке реалности, него дубинским
понирањем у психологију, у ментални склоп, у карактер и главних
и споредних ликова у причи. Тако најпре стиже до сазнања о њима
какви јесу, а највише га занима њихово душевно стање, односно
стање њиховог бића. Треном самоисповести, самоспознаје,
самооткровења, причом, а посебно својом паралелном мисли
у њој, овај писац посредно обелодањује и свој став, па и своје
филозофско уверење да је наша унутрашња реалност далеко
важнија од оне спољашње, сваком видљиве. И да је слика стања
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душе једина реалност која причом човека о себи као (и) о другом
постоји за нас.
Сликању/презентовању унутрашњег портрета речима и
то на начин који је другим средствима, бојом на платну, рецимо,
неостварљив, претходи доживљавање ликова кроз такво стање
свести којим се њихова унутрашња реалност најдиректније, тиме
и најверније показује. Уз сам унутрашњи портрет иде, и чине
целину, том трену, том стању примерена слика предела у којима
се збива трен од живота његових јунака. У почетку приче та слика
је потпуно отворена за поглед, пуна светлости, најчешће нежна,
импресионистичка, али променом ритма, убрзањем унутрашњег
збивања, треном кад настаје већи немир и када емоција доживљава
кулминацију, слика се брзо преображава из једне у другу крајност,
бива експресивнија, понекад и фобична, прожета зебњом, страхом,
неизвесношћу, али без недоречености, дакле – слика до краја
испуњена. Без белине, без нефункционалне празнине.
(...) У погледу животности, драматичности, уверљивости
ликова, портрети у Кашаниновој прози остварени су на начин
како је то на својим платнима и на лесониту, дакако, у различитим
фазама, чинио снажни експресиониста и, надасве, изразити
фобиста, сликар Милан Коњовић. Ни Коњовић није тежио ка
реалистичком портрету, попут онога какво је човеково лице на
фотографијама, ретуширано, умивено, није одраз нечије жеље да
пред сваким буде какав би портретисани хтео да јесте... Коњовићев
портрет је сликарев п(р)оглед кроз лик, прозир у његову душу,
предочавање ауторовог доживљаја или виђења нечијег карактера,
одлика менталитета... Остварени портрет надасве је продукт
тежње за откривањем и обелодањивањем истине о неком, те
се за портрете људи на његовим сликама, као ни за ликове у
Кашаниновим причама и не може рећи да су лепи, да су пред
очима свих који их гледају увек исти. Напротив! Најчешће у нечем
недовршени, наизглед само и карикатурални, настали у страсти,
у драми стварања, са нагласком на детаљ који је у портрету знак
карактера оног који нас из слике посматра и ћутњом нам поверава
своју тајну, свој удес, своју драму... Реалност је у њима самим,
а то што се и колико дâ видети на њиховом лицу, одраз је оног
шта је сликар о њима знао, што му је при изради портрета било
битно, односно како их је доживео у тренуцима „пресељења“ из
тренутног у оно што сликом бива заувекно. Таква су, или томе
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блиска, лица и предели у Кашаниновој прози, али „само мало
друкчији“, јер, по логици ствари, сликано је бојом речи, као што су
и Коњовићеви портрети и богаташа и просјака, у ствари, ликовне
приче на видело изнете, „испричане“ речима боје, портрети и
пејзажи богатог колорита, снажне експресивности. Тако је градећи,
прича или слика постепено бива то животно огледало под сунцем,
позорница великог немира при казивању о другом као о и себи.
Речима, сликама, призорима који „нечији живот“ чине безостатно
стварним, најчешће и самом себи неподношљиво стварним. Причеслике саткане управо од таквих несмираја, од превирања у души
спознатих управо тим треном (само)спознаје, треном дослуха са
оним у (з)бивањима у мисли, у души њиховој што је најдубље.
(...) За разлику од оног класичног, потпуно реалистичког
портрета, који настаје погледом споља, као обична црно-бела
фотографија, без дубинског понирања у свет невидног, а такође и
те како постојаног и тајанственијег у лику (или спољним ликом)
скривеног, а што је пука ствараност, и портрети у Кашаниновој
прози су синтеза реалног и имагинарног. И најчешће су снажни,
експресивни портрети остварени широким потезом, тим пре
снажнији и уверљивији када је и простор у којем су затечени,
реч ли је о пејзажу којем Кашанин у својим причама, нимало
случајно, придаје и те како битан значај, такође рељефан,
колоритом богат, снажно експресиван. Синтезом топлих и хладних
боја, прожимањем светлих и тамних нијанси, портрети/ликови у
Кашаниновим причама су психолошки потпуно осветљени, речима
обојени и споља и изнутра, па су као такви тек причом његовом
доиста више него могућом сликом на платну, у сваком погледу
потпуно стварни и потпуно видни. Такви су захваљујући управо
дубинском сагледавању стања бића у драматичном трену одлуке,
пораза, истином о неостварености, о немогућности да се ослободе
последица свог великог греха, од божије казне за грех ко зна од
кога и кад почињеног.
Портретом видна кôб каква бива услед слабости која до
најпотпунијег изражаја долази треном кад човек нема довољно
власти над самим собом. Кад је заточеник властите сујете,
самољубивости, неостварљиве жеље, или неукроћене страсти,
кобне потребе да увек и у свему буде изнад других, страх и трепет,
богу раван, а не богу угодан...
Прозом Милана Кашанина галерија портрета који су махом такви
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да им после „настањења“ у причи, као пропусница за незаборав и
вечно сећање, ништа више и није потребно.

Кашанин – лирик
Такође као битнију особеност књижевног концепта Милана
Кашанина ваља истаћи и готово незаобилазну лирску компоненту
његове приче из које произилази утисак о блискости писца и
његових јунака, дубоко саосећање са свим оним што им се збива.
Када бисмо, а што само за себе и учинисмо, ишчитавањем прича
са страница књиге „У сенци славе“ издвојили те лирске пасаже и
предочили их мимо контекста, пред нама би се указао животноемотивном прозом (само)скривени Милан Кашанин. Кашанин
песник. Описом пејзажа Кашанин је близак Дучићу, ритмом у
делу приче који је, у ствари, песма у прози, близак Дису. Са Дисим
сродност у ритму казивања, само што је то лирски запис остварен
у форма лирске прозе, односно прозанде: „Укрстио сам, тако,
драга, широм божји свет, верујући да све што чиним, чиним само
из љубави, свесности и греха. Но сад видим да ми је била вера моја
крива. Но сада сам, одавно већ, потпуно убеђен да личних разлога
томе није било. Ми, Барањци, ми смо бескућници и бегунци сви. Две
големе мутне реке тамниче наш крај, но ваљда му ни птице божје
обале не прелећу, кад се од њега не чују одјеци; нас познају тек
спахије, Јевреји и суд... По смеху, плачу и песмама, нисмо у свету
славни; жене се код нас мењају често, и свако се дете друкчије
пише; одакле је ко дошао, колико ће дуго бити онде где је сад, и
куда ће ићи после, - не зна ни један; селимо се непрестано, ма да
знамо да смо увек ишли залуд; та нигде ми нисмо нашли ништа,
него смо још све старо погубили путем, побацали и поубијали; остала нам само љубав, пијанство и грех.(...) Бездушан ја нисам.
Не мислим да је живот ни рај ни проклетство. Нека плаче коме
плач помаже. Нека зове који мисли да ће неког дозвати. Тек једно
је потребно: носити крст и летети. А блажен је само онај који
пева и кад посрће... Но сад видим да је живот страшан, одвратан
и луд тек за старце и младиће, а за људе не. Човек ми је данас
благородна сенка, смрт – сан без снова – плес. Па се молим своме
Оцу, Небеском, за све људе и све воде, и све путеве. Ја међâ више
немам.“
Било чиме да је и на који начин испричана, у форми
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класичне приче, реалистичким маниром, са елементима благе или
посве отворене критичности, прожета ироничношћу, хуморношћу
која не прелази границу која води у отворени сарказам, или је то
више лирско-медитативна проза наглашеније наративности и у
којој се виднији значај придаје лирској дескрипцији, увек је то
до краја испуњена слика којој се по окончању више нема шта ни
додати, ни удузети. Приче су то неког који је уверен да је човек
доиста мера свих ствари. Приче као потпуно заокружене слике,
без сувишних прозних рукаваца, без нефункционалних празнина
Било да је то краћа прича, најчешће прича са погледом у назад, о
оном што је било и што је централни лик довело до исповести о
себи (монолошке приче), или о другом, какве су Кашанинове дуже
приче и новеле, писане у трећем лицу, или је то лирскомедитативна
мозаик-проза, у сваком призору је потпуно заокружена и логична
целина. По окончању читања јавља се потреба за дугом ћутњом,
за промишљањем о дознатом и о доживљеном, а што би се могло
схвати и као потреба за сабирањем, за „отрежњењом“ при повратку
у властиту стварност а са осећањем да смо сада у нечем, ипак,
друкчији.
Кашанинов портрет је одраз оног у човеку најбитнијег, а какво је
стање бића његовог лика, такав је ток радње, динамика прича, а у
причи и предео свуд око човека који тражи избављење. Све по оној
мисли да је на овом свету највише осамљених људи и да је у сваком
жеља да нађе пут за излазак из своје самоће.
(Фрагменти из истоименог огледа припремљеног за зборник радова
Међународног научног скупа „Књижевни и критичарски опус
Милана Кашанина“, Даљ – Бели Манастир, 29. и 30. септембра
2017)
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Радослав МИЛОШЕВИЋ

ЊЕГОШЕВА КОСМОГОНИЈА
„Земља стење
а небеса ћуте“
(Његош)
ТЕОЛОШКЕ И ТЕЛЕОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЊЕГОШЕВЕ
КОСМОГОНИЈЕ
а Његоша је теологија била творевина и надахнутих
пјесника Хомера, Орфеја и Хесиода али је и наука
о Богу као творцу небеских дарова. Теологија му је и наука о
Божијој свеприсутности као сушаству и дјелању против зла на
земљи. Разликовао је и природну од откривене теологије. Прва му
произилази из „природне свјетлости људског ума“, а друга му је
само божанска ријеч објављена у Старом и Новом завјету. Наравно,
као владици је светоотачка теологија проистекла из учења отаца
цркве.
Око стотину година прије Његоша теологија је „дио
природне филозофије“ као код Руђера Бошковића, о чему је Његош
засигурно био упућен и информисан, али и прије тога Његош је
схватио од грчких филозофа да је NOUS (УМ) ентелехија, тј.
покретач и узрок свега постојећег. Његош је беживотну Лајбницову
монаду замијенио са „Лучом микрокозма“ као весељенском искром
у човјеку.
Полазне ставове космогоније Његош је научио од својих
родитеља у раном дјетињству учећи Молитву Господњу наизуст:
„Оче наш који јеси на небесима да се свети име Твоје, да
буде царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као и на небу;...”
Одлазећи на свете литургије, често је понављао за
свештеником „Симбол вјере“ напамет: „Вјерујем у једнога Бога,
Оца Сведржитеља, творца неба и земље и свега видљивог и
невидљивог...“

Z
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Његош је од свог првог учитеља јеромонаха Јосифа
Троповича научио старе космогоније о почетку свијета. Било би
добро да пренесемо у цјелини то учење истичући оне дијелове који
се односе на космогонију.
Текст „Постања“ из Светог писма је пресудно утицао
на формирање теолошких основа Његошеве космогоније још у
његовој раној младости.
Да бисмо лакше пратили проучавање ,,Постања“, било би
добро да пренесемо у цјелини његове праве ставове који се посебно
односе на космогонију*:
1. „У почетку“–каже се у ,, Постању“ - ,, Бог створи небо и земљу.
2. А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше тама над безданом, и
дух божији дизаше се над водом1.
3. И рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост.
4. И видје Бог да је свјетлост добра; и растави Бог свјетлост од
таме.
5. И свјетлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро,
дан први.
6. Потом рече Бог: нек буде свод посред воде, да раставља воду од
воде.
7. И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над
сводом. И би тако.
8. А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.
9. Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно
мјесто, и нака се покаже сухо. И би тако.
10. И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје
Бог да је добро.
11. Опет рече Бог: нека пусти земља са себе траву, биље што носи
сјеме, и дрво које рађа род по својим врстама, у којем ће бити сјеме
његово на земљи. И би тако.
12. И пусти земља из себе траву, биље што носи сјеме, и дрво које
Неки желе да у тој реченици виде потврду првобитног постојања хаоса који
је Бог само уредио. Извјесно је да су у почетку први писци ,, Постања“, под
утицајем Вавилоњана и Египћана, претпостављали да је постојао почетни хаос;
али је прилично брзо становиште о божијој свемоћи учинило да се најприје само
уведе, а потом и преовлада супротно тумачење, и тада је додата прва реченица:
данас се ни у једној од религија заснованих на ,,Библији“ не представља стварање
свијета које полази од неког хаоса. За Јевреје, као и за католике, протестанте и
православне Бог је створио свијет из ничег.
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рађа род у којем је сјеме његово по његовијем врстама. И видје Бог
да је добро.
13. И би вече и би јутро, дан трећи.
14. Потом рече Бог: нека буду видјела на своду небеском, да дијеле
дан и ноћ, да буду знаци временима и данима и годинама.
15. И нака свијетле на своду небеском, да обасјавају земљу. И би
тако.
16. И створи Бог два видјела велика: видјело веће да управља
даном, и видјело мање да управља ноћу, и звијезде.
17. И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу.
18. И да управљају даном и ноћу, и да дијеле свјетлост од таме.
И видје Бог да је добро.
19. И би вече и би јутро, дан четврти”.
Ненаучност „Постања“ од стране старогрчких филозофа
(епикурејаца) и прве материјалистичке космогонијске теорије била
су повод за накнадно потискивање Мојсијеве приче о постанку
свијета, о чему је Његош био информисан у зрелијим годинама.
Не желећи да тај текст анализирамо ријеч по ријеч, можемо,
просто, читајући га да извучемо извјесне закључке који се односе
на научно знање оних који су га писали.
1. Земља је у центру васионе. Она је прво била створена и око
ње је Бог распоредио остала васионска тијела. Земља је, дакле,
непокретна, не обрће се око саме себе; напротив, Сунце кружи око
ње.
2. Раздвајање дана и ноћи извршено је првог Божијег радног дана,
док су се Сунце и Мјесец појавили тек четвртог дана. Према томе,
дан је појава која се десила независно од Сунца.
Другим ријечима, Сунце није узрок дана, оно се показује
у току дана у коме на неки начин ,, предсједава“ и ту додаје свој
сопствени сјај. За Његоша је то било метафизичко питање.
Иначе, мало даље у ,, Библији“ Вјечни је, да би Јову показао
да не зна каква је чуда природе он, Вјечни, створио и пун поноса
питао Јова2:
„Јеси ли за свога вијека заповиједио јутру и показао зори
мјесто њезино,
да се ухвати Земљи за крајеве, и да се растјерају са ње безбожници...“

2

„Књига о Јову („Стари Завјет“ у преводу Ђ. Даничића).
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Према томе, Божија изјава је формална и само потврђује
оно што пише у „Постању“. То сам Бог, а не Сунце, управља
појавом зоре и ова се свугдје на Земљиној површини јавља у исто
вријеме: то је веома лако објаснити ако се претпостави да Земља
није лоптаста, већ равна.
У том истом чудном разговору Бог прецизира такође – и то
је врло интересантно узгред забиљежити, да Земља није усамљена
у простору, већ да има свој ослонац:
“ Гдје си ти био кад ја оснивах Земљу? Кажи ако си разуман.
Ко јој је одредио мјере? Знаш ли? Или ко је растегао уже
преко ње?
На чему су подножја њезина углављена? Или ко јој је
метнуо камен угаони кад пјеваху заједно звијезде јутарње“?
3. Облаци не настају због испаравања воде која се налази на
површини Земље, већ се налазе у некаквом ,, небеском реципијенту“
који се назива звјезданим простором. То је посљедица раздвајања
које је Бог другог дана извршио између воде на Земљи и воде на
небу.
4. Тек послије стварања Земље, послије стварања дана и ноћи,
звјезданог простора и воде на Земљи, чак и послије стварања
биљака, Бог је створио Сунце, Мјесец и звијезде.
Што се овог посљедњег тиче, неки браниоци религије
жељели су да се послуже ставом 6 из ,,Књиге о Јову“ , који смо
малочас навели, да би покушали да га ,,поправе“ у ,,Постању“.
Овим помало очајничким покушајем може се постићи само то
да се подвуку противрјечности у разним текстовима у ,,Библији“
који се односе на стварање свијета, текстовима који се, очигледно,
надовезују на нешто различите космогонијске традиције. Те
противрјечности појављују се већ у 2. ставу ,,Постања“ у коме се,
почев од четвртог става, излаже друга верзија стварања свијета. У
овој верзији, гдје космогонија у ужем смслу заузима мало мјеста,
али гдје се у свим појединостима износи прича о Адаму, човјек је
створен прије биљака и животиња, док је у 1. ставу био створен
послије њих; између осталог, он чини и први гријех , док у 1. ставу
о томе нема ниједне ријечи.
Јеврејски свештеници, који су упоредо преписивали разне
легенде не бринући се за њихова тако уочљива размимоилажења,
објелоданили су и свој потпуни недостатак научног духа.
Ове спознаје о космогонији су њено основно полазиште и
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оно представља вјеру у истинитост учења којег је црква прогласила
за божанско откровење и чија се истинитост не доводи у питање.
Још у раној младости Његош се припрема за владичански
позив како би наслиједио свога стрица Петра Првог Његоша.
Почиње интезивно читање књига из богате Цетињске библиотеке.
Прва главна књига му је Свето писмо, односно Библија са Старим и
Новим завјетом. Диви се књигама пророка и Јовановом Откровењу.
Није му промакла ни књига пророка Језекиља из које га посебно
инспирише космичка слика о Великом Божијем плану хармоничног
кретања тијела у Васељени, тј. небеских тијела. Ту је Језекиљево
учење ближе хелиоцентричном него геоцентричном систему.
„Обличјем и направом бијаху точкови као боје хрисолитове и
сва четири бијаху једнака, један точак у другом“. Није ли то
кретање небеских тијела око своје осе и његово кретање око своје
главне звијезде која се окреће око своје осе и путује око друге
веће звијезде. Зар ово виђење пророка Језикиља није у складу са
савременим научним погледом из астрономије о кретању небеских
тијела Сунчевог система и ван њега.
То о хармонијском домостроју Васељене младом Његошу
није било непознато. То потврђује и Јованово Откровење: „Овдје
је мудрост. Ко има ум, нека израчуна број звијери а то је број
човјеков шест стотина и шездесет и шест“. Ако се тај број наруши,
склопиће се небо као књига над нашим главама, а ми ћемо утонути
у вјечну таму. Тај број је приближан броју 2π ~6,66 у тадашњем
теолошком и телеолошком тумачењу. Он представља приближно
кружно кретање небеских тијела. Ако то наруши човјек својим
неодговорним понашањем или звијер, што је алузија на вријеме
по виђењу апостола и јеванђелисте Јована Богослова. Његош је
то примао као апостолско упозорење, као опасност хармонији
Васељене.
ЊЕГОШЕВА МОНОТЕИСТИЧКА КОСМОГОНИЈА
Оквир Његошеве космогоније има упориште у
хришћанској, односно православној догматици. За њега Бог није
предмет култа, већ је створитељ макрокосмоса и микрокосмоса,
односно створитељ свемира и човјека. Под утицајем платонизма,
хришћанство је развило теологију о свеприсутности Бога. Његошу
је сигурно било познато да постоји осликана икона старогрчког
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филозофа Платона у Цркви Богородице Љевишке у Призрену са
свитком на коме пише:
„У неко време хоће сићи на земљу: реч да оживи пут“.
А то је најава доласка Месије, сина Божијег Исуса Христоса.
Свакако, Његош је Исуса према Новом завјету, прихватио да
је он јединородни Божији син који се по вјеровању оваплотио у
човјека и који је мученички разапет да би човјечанство разријешио
прародитељског гријеха.
Свети Дух је треће лице Божије. За Његоша Свети Дух је
сила којом Отац надахњује Сина. Као надахнуће, Свети Дух има
све божанске особине Свемогућег јер је творац и свезнајући је,
свеприсутан, вјечан, промишља и твори чуда, који је говорио кроз
пророке, као утјешитељ и заштитник.
Небеска бестјелесна бића су анђели и дио су теолошке
Његошеве космогоније. Анђео је натприродно биће које је присутно
у свим ситуацијама. Он је небески гласник, вјесник. Поред добрих,
појављују се и зли анђели које предводи Сатана. Анђели су
створени прије ичега другог. Они су по природи Божији духови
и хитропокретни умови. По потреби носе пламени огањ, имају
слободну вољу да сами одлучују по благодети Божијој. Бесмртни
су и разликују се по слави, достојанству и служби. Анђели су
створени вишим од људи и немају тјелесних страсти. Они су
етерна „ваздушаста“ бића. Њихова природа је истанчана и сродна
је људској души. По Божијој промисли и потребију Божијем могу
добити обличје човјека, облака или огњеног, односно свјетлосног
стуба. Они код Бога заступају људе и људима доносе Божије дарове
према заслугама.
Да бисмо боље разумјели Његошеву теолошку космогонију,
незаобилазна је и улога Сатане. Сатана је божији издајник и један
је од злих анђела који искушава човјека као у Књизи о Јову. То је
представа о Сатани као о побуњеном, палом анђелу и господару
пакла. Сатана је вођа сила зла и узрок је свих опачина па и смрти
у свијету. Он је оличење сваког зла у нама и око нас. Зашто је вјера
и вјеровање и за Његоша обећање које се мора испунити. Вјера је
посебан осјећај страхопоштовања и дивљења, али и љубав према
ближњима. Код Његоша вјера је обликована сопственом свијешћу
и егзистенцијално у оквиру заједништва са својим родом, са
својим прецима и савременицима. Међутим, религија је у првом
реду јасно и строго разликовање светог од профаног. И Његош је
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надрелигиозан јер му је религија општа теорија овога свијета, а
његово енциклопедијско знање и духовно, стваралачко и пјесничко
упориште у којој се фантастично остварио као „ловћенски
тајновидац“.
Сва Његошева поетика је молитва и обраћање Богу као
поетско космогонијско надахнуће у коме је духовно начело молитва
за човјека и тајанствени је непосредни додир са Богом. За њега
је Бог „творитељ поезије“, тј. хармоније макро и микрокосмоса.
Бити у молитвеном стању могуће је у свим земаљским и небеским
околностима, али најузвишеније је тражити молитву у самоћи
стваралачког чина. Као у грчу, Његош је своју „Лучу микрокозма“
стварао за вријеме Великог поста и то четири седмице пред Васкрс.
Његош је васпитаван и образован по моделу спартанске
школе, често под ведрим небом, под руководством Сима
Милутиновића Сарајлије. Имали су посебан тип строгог војничког
васпитања, уз систематско физичко напрезање уз традиционалне
племенске вјештине у тадашњој српској Црној Гори коју су тим
поводом звали Српска Спарта. Физички напори су прекидани
пјевањем јуначких епских пјесама уз гусле и народна кола.
Морално васпитање састојало се у развијању борбеног духа по
принципима чојства и јунаштва. То спартанско васпитање је било
строго аскетског типа. За разлику од старих Спартанаца, Његош
је учио у тој школи умјетност, пјесништво, филозофију древних
народа антике, хуманизма и ренесансе - све до просвјетитељства,
нашег и европског. У таквој перипатетичкој школи упознали су
и вјечити календар у српском народу са елементима астрологије,
астрономије односно космогоније од усменог народног предања.
По звијездама и другим знацима су се учили оријентацији и
предвиђању појава и догађаја од небеских феномена на земљи и
окружењу.
Његош је полиглота и сматрало се да је најобразованији
и најначитанији човјек у свом времену. Поред црквених и
богослужбених књига читао је књиге староставне као Дечанске
хрисовуље, Барске родословце. Књиге у Топлој, Цетињу те Которске
архиве је проучавао а читао је и Љетопис попа Дукљанина. Трагао
је да нађе и Требињски љетопис који помиње Дукљанин. У Кијеву
је тражио узалуд књигу „Жар птица“ и књигу „Јасна“ које су читане
приликом првог крштења Срба и Руса.
На својим путовањима није само обилазио библиотеке већ
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их је користио позајмљујући књиге у Напуљу, Риму, Венецији,
Трсту и Бечу. О томе свједочи и његов пратилац, познати писац
тога времена, Љубомир Ненадовић у свом путопису „Писма
из Италије“. Интересовао се за савремене гласовите теорије
о постанку свијета као и за дјела Микеланђела и Леонарда да
Винчија. Слушао је и читао теорије Коперника, Руђера Бошковића
и све што му је долазило до руке.
Поред његових теолошких увјерења нису му били страни
телеолошки ставови из нејеретичких књига из многих архива. Он је
строго разликовао јерес од научних тврђења која имају филозофске
претпоставке са доступним критичким преиспитивањем. Своје
раније теолошко созерцаније о космогонији проширио је и ка
научном погледу на свијет. Његош је увјерен у хармонију и
усклађеност микрокосмоса, макрокосмоса и човјека у коме влада
ред и поредак. То је, прије свега, свијест у смислу васионског
поретка небеских тијела. За Његоша тај свијет је свемир у коме
су небо и земља заједно, но поред небеских тијела укључује и
енергију простора. Земља је парче неба, а небо крије безброј
мирова, тј. свјетова видљивих и невидљивих. Свјетлост је један од
основних облика кретања које потиче од Сунца за нас на Земљи,
али и од далеких звијезда из бескраја.
За Његоша је човјек луча тог макрокосмоса и носилац је
божанског дара у себи те има највише мјесто у васељени уз Бога.
Земља је човјеков космички завичај. Ако је „Горски вијенац“
епопеја о слободи настао из главе цијелог народа, онда је „Луча
микрокозма“ поема из срца и логоса са мирисом душе Његошеве.
То је Његошева пјесничка космогонија о човјековом бићу и битку
до коначног спасења мобилишући све земаљске и небеске силе
славећи побједу добра над злом.
НЕБЕСНА ПОЉА ЊЕГОШЕВЕ „ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА“
Његошева пјесничка космогонија се експлицитно испољила
као поетика природне филозофије у спјеву „Луча микрокозма“. У
уводном дијелу се говори о постанку тог дјела па прилаже посвете
својим узорима, а посебно Сими Милутиновићу Сарајлији. Затим
кроз свих 6 пјевања овог филозофско-религиозног спјева наглашена
је Његошева монотеистичка космогонија.
У „Лучи микрокозма“ описана је борба између Бога и Сатане, а
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основна идеја је величање врховног ума и постављеног реда ствари
у космосу. „Луча микрокозма“ представља комплексно и системско
дјело Његошево. Она је системско дјело зато што у њему Његош
пружа свој – не увијек јасан и не увијек досљедан – одговор на
сва она питања која су постављали и рјешавали класични творци
филозофских система. Први круг је човјек, други је свијет, а трећи
је Бог.
У I пјевању, пјесник тражи од „бесмртне твари“ у себи или
од „искре божествене“, тј. од оног најдубљег и најпродорнијег
дијела своје душе да се „отргне“ из „наручја мрачне владалице“ (од
незнања, од везаности за свакодневне бриге, од чулних страсти и
материје), те да га узнесе у један чист и савршен свијет, у „небесна
поља“, у „светилиште бића, ђе се рађају сунца и мирови“ и гдје је
сама бесмртна искра „никад живила“.
Као што капља росе повуче сунчани зрак натраг ка извору
из кога је потекао, тако се и „луча“ пјесникова уздиже ка оном небу
на којем је праизвор свега, пролазећи прво шест покретних и пет
непокретних небеса. Прије него што ће се уздићи у само врховно
небо где је „светилиште бића“, „луча“ добија за вођу и чувараанђела. То небо пјесникова машта слика као грандиозни ватромет
и извор свјетлости ка којем (из „мрачнога њедра“) хрле сунца да се
надоје свјетлошћу. Али „на лијевој страни“ анђео показује једну
лопту (један „шар“) који пружа „црнокраке луче“. То је ад, који има
свога цара, Сатану. Послије ових призора, односно послије напора
маште („воображенија“), душа пада у замор, па је анђео бодри да
истраје у свом уздизању, подсјећајући је да је „за небо створена“ , а
да на земљи владају плач и тирјанство, док љепоте „теке лицем из
глибине вире“.
У II пјевању „луча“ улази у сам „предјел небесни“, у „поља
небесна“, или у рај, рајски врт. Све је ту „у правилност никло“
и распоређено, хармонија и слога владају у свим односима,
анђели пјевају химне вјечите љубави. На средини рајске равни
диже се брдо од рубина и брилијаната, на којем је пријесто Бога,
„превјечнога цара“. Изнад пријестола окреће се сјајно божије коло
из кога милијарде сунца „лију свјетлост у опширну сферу“. Под
том круном Бог се завјетовао да ће „гонити мраке“ и освијетлити
„границе бића“. Уз то, пјесник слика и рајски шатор на којем се
„блистају“ идеје.
Пошто се душа пјесникова нагледала рајских дивота, анђео
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је доводи до неког извора и предлаже јој да пије воде с њега, па ће
јој се тада одмах открити зашто она не живи стално тамо, шта је
узрок њеног пада („паденија“) из раја.
Али прије него што ће тај „узрок“ детаљније приказати,
пјесник у III пјевању слика Бога заузетог стварањем и уређивањем
свијета („творитељном поезијом“) и намјером да све освијетли,
да прогна мрачне масе, „мраке“. Затим се „води“ разговор између
Бога и арханђела о простору кроз који Његош даје своју замисао
о бесконачности простора. Тек након тога пјесник се враћа теми
о узроцима (пада) душе из чистог духовног рајског стања. Тако
овдје сазнајемо да је Сатана, један од бесмртних духова, наумио да
се побуни против суверене, врховне власти божије, па је и Адаму
(дакле човјеку), који је такође један од бесмртних духова, „почест
обећао“, само да пређе на његову страну, да се побуни против Бога.
У томе ће, дакле, бити узрок што је човјек изгубио рај.
У IV пјевању приказује се најприје покушај арханђела
Михаила да одврати Сатану од побуне, да га наведе да „позна име
свемогуће“ и истјера „таму из слијепа ума и злу завист из пакосне
душе“. Али Сатана, чија је душа „благородном гордошћу заждена“,
неће да одустане од побуне, нити да се покори божијој врховној
власти јер сматра да су сви духови некада били једнаки с Богом и
да је божија свевласт неоправдана.
Пето (V) пјевање приказује „бој“ између Сатаниних и
божијих присталица. У том „боју“ Адам (човјек) је прва два
дана учествовао на страни Сатане, али се трећег дана покајао
и „признао име свемогуће“, што је изазвало протесте његових
„војевода“ Неолопана, Разеца и Аскеле, дакле, славољубивих
завојевача (Наполеона, Цезара и Александра Македонског).
Сатана ипак продужује битку, а Бог, пошто су се изневјерила
његова ишчекивања да се Сатана покаје и повуче, „најављује“ свој
одлучујући удар, а, осим тога, и „спомиње“ да је већ због „неправде
Сатанине душе“ настао пакао. Послије описа пакла слиједи приказ
„одлучујуће битке“, у којој је Сатана побијеђен, па заједно са
својим „легионима“ отјеран у пакао.
У VI, завршном пјевању сазнајемо подробније за судбину
Адамову, човјекову. Наиме, пошто се Адам, на вријеме повукао и
покајао, Бог га не шаље у пакао, већ ради казне, ствара за њега,
близу пакла, један „мали шар“, земљу. Ту ће се човјек, који је сада
већ за казну стављен у „окове блатне тјелесине“, док је раније био
101

само чисти дух, мучити и испаштати своју непослушност. Бог му
ипак удахњује и „малу искру љубави“, оставља му слободну вољу
и моћ разликовања добра и зла. Али „спомен везе са Сатаном“
чешће ће плијенити човјека, борба правде и неправде бића са „.....
свијем ужасом печатана на душу човјеку, да му ропство горчи и
колебље.“
Но, мада је кроз ове слике и алегорије речено све битно о
судбини људској, пјесник ипак сада дозвољава да на земљи, која је
већ означена као мјесто испаштања, буде поново рај, па у том рају
Ева гријеши на библијски начин (једе плод са забрањеног дрвета).
Затим се рађају и други гријехови по Библији (братоубиство
Каиново), појављује се потоп, па идолопоклонство, да се на крају
јави „божије слово“, божји син, Христос, који, наоружан правдом и
просвијећеношћу, сузбија злобу и тирјанство, а освјештава врлину.
ИСТОРИЈСКА ОПРАВДАНОСТ ЊЕГОШЕВЕ КОСМОГОНИЈЕ
,,Постање,, са историјског становишта је Његошу било
познато као знање из историјских извора о астрономији и
метеорологији још од древних народа, али и од античких филозофа
као прве материјалистичке теорије о постанку свијета. Међутим,
то му није поништило теолошке основе о „Постању“ у чему је био
досљедан до краја живота.
Наиме, из ове анализе критике произилази да су стари Јевреји
имали само рудиментарна знања из космогоније и метеорологије.
Нема сумње, идеја да се Земља налази у центру васионе била је у
старом и средњем вијеку усвојена од свих – изузимајући неколико
питагорејаца или веома ријетке смјеле духове, као што је био
Никола из Кузе (Nikolaus Cusanus). Без сумње, исто тако, теорија
о звјезданом простору, која је приписивала извјесну материјалну
реалност оном плавом своду који нам се чини да се простире изнад
наших глава (а тај утисак дугујемо једној оптичкој обмани), та
теорија била је заједничка свим примитивним астрономијама и
надживјела их све до ренесансе заједно са кристалним сферама
Птоломеја и његових сљедбеника. Али вјеровање у узрочну
независност дана и Сунца, открива, напротив, врло заостало,
назадно стање науке. Такво вјеровање објашњава се, очигледно,
тиме што стари Јевреји нису познавали улогу атмосфере у
освјетљавању Земљине површине прије изласка Сунца. Чињеница
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да су они Земљу замишљали као неку равну погачу није им
олакшавала рјешавање тог проблема.
Чудна прича о подвигу Јошуе, који је зауставио Сунце над
Габаоном а Мјесец у Ајалонској долини, и то преко цијелог дана
(,,Јошуина књига“, гл. X, XI и XII), показује, исто тако, самом
својом наивношћу сасвим дјетињасто схватање небеских појава.
Таквим огрешењима о науку често су се чудили историчари
или астрономи који су проучавали ,,Библију“, нарочито зато што
је редакција првих књига ,,Библије“ (,,Пентатека“), започета
најраније у IX вијеку прије нове ере, била завршена тек око 444.
године, то јест у вријеме када је наука у неким земљама на Истоку
била прилично развијена.
Извјесни религиозно настројени духови одатле су извукли
аргумент за своје тврђење да је текст ,,Постања“ нека врста
божанског повјерења учињеног једном изабраном народу који га
је побожно сачувао не могавши, на несрећу, да потпуно схвати
његов смисао. Та хипотеза спада у оне о којима се, очигледно, не
може дискутовати у једној озбиљној књизи. Други су хтјели да у
незнању које је ,,Библија“ открила виде једноставну посљедицу
религиозног фанатизма Јевреја: ,,Наука“– пише на примјер Хефер
(Hoefer) у својој ,, Историји астрономије“ - ,,јесте заједничко дјело
људског рода без расних разлика; али једна нација која је, као
народ израиљски, забрањивала сваки интелектуални промет, сваку
размјену свјетлости са осталим угледним нечистим нацијама,
морала је неопходно, својом сопственом вољом, остати изван
научног кретања.“
Ова строга критика садржи један дио истине, али је
стварност ипак сложенија. Не треба заборавити, на првом
мјесту, да је јеврејски народ био у старом вијеку народ сточара
и замљорадника који су прилично мукотрпно живјели, највећим
дијелом, на сиромашном земљишту. Усљед тога је њихов развитак
увијек заостајао за развитком великих сусједних царстава у
погледу занатства, поморске трговине, па и грађења споменика.
Отуда нема ничег изненађујућег у том што је у научном погледу
код њих дошло до одговарајућег заостајања.
Што се тиче секташтва религија старих Јевреја, оно се не
може порећи, али воља старих Јевреја да буду изоловани, која се
тиме манифестује, историјски се објашњава не некаквом расном
гордошћу једног народа који је увијек био у заклону од страних
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утицаја, већ, напротив, схватљивом реакцијом против многих
присилних и најчешће непријатних додира на које је тај народ
био принуђен с много моћнијим сусједима. Палестина је била
стијешњена између Египта, с једне стране, и Асирије, с друге,
и Јевреји су морали да издрже многобројне најезде, тако да су
неколико вијекова прије наше ере почели и да се растурају међу
стране народе. Под таквим условима религија је представљала
битну националну везу, везу коју је иначе било тешко наметнути
и којој је често пријетила опасност. Историја нас учи да је, прије
него што је тријумфовао и од Јевреја био познат као и једини Бог,
Јехова морао да издржи жестоке борбе против сусједних богова.
Чак и у Соломоново вријеме, у једном раздобљу кад је политичко
јединство убрзавало вјерско јединство, славни храм у Јерусалему
настањиваше Астарте са својом пратњом од свештеника, једна
тучана змија која је исцељивала од болести и уједа животиња
отровница. Коњи и кола бога Баала улажаху свечано у њена
предворја, ту посвећене дворкиње ткаху за њу шаторе под којима
оне у празничне дане примаху побожне људе; њене нарикаче
тужаху смрт Тамуза – Адониса3“.
И тек послије једног или два вијека, на подстицај пророка,
ралигија је завршила своје прочишћавање, и приврженост Јевреја
своме Богу постала је заиста искључива и стала добијати све
више фанатички карактер у вријеме кад су се почели јављати први
симптоми месијанизма.
Само ,,Постање“ открива многобројне стране утицаје.
Уколико се може анализирати њихово различито поријекло, оно
садржи архаичне елементе који потичу из усмених предања у
којима налазимо битне теме извјесних египатских4, вавилонских,
феничанских5, па чак и персијских6 легенди.
То су они архаични елементи у којима се налазе најгрубље грешке
у научном погледу. Што се тиче коначне редакције, она је била
извршена у V вијеку прије нове ере, и то од стране свештеника
месопотамског поријекла, а под непосредним утицајем Вавилона.

Maspero: Histoire ancienne des peuples de l,Orient. 1897.
И сама ,,Библија” тврди: ,, Мојсије бјеше упућен у свуколику науку Египћана“.
5
Текст који се односи на Мардука, открива извјесне сличности између вавилонске
приче и ,, Постања“. У наставку те исте приче помињу се потоп и барка слична
Нојевој барци.
3
4
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Ови свештеници су, како изгледа, инсистирали на моћи Бога –
трговца, инспиришући се новим, више монотеистичким верзијама
о Мардуковом стварању свијета. Исто тако, они су се трудили да
помоћу светих списа оправдају закон; тако су дошли на помисао
да учине да Бог ради шест дана, послије којих долази један дан
одмора, како би примјером самог Јехове озаконили седмичне
вјерске обреде. Али – и у томе Хефер има потпуно право –
редактори ,, Пентатеке“ мора да су систематски игнорисали
највећи дио научних знања Вавилоњана, јер су ова у њиховим
очима била исувише присно повезана са страним религијама, а
нарочито са магијом. Посебно се у то вријеме астрономија готово
није ни разликовала од астрологије, коју су пророци тако строго
осуђивали7.
Ипак, поред свих тих различитих тумачења о постанку
свијета, Његош је свој наук темељио на библијској монотеистчкој
космогонији, што има своје историјско оправдање.

6
Понекад су ове теме увођене у разним епохама. То се лако могло показати, на
примјер, за двије приче из ,,Постања“. Прва прича названа је елохистичком; она
датира из протекле епохе у којој се стваралачка снага означавала само именом
Елохим (у множини ова ријеч означава духове, скуп духова, што показује
колико је идеја о једном једином Богу била још нејасна). Друга прича названа
је јеховистичком, јер се у њој Бог већ назива именом Јехова, што значи онај који
јесте. У тој причи опис Земље прије стварања биљака подсјећа на Палестину
љети, тако да је вјероватно она свој коначни облик добила послије доласка Јевреја
у ту земљу.
7
Ево, на примјер, једне апострофе из ,, Библије“ у којој пророк Исаије савјетује
Јеврејима да се чувају астрологије: ,,Почујте шта је Господ рекао за вас, кућо
Израиља: Не идите за гријесима других народа и не бојте се знамења небеских
као што их се неки народи плаше. “
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Маја БЕЛЕГИШАНИН

ЉУБАВНЕ ЕЛЕГИЈЕ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
лекса Шантић (1868-1924) писао је родољубиве,
социјалне, дескриптивне, интимистичке и љубавне
песме. Кад је реч о Шантићевој љубавној поезији, Јован Дучић каже
да је код Шантића, као и код Змаја, љубав више породично, чисто
осећање, где „нема мутних страсти и анализе заљубљености“.1
Љубав је увек напољу, у природи; амбијент мостарских башта и
шедрвана чест је у његовој поезији. Песник је углавном са стране,
као посматрач, а песме могу бити чежњиве, ведре, чак са примесама
хумора („У љуљајци“, „Емина“). Међутим, у Шантићевој поезији
бројне су и љубавне елегије, песме где је тема неостварена љубав,
или љубав која је постојала једино у прошлости.
Као и у осталим Шантићевим песмама елегичног тона
(елегичност је обележје многих Шантићевих песама без обзира на
врсту лирике), елегично осећање потиче од теме (тужан догађај
или сетно размишљање), а постиже се различитим стилским
средствима, односно стилским фигурама какве су: контраст,
паралелизам, градација, епитет, поређење, метафора, апострофа
(најчешће је обраћање драгој). Ту је и прстенаста композиција као
поступак, а на плану интерпункције често се јавља знак три тачке.
Сонет као песничка форма својом посебном структуром и смислом
такође доприноси потенцирању елегичног расположења, као и
строфа терцина која удружује наративност и сету. Показаћемо
неке од ових одлика на примеру појединих Шантићевих љубавних
елегија, пратећи хронолошки след настанка песама.
У стварању елегичности често улогу има контраст
прошлост/садашњост, тачније: љубавна срећа која је постојала у
прошлости насупрот садашње туге и самоће лирског субјекта. Тако
је и у песми „Чежња“ (1905), испеваној у катренима. Песма почиње
апострофом, обраћањем драгој, и амбијентом ноћи када лирски

A

1

Јован Дучић: Алекса Шантић, “Сабрана дела“, књ. 4, 1989, стр. 160.
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субјект, усамљен, замишља слику и звук који се односе на њу:
Гдје сте?... Ја будан на прозору стојим
Наслоњен челом на стакло... Све спава...
Ноћ, сјајна, кô да по окнима мојим
Полако шушти ваша коса плава...
Наредне строфе доносе опис некадашње љубави у
ноћи пуној лепоте пролећне природе (мотиви јоргована и зове).
Последња строфа враћа у садашњи тренутак:
Но све је прошло... Кô јаблан без росе,
Сам гинем сада и у чежњи стојим...
Ноћ сјајна, кô да свила ваше косе
Полако шушти по окнима мојим.
Благом прстенстом композицијом (садашњи тренутак,
самоћа, ноћ и замишљање њене косе), са варијацијама у редоследу
речи, као и градацијом, појачава се елегично расположење, а три
тачке као интонационо обележје ових оквирних строфа, на музички
начин преносе чежњу и сету.
Као у песми „Чежња“, и у сонету „Пошље много љета“...
(1905) лирски субјект дозива драгу и обраћа јој се током целе
песме. У првом катрену садашњи тренутак, по сличности са
прошлим, иницира сећање: он стоји крај Лепенице и једне врбе.
У другом катрену, оствареном у упитној интонацији, пита је да ли
се сећа њихове љубави у јулској ноћи, када су дрхтали „као брезе
двије“. Терцет уноси измену – снажан елегични тон у узвичној
реченици: „Бог зна гдје си сада и да л’ живиш јоште!“, но после
ове изјаве лирски субјект се опет враћа у сећање те елегичност
постаје дискретна, утопљена у лепоти чулног утиска: „И ја снова
чујем звекет твојих гривна, / По лицу ме тиче твоја коса дивна, /
Док мјесец кроз врбу чисто сребро лије...“
Контраст некад/сад доследно је остварен у песми „Јесен“
(1908). Тема песме је стишавање страсти и љубави („Прошла је
бура, стишале се страсти, / И љубав с њима све је ближе крају“),
а метафорични контраст лето/јесен у катренима ове песме
представља паралелизам са гашењем љубави и животног елана и
код лирског субјекта и код жене. Тако је ово песма из које провејава
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бол и резигнираност у описивању заједничке пролазности.
Веома лепа љубавна елегија јесте и сонет „Моја љубав“
(1910). Море, „плаво и прозирно“, са коралима и смарагдима, овде
је простор где је лирски субјект сахранио своју љубав, а завршетак
сонета уводи црног лептира, оличење његове туге. Тако лептир и
овде, као и у другим љубавним елегијама, није само реквизит описа
пририде него и мотив који означава тугу и бол лирског субјекта.
Песма „Једна суза“ (1910) испевана је у терцинама. По
речима Пере Слијепчевића2 она спада у најдирљивије песме „по
тону патријархалне и честите искрености“. Тренутак садашњости
у песми је поноћ, а у тој поноћи лирски субјект сећа се блиске
прошлости – јучерашњег дана када је видео вољену жену како
у својој башти бере „крупне, распукле гранате“ (нар). Наредне
терцине дају слику њене среће и идиличну слику баште: шедрван и
лептири, њена деца што „задаћу уче“, а све то при заласку јесењег
сунца. Потом лирски субјект говори о свом болу што та жена није
његова. Поред метафоричних слика, јављају се усеци и опкорачења
у завршним терцинама, као пресликавање тог бола, као грцај:
Што моје баште осташе без грана
И слатка плода, што рађа и зрије
На ватри срца?... Гдје су јоргована
Вијенци плави?... Гди је клетва, гди је? (...)
Завршна терцина, уз мале варијације (она бере не крупне
него „слатке, распукле гранате“) остварује прстенасту композицију
која доприноси елегичности. Нови епитет показује колико он цени
изгубљену љубав, а мотив нара овде је симбол лепоте и зрелости
жене која није његова.
Такође написана у терцинама и као обраћање вољеној
жени која није његова јесте песма „Једно вече“ (1911). Наслоњен
на прозору, лирски субјект гледа како она пролази улицом са
своје „мале црнке двије“. Залазак сунца јавља се и у овој елегији.
Наративност и сета боје ове терцине, описан је њен ход, шуштање
њене свиле, а лирски субјект је прати погледом све док му је она

2

Перо Слијепчевић, Алекса Шантић, „Сабрани огледи“, I, 1956, стр. 70.
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у видном пољу. Њеним нестанком иза угла и спуштањем ноћи
истакнута је туга, која потом бива представљена као „јато рањених
птица“ и као „црн лептир“ који му долеће на прозор.
У терцинама је и песма „Еј коњицу“ (1911). Уз говор
Мостара, она призива и епски регистар, а све то ради дочаравања
елегичног осећања. Лирски субјект обраћа се коњу („Еј коњицу
вјерни, еј, ти моје крило / Гдје је доба оно, гдје су дани они / Кад је
срце пуно рахатлука било?“) да би у том разговору јунака и драге
животиње причао о себи: како је некада био срећан. У средишту
те среће је љубавно осећање, јер га је драга дочекивала на прозору
кад би се, на коњу, враћао из лова. Описана је њена лепота и како га
је обасипала цвећем. Контраст између сада и некада јавља се пред
крај песме: „О, како је онда пуно сунца било!... / А сад?... Свуда
мутни облаци и таме...“ а три тачке и овде представљају израз бола
који се прелива. Поновљени стих с почетка („Еј коњицу вјерни,
еј ти моје крило!...“) прстенасто затвара песму и призива древне
тужне песме, даворије из усмене књижевности.
У сонету „Сећање“ (1913) лирски субјект посматра предео
(јасике, извор) у ком су некад боравили он и његова драга. За
разлику од неких других љубавних елегија, он предео своје прошле
среће и љубави не замишља него га заиста гледа, а промена коју
доносе терцети јесте замишљање вољене драге у том пределу и,
заједно са њом, замишњање звучних утисака – птица и ветра:
Осврћем се, гледам... И, мени се чини
Као да те снова видим у близини,
Уз извор где јоште трула клупа стоји.
И као да чујем тице давних дана,
И као да ветар, тихо, испод грана,
На ме сипа бехар из недара твоји’...
Лексика која би указивала на елегију, било дословна (бол,
туга и слично) било метафорична, у овој песми не постоји; зато је
елегичност суптилна и дискретна и током целе песме одзвања та
лепа молска боја...
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*
Поред ових, Шантић има још љубавних елегија које нису
биле предмет овог рада. Свака од песама на које смо се осврнули
– без обзира на песнички облик или композицију строфа, на
присуство одређених стилских фигура, на то да ли се обраћа драгој
(што појачава присност и елегичност) или је приповедање/опис без
адресата – натопљена је елегичним осећањем које ствара посебну
лепоту. Нема истинског стваралаштва без бола, констатовали су
многи песници и тумачи поезије. Овоме се може додати и то да
нигде можда нема толико лепоте као у певању о љубавном болу
и чежњи у уметнички вредном песништву, лишеном патетике и
осталих пренаглашавања а протканом истинском осећајношћу
и осећајем за меру. Ово свакако важи за љубавне елегије Алексе
Шантића.
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Момчило ГОЛИЈАНИН

ДА ЛИ СМО НАРОД КРАТКОГ ПАМЋЕЊА
икако да се отмемо утиску да смо народ кратког
памћења, да олако заборављамо своје националне
вриједности, да се одричемо стваралаца који су дали допринос
нашој духовности и који сигурно заслужују своје мјесто на
љествици наше духовне вертикале. Олако заборављамо заслуге
тих људи. Нарцисоидно вјерујемо да свијет почиње с нама и од
нас.
Има часних изузетака који покушавају да скину тај пепео
заборава. Хвала им! За сваку похвалу је труд и учинак професора
Горана Максимовића, који 2013. године објави књигу „Заборављени
књижевници. Књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима
српског 19. вијека“. Деветнаестог вијека! О старијим да и не
говоримо. Захвалност дугујемо и СПКД „Просвјета“ која је имала
разумијевања да објави ову књигу како би се читаоци упознали са
непознатим, или мање познатим ауторима, од којих су многи, тим
својим стваралаштвом, напајали сопствену душу, без агресивности
(коју данас многи посједују!) да себе популаришу. И управо због те
скромности заслужују да се о њима више пише. Због тога, између
осталог, дугујемо захвалност професору Максимовићу. Истини
за вољу, мора се признати да је много „писаца“ чије ће дјело
умријети прије њих, али је неправедно мијешати „жабе и бабе“,
трпати у исти кош и оне који су створили нешто вриједно са неким
анонимусима.
Помало је и „књижевна географија“ неправедна према
„нижим“; она признаје врхове, а занемарује многе који су у подножју
те књижевне планине. Некад се критика не саживи са дјелом,
не одговара критичару или тематика, или начин саопштавања
те тематике, а нијесу ријетки ни анимозитети појединаца према
неким пјесницима.
СВЕТИСЛАВ МАНДИЋ (Мостар, 8.3.1921 - Београд, 4.10.
2003), на срећу, не спада међу те „скрајнуте“, међу анонимусе.
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Ако прихватимо ону условну подјелу писаца на прецијењене,
потцијењене и недовољно оцијењене, Мандић сигурно припада
овој посљедњој скупини. Частан изузетак у вредновању овог
пјесника направио је великан наше поезије Ставан Раичковић
својим надахнутим приказом Мандићеве књиге „Милосно доба“.
Завршена Академија ликовних умјетности, поред поетске
сензибилности, објединила је у Мандићу изузетно суптилног
пјесника и научника-историчара, који је понирао у историјску
прошлост српског народа, истраживао историјске споменике,
манастире, фрескописање и иконографију, конзервирање фресака...,
чиме је дао изузетан допринос и науци, и нашој духовности
уопште.
Овом приликом бисмо покушали да дамо свој скромни
допринос у освјетљавању личности и дјела овог ствараоца. Јасно,
без претенциозности да се о њему да цјеловит суд. Задржаћемо
се само на двије његове пјесме-поеме: „Звездара“ и „Онај судњи
дан“. Можда су ово његове круцијалне пјесме, али је сигурно да
не заостају за њима својом љепотом, доживљеношћу описиваног
објекта, примјесом научне акрибије и неке друге, краће пјесме
(„Анђео из Милешеве“, „Рашки сликар“...) , али оне изискују
подробније познавање и фрескописања, и поезије таквог карактера.
Мандић је, у трагањима за научно-поетским темама,
доста путовао. И као што Црњански лута „још витак“, тако и овај
наш путник, у мислима или сновима, путује морима и океанима,
младалачки разигран, али у подсвијести савија гнијездо над
Србијом и у Србији, као Дучић над својим Требињем, са скромном
жељом да у рукама, са неког од њених ријека или поточића, понесе
птичији гутљај воде за те њене тице. Враћа се са тих странствовања
завичају у коме оживљава успомене из прошлости, утапајући их
у садашњи тренутак у коме упијамо пространства и смештамо
их у „очну колијевку“. Све што је видио и куда је странствовао
пјесник би сада да присвоји и посвоји, да се пантеистички (али не
pan theos са значењем „све Бог“, него „све природа“!) споји с том
природом, да се утопи у њу и да њу упије у своје „плаве очи“. А
најдража враћања су у загрљај дјевојке која га је накад чекала на
бријегу. Дјевојке коју је некад звао „тицом“, а она њега „хајдуком“.
Неком чудном алхемијом ови су се појмови претакали у плач, у
јаук. Старији Мандићев брат по перу, његов Мостарац би томе
нашао узрок - „По косама мојим попануло иње“.
112

Нажалост, од успомена се не живи. Оне често боле,
јер остављају испружене руке празнима, њима не може чак ни
љекобиље убрати. Мучно је мирење са новонасталом ситуацијом,
са новим сазнањима да на те испружене руке неће више долетјети
тице.
Као да се сада уротило све против њега: и јасен, и бреза,
и вјетар, „па како да се насмејем, ко да ме разговори“. Је ли то
вјера у људе потпуно изгубљена кад пјесник тражи утјеху у
природи, кад тражи од брезе да га својом руком помилује. Та
изгубљеност вјере у људе притиска га новим болом. Болна су
сјећања на лијепе дане, сада минуле, на бројне другаре који „негде
без почасти леже“. Нестали су, нажалост, многима и из сјећања.
Али, не и њему. Као ни она јата тица, буљуци дивних дјевојака.
Звездара је застарашујуће пуста. Је ли излаз из овог кошмара поход
на Стражилово, до Бранка. Тамо је вјечна младост, тамо се треба
ухватити у ђачко коло, куцнути винским чашама с Бранком. И
са гајдашима. Да чује подврискивање дјевојака. Или је, можда,
рјешење отићи родној кући и јединој особи која воли без интереса мајци. Упалити „утуљено кандило“ пред њеним ликом, препустити
се сањарењу под лозом и водити „разговоре“ дуге и слатко-мучне
с тим ликом. Разговоре између осиромашене мајке и залуталог и
заблудјелог сина. Вратити се у ону кошуљу коју мајка од сестрине
хаљине направи и коју је крагном од капута скалањао од погледа
комшија. О, како је срећан био у тој кошуљи, у том материјалном
сиромаштву, али у духовном богатству. Истина, ту срећу је помало
нарушавала братска брига „што сестра ће одсад једну блузу да
носи“. То гризодушје, чији није виновник, „сваког се тренутка уза
ме вуче стидна мисао“. Утјеху у тим немирима пружиће опет, а ко
други, ако не – мајка.
А онда враћање у ставрност. Мучну, али надахнуту поетском
виртуозношћу:
„А јесења оног очи ми беху болне,
На Звездару сам ишао зелење да их лечи,
низ чрезвичајни Дунав бродариле су волне
доносио ми ветар некакве беле речи,
далека нека светла секла су банатске њиве,
неко је ливадама сејао димове сиве,
бежали су пуцњеви са брда и винограда,
падала киша слободе
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на болно чело града“.
Ту није јесен, него „јесење“, није зеленило него „зелење“,
нису таласи пловили, него „бродариле су волне“, ту ријечи нијесу
ни тихе ни прегласне, него „беле“, ту су свјетла преузела функцију
неких сјечива како би сјекла „банатске њиве“, ту пуцњеви бјеже
„са брда и винограда“, ту небеса просипају кишу слободе...
Овдје се рођени и надарени поета надгорњава са академским
сликаром, са носталгичним заљубљеником у прошлост и историју.
У природу. “Уза ме беше само багрем зелени, верни“.
Но, као да је и тај „багрем зелени, верни“, који му сада прави
друштво, инфициран пјесниковом дрхтавицом. „Дрхтали смо оба
на ветру будућих зора“, посматрајући Марков шестоперни топуз
како испливава из Дунава. Пропраћа то пјесник плачом, кријући
се од багрема-другара, „да не види другар човека да плаче“. Да ли
од среће! Да, јер све то: и будуће зоре, и распјевани оздрављени
Дунав, и некад потопљене лађе које траже једра, и , до јуче тужна,
а сада зелена и прозрачна Звездара... све то враћа пјесника у живот.
Враћа га у живот град у коме је провео младост, све му се радује,
и свему се он радује: и улице, и ријеке које се љубе у њему, па чак
и загушљиви димњаци као да га марамом поздрављају. Уосталом
„у њему су све моје цркве, све Студенице“, и у други план ставља
градове и мјеста куда је странствовао, и поред чињенице да и они
имају своје чари.
С пјесниковим повратком вратила се и љубав према
отаџбини. Само у њој очи могу замаглити од сузе радоснице.
Као да је метафора, ако не једини, а оно најподеснији
поетски покретач, полуга која га из свијета безвољности алхемијом
преноси у свијет радости, наде, у прољећна јутра која ће разбити
кавез у коме су биле утамничене његове тице, и испустити их да
пјесмом и цвркутом оплемене, уљепшају живот. Потребна су му
прољећа, цвијеће и жубори прољећних вода. Отуда призив, молба
свом сликарском узору, великом италијанском сликару Ботичелију:
„Па даруј мени пролеће, предраги Ботичели“, а са тим даром
раскошно проради Мандићев сликарски кист:
„Низ ливаде и воде младенство нек се вијори,
нека су сви видици цветањем бели, пребели,
нека се Звездаром мојом насмеју развигори“.
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Послије тих дарова природе као да се фениксовски рађа
нови човјек:
„Видим да ме време још није сломило,
ја знам, чело моје јоште сунца жуди
и да и ја имам устрептале груди.
Па руке пружам граду, па се тешим
како се ето и ја
могу да насмешим“.
„Онај судњи дан“ је својеврсна поема бола и пркосног
протеста, читуља поубијаних другова из дјетињства, самопријекор
себи да ли се бар мало одужио тим својим палим другарима, је
ли бар изговорио неку утјешну ријеч њиховим мајкама, је ли се
постарао да пронађе гробља гдје су сахрањени (као да се он могао
спуштати у безданице у којима чаме неопојане кости тих младића!).
Да ли су, као да се пита пјесник, довољне упаљене воштанице за
покој њихових душа, или сјећања на њих, која су, под животним
бременом и бременом година, сва рјеђа. Замјера себи пјесник
што је многа имена заборавио. А зар су се могле памтити хиљаде
имена, која су ове младице однијеле са собом у јаме, у ријеке, у
шкрипине. Можда се осјећа подсвјесни жал код пјесника што и он
није био са њима. Постоји ли могућност да се оправда пред њима,
да затражи опрост, или да учини неки одлучнији корак? У оваквим
тренуцима бола и помућеног надзора над здравим расуђивањем
пјесника. Постоји!
Тражиће објашњење Врховног Судије зашто је допустио да
његови вршњаци, тада двадесетогодишњаци не постану инжењери,
правници, истраживачи, социолози, философи..., зашто допусти да
се угаси живот Велимира који би био пјесник, пјесник првога реда,
„какав Елиот, какав Попа и други венцоношци“. Чекаће пјесник
у реду, чији се крај не види, да дође до Судије, за кога кажу да је
милостив и праведан, да му тај Праведни Судија објасни зашто
је то дозволио. Зашто не заустави руку кољача „као некад што си
учинио Авраму и спасио Исака“.
Да ли је овдје пјесник показао своју поколебаност у вјери у
Бога?
Не. Овај имагинарни разговор са Судијом само му је
помогао да разлучи добро од зла, да и нама покаже да Праведни
Судија нема надлежност над злом и злочинцима, да је њихов бог
Сотона, а да је Праведни Судија Бог праведних. А да је тај, показа
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се и пред пјесником:
„Окренуће се он према васионским дубинама
и својом џиновском руком показати на звезде.
Његови хитри помоћници доносиће отуда ореоле
сличне пуном Месецу
и стављаће их на главе мојих вршњака.
Поворке светитеља корачаће по небесима.“
Вјеровао је пјесник у своју мисију, у своје изасланство пред
Богом, и ево сања светитељске поворке. Препознаће он међу тим
светитељима свога Слободана, Велимира, Живка, Анђелка, Васка,
Мирка...
То је постала почасна чета која је и Светислава Мандића
дочекала приликом његовог исхода пред Судију.
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PRIKAZI

НОВА ТОРБА ШАТРО ПРИЧА
(Мирољуб Тодоровић, Нисам зашнирао њокалицу, Пресинг,
Младеновац, 2019)
ирољуб Тодоровић је творац српске шатровачке
поезије. Овакве песме се први пут појављују у књизи
Kyberno (1970). Аутор потом ствара читаве збирке шатровачке
лирике: Гејак гланца гуљарке (1974; друго издање 1983), Телезур
за тракање (1977), Чорба од мозга (1982), Амбасадорска кибла
(1991), Стриптиз (1994), Смрдибуба (1997), Електрична столица
(зборник шатровачке поезије, збирна књига оваквих песама;
1998). Пише и полемике служећи се шатровачким језиком: Штеп
за шуминдере (1984) и Певци са Бајлон-сквера (1986). Једнако и,
изузетно ефектну и хуморну, шатровачку мини-прозу – Дошетало
ми у уво (2006)1, Шатро приче (2007), интернет издање Лај ми на
ђон (2007)2, Киснем у кокошињцу (2008)3, као и шатро роман Боли
ме блајбингер (2009).4 Тодоровић је шатровачки језик, који је до

M

У овој књизи се јавља и Тодоровићев омиљени шатро јунак Мунгос.
Има их седамдесет четири колико их је било и у Шатро причама. У обе књиге
је присутан и Мунгос, с тим што се у првој овај јунак сасвим „разбашкарио“ те се
јавља у цигло у седамнаест.
3
Писац је књигу штампао у додатку „Препоручено“ краљевачког часописа
Повеља 1/2008. а њене саставнице одредио као шатро жваке. Има их четрдесет
три а ни овде Мунгос није заборављен.
Тодоровићеве кратке шатровачке прозе налазе се у антологији коју сам приредио
са Дејаном Богојевићем – Зрнца, Антологија најкраће приче на српском језику
(Од Гаврила Венцловића до Маје Солар) (Легенда, Чачак, 2011), која је штампана
и на слoвеначком (Апокалипса, Љубљана, 2012) и на словачком језику (Romboid, Bratislava, 2016). У Зрнца је, поред „нормалних“ прича „Зид“ и „Мољци“,
уврштено и пет шатро прича: „Препорођен“, „Њокац“, „Кајмак клинка“,
„Мушмула“ и „Грозоморно је тестерисала“.
4
Он је, најпре, у сто двадесет жвака и четрдесет седам слика, био штампан у
нишком часопису Unus mundus, бр. 27–28/2007, на стр. 410–577, да би у
„Просветином“, другом, иако као такво није означено, издању имао сто педесет
жвака и педесет слика. Мунгос се јавља у деветнаест. Међу женским ликовима
издваја се нараторова девојка – Сања.
1
2
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танчина изучио5, али му и инвентивно приступио стварајући читав
низ неошатровачких речи6 и идиома, „доживео као својеврстан
вид метафоризације стандардног језика и у први план (је) довео
његову поетску димензију“.7 Сам Тодоровић је, пишући додуше
о својој шатровачкој поезији, навео неколике неологистичке
шатровачке речи и објаснио како их је сковао (нпр. телезур,
тракалице, воњиферисати, тастерстацин…).8 Тодоровић
нема много правих неологизама.9 Он језик „шири“ спуштањем
на језичко дно: освежава га преузимајући речи од оних који су
сасвим маргинализовани у друштву или су сами себе на одређен
начин маргинализовали освајајући самосвојне позиције, пркосећи
тако згомиланој, језички униформисаној, већини. Но, сасвим је
могуће, и више него вероватно, да се Тодоровић толико уживео
у шатровање да је читав низ шатровачких речи или, нешто мање,
израза сам начинио, справио.
Издвајамо неколике речнике: Илија Симић, Шатровачки жаргон (у часопису
Дело, 1969–1970), Драгослав Андрић, Двосмерни речник српског жаргона и
жаргону сродних речи и израза, Београдски издавачко-графички завод, Београд,
1976, Томислав Сабљак, Рјечник шатровачког говора, Глобус, Загреб, 1981,
Грегори Калисон и Светислав Гонцић, American slang: handbook of current
American slang: приручник америчког сленга и српски жаргон, Интерпринт,
Београд, 1996, Мирјана Милојковић, Речи: речник ђачког жаргона: А – Ш,
Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2000, Боривој и Наташа Герзић,
Речник савременог београдског жаргона (на енглеском и српском језику), друго,
допуњено и проширено издање, Истар, Београд, 2002, Предраг Милојевић, Мали
речник скаредних речи и израза у српском језику, Друштво за афирмацију културе
Пресинг, Младеновац, 2013. и његова два допуњена издања (под насловом Речник
скаредних речи и израза у српском језику), код истог издавача, 2014. и 2017. године.
Занимљива је брошура Живка Д. Петровића, Језик наших шатроваца (са
речником шатровачких речи), Београд, 1928. Још је Вук Стефановић Караџић,
поводом цртица Симе Милутиновића Сарајлије, писао о „гегавачком“ језику.
Шатровачки језик и арго успутно су „додирнути“ у извесном броју радова наших
старих (Милан Ђ. Милићевић, Ватрослав Јагић, Сава Тројановић, С. Поповић
и М. Молнар, Н. Шахиновић, Томислав Сабљак, Милош Илић итд.) и новијих
научних радника и лингвиста. Кадри Халими, на пример, у раду „Арбанашке речи
у нашим тајним језицима“ (Гласник Етнографског музеја, књига 17, Београд,
1954) наводи речи које су наши шатровци преузели из арбанашког језика, а међу
њима и: лупати и лупетати = говорити, канити = имати, кева = мајка, кевац =
отац, клиндов = син, клинче = дете, цуцика = девојка, њупати = јести, бити гладан,
скењати = сакрити.
Требало би погледати и књигу Ранка Бугарског Жаргон: лингвистичка студија,
Библиотекa XX век, Београд, 2003.
5
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Језик којим је написана проза о којој пишемо „стварност (је)
за себе“10: „језик (је) ситуације, догађаја, брзе и конкретне акције.
Он не трпи једноличност, досаду и спорост. Праскав је и афективан,
директан али и саркастичан и двосмислен. [...] Уочљива је и његова
антисентименталност, а такође и јака тежња за ефектима. То је
чулан језик којим се тешко може изразити нешто апстрактно.“11
Тодоровић цитира познатог данског лингвисту Ота Јасперсена за
којег је сленг / шатровачки језик заправо „Форма говора која је
потекла управо из жеље да се у језику ослободимо општих места
које нам заједница намеће“. Тодоровић наводи различита полазишта
/ изворе за творбу шатровачких речи. По њему, то су измењено
или сасвим ново значење које се придаје речима стандардног
језика, покрајински језици, деформисање страних речи или
њихово директно уношење у наш језик, али и употреба козарца
(тумбање по одређеној схеми слогова у стандардним речима).
Основни ефекти који се његовом подругљивошћу постижу могли
би се с разлогом назвати хуморним, а шатровачки језик се сасвим
добро уклапа у један од основних циљева који је себи сигнализам
поставио: извршити „деструирање традиционалног и стандардног
песничког идиома“.12
Свестан да шатровачке речи немају неограничену
употребну вредност и да време, радећи на њиховом разоткривању,
може да их учини сасвим уобичајеним и стилистички неефикасним,
наш писац се труди да свом језичком шатровању подари димензије
које се неће понашати попут зиданице на песку.
Једно је када се јунаци у делима појединих писаца (на
Ево малог списка – може се веома лако проширити – оних којих нема у
Андрићевом речнику: главогуз, ђаколо, жљоварити, канцерка (= цигарета),
пицуша, сморка, стрмопиздити, џомбуља, шујка.
7
Миливоје Павловић, Авангарда, неоавангарда и сигнализам, Просвета, Београд,
2002, стр. 234.
8
Мирољуб Тодоровић, Поетика сигнализма, Просвета, Београд, 2003, стр.72. Све
наведене речи, одређујући их као саставнице омладинског жаргона, Драгослав
Андрић ће унети у свој Речник жаргона (1976). Тодоровићева збирка шатровачке
поезије Гејак гланца гуљарке појавила се две године раније.
9
Највише је оних којима је у корену реч звезда.
10
Мирољуб Тодоровић, Жеђ граматологије, стр. 65.
11
Мирољуб Тодоровић, „О шатровачком говору“, у Поетика сигнализма, Београд,
2003, стр. 73.
12
Исто, стр. 73.
6
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пример, Ежена Сиа, Оноре де Блазака, Виктора Игоа, Рејмона
Кеноа, Оскара Давича, Драгослава Михаиловића, Слободана
Селенића, Моме Капора и иних) шатровачким језиком служе, а
нешто сасвим друго, као код Тодоровића, када су читаве приче /
књиге исписане њиме. Мирољубу Тодоровићу шатровачки језик
постаје, могуће, главни „јунак“ који надилази јунаке које описује и
из чијих уста излази. Ако у нашој књижевности, посебно старијој,
оној с краја претпрошлог и с почетка прошлог века, постоји велики
број дијалекатских писаца (њихова дела понекад се узимају и за
врхунце наше прозе), а веома мало – чак и после несумњивог
читалачког успеха (више када је у питању таква његова проза него
ли поезија) шатровачке струје Тодоровићева стварања, „шатроваца“
је мало. Правих – нимало. Тодоровић остаје зачетник једног крила
наше савремене поезије и прозе, а да правих (чак ни неправих)
следбеника готово да и нема.
Просторни миље ове прозе је Београд (Бегиш) са својим
топосима (нпр. Калиш, Кнез Мишова…). О свакодневном,
натуралистичком, пише се тако што се „бежи“ од свакодневног
језика. Да ли нас то што се таквим језиком „огрћемо“, чини
странцима, било себи, било другима, било потенцијалним
слушаоцима или читаоцима? По нама, на делу није „скривање“
у језику, већ отварање његових досад недовољно наслућених
перспектива, његово богаћење. Маргиналци, људи са периферије
живота, језиком показују да се са том маргинализацијом не мире.
Своју слободу, макар унутрашњу, реализују слободом језика којим
се служе.
У причама je ЈА доминантно, но да ли је то увек једно исто
ЈА или имамо читаву серију наратора? Кете Хамбургер, у Логици
књижевности, разликује аутобиографско ЈА у приповедној прози
од оног ЈА које би се могло одредити као фингирано. Сасвим
очигледно, ЈА у Тодоровићевим шатро причама припада другој
категорији. Она пише: „Приповједач у првом лицу не `производи`
оно што приповиједа, већ приповиједа о њему на начин сваког
другог исказа стварности: као о нечему што је објект његовог
исказа и што само он може представити као објект (па, према томе,
ако се ради о лицима, не као субјект).“13 Тодоровићев приповедач,
Кате Хамбургер, Логика књижевности, превео Слободан Грубачић, Нолит,
Београд, 1976, стр. 300.

13
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под условом да се на пишчеву шатро прозу може применити
разликовање поузданог и непоузданог приповедача, више би
припадао другој врсти. Његова непоузданост последица је његовог
елементарног незнања, његовог несналажења у свету у који је (у)
бачен мимо своје воље. Колико је климав његов живот, толико је
непоуздано његово приповедање о њему.
У Тодоровићевим причама нема индивидуализације
јунака. Наравно, не ни на језичкој равни. Њихов шатровачки језик
једнообразан је. Писац у кратким причама не примењује никакву
психолошку мотивацију. Она би се, сасвим условно, могла – могуће
– открити ако се изврши накнадна циклизација прича са Мунгосом
као главним јунаком. Оне су, сасвим извесно, заметак шатро
романа са овим ликом као његовим актером. У причама доминира
социјална мотивација. Основне теме су: криминал, крађе, туче,
проституција, обрачуни, пијанство, кафане, болест, секс (или
његови куршлуси), Ерос, јело (или глад), дрога, међусобно варање,
базање…
„Кључне“ речи читаве књиге су придев чупав и глагол
ремнути.
Ево, примера ради, списка шатровачких речи и израза
које налазимо у причи „Утока“: утока, пајтос, клинка, цирка,
цепачина, соварник, фурати на посао, мудоња, шемсовати,
мазнути. Нису све оне једнако шатровачке. Неке су шатровачкије
од других. Понеке су се одавно у нашем језику сасвим одомаћиле:
пајтос, клинка, фурати, мудоња и, посебно, мазнути. Колика је
њихова метафоричност? Да ли су оне изгубиле на снази? За један
шатровачки срочен текст овакво питање сасвим је промашено. Он
мора, поред језички тамног, садржати и понешто што се разуме, да би
се омогућио несметан улаз у њега и могуће разумевање написаног.
Писац не жели херметичност писаног по сваку цену. Наум му је да
диљем текста посеје вербалне светиљке које омогућавају да ново,
језички ново, постане нешто са чим читалац, уз одређен напор,
може изаћи на крај. Један од кључева за тај продор је и постојање
тематских општих места.
Пред нама су кратке приче од којих се могу склопити
неколики циклуси, било по теми коју обрађују или по томе који
су јунаци њихови актери. Нисам зашнирао њокалицу можемо
третирати и као фрагментизован роман или као више мини романа.
Један би био онај о Мунгосу. Други о Сањи.
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Постоји симболичност имена јунака. Њу нам подарују
надимци које они носе.
Осим неименованог наратора, присутног готово у свакој
причи, попут наративног филтера кроз који она пролази, ту је,
пре свега, и у ранијим књигама са шатро причама и у једином
пишчевом шатро роману најприсутнији лик – Мунгос којег
налазимо у следећим остварењима: „Има да их нема“, „Ко да живим
у саксији“, „Штрикали смо промају“, „Кад ћеш да ресетујеш“,
„Нисмо ми обданиште“, „Био сам трошан“, „Пирана“, „Џомбуља“,
„Најважније“, „У були“, „Дрпили га по ушима“, „Глумили су кључ
од луднице“, „Декинтиран“, „Склечка“, „Таџирац“, „Ствар није тако
чупава“, „Никад не дувамо у празну флашу“, „Бокс меч“, „Опеглан
ко бомбона“ и „Полицијски канаринац“. Сања је овај пут јунакиња
следећих прича: „Ко маче у парадајзу“, „Из стомака“, „Опекла се“,
„Порука“, „Све је под контролом“, „Кад ћеш да ресетујеш“, „Ко
ће да прокљуви жене“, „Пичвајз“, „Одлепила“ и „Буља му пасе
сламу“. У осталима налазимо следећу „дружину“ (сваки јунак
јавља се само у једној причи и има име / надимак који га разликује
од јунака који су били присутни у ранијим Тодоровићевим књигама
са шатро причама: Марко (Сањин брат), Жарко (Сањин брат),
Сањина кева, Сањина сестра, Цветко Коњ, Зоки Пампур, Дуле,
Лаза, Иван, Рајко, Никола, Пера, Бобан, Моша, Исидора, Тина, Уна,
Олга, Нина, Јелена, Ивана, Стева Сврака, Горан Главоња, Дражен
Стипса, Гавра Гњида, Срећко Жутиловка, Гавра Цвоњак, Тоза
Пекмез, Љуба Гњида, Пеђа Фикус, Тоша Звекан, Сима Шрафцигер,
Воја Дилинџер, Стева Блентави, Зоки Пирана, Пера Кврга, Ђока
Пицан, Аца Даска, Душко пекар, Лаза Мајмун, Миша Свилени,
Бата Билдер, Пацов, Душко Кинг, Златко Крља, Дејан Шљампа,
Дарко Зебра, Мишко Цвикераш, Тома Дивљак, Ђока Јегуља, Горан
Чавка и Рајко Треф.
У првој причи збирке оглашава се само наратор, у другој,
„Има да их нема“, јавља се Мунгос, а у последњој, „Буља му пасе
сламу“, Сања. Кључни јунаци затварају круг, обгрљују наративно
тесто.
Поред доминантне метафорике, писац посеже и за неким
другим стилским фигурама. Кумулацијом: „Били смо најбољи
пајтоси у школи. Заједном смо гамбали на ћаге. Џоњали у буварама.
Барили рибе. Пикали фуцу. Кошкали се“ („Дугар из лелејске горе“).
Компарацијама: „Пантишке су му висиле ко на џиги бау“ („Перје
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не чини човека“); „Умусио би се ко маче у парадајзу“ („Ко маче у
парадајзу“); „Уживам ко певац у цегеру“ („Сморка“); „Осећао сам
се ко говно на киши“ („Ко говно на киши“); „Церио се ко луд на
брашно“ („Није га зарезивала“); „Дисао сам на шкрге, ко да сам
на акуширању у мурији пред истражњаком“ („Нисам издржао њен
шмек“); „Уста су му ко чарапин почетак“ („Главогуз“); „Лупета ко
милица из гузица“ (Исто); „Дремао је ко бува на курцу“ („Живи
мртвак“); „Сличан ко говно јајету!“ („Сличан ко говно јајету“).
Градацијама: „Сад је време да их средимо. Почистићемо их док
си реко бритва. Има да их нема („Има да их нема“); „Не умем да
прочитам људе. Зелен сам. Свима верујем па често попушим фору“
(„Ко да живим у саксији“). Анафорама: у причи „Мрзим“ свака
реченица (засебни параграф) почиње управо овом речју.
У причама су присутне „везе“ следећег типа: „Ствар
је до цирке. Цугали смо нешто што је донео онај дебели морон
Дуле. Рече: `Домаћа, испекао ми стриц из Сопота, боли глава.` /
И, заиста, боли глава. Умало се не потровасмо“ („Домаћа цирка“).
Критички тонови и хуморна осликавања дешаваног готово су
равноправни. Чести су дијалози који доводе, драмским набојем, до
динамике текста. Приче су готово увек језгровити „описи“, праве
момент-слике, наративни снимци. Требало би писати засебно
о филмичности Тодоровићеве прозе. Његове шатровачке приче
могле би послужити за предложак поприлично акционог филма.
Песничке слике су или критичне или хумористичне
што показујемо одабраним примерима: „Можеш да будеш ко
подгрејан леш, ментол, буздован, све лова покрива“ („Амбалажа“);
„Проваљивао је форе и пуштао масне буве. Понекад смо се ваљали
од смеха. / Посебно је готивио да фазонише поједине пајтосе. Ту је
био гениталац. Умео је тачно и веома пластично да сними фасаду
фрајера. Неки су се кеслали ономе како их је приказивао, док би се
други, бога ми, најели феферона“ („Фазонац“).
Саставни делови ове, као и многих других Тодоровићевих
књига, поред текстуалних партија, су и слике. Постоји јасно
видљива веза између визуелних песама и прича. Прве се не
појављују нипошто случајно, већ кореспондирају с причама које
их окружују. Питање на које би требало одговорити било би:
постоји ли шатровачка димензија слика присутних у збирци и у
чему би се она састојала? Прилично устаљена тврдња (надамо се
да се од ње одустало) како је сигналистичка поезија (касније јој се
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и проза придружила) искључво визуелна с разлогом је нервирала
Мирољуба Тодоровића. Визуелност је једна од саставница
сигналистичког дела а то би било, ако се схвати како је сигнализам
над-уметност која синкретички у себе све уметности, и не само
њих, већ и различите науке, „усисава“, нешто што не би требало
никога да зачуди. Једна од особености Тодоровићевих визуелних
песама и прича присуство је резаних слова на њима. Она позивају
да буду прочитана, а пошто се то може учинити – ако икако – веома
тешко, чувају несумњиву тајанственост понуђеног. Унапред би се
могло претпоставити како текст њима исписан доноси коментар
саме слике, но то се не дешава. Слике остају вишеслојне. Њихову
вишеслојност појачавају понекад слике на слици. На сликама се
сучељавамо с људима, њиховим фацама. Доминирају комичност,
апсурдност и деформисаност приказаног. Нормално се „измешта“ /
измеће у нешто што се таквим не би могло без резерве назвати. Пред
нама су наглашени гестови, веома често отворена, разјапљена уста
из којих „извиру“ слова. Уста се тако указују као писта за слова /
гласове. Тело се, не ретко, синегдошки, своди на своје елементе, на
пример, око или руке. Понекад слова надомештају делове људског
тела, на пример, ноге или главу. Визуелни сегменти ове збирке, као
и ранијих, имају више намена. Тешко је определити се за само једну
када на располагању имамо више могућности: предах, објашњење,
контрастирање, симбиоза, друга страна медаље, онеобичавање,
затамњење или семантичко просветљење…
Да ли је шатровачки језик „вештачко дисање“ сигнализма?
Убеђени како се сигнализам нипошто није „потрошио“, на то
питање можемо само негативно да одговоримо. Тодоровићева
дела написана шатровачким језиком не само да су равноправна
са осталим његовим литерарним остварењима, већ су, сасвим
сигурно, један од њихових врхова.
Незашнирана њокалица, она која се у наслову збирке
налази, „производи“ приче.
Душан СТОЈКОВИЋ
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ПТИЦА И НЕКО НЕБО
(Саша Кнежевић: Кад ће срећа па се зарати,: Удружење
књижевника Републике Српске, Бања Лука 2019)
ного је асоцијативних рукаваца у које птица као
симбол може одвести иоле осјетљивог читаоца.
Пошто је аутор романа Кад ће срећа па се зарати професор народне
књижевности, сувисло је сугерисати да се при истраживању
асоцијативних рукаваца евоцирају и бајка и свеколике архетипске
наслаге усмене баштине. Оваквом препоруком, на први поглед,
не дајемо најкарактеристичнију црту модерног романа сложене
структуре, какав је несумњиво Кад ће срећа па се зарати, али овако
читаоцу предлажемо скривени слој и покушавамо открити шта су
темељи осјећања узнемирености које остаје послије читања.
Тај осјећај узнемирености, сматрамо, има ослонац у
неколико кључних сегмената романа. Прије свега у посебном
штимунгу, тако карактеристичном за Кнежевића, штимунгу
који происходи директно из хронотопа – Сарајево у временској
окосници рата деведесетих. Може се рећи да је у питању неки
посебан тип носталгије, носталгије за једном траумом, јер је
Сарајево за главне ликове ништа друго до траума. Та траума је
сложена и у сваком случају има везе са Сарајевом, које постаје
метонимија мучења и страдања ликова. Њихове патње су плод
сложених и мучних породичних односа, плод распада земље али и
оног човјечанског удеса од кога, ваљда, нико никад није побјегао.
Све те појединачне оквире растројеног живота писац мајсторски
повезује и мотивише, па тако и невјероватне судбине ликова бивају
могуће и природне, онолико колико су код Андрића могуће све
људске заблуде и величанствености у затрованој земљи Босни.
У бајци и Босни је све могуће, разлика је само у крајњем исходу
приче – и управо оваквом тврдњом оправдавамо чудну синтагму
носталгија трауме. За траумом се може осјећати носталгија ако је
декомпонујемо и именујемо као изгубљени завичај који опстаје
у реминисценицијама и без кога нема живота. Носталгија трауме
јесте носталгија за животом, који је увијек негдје далеко, али из
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те даљине подсјећа човјека на оно што он заиста јесте. А шта су
Слободан Симић и Енсар Мујић, главни ликови романа? Слободан
је дијете сарајевских Срба, које одраста без њих и пролази кроз
живот пун неке непрактичне лакоће и емоционалне затворености,
док Енсар, на другом крају идентитета, бјежи од својих родитеља
дубоко у себе. Обојицу рат и траума одводе на различите тачке
свијета, али се некако увијек проналазе, као што човјек губи и
проналази себе. Енсар и Слободан само заједно чине цјелину, а
та цјелина јесте путоказ опстојања једног изгубљеног живота, јер
писац романом даје алиби том животу, какав год да је. Због тога
је роман Кад ће срећа па се зарати животан онолико колико је
читалац искрен, а читалац је искрен онолико колико се препозна у
сваком од ликова без обзира има ли или нема везе са Сарајевом и
ратом у њему.
Разматрајући најдубље парадоксе једног човјека, Саша
Кнежевић ствара роман у коме увјерљиво приповиједа о животима
својих ликова, али је управо та увјерљивост књижевна замка у којој
читалац проналази себе уносећи се у течну приповијест. Баш због
приповједачког мајсторства ток приче осваја, али читалац потпада
под утицај емоционалне позадине приповијести и сам почиње да
осјећа ону исту трауму главних ликова, па чак почиње да осјећа
и носталгију за њом. У таквој врсти књижевне магнетичности
проналазимо основ за тврдњу да је пред читаоцем изврстан роман.
У наслову и првим редовима овог приказа стоји ријеч
птица, а поред ње и синтагма неко небо. Преузети су из уводног
Енсаровог сновиђења, које ће се поновити у књижевно знаковита
три облика током романа.
„На лијево му раме слети ко нека птица. Мало се стресе,
попадаше оне фигуре на оној шаховској табли. Оста само црни
ловац, и она птица прхну ка неком небу“ (Кнежевић, 2019: 6).
Неко небо јесте симболизовани простор о коме је већ било
ријечи. Осим што се упућује на бајку замјеницама уз именице
(птица, небо, шаховска табла), осим што се тиме сугерише на
осјећај својеврсне доживљености призора, писац покушава и
успијева свему дозначити и неки метафизички слој и потцртати
кључне тачке Енсарове унутрашњости. Тако писац рачуна на
осјетљивог читаоца и његову перцепцију приче, тако га увјерава да
ликови нису баш обични људи иако тумаче наше животе. Читалац
ће без застајкивања превидјети Енсарова привиђења, али ће она
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утицати на њега на неком подсвјесном плану.
„Учини ми се да му ко нека птица слети на лијево раме.
(...) Стресе се грозничаво и она птица запламени у небеском жару
пустињског сумрака“ (Кнежевић, 2019: 157).
У посебно мучним ситуацијама Енсар види птицу изнад
лијевог рамена (са лијеве, хтонске стране) и никад није сигуран да
ли она постоји или је халуцинација, али читалац у њој препознаје
нешто више и скривено; скривено иза реалистичне приповијести,
али не мање истинито. Може се рећи да се птица појављује у новим
етапама његовог живота, у рату, прије стапања са морем миграната
на повратку из Либије и, трећи пут, у Србији када отпочиње нови
живот.
„Чудак у црном прилази и грли ме, а нека му ко птица или
еполета пр'ну са лијевог рамена“ (Кнежевић, 2019: 197).
Као што је речено у уводу, на читаоцу је да растумачи
птицу која полети изнад лијевог рамена, али бисмо као највиши
домет ове препоруке доживјели сазнање да је барем један читалац
препознао анђела у Енсару, или у некоме из своје околине.
Огњен ТОДОРОВИЋ
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СВЕВРЕМНА СВЈЕТЛОСТ ЉУБАВИ У ТАМИ НАСИЉА
(Љиљана Лукић, Бисер на дну мора, „Свет књиге”, Београд, 2019)
имболично метафорични наслов „Бисер на дну мора“,
седми је роман којим позната савремена књижевница
Љиљана Лукић импресивно заокружује јединствену цјелину,
умјетничку слику стварности, универзалних вриједности, естетскокатарзичних сензација.
По узору на Андрића, Љиљана Лукић у историјском
оквиру прве половине 15-ог вијека актуелизира савремена питања
о егзизстенцијалним могућностима до будућности.
Са слике аутентичног живота, средњовјековног међусобног
сукобљавања српске властеле, борбе са спољњим освајачима
земље, градских утврђења као Звоник (Зворник), издваја се као
централни мотив љубав насупрот насиљу. Егзистира у наративним
токовима, прије свега, о животу двоје главних јунака Јелене
Златоносовић и Доктора Никола.
У експресивној нарацији функционишу
путописни,
енциклопедијски подаци из културе, историје човјечанства, коју
карактеришу смјене насиља, борба за слободу и самосталност
појединца и народа. Насупрот насиљу, од предисторијског доба,
из таме свијетли енергија љубави попут оне из средњовјеконог
Звоника. Очитује се у љепоти хуманости, племенитости душе
главних ликова, Јелене и Никола, који су од првог сусрета,
препознавања заједно и кад су географски удаљени. У молитвама
из православних
храмова саосјећају са другима, поштујући
љепоту другачијих храмова, посвећених знаним и незнаним
божанствима. Саосјећају са патњом ближњих, других знаних и
незнаних, у мислима заједно трагају пут до радости.
Наративна основа лирски је проткана епском мисаоношћу
о библијској чежњи за сусретом у љепоти љубави човјека и жене,
сличних а различитих животних прича. Од рођења таоци насиља,
међу многима, трагају узроке и посљедице личних и колективних
усудно-удесних ситуација. Доктор Николо трагајући кључеве
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човјековог сотонског и анђеоског лица, открива поријекло имена
родитеља. Трагање се одвија у нетипичној фабули, коју карактеришу
епизоде дневничког, путописног казивања о културној земаљској
географији. Епизоде широко опсервирају из мноштва историјских
података, из цитата литерарних дјела, посебно стихова класичне
и савремене поезије. Функционално истичу драму у души јунака,
који енергијом љубави судјелују у општој борби добра против зла.
Ауторица их прати од рођења, кроз седам романа, засебних цјелина,
које творе јединствени наративни мозаик, фреску раскошних боја.
Мозаик развија, отвара и спаја кружна прича о човјеку и жени,
сирочадима од рођења. Мудрошћу, његовањем љубави, свељубави,
жртве се божански преображавају у побједнике.
Љиљана Лукић сугестивно, функционалном употребом
језичких знакова развија причу о чистој љубави која побјеђује
зло.
Сваки језички знак у нарацији изражајно функционише,
почев од првог до седмог наслова романа; „Јелена Златоносовић“,
„Доктор Николо“, “Звијезда падалица“, “У трагању за оцем“, “У
небо загледан“, “Пут у недоглед“ и „Бисер на дну мора“. У Епилогу
Доктор Николо, монах са Свете Горе, као пјесник видовњачких
моћи, човјекољубац, вјечити путник, стиже да спаси Јелену од
Исхак–бега. Из узбурканих таласа јунак израња да заштити бисер
љубави од страшног насиља. Ауторица увјерљиво наговјештава,
мотивише развој кроз слијед догађаја. Дочарава атмосферу у
Звонику пред напад османлијске војске. О плановима за напад
Јелену, господарицу Звоника, удовицу Вукмира Златоносовића,
обавјештава Исхак-бегов син, Паша-бег, који је доброћудан човјек,
вјечни путник, љубитељ умјетности. У међусобном уважавању,
Јелена и Паша-бег често су размјењивали мишљења о поезији,
умјетности, уопште. Насупрот Паши-бегу, Јерина Ђурђева из
Смедерва подмићује два свјетска путника да занимљивом причом
заварају припреме за одбрану Звоника. Стижу у Звоник два путника
(онај што је сакрио од сапутника да се продао за новац Јерини, у
повратку страда падом у ријеку), са Пута свиле до Пекинга, причају
дуго, занимљиво. Јелена се дивила, препознавала, слутила поруке,
значења ријечи разних језика, народа угњетаваних, ослобађаних
у ходу, јахању, пловидби бродовима, камилама кроз пустиње,
градове, храмове. Туговала је због рушења велелепних невиђених
грађевина од непознатих неимара, одгонетала кључеве који би
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зауставили насиље, опирала се освајачима туђих прагова, устајала
из рушевина, из пепела запаљених градова, који су, изнова, ницали
и нестајали, као преко ноћи. Дивила се облицима храмова разних
божанстава, љепоти храмова који изражавају љубав, молитву за
љубав, од прије античког доба.
Истовремено, осјећајући опасност од напада на Звоник,
благовремено је склонила на сигурно,послала својој кћерки
дјечака, којег је вољела као сина, а био је Николов син за којег
није знао. Дјечакова мајка га довела из Италије у жељи да упозна
жену, због које је Николо, како је рекла, постао монах Теофилакт на
Светој гори. Дјечакову мајку, која је након грознице умрла, Јелена
је завољела и ожалила као сестру .
Такође, Јелена је благовремено обавила припреме за
одбрану Звоника а у договору са мудрим старцем Лаушом, који
јој је увијек ослонац мудрим народним изрекама, и након његове
смрти. Није ни помислила да бјежи, али у одбрани да не падне у
руке освајача скочила би у модру Дрину, као вјерна Стојна. Чим је
видјела да нема дјечака, Јеленина јетрва приредила јој је сличан
отровни чај као за дјевера, а потом ће се понудити за харем Исхакбегу, који је од ухода чуо за њен чај, па ће дати знак војницима да је
отрују. Пред сам напад на Звоник, Стојна помогне Доктору Николу,
који доноси протуотров, да онесвијешћену Јелену ставе на коња, и
с њом одјури у збиљи, касом из заједничког сна.
Сугестивном синтаксом српског језика, богатством лексике
у особеној нарацији, нијансирани су психолошки портрети
главних, као и споредних ликова. Синхроно дјелују у развијању
фабуле, продубљујући ширину рефлексивности. Упечатљива је, на
примјер, слика срџбе Исхак-бега, који одсијеца главу сплеткарошу
Милихину змијару, потом зажали јер би уцјењивач за новац
казао гдје је Јелена. Милихин је сплеткарош познат са краја првог
романа, кад господару дојављује да нешто постоји између Јелене
и Доктора Никола. У срџби Вукмир, господар Звоника, кажњава
своју жену, наносећи јој велику бол. Након вишемјесечног
лијечења отказује и враћа Доктора Никола у Дубровник, у коме
је одрастао. Од тада Николо, сироче од рођења интензивније
дуго трага у сновима и јави за одговорима о природи људског
идентитета. У мислима, у сну и на јави прати га Јелена, као што и
он у њене мисли стиже. Николо је поријеклом Италијан, по мајци,
а по оцу, Грк. Радознао је стваралачки дух који тежи спознајама,
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откривајући дијелове културе из историје човјечанства. Огледа се
кроз саосјећање и уважавање других, другачијих, док одгонета
тајне узрочно-посљедичних догађаја. Провјерава мјере сазнања,
осјећајући и откривајући истинске вриједности из умјетничких
дјела, која се опиру мраку мржње. На трагу свога узора, идола
Светог Саве открива богатство љепоте љубави обликоване у
православним храмовима као и оним из разних култура. Зауставља
се на Светој гори, гдје постаје монах Теофилакт. У посвећености
љубави спаја и неспојиве ријечи из молитви разноврсних народа.
Монах Теофилакт, Доктор Николо, иде на “Пут у недоглед“.
Открива љепоту свевремене љубави вјере и наде, која зрачи из
православних храмова, махом задужбина Немањића. Храмови
љепоте љубави стална су мета болесних насилника. Разговори
у мислима са Јеленом пружају му додатану снагу, док друмове
опсједају разбојници.
У мислима од првог до другог сусрета, из међувремена, у
стварности Јелена и Николо настављају ход, заједно са рушевина
градског утврђења, разореном земљом. Вјера, љубав и нада, снага
божанске љубави зрачи из њихових будних снова. Рађа се нада
и снага за градњу из рушевина и пепела, након превара и издаја
рода, након напада халапљивих освајача. У стварности Николо,
у задњем трену спашава Јелену, отвара прозор за радост, на још
неизвјеснијем путу. На путу их чека син за којег ће Николо, тек,
сазнати.
Рефлексивност у романескној структури грана порукама
о љепоти чисте човјекове душе као код Јелене и Никола, који
срчаношћу савладавају зло, од рођења.
Андрићев познати јунак као дјечак је отет од родитеља,
отпремљен да служи у царској освајачкој војсци, док је Јелену
као одојче отео други освајач са мајчиних груди из опустошеног
српског села. Отето дијете поклања својој жени нероткињи. Јелену,
васпитану као дворску даму у Будиму „родитељи“ ће дати чувеном
српском властелину за жену, тако ће, и не знајући, доћи близу
родног села. Смјерна, тиха, чиста душа сазнаће о свом поријеклу,
спашавајући рањеног монаха, срећника, који је пред смрт пронашао
кћер, што је писало у свитку који је само она требало да прочита.
Свитак су прије прочитали други, њен муж, који се од тог трена,
понаша као робовласник према жени сељачког поријекла. Драма у
Јелениној души све је сложенија, али без оптуживања, уз праштање.
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Не само да се не стиди сељачког поријекла већ налази у томе
љепоту, али дубоко саосјећа са оцем и још више са мајком, која је
од туге умрла. Налази ослонац у мудрости народних изрека, које
казује стари Лауш. У молитвама тражи опроштај за све грешнике,
посебно, око себе, за оне који од рођења лажу све свима, и њој
о идентитету. Освјежавају је разговори у мислима са Доктором
Николом. Њихове усудно удесне судбине се укрштају, додирују од
рођења. Живот је условљен окрутним трговцима, насилницима,
који отимају, понижавају, продају људска бића као врсту робе, као
мање или више важне ствари. По генском, ко зна ком коду Јелена и
Николо се сусрећу, проналазе се у чистоти душе љубави. И, жртве
и побједници, трају, живе док трагају према путу радости.
Читаоцима из било којег језика људског (не)споразумјевања,
Љиљана Лукић седмим романом о судбини Јелене Златоносовић
и Доктора Никола поентира многобројне поруке. Поруке славе
узвишеност облика љубави који су могућност за оздрављење,
отрежњење од слојевитих заблуда. Упозоравају, почев од родног
прага, широм земаљских простора, на опасности од болесника,
који се гладијаторски иживљавају, рушећи, палећи, отимајући,
пљачкајући, препродајући, отимајући животе других, другачијих.
Поруке опомињу трагом гласова из православних и свих храмова
божанстава љубави, свељубави. Гласови штите универзалну
љепоту музике људских ријечи, поезије, приче мозаичних слика
из бескраја боја, са овоземаљских путовања.
Ружица КОМАР
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ЧИТАТИ СВИМ ЧУЛИМА
(Мирослав Лукович: Сенка јаглаца, „Свитак” Пожега, 2019)
поезија је као живот. Она се оствари оног момента
када се догоди оно што је њоме казано или оно на шта
је песник указивао. Има поезија нешто од оног што је Владислав
Татаркјевич1 записао за срећу: „Важније је да буде доживљена него
(само) да се о њој размишља“. И, збиља, поезија је све ближа томе
да напусти чисту машту јер постаје облик ангажоване књижевне
форме. Пример томе јесте и поетика Мирослава Луковича,2 младог
пољског песника, чији су стихови као јаглац, рана пролећна биљка,
која сиболизује, овде у песмама, рађање и живот; све је покрет који
прати „Сенка јаглаца“3 како је он своју песничку књигу симболично
и насловио.
Тамо где је сенка очигледан говор светлости, језик
природе, песнику је остало тек толико да се понаша као калемар:
„Поткресивао је речи, калемио их и плевио им коров-слогове.“4
Жели да његове речи граде песму пуну набоја и сажетости до
праска иза кога се појављују пупољци плодности. Успео је кад
„бивало је горко“. Опет, на другој страни где се циклус живота
завршавао, Лукович је успевао да пронађе „сенку душе“ и тиме
покаже да „мисли у глави“ нису само „обично светлуцање“ већ је
то оно песничко надахнуће умети видети, умети осетити.
Та два елемента и јесу кредо певања Мирослава Луковича
који је направио помак у живом певању јер је неугодним путницима

I

Владислав Татаркјевич (Варшава, 1886–1980), Пољска „икона филозофа”,
високошколски педагог. У Србији је објављено његово дело „О срећи”, Цид,
Београд и Службени лист Србије и Црне Горе, Београд, 2003.
2
Мирослав Лукович (Чеховице, Пољска, 1976), песник, саксофониста, вокалиста,
композитор и сликар. Превођен на српски језик, ово је његова прва књига.
3
Мирослав Лукович: „Сенка јаглаца”, Свитак, Пожега, 2019.
4
Васко Попа „Мала кутија”, из записа о песништву Лазе Костића, Нолит, Београд
и Жиравац, Пожега, 2004. стр. 170.
1
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времена „мисли спашавао“. Народ каже: „Постоје мишљења која
заслужују батине“. Наш песник, очито, не мисли тако, он налази
речи љубави и тамо где су животне вене „данима точене притиском
ситних нервоза“. У том смислу ова поезија има психолошку
терапију и дијалог са тегобама изазваним из тескобе коју доноси
галопирајућа савременост. Поезија је ту на дохват руке као сламка
спаса, и песник својом поетском муње-вином бљесне на ту тачку
спаса. А да би све те раздешене слике „постале песме/ о нечему
што је ва-жно“, Лукович налази речи поскочице, за трен је ту, да их
преобрази у јаглац и ето новог рађања под „благом небним“ како је
говорио Васко Попа. Попу не помињем без разлога, он је као наш
млади пољски колега умео да види и оно што „у заносу пророци
слуте“. То јесте откровење у песништву али и удес земљана који у
својим илузијама не налазе реланост да лоша чињења доле стварају
услове да и „небо се дели/ оживљава провалију“.
И ето потврде да је оног тренутка када смо убили јаглац,
настао пакао. А јаглац је мало сунце, једно од њих, чију је светост,
ону анђеоску, открио Лукович који је имао снаге да се погледа „око
у око са громом, додуше било је то на одстојању, покајнички за
неке друге, „иза завесе“ где се он „присећа - Наполена“ пред чијим
су походом падали јаглаци будућности. Боже, зашто време о томе
ћути!? Да ли је живот на земљи лакомо почео отицати у недођију
и да о томе никога није брига? Зашто је природа постала она врста
учитељице коју су ђаци „надмудрили“ својим глупостима? Једно
је тачно; нити можемо поправљати учитељицу нити природу.
Октаве неба су одсвирале последњу опомену човеку да се уразуми.
Ту опомену Мирослав Лукович је сажео у један хаику у коме је
само небу дато право да своје прсте спусти тамо где природа каже.
Човеку је остало да учи и верује „у венчање неба и земље, јаве и
сна, живота и смрти“:5
Сваке вечери
Плотови једнако рђају
Небо прља прсте.
Превише оптимистички делују стихови Мирослава
Луковича „грешка и/ вратићу се на земљу“. Не, он добро смешта
5

Исто, стр. 175.
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ту тврдњу као сарказам у последичне стихове који су одговор
радњи из неума оног који је залутао на земљи благодети па се пита:
„Зашто нико неће да осветли“ мрак који је човек сам себи створио.
Одговор је сасвим јасан, зато што је он - човек, угасио мало сунцејаглац у себи.
Тако нас песник уводи у „салон кривих огледала“ где је
све укуцано у рачун, све је изражено „у цени живота“. Платићемо
застрашујући рачун за све „лоше ствари“ јер већ уместо нас, „у
изгужваној постељи буди се чудовиште“, или је то само ђавољи
костур у који нас претварају цигарете, дроге и други небожни
адитиви које смо уклето пољубили и чему смо предали своје
људско достојанство и постојанство. Правећи паралелу живота од
4000. године п. н. е до 2008. (било би погубно анализирати до дана
данашњег) песник говори о брзом темпу живота, пролазности и
бестрагу:
Трчали смо као сваког дана на место свог живота
И нико није ни помислио да управо пролази
Једину твар коју сам чуо био је човечији крик
А онда свега нестаје!
И да не поверујемо у ове стихове који су уистину тај
сабрани крик који чујемо „у сликама свих мржњи/ и неразумљивих
сулудих остатака зла“. А где је оно људско добро, пита се Лукович
обраћајући се свевишњем: „Господе, свет постаје фосил“ а онда
га моли: „Док спушташ сузу низ лице/ благослови је надом ока за
тужне/ и оне којима је сила илузија среће.“ Земља је благословена
и уклета, али своје место на њој само је човек одређивао а да тога
није увек био свестан, из те несвести стигао је докле је стигао, није
још увек касно, чини ми се да сам себи каже – „Ја сам мален“, ја
сам маслачак, да се окрене за собом и покуша угледати сопствену
сенку.
По Луковичу срећа је „зрнце песка”, њен обим треба да
буде скромност жеље за срећом. Коме једно зрнце не причини
задовљство ни хиљадито сигурно неће: „Задржало ме хиљадито
зрнце песка/ и рекло врати се првом.“ Објективно искуство са
срећом и задовољством, потврђује ове песникове стихове, који се
придружују филозофском тумачењу појма среће, чија релативност
лежи у следећем очекивању.6 Људи данас „сваки дан иду на
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исповед пред рачунар“, нема живог контакта међу људима, тако
нема ни живе среће. У живом контакту постоји фактор мишљења
и дистанце, у електронском контакту нема тог личног суока лицем
у лице, нема довољне језичке културе већ, како каже Лукович,
„постоји толико опција колико је речено увреда“ и псовки. Ово је
дакле, и ретка критика савремене електронске комуникације коју
треба и културолошки уредити док се није све отело контроли. Но,
Лукович као музичар коме је блиска култура џеза, мудро закључује:
„Опет нема очију/ да све то виде.“
Оно што треба да одржи свет светом, човека човеком,
то је светлост, енергија која греје душе људи. Негде је дошло до
прекида протока те енергије, закључује Лукович: „Грејање света
се искључило.“ Настала је „парализа“ духа а опоравак тешко иде.
Једна од кључних терапија у том науму јесте и поезија. Зато песник
Мирослав Лукович уводи ванредно стање: „Нека нико не спава“,
време је да будемо будни за све оно што смо преспавали у протоку
времена. Зар опет да нам се догоди Аушвиц, Јасеновци, и да ли
Бог лети авионом који сеје смрт, невидљива рука у пратумачењу
стварала је живот само. Ко је, заправо, данас Бог, а ко ђаво у
његовој одежди? Песнику није свеједно шта ће јавити радио који
нас успављује уз химну а потом следе стихови Мицкјевича7 или
Васка Попе8 („Захвалност пољском радију“).
Због свега тога, пре него укључим радио, узимам поново у
руке рукопис књиге стихова Мирослава Луковича, читам их изнова
и тумачим поруке. „Ишчитавање и тумачење песничког дела (...) је
активан, динамичан и стваралачки чин, иначе не би имало много
смисла. Поготово у случају када је читалац потпуно отворен,
порозан, и када чита свим чулима. И када је у стању да препозна и
да ухвати сигнале депоноване у песми.“ 9 Те вибрације задржале
Пољски писац Миколај Реј (1505–1569) записао је ову сентенцу о срећи: „Кога
срећа уздигне, нек се пада боји” а његов земљак, писац и лексикограф Грзегорз
Кнамски (1565–1639) оставио је ову поуку: „Што не дошло ми од среће, то ни
узети ми се неће.”
7
Адам Бернард Мицкјевич (Ваосје, Русија, 1798–1855) пољски песник, изразита
личност пољске књижевне романтике.
8
Василе Васко Попа (Гребенац, 1922 – Београд, 1991) је био један од најпознатијих
песника на српском језику, академик, и убројен је међу 100 најзнаменитијих Срба.
9
Миленко Пајић: „Песнички кругови Васка Попе”, из поговора књизи „Мала
кутија” (Васко Попа), Нолит, Београд и Жиравац, Пожега, 2004. стр. 204.
6
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су моју пажњу и мени само остаје да кажем:
„Добро дошао, Мирославе!”
“Зрео је ово песнички јаглац пољског песника Мирослава
Луковича. Једре латице стихова не напуштају стабло већ стамено
чине књишку целину, већ чујем ново дисање речи, њихову
перцепцију на српском језику. Акумулирана зрелост ,покушава
спаситиʼ сваки ,наредни данʼ од удеса времена и људи. Он верује да
је песник онај ,чије речи могу све да поправеʼ а поезија Луковича,
очито, намерна је томе.” 10
И још нешто важно и дужно да кажем:
Хвала сапутници ове поезије Олги Лалић Кровицкој која је
ове песме превела и довела у српски језик.
Милијан ДЕСПОТОВИЋ

10

Бранка Лазић, из рецензије за књигу „Сенка јаглаца”, задња страна корице.
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КРАЈИШКА МАЈКА ХРАБРОСТ
(Анђелко Анушић: Колона, Удружење за очување баштине
Дијак, Прибој, 2018)
еведесетих година двадесетог вијека једна Колона је
ипак премашила све дотад виђене колоне, па чак и
оне војне које су знале бити подугачке када се кретало у офанзиву.
На крају двадесетог вијека у мјесецу августу, а бјеше и велика
врућина, кретала се једна од најдужих Колона икад виђених у овом
вијеку од Републике Српске Крајине па све до граничног прелаза
на Рачи. Књиге се о тој колони пишу, а и писаће се, богами, још
дуго. Ко је покренуо ту Колону? Шта је силан народ натјерало на
путовање без повратка? Којом су грешком заслужили овакву казну,
овакав прогон? Један дио одговора сигурно ћемо наћи у монодрами
''Колона'' Анђелка Анушића.
За Милицу, главну јунакињу Анђелкове монодраме, Колона
је била све, и огњиште, и кућни праг, и завичај, и домовина, и
заштитник људских права и сигурност тог врелог августа 1995.
године. Колона је била Миличин универзитет, најбоља школа у којој
се знање стицало великом брзином и трајно, за цијели живот. Била
је то Колона која је формирана оног тренутка када је сатанизована
жртва а хваљен њезин крвник од једног дијела међународне
заједнице. Све је то Милица, просјечна Српкиња из Крајине, удата
за Хрвата Јосипа из Кутине, схватила на свој начин, стиснута на
уској цести у дугачкој Колони, возећи трактор који никад дотад
није возила, у Колони се све брзо научи, и у тракторској приколици
рођаке и комшије и како каже колонашица Милица „Колона је
старија од свих ... хиљаду година је иза мојих леђа”. Иако је за
Милицу трактор скаламерија и срамота да жена, поред мушке
руке, вози ову пољопривредну машину, није јој било друге него
да како зна и умије савладава технику вожње. Успијева у томе ова
висперна Крајишникиња, уверчила је на брзину брзине, односно
разабрала гдје је гас, а гдје квачило и руке су већ биле на волану.
Не осврће се Милица, гледа напријед и вози право, а небеска лучка
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припекла стоножну Колону и некако се осјећа заштићено, сигурно
иако се унутар Колоне одвија велика драма једног народа који је
незаслужено одбачен и остављен од свега свијета, што је још
почетком 19. вијека пророковао генијални филолог Сава Мркаљ,
родом из Сјеничака на Кордуну. Сјатили се око Милице и силни
новинари, „турају људима оне своје справе под губицу”, међу
њима и исти они који су годинама сатанизовали њен народ, да чују
јаук, цмиздрење, кајање, а наишли су на инат, отпор, лекцију. Да
ли су се постидјели или бар на тренутак показали дјелић саучешћа
у трагедији Миличиног народа или су ликовали? Прије ће бити да
су били задовољни што су успјешно судјеловали у нечасном послу
уништавања једног народа. Јер, како то да само Срби смију да
турају прст у око њиховим господарима. Објашњава њима поносна
Српкиња Милица да је Колона мајка, завичај, домовина, род , друг,
пријатељ, заштитник, сила... јер не знају, или неће да знају, од
каквих крвника она бјежи, срећна што у приколици спасава српску
нејач и старчад, и да је све боље, ма гдје то било, од патолошке
мржње дојучерашњих комшија. Од „братства и јединства,“ „возова
пријатељства,“ заједничких основа у образовању, заједничког
језика, углавном српског, збратимљених градова и села није остало
ништа, можда ту и тамо понеки брак између Српкиње и Хрвата и
обрнуто као у Миличином случају, пролазе кроз главу Миличина
сјећања на прошли живот, гдје је њен Јосип, Хрват, остао на правој
страни, вјеројатно и под утицајем Миличине доминантне личности
и њене убједљиве елоквенције.
У Колони се одвија драма читавог једног народа, али и
појединачне људске драме. У Колони се умире и нијемо пролази
поред смрти ,,капне чељаде ко свијећа” и рађа. Ту унутрашњу
драму која се одвија у сваком појединцу и драму путујуће државе
која се стисла и стегла у херој Колони, Колони ходочашћа, прате
и амбијентални описи са веома успјешно скројеним пјесничким
сликама „Сунце изгубило битку са високим бријегом'', ''цеста се
стресла неколико пута као коњче...”, а понегдје и самоиронија „да
смо губари све би лишће успут обрстили, угрозили екологију”.
Сликовито исказивање мисли и осјећања је једна од главних
карактеристика Анушћеве монодраме, приказане кроз умјетнички
изграђен лик једне жене из народа. Милица је и мајка и супруга
која брине о својој породици, али и особа која брине и о својим
комшијама и пријатељима, несебично и као да се то подразумијева.
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Има у Милици и оне урођене мудрости Давида Штрпца, „тањушан
у лектри као паорска надница”, и Милутинове туге (Књига о
Милутину) због неправде, „има и међу избјеглицама људи”, и
Толиног врскавог хумора (Живео живот Тола Манојловић) којим
се брани од животних недаћа, „прошли смо као ћирилица међу
Србима”, као и ироничне помирености са судбином коју исповиједа
Петрија, „закитите се мојом муком”, брижне и пркосне Мајке
Храброст на крајишки начин, „нек изађе пред Колону ко смије”.
Колона галами, инати се, има свој живот, своја правила,
зна Колона и да се узјогни. У том тренутку за Милицу нема веће
силе од Колоне. Надахнуто одабрани придјеви оживљују Колону и
Милица је доживљава као змијурину, аждају, гусјеничари Колона
у свом колонашењу према неком циљу који јој није сасвим јасан.
Јавља се и стрепња како ће бити примљена у Србији, од родбине, од
пријатеља, од сународника. Згрчила се колона и укочила на граници
код Раче од намргођених погледа српских граничара. Не схватају,
не разумију суштину историјског тренутка и величину ове Колоне.
Преусмјеравају је према Косову, Колона се буни, подиже шију,
Милица се буни, знају да је све ово на Косову и почело. Поражени и
угрувани нису спремни на још једну авантуру која слути на слично
зло које су више пута у овом вијеку претурили преко главе. Напокон,
погрбљена и утуљена, Колона улази у Србију и ту се прекида нит
путујуће државе. Расула се Колона по цијелој земљи Србији, ти
посљедњи опиљци најзападније српске земље, Републике Српске
Крајине. Кратко је трајала, у немогућим условима, али је трајала.
За историју и будуће историчаре сасвим довољно.
Милица је у монодрами Колона главни наратор са
специфичним и препознатљивим банијским говором кога одликује
јекавштина или ткв. ђекавица. Анђелко Анушић одлично познаје
овај говор, његово родно мјесто Градина, Сува Међа, налази се у
БиХ-а, граничи се са Банијом. У позадини Миличиног монолога
присутан је, на непримијетан начин, и питалац, вјеројатно сам
аутор, коме је душу отворила Милица. Миличин портрет је извајан
од ријечи и поступака, физички изглед ове отресите и добродушне
личности можемо претпоставити. Карактер ове Крајшникиње
колонашице протип је банијске, односно крајишке жене. Она је на
тренутке у стању и да питачу одржи лекцију, да од питаног постане
питалац, да поучи знатижељног новинара или писца у директном
обраћању без пардона, „да га мало за сердашце штипне”: „Крчкај
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се у свом незнању, у своме самозабораву” или када критикује
младе што заборављају прошлост и да су Србе приказивали између
редова. Ово изражавање у гномском стилу карактерише већи дио
монодраме. Умије Милица и да се похвали на себи својствен начин
ријечима „сажвакала сам ја лектиру” и да рецитује чувену Бранкову
пјесму „Петровачка цеста”.
Анђелко Анушић упорно и зналачки допричава прекинуту
причу о судбини прекодринских Срба кроз све књижевне родове,
дакле кроз поезију, прозу, драму, есејистику и то са уравнотеженом
умјетничком вриједношћу. Ништа мањи траг није оставио ни
у новинарству када је у Хрватској писао о појавама о којима се
није смјело писати, када се ни име српско није смјело спомињати
без посљедица. Оваква разноликост и ширина умјетничког и
новинарског рада могућа је једино код писаца који изузетно
познају језичко благо свог народа, историју тог народа, обичаје,
традицију, културу, а Анђелко у том погледу свакако предњачи.
Анђелка смо добро упознали као пјесника и прозног писца, али нас
није изненадио ни својим драмским дјелом, односно монодрамом
„Колона”. Монодрама, што је и разумљиво, има исповиједни
карактер једног лица и нимало није лако кроз један лик све вријеме
задржати пажњу читаоца. Анђелко је у томе успио јер је кроз
Миличин лик приказао карактер и понашање читавог народа који
је вијековима живио у страху од некакве одмазде. Та нелагодност
је итекако присутна и осјећа се у читавој Колони, уз Милицу,
главног јунака монодраме. Колона је живи организам који стоного
змијуља као велики реп, репина, подиже шију, зна да се узјогуни,
инати се, али је и погрбљена, утуљена, згрчена и укочена. Нови
изазови очекују Колону, нова неизвјесност, нови почеци и зато су
осјећања сваког Колонаша помијешана. Није случајно Анушић
за репрезентативног представника Колоне узео Милицу, женску
особу која је биолошки слабија карика у Колони, или бар такво
увјерење влада. Управо та слабија карика Колоне показује највећу
присебност, храброст, одлучност да истраје заједно са Колоном, па
шта буде, јер све је за опстанак боље од неподношљивог останка
са србомрзитељима. Анђелкова Милица не гледа преда се, понаша
се у складу са временом у ком живи и њу је закачио феменистички
покрет а да то и не зна. Милица је жена с краја двадесетог вијека,
и када прича гледа саговорника право у очи, и потпуно је свјесна
ситуације у којој се налази она и Колона. Поносна што је урадила
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нешто корисно, довезла је трактор до границе и у Србију и тако
спасила рођаке, пријатеље и комшије. Али најдаргоцијенији
емотивни, духовни и интелектуални потенцијал који Милица носи
у себи, а да тога можда није ни свјесна, а тиме и читава монодрама,
је хумор. И управо је овај специфични крајишки хумор, који ће свој
крешендо доживјети на крају монодраме, када Милица лаконски
одговара саговорнику зашто се не враћа у завичај да пита Колону,
јер је она задужена за одношаје са јавношћу, и тако отлонити све
дилеме око могућности да се добра ауторова замисао не претвори
у неку врсту мелодраме. Егзистенцијална угроженост није Милицу
лишила овог љековитог еликсира, чак ни онда када је хладно
бирократски у Србији преусмјеравају на Косово и Метохију.
У потпуности треба подржати и идеју Славице Гароња
Радованац, рецезенткиње овог дјела, да се монодрама „Колона”,
уз добру драмску обраду, изведе на даскама које живот значе. Тиме
би и гледаоци, а не само читаоци, могли процијенити важност ове
монодраме која на другачији начин од инсртуисаних новинара
и писаца описује догађаје из деведесетих година. И Срби имају
право на интерпретацију тих догађаја из свог угла и на свој начин.
Вељко СТАМБОЛИЈА
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ОДРАСТАЊЕ СА ЗАВИЧАЈЕМ У СЕБИ
(Остоја Крстић: Терет наслеђа, Агенција за издавачку делатност
и дистрибуцију „Плави феникс“ Светог Саве 26, Обреновац,
Београд 2017)
роф. др Остоја Крстић објавио је до сада 88 радова
у научним и стручним часописима, 31 на страним
језицима, највише енглеском и њемачком, значајан број стручних
књига, уџбеника и монографија, те Старосемберски рјечник. *
Романом Терет наслеђа, који је представљен бијељинској
читалачкој публици 30. 5. 2019. године у Народној библиотеци
„Филип Вишњић“ у Бијељини, према библиотечким правилима,
Остоја Крстић обогаћује фонд Завичајне збирке бијељинске
библиотеке, као њен завичајни аутор који радњу свог романа
везије за Семберију. Вјерујемо да ће књига бити блиско штиво
семберском читаоцу.
Роман је аутобиографски, писац своју причу као да прича
само за себе, због своје мајке и свих који су дио његовог одрастања.
Књига се доживљава као пишчев дуг завичају и породици и
као потреба да се „терет наслеђа“ , без дотјеривања и сасвим
искрено подијели са читаоцима, по цијену да роман изгуби неке
умјетничке квалитете. Међутим, роман је више од личне приче,
он је слика живота семберског села (његовог Батковића), али и
сваког села у Семберији, са свим мукама и грубостима тежачког
живота, оптерећеног сујевјерјем, друштвеним и политичким
ударима. Стварна радња је смјештена у другу половину 20. и у

P

* Рођен је 1948. године у Батковићу (Бијељина). Студирао је на Вишој педагошкој
школи, Филозофском и Дефектолошком факултету у Београду, магистрирао и
докторирао.
Радио је у Управи за сузбијање криминалитета града Београда, оснивач је
међународно признате Београдске полиграфске школе, до пензионисања био
редовни професор Полицијске академије у Београду и професор Факултета за
безбједност и заштиту у Бањалуци. Живи у Београду и Батковићу.
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прве деценије 21. вијека. Јасно је да је аутор носио дуго своју причу
у себи и да је она морала изићи на свјетло дана. Добро познавање
амбијента, тачније, сједињеност с тим амбијентом, аутор је исказао
још раније, 2005. године када је објављен његов Старосемберски
рјечник у издању Музеја Семберије. Чини се да је зачетак ауторове
намјере да напише роман о себи и својима, управо, у његовом
Старосемберском рјечнику. Истражујући језичку грађу овог краја,
већ тада је показао склоност ка етнографском истраживању.
Рјечник је тако постао клица која се развила у роман. Аутор је
свој истанчани осјећај за живот сељака у завичају, за њихов
рад, обичаје, културу, карактерне и моралне одлике, преточио у
романескну грађу и удахнуо јој живот.
Тако кроз личну биографију и говорење у првом лицу,
аутор поставља на сцену цијелу Семберију и кроз основну тему
одрастања личности даје цјеловиту слику живота у једном времену.
У првом дијелу романа је слика семберског села, а у другом,
ауторов доживљај Београда, мјеста његовог студија и каснијег
живота, од студентских дана, 1967. и студентских демострација
1968. године па све до наших дана. Аутобиографија тако постаје
биографија једне генерације која на путу одрастања, из материјалне
оскудности израста интелектуално и духовно у здраве личности,
а етнографска слика Семберије постаје етно ризница семберског
села. Разгледница Семберије, споља и изнутра, њени зимски
пејзажи, врела љета, ријеке, Сава и Дрина, залази и увале, њиве и
пропланци, обронци Мајевице, жива је слика једног краја коме је
бог дао љепоту, али и муку за преживљавање.
Породична и лична животна прича, како ју је аутор
замислио, смјештена је у шири контекст социјалног и друштвенополитичког положаја тадашњег села и сељака, оптерећеног, осим
муком сиромаштва и тешког рада и послијератним откупом и
насиљем које је изродило завист и неповјерење међу сродницима.
Географски потенцијали приказаног амбијента, као чиниоци
дјечаковог стварног и емотивног свијета, чине овај роман
драгоцјеном сликом једног простора који у дјечаковој души ствара
осјећај праве слободе, у недостатку ускраћене мајчине љубави
и очевог родитељског разумијевања. У дјечаковом доживљају,
семберска равница близином ријека Дрине и Саве представља
мали рај у коме се остварује слобода које нема у животу. Амбијент
из кога израста главни јунак нема много простора за радост и
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личну срећу јер је неправди и бола много више. Рано је остао без
мајке, није стигао да упамти ни њен лик, ни глас јер је страдала
од грома док је од олује склањала дјечије, његове пелене. Са оцем
који је под теретом живота усвојио грубост као начин опхођења,
никад није успоставио блискост и разумијевање. Драги ликови
дједа Пере, тетке Радинке- Јеје и старије сестре нису могли много
помоћи. Тежак рад на селу, напори који нису за слабашна дјечија
плећа, неимаштина која одузима равноправан статус у дружењу и
игри са вршњацима, таложила се на дјечакову душу. Међутим, у
основи његовог осјећања је, ипак, бескрајна љубав према свему:
породици, завичају, знању и, посебно, истини која и води главног
јунака стазом бола, али без гњева и мржње, ка праштању и
хуманости. Аутентично и дубоко проживљено, све оставља утисак
стварног, а не дјелује сувопарно.
Писац, као да не жели да ствара литерарно дјело које ће
критичари оцјењивати и као да му није важно шта ће о његовом дјелу
рећи, него да ли ће мајка бити задовољна кад одштампану књигу
положи на њен гроб, да ли ће бити задовољни дјед Перо, тетка која
га је подизала, сестра, па чак и колона вршњака, семберских ђака
– путника којој је припадао и с којом је надрастао муку и напор.
Љубав према књизи и знању издвојила је читаву колону храбрих
малишана који су били спремни на многе тешкоће и одрицања да
би испунили свој сан. „Пешачење зими, остало ми је у сећању
као бескрајно дуго путовање једнобојном безличном равницом,
покривеном снегом. Ништа не изгледа тако злоћудно као равница
зими. Брисаним простором, наизменично одјекује фијук ветра који
ствара високе наносе и леди све пред собом. Оскудна гардероба на
мом телу, за снежну олују, била је слаба заштита. Храбрећи себе,
а и остале у проређеној колони мојих вршњака, када бих осетио
немоћ, последњим атомима снаге, избијао сам испред, утирући пут
другима. То смо радили наизменично, без речи, да не би пуним
плућима, удисали хладан ваздух.“ Дуго путовање семберском
равницом, по зими и жеги, водио је снажан мотив, да се стицање
сигурности оствари знањем и сазријевањем на основу властитог
искуства.
Из Семберије, слика се сели у Београд, град Крстићевих
студија, у који он носи и своју Семберију од које се одваја
само физички. Други дио романа припада животу у Београду,
интелектуалном и људском сазријевању и личном породичном
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животу. Аутор признаје да Београд никад није постао његов
истински амбијент. „Староседеоци, не само Београђани, су
традиционално неповерљиви према придошлицама. То је општа
одлика свих насеобина на овој планети. У суштини, реч је о
повреди персоналног простора, па се оправдано поставља питање,
шта придошлица хоће и због чега је дошао. Идентично многима,
мој алиби су биле студије“.
Ауторова интелектуалност и чињеница да тек у зрелим
годинама улази у књижевност, вјероватно су „криве“ за обазривост
када говори о себи као писцу. Писац, у композиционом смислу,
држи све конце у својим рукама. Одговорност за ријеч, садржајно и
стилски, говори о аутору који ништа не препушта случају. Његова
реченица је логична, стилски чиста и неоптерећена, узори су му
наши најбољи стилисти, дијалози су у функцији оживљавања
амбијента и личности, описи природе упечатљиви, са израженом
емоцијом која им остварује аутентичност. Колико год писац не
показивао намјеру да створи роман који ће на велика врата ући у
књижевност, роман се остварио сам.
Душанка НОВАКОВИЋ
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ЛИРСКИ ПОЖАР НА ОГЊИШТУ ДУШЕ
(Радослав Милошевић Сунце ноћи „Бесједа“, Бања Лука 2019)
а би се писало о умјетничком дјелу, поготово
књижевном, потребно је и довољно знати о самом
аутору, о његовим ранијим радовима, али и о његовој психичкој,
па и физичкој конституцији, занимању и животном опредјељењу.
Не мало пута, као на први поглед: прво, друго, треће и ино не даје
потпуни одговор, али води ка разумијевању онога што је написано.
Када све ово знамо, онда можемо говорити и о поетском
дјелу познатог херцеговачког, али и свесрпског поете Радослава
Милошевића иза чијег се професорског лика и наочала које одају
озбиљност, крије танана лирска душа која буја од набреклих
стихова који се, ево, тако лијепо распрскавају у сонете.
Сонет је традиционална, захтјевна пјесничка форма која
ништа није изгубила од своје љепоте још од 13. вијека када се њима
прославио славни Петрарка. Сонет је издржао тешку конкуренцију
слободног стиха који је преплавио савремену свјетску поезију,
али је често ускратио широј читалачкој публици уживање у
мелодичности. Лирика и треба да задржи мелодију стиха, а сонет је
прави начин да се та мелодичност задржи. Свјестан тога и пјесник
Радослав Милошевић користи ову пјесничку форму да би исказао
своје танане осјећаје, те да би спојио лирски доживљај и слику коју
лирика ствара. Аутор је ову књигу сонета инспиративно назвао
Сунце ноћи, јер је пуна варница срца, душе и ума. Јер, он каже:
„Минираћу мрак због наше дуге/док ми из груди јуре сва сунца/
без бола и без туге”. Већ у овим почетним стиховима у пјесми
Као ватра пјесник износи сву своју унутрашњу снагу на бјелину
папира који вапи за добрим стиховима.
Држећи се лирске традиције коју су у српској херцеговачкој
поезији започели и утврдили Алекса Шантић и Јован Дучић, Р.
Милошевић занесено пјева о жени и неузвраћеној љубави. Као и
срећа, тако и бол зна да пјева док срце убрзано дамаром бије, а
душа се надима до неслућених висина.
Зашто ме твоје очи не љубе? - пита се пјесник док његова душа
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види само љубав око себе гдје су облаци и небо, звијезде и сунце,
шуме и ливаде, цвијеће и воде једно те исто испреплетено у
љубавном загрљају.
„Твоја су бедра стабла јабуке,
на плод дуње дојке ти миришу;
грле их моје бескрајне руке
и тугу у нашој души бришу.“
(Стабла јабуке)
У првом дијелу ове књиге „Варнице срца“ у коме је 15
сонета, сами наслови дају једну замјетну лирску пјесму: Пред зору/
Као ватра/ Варнице срца/ Шум вода/ Космос вене/ У самоћи/ Сва
сунца/ Неће доћи/ До врха/ Ова ноћ/ Твоје лице/ Као нар/ Стабла
јабуке/ Јужно воће/ Златна грана. Одан раскошном десетерцу
сонета, пјесник Радослав Милошевић најљепшим бојама ствара
изразиту слику у рефлексији своје душе која је њежна и мека и
увијек под пријетњом да ће је горка стварност искидати и вјетрови
приземнога развијати на све четири стране свијета. Тако пјесник у
другом дијелу ове књиге названом „Искре ума“ не може да одвоји
душу од ума, срце од мозга, па га цијелог прожимају искре лирског
пожара. ,,Школован'' на народној лирској поезији, поета Радослав
Милошевић тако спретно кроји стих и изналази оригиналну риму
са неочекиваним поређењима и језичким обртима који се морају
ишчитавати да би се у потпуности могли разумјети и да би се
отклонила свака сумња у то „шта је пјесник хтио да каже“.
„Неки нам ноћу краду звијезде
и сви ће моћи видјети сунца,
ту гдје се нове зоре гнијезде
или кћерка ноћи у сну бунца.“
(У стубу пламена)
Наднесен над собом и над свијетом који га окружује,
искрама ума и душе пјесник пјева сажету истину онога што многи
не виде јер немају ум и душу да то спознају. Но, то није разлог да
пјесник на то не указује, али не и прстом показује, јер читалац сам
мора отворити своју душу и свој ум како би спознао колико је мали
у овој Васељени и колико сам не значи ништа.
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„Пјесник је прогнаник с лотосима
који обалама вјечно плови,
пита Сунце да ли пута има
С пјесмом се појави хоризонт нови“.
(У путањи сунца)
„Ватре ноћи“ је трећи дио ове књиге гдје се налазе
„искричави” сонети, тако сјајни као што су ватрене искре видљиве
у ноћи. Ватра и ноћ, ма колико се разликовали по својој структури,
јер једно обасјава, а друго скрива, нераздвојни су као што у лирској
души свјетлост и тама готово у исто вријеме битишу.
Тако сонет који почиње стиховима „свађали се јабука
и крушка/ тихи вјетар ноћне ватре пири/ до облака већ је пукла
брука/ а жар птица хоће да их мири“ помно одсликава борбу
свјетлости и таме, туге и радости, среће и нешчастја, овоземаљског
и оноземаљског и свих иних антипода и дуалности које живот
значе. Пјесник Р. Милошевић одлично влада стихом настојећи да
пронађе адекватну, али и оригиналну риму у разговору са собом
и природом око себе, али и разговарајући са свим спољним добрим
и лошим утицајима на сопствену душу.
„Окрећем слике к'о жедне снове
пред огледалом стрме пустоши.
Заборављена ивица мора зове
и двије птице у лету руши.“
(Молитве у мраку)
Али, на почетку и на крају, у свему и свачему, љубав као
свјетионик једнако важан и дању и ноћу, као осовина око које се
све врти, око које се живот и свијет окрећу у непрестаној кретњи
перпетумобила. Љубав према жени и Жени, љубав према свијету и
Свијету, љубав према себи и Нама.
У закључку: оваквих књига је све мање, овакве поезије
– такође, а лирика је неуништива. Овакве књиге ће увијек имати
своје читаоце.
Недељко ЗЕЛЕНОВИЋ
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ИГРА КАО ТЕМА И ПОРУКА
У КЊИЗИ ЦАРСТВО СПОРТА РАДИСЛАВА ЈОВИЋА
(Радислав Јовић: Царство спорта, Сунчани Брег, Београд 2018)
етињство је прва, најдража и најлепша фаза живота
у којој доминира урођени нагон детета за игром и
смехом, као насушним потребама живота. Игра је у литератури за
најмлађе одувек била инспиративан мотив, који је, имплицитно,
заокупљао пажњу теоретичара књижевности, дидактичара,
родитеља и педагога. Царство спорта Радислава Јовића је
песничка апологија спорта који је за дете пре свега игра и забава,
а за педагоге и учитеље најефикаснији метод за реализацију
васпитнообразовних циљева.
Јовић познаје духовно биће детета које свој први сусрет
са стварима, бићима и непосредним окружењем упознаје путем
игре. Песме из његове нове збирке Царство спорта, стављају га
на позицију ствараоца који уводи дете у свет физичких вештина
посредством игре и забаве, оснажене хумором, који је такође
специфичан облик његове свести и подсвести, унутрашњи
порив, огледало душе и симбол здравља, задовољства и среће.
На уметничкој позорници своје поезије, Јовић малим читаоцима
отвара несагледиве хоризонте различитих дисциплина и
могућност да се од најранијих дана живота определе за спорт у
коме ће се исказати као ствараоци, креатори и будући рекордери,
прослављени спортисти који ће бранити боје свога завичаја, свога
града и своје домовине. На питање дечака „Где је царство спорта,
много ме занима?“, одговара стиховима:
У теби, у мени, у многим људима
И у овој књизи између корица.
Песник магијом говора уводи дете у царство спорта и
омогућава му да посматра и разуме законитости живота из лепше и
ведрије перспективе. Предочавајући му предности здравог живота,
упозорава га да спорт није само разбибрига и забава. То је област
људског живота, која племенитошћу осваја људе, благотворно
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делује на њихово понашање, продубљује им свест, стимулише
хумано, а разара анимално. У Јовићевим песмама дечаци су
фудбалери, кошаркаши, рукометаши, бацачи диска, бициклисти,
кајакаши, хокејаши, скијаши, каратисти и ватерполисти, али не
заостају ни девојчице за њима – „Леа, Теа, Уна, Ана/тренирају
сваког дана“. У циклусу Спорт и спортисти лично, успешно
гради портрете дечака и девојчица који исказују индивидуалне
склоности и љубав према појединим спортовима (песма Најбржи
– посвећена младом атлетичару Немањи Достанићу и песма Браво
Христина – о Христини Плавшић која је првакиња Србије у
стрељаштву у категорији пионирке).
У појединим песмама изражава дивљење и захвалност
нашим врхунским спортистима (ватерполистима, кошаркашима,
тенисерима), који су најбољи узори деци и младима:
Новак, Јелена, Ненад и Ана
Победоносно шире заставе.
До њих су Јанко, Виктор, Бојана,
Спремни да истим путем наставе.
(Тениских бисера ниска)
Јовић пева о детињству и одрaстању деце, у оној фази
живота кад се на њих може највише утицати. Зато су његови
стихови маркирани смехом и игром, оснажени етичким и
социјалним мотивима, као елементарним потребама живота. Он
зна да се човек смехом уздиже изнад баналног и ништавног, до
нивоа на којем ишчезавају безвредни пориви или било који облик
људског примитивизма. Тај смех мора да се чује, јер је сврсисходан
тек када га други слушају. Нема смеха без одјека, или како би
то Бергсон рекао: „Не може човек уживати у смешном, ако се
осети одвојеним од других”. У садржини и порукама лакокрилих
стихова дете се забавља, учи, стиче корисне навике за организован
и промишљен начин живљења. Игра постаје покретач његових
латентних способности, до којих тешко, или никако не досежу
савети родитеља, учитеља и педагога. Спорт открива просторе
безграничне слободе и еманацију душе у којој дете исказује своју
нарав без позе и маске. Без игре, поручује Јовић, не би могао
опстати нити би се могао замислити чаробни свет детињства.
Дете не воли устаљени начин свакодневице, а поготово
правила која намећу одрасли, јер их често доживљава као обавезу
која губи шарм и лепоту спорта и неспутане игре. Дете савременог
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доба често је осуђено да одраста у тесним становима високих
солитера, међу играчкама, компјутерима и другим достигнућима
урбане цивилизације. С једне стране, оно има предност у односу
на децу ранијих генерација, а с друге – то је корак назад, јер бива
лишено боравка у природи, дружења са вршњацима и уживања у
чарима спорта и неспутане игре. Општеприхваћени став књижевне
критике је да претерана поука умањује уметничку вредност
књижевног дела. Ди¬дак¬ти¬ка, за¬и¬ста, ни¬је по¬е¬зи¬ја, али
је ма¬ње или ви¬ше при¬сут¬на и у ства¬ра¬ла¬штву других
песника, од Зма¬ја па до Ду¬шка Ра¬до¬ви¬ћа, а и у делима
савремених песника. Јовић учи децу да се друже, говори о
предности тимског рада, а са иронијом пева о појединцима који
исказују било који облик нарцисоидног понашања.
Рукомет, одбојку, ватерполо,
играјте тимски, а не соло.
Хокеј на леду, хокеј на трави,
играју само другови прави.
И све што се зове екипа
Није за неког себичног типа.
Таквом је место у ружном стрипу,
А не да квари нашу екипу.
(Тимска игра)
Иако су педагошки интонирани, стихови Јовићевих
песама одишу лепотом истинске поезије. Јер и када учи, он
уме да се понеком строфом уздигне изнад огољене дидактичке
поучителности. Има у његовом опусу песама које већ у наслову
садрже тему или симболику значења и идејних порука. Некад се
у наслову препознаје и карактер главног јунака, његова жеља,
па и животни циљ. О томе илустративно говоре стихови песама
Фудбалер Алекса, Браво Христина, Мали скијаш, Кад ја играм
рукомет, Најбржи и др.
Детињство је у Јовићевим песмама позорница на којој главну
представу играју деца различитих узраста, нарави, афинитета.
Индивидуализацију њихових особина врши на различите начине,
говором, дијалогом, монолозима, описивањем и многобројним
поступцима; на основу њиховог односа према родитељима,
природи, спорту и другим вредностима средине из које потичу. Он
152

их прати у различитим ситуацијама, уочава њихово понашање и
маркира особине које су типичне за дечји узраст. Његови јунаци
су природни, неспутани, склони дечјим несташлуцима и осталим
поривима слободног човека. Он их посматра са дистанце, хвали
их, опомиње, критикује или даје савете. Притом ваља рећи да
су те поуке увек у функцији лепог, попут игре и хумора, јер су
профилисане у форми емотивног стилског израза. На крају ваља
рећи да ће, Јовићеве песме у збирци Царство спорта, својом
садржином, порукама и стилским изразом итекако привући пажњу
малих читалаца, јер ће у њима наћи све оно што се од поезије за
децу очекује – корисно, лепо и забавно.
Миомир МИЛИНКОВИЋ
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КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО У СЕМБРЕРИЈИ
Почеци
њижевно стваралаштво у Семберији и у граду
Бијељини, као највећем насељу у том подручју, има
дужу традицију. Њен утемељивач је слијепи гуслар и народни
пјесник Филип Вишњић (1767-1834), који је о догађајима и
јунацима из Првог српског устанка спјевао дванаест епских
пјесама које представљају упечатљиво свједочанство о подвизима
српских јунака тога доба и снажну епопеју о борби српског народа
за ослобођење од вишевјековног ропства. Вишњићева епска
пјесма својом крепком ријечи већ више од два вијека надахњује
слободарством нове нараштаје и инспирише пјеснике да се огледају
у пјесничкој вјештини.
На традициjу усменог пјевања његованог вијековима у
Семберији наслања се писана књижевност овога краја. Школске
1893/94. године у Бијељини је као млади учитељ радио Јован
Дучић (1871-1943), касније прослављени српски пјесник. За
свог кратког боравка у Бијељини, Дучић се укључио у културне
активности у граду и својим напредним дјеловањем привукао
пажњу тадашње аустроугарске власти. Због патриотских пјесама
нађених код Дучића приликом истраге, власти су младог учитеља
већ у мају 1894. године протјерале у родно мјесто. Хроничари
су забиљежили да се у вријеме службовања у Бијељини млади
пјесник заљубио у Магдалину Магу Живановић (1874-1957),
прву бијељинску пјесникињу, која је један број својих пјесама
љубавне тематике објавила у тада познатом листу за забаву,
поуку и књижевност Босанској вили. О Дучићевој љубави према
бијељинској пјесникињи свједоче сачувана његова писма упућена
Магдалини Живановић.
У бијељинској Трговачкој школи је од 1888. до 1892. године
радио „као учитељ народног језика, повијести и земљописа“
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познати хрватски пјесник Силвије Страхимир Крањчевић (18651908). Он се у новој средини склањао од тадашњег јавног живота,
али је ту написао неке од својих најбољих пјесама: Господскому
Кастору, Славенска липа, У заносу, Астреа, Иза спуштених
трепавица, Стара слика, Дитирамб, Запад сунца и друге. По
природи повучен у себе и незадовољан постојећим друштвеним
стањем, Крањчевић је своје незадовољство снажно испољавао у
сатиричним пјесмама чија је умјетничка вриједност трајна.
По збирци приповједака Иронија (1926) остао је у завичајној
исторји књижевности и прерано трагично настрадали даровити
приповједач Радивој Софронић (1900-1928)*. Невелика збирка
Иронија садржи само 5 прича (Иронија, Страх, Грубијанство,
Неколико стигми и Несвесни злочин), али несумњиво указује на
даровотост аутора, који је посједовао изражену моћ опажања
актуелних друштвених проблема и способност да их низом битних
чињеница и детаља пластично предочи читаоцу. Ако се има у виду
да је сам Софронић за три приче (Иронију, Неколико стигми и
Несвесни злочин) назначио да су написане током 1920. године, када
је био у давдесетој години живота, онда је разумљиво што је и тада
најугледнији београдски књижевни часопис Српски књижевни
гласник (књига XX, број 5 – 1, март 1927), након појаве Софронићеве
збирке 1926. године, забиљежио да се млади писац из Бијељине у
двије приче (Иронија и Неколико стигми) „показао као врло добар
приповедач“. Аутор осврта истиче посебно “мајстораство епизоде
о сну шумарове кћери Катице и о медведу“ (Из приче Неколико
стигми) и додаје да је оно достојно најбољих писаца „по новини
предмета и по атмосфери и психологији сна“.
Од 1927. до 1934. године у семберском селу Бродац
радио је као учитељ, касније познати писац историјских романа,
Душан Баранин (1903-1978). Он је у Бијељини објавио своју прву
збирку пјесама Шум крви у бесаним ноћима (1927), а у вријеме
учитељевања у Броцу је написао и двије збирке приповједака
(Шуме падају и Сељаци) тематски везане за живот семберског
сеоског становништва и тежака из свог дурмиторског завичаја.
Тема Бараниновог романа Њих троје такође је везана за живот

*У наступу нервног растројства Радивој Софронић је у 28. години извршио
саомубиство.
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семберског села.
Бијељински пјесник Мустафа Х. Грабчановић је 1938.
године објавио своју прву збирку пјесма под називом Босна, а
након 45 година другу збирку присно насловљену Крајолици моје
Семберије. Уз поезију о родном граду и Семберији, Грапчановић
је више деценија писао и хронику Бијељине, али за живота је
није објавио. Материјале Грапчановићеве хронике под називом
Бијељина и Бијељинци постхумно је приредио и у издању БЗК
Препород БИХ и БЗК Препород Бијељина објавио његов син Фејсал
Грабчановић 2006. године. Монографија Бијељина и Бијељинци
садржи обимну и вриједну етнографску и историографску грађу
о прошлости града Бијељине и Семберије и илустрована је
великим бројем фотографија: историјских споменика, пословних,
стамбених и вјерских објеката, људи и догађаја.

Период након завршетка Другог свјетског рата
Познати политички радник, књижевник и публициста
Родољуб Чолаковић (рођен у Бијељини 1900. умро у Београду 1983.
године) у међратном периоду, док је издржавао дванаестогодишњу
казну због учешћа у атентату на министра Драшковића, објавио
је под псеудонимом неколико успјелих пјесама а 1941. године
свој први роман Кућу оплакану. Роман Кућа оплакана представља
снажну осуду насиља власти над беспомоћним заточеним људима
и позив на поштовање закона и кад су у питању они који су
лишени грађанских права. По завршетку Другог свјетског рата
штампао је пет књига Записа из ослободилачког рата и три тома
Казивање о једном покољењу и тим књигама се сврстао међу
најпоузданије хроничаре времена између два свјетска рата и
периода Народноослободилачке борбе. Чолаковић је такође аутор
више политичких брошура: Шпанија у пламену, Сусрети и сећања,
Пут у Крајину и путописне књиге Утисци из Индије.
По завршетку Другог свјетског рата прозним стваралаштвом
афирмисао се Бијељинац Славко Мићановић (1914-1984). Прво
се јавио ратном хроником С Мајевице и Семберије, а потом
романом Изгубљени, у коме приказује малодушног и колебљивог
интелектуалца који губи компас у тешким ратним приликама.
Романи: Казивања Херцега Стефана, Насрадин-хоџа у Стамболу
и Насрадин-хоџа у Шехеру су другачије провенијенције: први је
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историјски а друга два хумористичко-сатирчна. Два вриједна
остварења Мићановић је дао и у књижевности за младе – Златна
птица (збирка приповједака) и Четири дјечака (роман).
Године 1960. у Бијељини је покренут лист за књижевност
и културу Бразде, који је излазио наредних 30 година – до 1990.
године. Народни универзитет у Бијељини и лист Бразде окупили су
велики број пјесника, прозних писаца, историчара књижевности
и књижевних критичара из цијеле тадашње заједничке државе
Југославије. Појавило се доста нових књижевних имена и са
подручја Семберије: Намик Хујдуровић, Драго Куђић, Јусуф
Бегић, Милан Р. Марковић, Рајко Крсмановић, Богољуб Марић,
Љиљана Лукић, Слободан Петровић, Цвијетин Ристановић,
Недим Рифатбеговић, Дарко Милошевић, Валентин Ракић, Рамиза
Тупковић, Славица Чордашевић, Јасмина Диздаревић и други.
Важан датум у хроници књижевног живота у Семебрији
представљала је појава заједничке збирке Поетска руковет
Семберије (1972). У њој су се нашле пјесме већ афирмисаних
бијељинских пјесника: Намика Хујдуровића, Драге Куђића,
Јусуфа Бегића, Богољуба Марића, Милана Р. Марковића,
Рајка Крсмановића, Јусуфа Трбића и Владислава Томића. У
Бијељини је 1962. године основан Књижевни клуб који је дјеловао
до пред почетак грађанског рата у Босни и Херцеговини. Клуб је
окупљао више генерација књижевних стваралаца из Семберије и
оклине.

Окупљање књижевних стварлаца Семберије по
завршетку грађанског рата у Босни и Херцеговини
Почетак грађанског рата на простору бивше СФРЈ за
одређено вријеме зауставио је књижевни и културни рад и у
Семберији. Срећом, група српских интелектуалаца, на челу
са проф. др Војиславом Максимовићем, кренула је у сусрет
неповољним догађајима. Седмога марта 1990. године та група је
упутила захтјев да се обнови рад друштва „Просвјета“ (који је био
забрањен од 1949. године), с циљем да се створе повољнији услови
за организовано културно и просвјетно дјеловање у српском народу
који живи на простору Босне и Херцеговине. Већ 28. јуна 1990.
године (на Видовдан) одржана је Обнављајућа скупштина СПКД
„Просвјета“ у Сарајевској вијећници. На Скупштини су изабрани
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органи „Просвјете“ и усвојени статут и програм рада. Након
одржане скупштине, приступило се формирању општинских и
градских одбора.
Mаја мјесеца 1991. године обновљено је СПКД „Просвјета“
и у Бијељини и изабран Општински одбор тога друштва, који је,
по инструкцијама Главног одбора, сачинио програм рада. Ратне
прилике у прве двије године нису дозвљавале интензивније
активности, али се током 1994. године Општински одбор здушно
заложио за установљење културне светковине ВИШЊИЋЕВИ
ДАНИ, која је крајем октобра и почетком новембра те године
успјешно и релаизована. Та значајна културна манифестација у
организацији Управе града и Општинског (касније Градског) одбора
СПКД „Просвјета“ одржана је до сада 25 пута, па очекујемо да
ће она трајати и даље и да ће стално осавремењивати и богатити
своје садржаје.
У Оквиру СПКД „Просвјета“ у Бијељини дуже вријеме
дјеловао је Књижевни клуб „Јован Дучић“ који је, због услова
финансирања, прије пар година постао самостално удружење
грађана.

Издавачка дјелатност Општинског/ Градског одбора
СПКД „Просвјета“ у Бијељини
Врло значајна програмска активност СПКД „Просвјета“
у Бијељини је издавачка дјелатност. Она је започела издавањем
часописа за књижевност, науку и умјетност Српска вила, чији
се први број појавио у новембру 1995. године. Од тада часопис
излази редовно два пута годишње и ушао је у двадесет пету годину
постојања, а ово је његов 50. број.
Одлука о покретању часписа за књижевност, умјетност и
науку „Српска вила“ донесена је на Годишњој скупштини СПКД
„Просвјета“ у Бијељини, одржаној 17. маја 1995. године. Делегати
Скупштине оцијенили су да је већина часописа за књижевност,
умјетност, науку и културу, који су издавани у Босни и Херцеговини
прије почетка грађанског рата (1992), престала да излази и да се
тада увелико осјећао недостатак те врсте периодике. Скупштина
је закључила да је потребно покренути гласило које ће у области
књижевности, умјетности и науке изражавати интересе српског
народа у Босни и Херцеговини и које ће, чувајући националну
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традицију, даље развијати и богатити књижевност, језик, науку
и културу српскога народа. Од 1. до 12. броја „Српска вила“ је у
поднаслову имала ознаку часопис за књижевност, умјетност и
науку, а од 13. броја добија назив часопис за књижевност, науку и
културу. Дакле, ријеч култура дошла је у поднаслов од тринаестог
броја, што не значи да у првих дванаест бројева није било текстова
у којима су разматрана и питања из области културе. Гледано у
ширем контексту, и књижевност, и умјетност и наука, кад остварују
своју примарну функцију, доприносе и развијању културе. Од
48. броја ово гласило има поднаслов часопис за књижевност и
културу.
Када је уредништво „Српске виле“ (др Сава Ћеклић, главни
и одговорни уредник, Љубомир Филиповић, уредник, др Цвијетин
Ристановић и Дарко Милошевић, чланови уредништва) почело
да прикупља радове за први број часописа, позвало је књижевне
ствароце из завичаја, али и из других крајева Републике Српске,
Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и других крајева да
радовима из области књижевности, језика, умјетности, науке и
културе представи достигнућа у различитим видовима духовног
живота српскога народа. Мислили смо тада, а тако мислимо и
данас, да само снагом и креативношћу духа можемо и другим
народима показати шта знамо и колико вриједимо. Не можемо од
других тражити да нас уважавају и цијене ако не покажемо да смо
по креативности и конструктивности равноправни са њима. Тај
првобитно постављени циљ су слиједила и наредна уредништва
часописа све до данас а, надамо се, да ће тако бити и у будућности.
Ми који сада уређујемо часопис (а у Уредништву су: др
Јелина Ђурковић, главна и одговорна уредница, др Цвијетин
Ристановић, мр Љиљана Лукић, Душанка Новаковић и Данило
Петровић) жарко желимо да он траје, да стално богати садржаје,
да окупља нове сараднике и читаоце, да се осавремењује у сваком
погледу и да буде истинска спона међу људима и народима.
У вези са „Српском вилом“ још само једна важна напомена:
сви њени бројеви штампани су ћирилицом, тако да је она, како
лијепо рече наш сарадник, књижевник Недељко Терзић, „велики
баштиник, упорни чувар националног блага и обележја, онога што
је наш језички бренд – ћирилице“.
СПКД „Просвјета“ у Бијељини објављује и друге врсте
публикација, прије свега дјела из белетристике. У наведеном
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периоду објављено је 37 наслова различите тематике: збирке
пјесама, приповједака, репортажа, есеја и огледа, затим романи,
зборници, монографије, каталози, уџбеници, па књиге афоризама и
изрека. Међу ауторима дјела која је објавило СПКД „Просвјета“ из
Бијељине налазе се имена академика, универзитетских професора,
афирмисаних писаца и новинара, али и почетника који су код овог
издавача штампали своје прво дјело.

Савремени књижевни ствараоци у Семберији
Ма који приступ представљању савремених писаца
Семебрије аутор овога рада одабрао, не може избјећи приговоре
да се том питању могло приступити и другачије и да би и нека
друга имена требало да се нађу међу онима која данас нешто
значе на пољу завичајне књижевности. Стога се опредјељујемо да
азбучним редом представимо прво чланове Удружења књижевника
Републике Српске – Подружнице Бијељина, који живе и раде у
овом граду.
Ђокић Радмила (1969). Предсједница Књижевног клуба
„Јован Дучиић“ У Бијељини. Објављене књиге: Стара кајсија
(2003), Жубор срца (2009), Моја ћутања (2014), Калеидоскоп
(2017). Поезија Радмиле Ђокић саткана је од носталгичних
успомена на срећно дјетињство проведено у сеоском амбијенту, на
чланове своје патријархалне породице, на радосне сеоске празнике
и традиционалне обреде. О чему год да пјева, из Радмилиних
стихова зраче искреност, њежност и љубав. Свом завичају, плодној
и житородној Семберији, Радмила Ђокић поклонила је много
топлих ријечи.
Ђурковић Јелина (1953). Ради на Педагошком факултету
у Бијељини Универзитета у Источном Срајеву као професор на
предметима из области књижевности. Објавила је двије збирке
поезије Печати (1996) и Вилина влас (2001) те књигу кратке прозе
Зарубице (2017).
По природи посла, бави се научним радом и књижевном
критиком, те радове из тих области штампа у стручним и научним
часописима. Из области народне књижевности публиковала је
књиге Дијалог с традицијом (2011) и Фантастика метафоре
(2014) а, у коауторству са Љубомиром Зуковићем, монографију
Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине (2017). Кад је ријеч о
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пјесникињама са подручја Семберије, Јелина Ђурковић по
даровитости заузима прво мјесто. Међутим, као поетеса она није
много продуктивна зато што сваку ријеч, прије него што је смјести
у пјесму, дуго мјери својим прецизним инструментима. Поезију
Јелине Ђурковић одликују, макар то звучало и парадоклсално,
наглашенa рефклексивност и префињена сензибилност. Њене
кратке приче обојене су сатиричним и ироничним тоновима.
Ауторка се просто наслађује могућности да се наруга нашим
пороцима и изопаченостима. И професионално и лично наклоњена
народној књижевности, она и у овом времену у њој налази
дубоке и сувисле мудрости и на прикладан начин их приближава
савременом читаоцу.
Згоњанин Здравко (1937). Објавио је збирке пјесама:
Љубав на сва звона (2004), Свјетионици (2005), Ведра јутра
(2006), Капи љубави (2007), Сунчани поздрав (2009), Изабране
пјесме (2012), Кућни праг (2019); књиге прозе: Кућа од бијелог
камена (2002), Домовина у срцу и друге приче (2014), Ена са
нсловне стране (2015). Инспирацију за стварање пјесме Згоњанин
налази у конкретним животним ситуацијама, па се његове пјесме
доживљавају као слике реалних догађаја и стварних доживљаја.
По томе је његово стваралаштво најближе народном. По страни
од савремених токова у поезији, Згоњанин снагом своје завичајне
ријечи, која је врло блиска говору његове родне Крајине, успијева
да искрено и јасно искаже своја осјећања. У прозним формама
(краћим и дужим причама) овај аутор такође његује једноставност
изражавања као основни принцип. Своја казивања заснива,
првенствено, на искуственом и доживљеном.
Копривица Момчило (1960). Завршио Филозофски
факултет у Сарајеву - Одсјек историја. Директор је Музеја
Семберије у Бијељини. Објавио је двије књиге афоризама:
Афоризмично (2009) и Било нам је добро, не поновило се (2014).
Копривичини афоризми садрже прегнантне мудрости и добру дозу
хумора, па се лако памте као нека врста моралне опомене.
Леро Грујо (1949) Професор књижевности. Објавио
збирку стихова Изгубљени завичај (1997); књигу афоризама То
исто, али мало друкчије (2001) и тринаест зборника афоризама и
хумористичко-сатиричних пјесама: Књига смијеха (2006); И вријеме
нас узело на зуб (2007); Шекспире, молим једну «виљемовку» (2008);
И посљедњи Мохиканац је испред нас (2009); Пљачка им материна
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(2010); Добро јутро, колумно (2011); У необраном грожђу (2012);
Већи од атома, мањи од маковог зрна (2013); Сигурна кућа (2014);
Од данас до сутра (2015); Живот пише афоризме (2016); Живот
пише афоризме 2 (2017); Живот пише афоризме 3 (2018).
Међународни фестивал хумора и сатире Леро је утемељио
2004, године и од тада га сваке године организује у Бијељини
поводом 1. априла – Свјетског дана шале. Он је сигурно један од
најагилнијих промотора хумористичке ријечи не само у Семберији
и Републици Српској већ и много шире. По својој природи, Леро
је склон да свијет посматра са оне „изокренуте стране“, па му
највише леже досјетка и афоризам. То, наравно, не значи да су
његове пјесме мање вриједне.
Лукић Љиљана (1939). Магистар књижевних наука.
Радила је као професор у Гимназији у Бијељини и као руководилац
у Народној библиотеци „Филип Вишњић“ у овом граду. У
Бијељинској подружници Љиљана Лукић је најпродуктивнија
списатељица која се успјешно исказује у више области:
белетристици, поезији, књижевној критици и приређивачкој
дјелатности. Објавила је 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
чудне љепоте, Јован Дучић – књижевноисторијска студија (2008);
Приче о медведићима – приче за дјецу (2009); Јован Дучић, Рани
радови I (1888-1892) – приређивач Љиљана Лукић (2010). Сем
тога, штампала је серију романа: Јелена Златоносовић (2011);
Доктор Николо (2015); Звијезда падалица (2015); У трагању за
оцем (2016), У небо загледан (2017) и Пут у недоглед (2018).
У белетристици се Љиљана Лукић огледала у више жанрова:
причама и романима за одрасле те причама за дјецу и у сваком од
њих показала да је коректно овладала техником краћих и дужих,
сажетијих и обимнијих форми прозног изражавања. Љиљана је
врло поуздан и мериторан оцјењивач вриједности књижевних
дјела како оних насталих у прошлом тако и оних објављених
у овом времену. По нашем увјерењу, ауторка се најснажније и
најпотпуније исказује у књижевној критици.
Љубојевић Аљоша (1988). Дипломирани новинар. До сада
објавио двије књиге: Кратке приче - без филтера (2012), Знаш ли
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да је Михаил Каменски запалио Галац (2016). Иако најмлађи члан
Подружнице књижевника Бијељине, Љубојевић је врло присутан
на књижевној сцени. Кратке приче овог аутора на оригиналан
начин говоре о свијету подземља са свим његовим искључивостима
и контрастима. Његови актери су посрнули људи који нису у
стању да се суоче са изазовима стварности, па склониште траже
у дроги, алкохолу, проституисању. Љубојевићеве јунаке одликују:
деструкција, самоуништење, безнађе и нихилизам. Аутор директно
не говори о томе шта је у тим изгубљеним људима проузроковало
душевне кризе, кошмаре и ломове, али се наслућује да су они
посљедица недавног грађанског рата на простору бивше Босне и
Херцеговине.
Несторовић Тихомир (1949)*. Новинар и књижевник.
Објавио велики број прозних дјела. Збирке прича и репортажа:
Беле лађе Тоше Бећарине (1996), Јецај душе танкоћутне (2000),
Између двије ријеке (2002), Земља виловита (2006), Приче
завичајне (2010), Прољеће редова Јосифа (2014); романи: Миона
Брочанска (2003), Двије додоле (2004), Јана (2005), Теодор (2008),
Илинчићи (2016). Несторовић је са Перицом Глигићем 2019.
године приредио вриједан зборник радова Опчињени просвјетом.
Петнаеста генерација Учитељске школе у Бијељини (1964-1968)
који је недавно представљен у Народној библиотеци „Филип
Вишњић“ у нашем граду. У новије вријеме нико са толико топлине
и романтичарског заноса није писао о људима и обичајима
Семберије, Подриња и Мачве као Тихомир Несторовић. О свом
ужем и ширем завичају (његовим предјелима и пејзажима, људима
и њиховим обичајима, сеоским обредима, предањима и легендама)
аутор је казивао са великом дозом емотивности. Без обзира на то
да ли је ријеч о стварним, постојећим крајолицима и ликовима
(као што је случај са онима из репортажа) или је су они производ
пишчеве имагинације (као, на примјер, у причама из збирке Јецај
душе танкоћутне, или из већег броја романа), у Несторовићевим
описима присутна је оплемењујућа благост. Култивисаним, јасним
и прецизним завичајним језиком Несторвић већ неколико деценија
исписује сагу о малим људима велике, топле душе.
**Тихомир Несторовић је до прије пар година био члан Удружења књижевника
Републике Српске – Подружнице Бијељина, али је из личних разлога напустио
Удружење. Остао је и даље члан Удружења књижевника Србије.
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Ристановић Цвијетин (1937). Пензионисани професор
Педагошког факултета у Бијељини Универзитета у Источном
Сарајеву. 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) и књигу кратке прозе
Свакидашње приче (2017). У подручјима историје књижевности
и књижевне критике Ристановић је испољио несумљиву
способност увиђања умјетничких вриједности дјела и њихове
адекватне валоризације и интерпретације. Збирком Свакидашње
приче предствио се као промотер истине да сам живот исписује
најљепше, али и најпотресније приче и да је пишчев задатак да
пронађе одговарајућу форму и снажне ријечи којима ће животну
стварност преобразити у умјетничку творевину.
Станишић Млађо (1958). Поезију пише од ђачких дана
и у њој налази утјеху за све животне муке и горчине. До сада је
објавио књиге: Нешто се страшно овде збило (2003), Нада је
негде иза неба (2008), Илијаш огњиште ужареног бола (2013) Кад
нађем срећу, шта ћу са тугом (2016), Немој ме питати зашто
ти пишем (2017). Преживљене ратне невоље оставиле су трајне
трагове у душама многих који су остали без завичаја и свега онога
што су у њему имали. Један од њих је и Млађо Станишић. Упоркос
жељи да из свијести потисне ужасне ратне слике и да их у новим
животним условима закрили нечим љепшим и ведријим, то му
често не полази за руком, пошто су оне пустиле дубоко коријење.
Упечатљивост ратних слика у Млађиној поезији, по снази израза,
надмашује његову љубавну лирику у којој је знатно више оптимизма
и радости. Међутим, без обзира на тематику, све Станишићеве
збирке одликује једнобразност поетске форме. Готово све његове
пјесме испјеване су у катренским строфама са обавезном римом.
То Млађиним пјесмама даје изражену мелодичност, али, исто тако,
одаје и утисак монотоније.
Уз живе књижевне ствараоце са подручја Семберије, не
можемо да не поменемо имена тројице умрлих писаца из овог града:
Панте Секулића, Слободана Петровића и Борислава Гаврића.
Секулић Панто (1932-2006). Познати семберски новинар,
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просвјетни и културни посленик. Дуже вријеме сарађивао у
листовима и часописима за књижевност и културу. Од 1965. до
1990. године био члан уредништва а једно вријеме и главни и
одговорни уредник бијељинског листа за књижевност и културу
Бразде. У периоду 1999-2002. био је члан уредништва часописа за
књижевност, науку и културу „Српска вила“. Писао је репортаже,
хронике, монографије, књижевне огледе, есеје и приказе нових
књига. Од објављених монографија најважнија му је Поште у
Семберији (1864-1995) – Прилози монографско-хроничарске грађе
за проучавање историје развоја поште, телеграфа и телефона.
Панто Секулић је био један од поузданијх хроничара књижевних
и културних догађаја у Семберији. У том погледу највреднија је
његова књига Књижевни и културни видици Семберије (2002),
која представља хронику свих важнијих књижевних и културних
збивања од појаве Филипа Вишњића до 2002. године када је
Секулићева књига објављена.
Петровић Слободан (1932-2011). Завршио Филолошки
факултет у Београду – студијска група Југословенска књижевност
и језик. Готово цио радни вијек провео у Бијељини, радећи најдуже
у образовним установама а неко вријеме и у области културе. Био
је члан уредништва часописа за књижевност, науку и културу
„Српска вила“ од 1996. до 2011. године. Писао је поезију, прозу и
књижевну критику. Објавио књиге: Токови и меандри, приповијетке
(2000), Поема о Семберији (2001), Корзо старе Бијељине,
монографија (2002), Закасњела јутра, пјесме (2003), Закоровљена
огњишта (2008). Петровић је волио град Бијељину и као израз те
љубави настала је његова књига истриографске прозе Корзо старе
Бијељине. У њој је сабрао мноштво података о животу Бијељинаца
и Сембераца давши својим казивањима чудесну увјерљивост и
сликовитост. Мада је Петровић писао и поезију, у прози је имао
више успјеха. За причу је знао да нађе праве ријечи којима је
снажно исказивао своја виђења и схватања свијета. Приредио је
врло вриједан зборник Семберску лиру (2004) у коме је, уз избор
пјесама 38 семберских лиричара, дао основне биобиблиографске
податке и успјешне коментаре о разноврсној тематици, различитим
стилским поступцима и особеностима пјесничког израза у зборник
уврштених аутора.
Гаврић Борислав (1936-2019). По струци је био педагог и
психолог. У књижевном животу нашега града присутан је од ратне
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1994. године када је, усљед ратних дејстава морао да напусти свој
Озрен. Био је први предсједник Књижевног клуба „Јован Дучић“
члан Уредништва „Српске виле“ (2003-2019). Гаврић се огледао у
поезији и у прози. Оставио нам је добар број успјелих пјесама за
дјецу и за одрасле, али је више успјеха имао у прозним жанровима.
Романом На цаској цести и дужом приповијетком Учитељица
осликао је судбину становништва Босне и Херцеговине у вријеме
аустругарске власти, у периоду између два свјетска рата, за вријеме
Другог свјетског рата и првих деценија по завршетку тога рата.
Драму својих поробљених сународника аутор је подобро подастро
историјском збиљом о њиховој жилавој борби да се одупру укидању
људских права, ускраћивању националних обиљежја и ништењу
властитог идентитета. Свјежом, увјерљивом лексиком, вјештим
дијалозима и сувислим описима предјела и људи из свог ужег и
ширег завичаја Гаврић је подобро освјетлио бурна догађања током
двадесетога вијека на том простору.
* **
Освртом на дјела чланова Бијељинске подружнице
Удружења књижевника не претендујемо ни на какво цјеловито
представљање књижевног старалаштва у Семберији. То може
бити само дјелимичан приказ онога што је током двадесетог и на
почетку двадесет првога вијека остварено у овој области. Увјерени
сма да још толико а, можда, и више књижевних стваралаца није
укључено ни у каква удружења и савезе. За један број њих знамо
да имају и објављене књиге поезије и прозе, али да не желе да
се повинују било каквим формалним нормама, јер сматрају да
умјетничко стварање подразумијева слободу и да се чланством у
неким асоцијацијама не може надокнадити дар ако га појединац не
посједује. Неки од њих пишу искључиво „за своју душу“ и немају
ни воље ни храбрости да свијет своје интиме нуде на увид другима.
Дјела и напоре тих који формално нису учлањени у савезе
и удружења не цијенимо мање од ових о чијим књигама смо за
јубиларни, педесети број „Српске виле“ дали дјелимичне оцјене.
О објављеним и необјављеним књижевним остварењима ових
„несврстаних“, можда, неком другом пригодном приликом.
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Борислав ГАВРИЋ

ВИЈЕНАЦ ЗА ОЗРЕН
9.
ужбалице о невиној крви,
и трн опор носимо на длану
откад Озрен до Краљице* плану,
хтјели право, корак се укриви.

T

Како ћемо томе пироману
руке своје чисте да пружимо,
пријатељски да се удружимо
кад носимо болан трн на длану.
Душа горка, опор трн у длану.
Радо бисмо руку да пружимо,
неће чиста рука пироману.
Већ смо жртве разурланог свијета.
Што ломимо крила пироману,
опрости нам, Маријо Пресвета.
10.
Опрости нам, Маријо Пресвета,
што животе кушамо у боју,
цјеливали нисмо руку твоју,
ни пјесмом се чули више љета.

* Краљица - Диминантно брдо, средиште Озрена.
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По Озрену кости јунака твојих
расуте по урвинама леже,
стијене шкрипе, као вуци реже,
а Љубин крст** у маглини стоји.
Мирољуби ту су, преци наши,
крштавали часно унуке своје
и славили Бога вином у чаши.
У чизмама туђим, пуним крви,
барјактари неће далеко стићи –
са Јустином срести ће криви.
11.
Са Јустином срести ће се криви
што нам села леже у пепелу,
ту су чесме споменици селу,
мора Озрен расцјеп да преживи.
Овдје нико да најави зору –
нема кога сунце да огрије,
нити мјесец сија као прије
и не бдије нико на прозору.
На јабуци поломила гране –
оне ране, па и рода позног,
црна ала са источне стране.
Село моје, чуваћу ти име:
гдје си било, гдје си потонуло.
Ево, молим, не заборави ме!

**Љубин крст - врх планине Озрен.
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Радмила ЂОКИЋ

СТАЗЕ ТВОГ ДЈЕТИЊСТВА
едјеља је. Ићи ћеш у село.
Тамо живи жена што те роди.
Да обиђеш стазе свог дјетињства,
свака од њих у сјећање води.

N

Другари се разишли по свијету,
нема трага од прошлих времена.
Све су стазе у коров зарасле
и постале царство успомена.
Посматраћеш брда и врхунце.
Старом храсту нећеш моћи прићи.
Обићи ћеш стазе свог дјетињства,
гдје заједно нећемо отићи.

ЉУБАВ У ГРАДУ ВАЛЦЕРА
оћемо ли на кафу до Беча,
душа ми је твог погледа пуна,
да у дворцу царице Марије
дивимо се љепоти Шенбруна?

H

Крај Дунава прими ме на груди,
нек' загрљај сваку сумњу тјера
да ти слушам симфонију срца
у том граду чежње и валцера.
Док шетамо по Карловом тргу,
твоја рука грли ми рамена,
хоћу да те имам у животу,
није важно колико времена.
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Пратиће нас слике с путовања:
водичева прича једног дана
од настанка дворца Белведере,
катедрале Светога Стефана.
И љуби ме у ноћи звјезданој
док нам мјесец враголасто маше,
дијелићемо парче сахер - торте,
пити вино све из једне чаше.
Уживајмо, све ће једном проћи,
од јуче је сутрашњица преча,
хоћу да се весело сјећамо
да смо ишли на кафу до Беча.
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Здравко ЗГОЊАНИН БАЋО

Завјет Филипу
(1767-1834)
илипе наш,
Да знаш ко ти је на прагу,
Прогледао би.
Следбеници твоји дјела твога.

F

Пјесмом те буде уз струне.
Ти трајеш,
Све чујеш
И видиш.
Срем ти је раван,
Семберија родна.
Мајевица шљивама мирисана.
Тавна стамена стражари.
Вријеме тече,
Гусле трају и враћају се.
Ти се из сна будиш да нам збориш
Шта се збило, људи.
Епске пјесме млади пјевају,
Гусле златне ти спремају.
Завјет теби и Земљи,
Филипе Наш.

ОДЛАЗАК
ко мора да одеш,
најбоље да кренеш вечерас возом.
Полазак је са перона два у поноћ,

A
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сутра већ је касно.
Ни Бог не зна шта се спрема.
Иди у земљу као што је твоја,
са пуно ријека и пропланака,
љубави и цвијетних поља.
Кат стигнеш тамо, писмо пошаљи
на Црвени крст.
Крст је сигуран на овом и на оном свијету.
Храбро се држи, не очајавај,
године пролазе „луде”
Чекаћу те на перону два
кад се вратиш, ако мене буде.
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Момчило КОПРИВИЦА

АФОРИЗМИ 5
1. Оптимиста је онај који не зна право стање ствари.
2. Демократија је да свак може рећи оно што предсједник мисли.
3. Погрешан телефонски број никада није заузет.
4. Дјеца се тешко споразумијевају са очевима, зато што говоре
матерњим језиком.
5. Редовно је бријао главу не би ли му што пало на памет.
6. Ако се осјећаш као код своје куће, мораш се истуширати.
7. На вјенчању су се заклели да их нико неће раставити, на крају
им нико није ни требао.
8. Пукла им је тиква, сада грицкају сјеменке.
9. Бог ми је свједок, нека га узму за заштићеног свједока.
10. Не могу да имам жену и швалерку, кажу да сам у сукобу
интереса.
11. Не вјеруј жени када ти послије секса каже да си био сјајан. Да
си заиста био сјајан, остала би без текста.
12. Издаје ме памћење, не знам када сам посљедњи пут водио
љубав.
13. Пијетао пјева први, када се пробуде кокошке, не смије ни да
писне.
14. Да папир трпи све, најбоље говори тоалет папир.
15. Само они што ништа нису могли украсти, остали су поштени.
16. Добро је кад имаш доста, боље ако имаш више, а најбоље ако
те не ухвате.
17. Ја сам сада у моди јер се носи оно из шездесетих.
18. Како да будем ведар када се свако јутро облачим.
19. Ако је алкохолизам наследан, живио прадједа.
20. Пошто се код нас најбоље прима, свашта нам калеме.
21. Достигли смо циљ, дигли смо га у ваздух.
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Грујо ЛЕРО

ЈЕСЕЊЕ ЛИШЋЕ
атечен у овим
Мутним предјелима
У безнађе падам
Стихија ме носи

Z

Играчка постајем
Жудним таласима К`о јесење лишће
Вјетар ме разноси
Присутан својом
Одсутношћу ума
Потврђен патњом
(Над којом дуси бдију) Ja будно скривам
Тајну птичијег шума
Сновима уморним
Праскозорја зрију
Минуше вијекови
Обиља живота
Предвечерје свијетло
Црну слутњу носи
Сјетно ме напушта
Та болна љепота К`о јесење лишће
Bjeтap ме разноси
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ПЈЕСНИК
лажен
Усред н о ћ и
У обзорју снова

B

Растопљен
У жижи
Као капља кише:
Стара здања руши Све гради изнова
Бесвијест тежи
Да се дефинише
Ноћи су му
Од бола саздане
Очи препуне
Неког тамног сјаја И душа зебе
На рубу бескраја
О ноћи тужна
Дужна си му д а н е
Све нијемо спава
(Плава зора свиће) Једино он будан
Скамењеног срца
Над судбином с в иј е т а
Избезумљен грца Као да се ж и в о т
Само њега тиче
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У СУНЦУ МЈЕСЕЧИНЕ
убиш ли
Љубави
Над нама свод плави

Q

Уснули свемир
Тај немир
Дрхтави Бескрајан
И сјајан
У сунцу мјесечине
Иверје небеско
Што зари с висине
Цвјетове звјездане
Свјетиљке
Кристале
Шкољке
Што се у мору зрцале
Ћутиш ли:
Ватре у нама се пале
У загрљају неба Земља Kао жена лудо заљубљена Снива Мјесец куси
Усамљене сјенке
Наша тијела снена
Можда нас то ноћас
Посјећују дуси
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Љиљана ЛУКИЋ

ЕПИЛОГ
Николово сновиђење
ахао сам путем који ме је водио крај винограда, пуних
чокота зрелог грожђа. Било је топло, а ја жедан, али
нисам хтео да уберем ни један грозд. Није ред узети туђе и кад
неко види и кад не види. Јер Бог све зна, од њега ништа не можеш
сакрити. И Вукан и Стефан узели би онолико колико би их
заситило. Јер, погледај колики је виноград и шта је то ако узмеш
неколико гроздова!
Али ја не. Бог искушава и на тај начин кад никога нема
и нико не види. Јер није бадава дата осма Божија заповед: „Не
кради!“ Онај ко украде мало данас, сутра ће украсти више. „А ко
краде, тај и убија“, каже народна пословица. Рекао сам то Стефану
јер с њим сам некако ближи него с Вуканом, али Стефан се само
насмејао и одмахнуо руком.
- Ти си препоштен. И ја не бих украо нешто што је на цени
или важно, али убрати воћку крај пута или узети грозд, то није
никакав грех.
Није се сложио са мном иако га ја, као старијег, увек питам
за савет и најчешће послушам. А Вукана ретко кад питам: он је
некако самоуверен и сматра да је као најстарији владарев син увек
у праву.
Отац наш, Стефан Немања, васпитавао нас је да будемо
храбри, да се никада не предајемо, чак и у најтежим околностима.
Али и да будемо мудри, никада силовити и дрски јер „ум царује,
а снага кладе ваља“.
То о мудрости говорио је и наш учитељ Грк Христопулос,
који нас је учио и латински језик те истицао да су стари Латини
сажели своје знање и животно искуство у изреке и тражио од
нас, тројице Немањиних синова, да их учимо и памтимо. Вукан је

J
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више волео да иде са својим друговима у шуму и лови него да учи,
Стефан је учио понешто а ја све јер ми се чинило да је учитељ у
праву.
Прихватио сам учитељево мишљење да треба упознати
и пријатеље и непријатеље. Зато сам памтио и латинске изреке и
наше народне пословице. Био сам толико жедан знања да се, како
мишљах, никад нећу довољно напити воде са тог извора. Читао
сам све књиге које смо имали на двору у Дежеви а кад су долазили
неки монаси са Свете горе, сазнао сам да они у Хиландару имају
велику библиотеку и одушевио сам се тиме.
Иако ми је отац дао да управљам Расом и тако се припремам
за будућег владара те области, то ми је тешко пало. Док је Вукан
желео да има што више, Стефан онолико колико му припада, ја
нисам желео ништа. Понављао сам латинску изреку, научену од
учитеља Христопулоса: „In plurimum habebit, qui minimum desiderabit“1 или кад би се Вукан и Стефан посвађали и порвали, говорио
сам им: „Посљедње зло у немирним приликама је неслога.“
Да су ме макар тада слушали, не би дошло до тога да се
најстарији и средњи Немањин син заваде, да ратују један против
другога и да завађени народ поднесе толике жртве.
Тек кад сам са Свете горе, где је Немања, који се закалуђерио
добивши име Симеон, преминуо, успео сам да измирим браћу.
Али зар је требало да дође до те срамоте?! Наша јадна мајка
испуњавала им је све дечачке жеље да се не инате. И колико је
молитви изговорила у цркви Св. Петра и Павла да јој се синови не
свађају. Стефан се увек мирио први. Али Вукан, он је знао просто
да режи због своје злоће.
А касније у Хиландару сећао сам учитељевих речи:
„Колико човек зна, толико и може!“ А и наш народ каже: „Што
више знаш, више вредиш.“ Зато сам се пењао бос по врлетним
стазама Свете горе тражећи пуста места где бих могао тиховати.
Али то није било довољно. Саградио сам Карејску испосницу у
коју сам донео књиге да их могу на миру читати.
Добродошли су и преписивачи књига да што више монаха стекне
образовање.
Прочитао сам све што је било у Хиландарској библиотеци,

1

„Највише ће имати онај ко буде најмање желео“.
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али ми је Отац наш небески давао и друге задатке. Ишао сам на
дворове царева и патријарха са задатком да изборим самосталност
српске цркве а кад сам то постигао, обрадовао сам се да ћу се опет
вратити тиховању у Кареји, за коју бејах написао правила о животу
у манастиру под називом Карејски типик, као још пре Студенички
типик и касније Хиландарски типик. Али цар Ласкарис и патријарх
Манојло не дадоше ми да радим оно што волим него рекоше да
ја морам бити тај који ће обављати дужност архиепископа те
самосталне цркве.
Како сам био несрећан! Па ја сам побегао као младић са
двора свог оца да бих се посветио манастирском животу, а сад
траже од мене да то оставим и бринем световне бриге у Србији.
На каква ме Бог све искушења стављао! Те ноћи нисам
ока склопио, како се то каже. Али пред јутро ухватио ме дремеж,
подигла ми се нека магла пред очима и одједном погледам а оно
Богородица!
- Прихвати што се од тебе тражи!– рече и како дође, тако и
нестаде. Био сам у манастиру Св. Евергитиде и отрчах до братије да
чујем је ли то неко долазио, али они рекоше да још нису откључали
манастирску капију.
Прекрстих се три пута и помолих Господу и, шта сам могао
друго – прихватих.
Напуштање Свете горе и одлазак у Србију тешко су ми
пали, али знао сам да ћу се опет ту вратити. Морао сам помоћи свом
народу. Ставио сам круну на главу Стефану а он је мене крунисао
за првог српског архиепскопа. Још је било јеретика2 којима сам на
благ начин препоручивао да се врате у прадедовску веру, било је
много оних које је требало привести цркви и крстити их јер у доба
ратова није ни било времена за то.
Поставио сам епископе, формирао епископије, ишао од
насеља до насеља, од куће до куће све пешке, подучавајући и
васпитавајући у српском духу. Искорењивао сам надрилекарство
и враџбине које су биле узеле маха. Поносио сам се Студеничком
болницом и желео да оснујем још таквих.
Идући једном тако путем срео сам је. Познала ме и стала,
сва се зацрвеневши у лицу. Угледао сам јој стомак набрекао у

2

Јеретици – тада богумили
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поодмаклој трудноћи.
- Морала сам - рекла је. – Моји су ме на силу удали. А ја
сам увек само тебе волела.
- Немој да плачеш! – обрисао сам јој сузе.
- Твоји су добро урадили. – Нека буде син и са срећом!
Помиловао сам је по коси и удаљио се. Окренуо сам се и она је
још увек стајала на истом месту док су јој сузе обливале лице.
- Није свакоме суђено да оствари личну срећу – мислио
сам. – Моја срећа је била што сам се обрекао Господу.
Нисам имао времена да мислим о себи. Био сам срећан што
сам написао књигу Житије Светог Симеона јер сам знао да тако
утирем пут српској књижевности. Ми, Срби, нисмо имали својих
књига. За мном ће доћи други који ће писати: брат Стефан, па
Доментијан и Теодосије. И наставиће се то у бескрај.
Али ми Срби имамо још једну слабу страну, не волимо
да напуштамо кућни праг. Мислимо да смо довољни сами себи.
А мора се сазнати како је код других народа и оно што је добро,
пренети и код нас. Највећа је грешка учаурити се.
Зато сам путовао. На прво путовање кренуо сам из Будве.
Испратили су ме као да ме никад неће видети. А ја, где сам све
био?! Колико сам проширио углед своје земље и колике сам дарове
добио за Хиландар и остале наше манастире! Посебно Жичу коју
сам, чини се, подизао својим рукама.
Али сад сам у Трнову. Негују ме на двору бугарског цара и
Владислављевог таста. Разболео сам се кад сам се враћао са другог
путовања. Био сам добро и служио овде свету литургију, написао
писмо игуману Спиридону, али сад почела је да ме тресе нека
грозница. Слаб сам и очи ми се саме заклапају. Треба ми мир да
упутим молитве Господу.
- Откуд ти, Јелена?
- Дошла. Сазнала да си са свитом стигао у Рас. Пожелела
сам да те видим.
- И ја сам тебе. Како су ти лепе ове плаве плетенице! А
тек твоје плаве очи!
- Ти, Растко, то тако л е п о знаш да
кажеш. Волим да слушам твој глас. 'Ајде, причај било шта! Твој
глас ме милује и ја сатима код куће мислим о томе.
- Али, Јелена, бежи, видиш да се спрема
велика мећава! Замешће те у снегу!
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- Неће, Саво, морам да те испратим на последњи пут!
Збогом, Саво, и не заборави ме!
Архимандрит Сава, монах Хиландара, преминуо је у
Трнову у Бугарској 1236. године.
- Мора да је видео неког драгог – рекли су дворани,
видјевши онолику благост на његовом лицу.
- Помијешао си ме, Николо, с другом Јеленом. Нисам
ја та, али све су Јелене сличне. Све воле великом и оданом љубављу.
- А није ли љубав најзначајнија у животу?
Одломак из романа Пут у недоглед (2019)
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Аљоша ЉУБОЈЕВИЋ

НЕСРЕЋАН СЛУЧАЈ
унце се још стидљиво скривало иза обала Јамуне када
смо, нас неколико студената математике, уобичавали да
на тераси старе виле испијамо јутарњу кафу.
Наше лешкарење и сањиво протезање изненада је прекинуо
друг Џабајев, провиривши иза дрвета. Не чекајући ни трена,
саопштио нам је своју одлуку.
- Напустићу математику. То није живот. Он је ту, али га
треба дотаћи, осјетити. Постаћу умјетник, можда чак велики
сликар.
Затим је, не сачекавши да му се било ко обрати, нестао.
Сљедећи пут, када смо га срели, искрено смо жељели да
га одвратимо од такве идеје. Подсјећали смо га да је он један од
најталентованијих математичара у групи, да је то област у којој
тек треба да зас'ја, да се мане умјетности, неизвјесног живота
и прозрачних мисли. Нека смисао пронађе у чињеницама и
прецизним формулама. Џабајев нас је саслушао, чинило се с много
разумијевања и озбиљности, након чега је рекао:
- Није ред да се као умјетник облачим попут вас.
Уштогљености нема мјеста, важно је отворити пут разбарушености,
слободи и лакоћи. Морам одмах поћи да купим шешир и мантил.
Наш друг шетао је тако данима са црним шеширом на глави
и у бордо мантилу који је падао до асфалта. Током дана препјешачио
би трг и по тридесет пута, па је многе већ заинтригирала појава
кошчатог младића, пуног полета и одушевљености. Често је, када
би спазио згодну прилику, заустављао пролазнике и представљао
се као Џабајев - познати сликар!
Једном је, док смо пили кафу, бануо и сјео за сто. Помно је
слушао разговор о аритметици и успутне примједбе о кишовитом
дану, па је коначно закључио:
- Не, конверзација између умјетника и обичног свијета не
смије се догађати на оваквом нивоу. Умјетник свакој ријечи мора
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приступити дубокоумно, дајући јој шири аспект разумијевања.
Након такве изјаве, Џабајев би на наша најобичнија питања
одговарао овако.
Сретнемо га у парку, поздравимо, и примијетимо да изгледа
много смиреније. Да се чак и удебљао. А он каже:
- Гледати спољашњост, а не осјетити дамар унутрашњег
лика, о пријатељи моји, исто је као повлачити кист по платну, који
претходно нисте умочили у боју.
Наредна ствар која му је пала на памет и о којој нас је
обавијестио, била је да он, као умјетник, ипак мора посједовати
одређену дозу озбиљности, па нам на улици убудуће неће
одговарати, него само врхом кажипрста подизати руб шешира.
Тако је наступио период сретања, ћутања и нијеме размјене
погледа, а Џабајев је још чешће него раније шпартао тргом и стицао
звање великог сликара.
Било је то на Дан Универзитета, када су хол испунили
професори, студенти и гости. Џабајев је изронио ниоткуда, пришао
нашем друштву и мирно стајао, не скидајући шешир. Професорка
Факултета за филм и сценарио започела је причу о умјетности, а
завршавајући своју опширну тезу, додала је:
- Ипак, сви велики умјетници су мртви.
Прослава је завршена, Џабајев је негдје нестао, а сутрадан
смо, уз јутарњу кафу на тераси читали запањујућу вијест. Наш
друг, у бордо мантилу и црном шеширу, протекле ноћи се убио.
Нашли су га како виси, окачен о лустер изнајмљене собе.
Јадни Џабајев. Нико му није рекао да прије него што се
убије мора нешто и да наслика.
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Тихомир НЕСТОРОРВИЋ

БАЛАДA О МАРИЈИ МАЧВАНКИ
ијека Дрина племенита међа.
Дрина Зеленика племенска међа.
Између равница Мачве и Семберије које ова смарагдна
ријека дијели.
Исте су пјесме и с једне и са друге обале. Исте приповијести,
заједничка историја, судбина, обичаји, начин живота, свадбе - све
је заједничко. Недјељиво.
Посебно се то очитује у селима Амајлије, Попови,
Међаши и Балатун, са лијеве обале ријеке, те Лешнице, Прњавора,
Бадовинаца, Црнобарског Салаша, Глоговца и Црне Баре.
Становници ових села су и родбински повезани. Скоро да
нема кућа у овим семберским селима а да бака, мајка или снајка
нису Мачванке. Тако и пријеко – да жене нису Семберке.
И то је одвајкада. Дрина се прелазила, бродила се - живио
се заједнички живот. Везе нераскидиве. Бројне су.
Највеће и најчвршће су љубавне. Велике су. Нпреболне и
снажне. Момци семберски, а дјевојке мачванске. Ђиде мачванске,
а моме семберске.
Многе љубави су и пјесмом опјеване. У приповијести
удјенуте И у народне и у умјетничке. Тако и она о стаситој Марији
Мачванки и семберском пјеснику Драги Куђићу, родом из села
Попови.
Тако је настала и његова „Балада о Марији Мачванки“, која
је касније била клица за серију његових „Балада о Марији“.
Многи кажу да је све то према дјевојци Марији, великој
инспирацији и лирској јунакињи поеме Владимира Владимировича
Мајаковског, која је постала култно име. Можда? Али Марију
Мачванку са Дрине Зеленике семберски пјесник је узимао за руку,
па је малу, озеблу и уморну водио чак до Карабурме, а онда и даље.
На крају ју је увео и у саму легенду. У своју баладу. Потом
и у све своје поеме.

R
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Ко је била Марија Мачванка?
Нико, осим славног пјесника, то није знао. Тајну је однио
у гроб који је на крају брчанског гробља, тамо гдје се сахрањују
дођоши и божјаци и они које сахрањује општина.
Многи мисле да је та Марија лични Куђићев роман, његова
лирска аутобиографија и пјесничка судбина.
„Балада о Марији Мачванки“ и сада његови поштоваоци
радо говоре на књижевним манифестацијама, па тако мит о тој
мачванској дјевојци и даље траје.

БАЛАДА О МАРИЈИ МАЧВАНКИ
Она је увек долазила сама
Повео бих је за руку
Малу
Озеблу
Уморну
Изгубљену
Као Згужвана новчаница
Питала је
Је ли ти мали куда ме водиш
у кревет мила моја
у пола кревета
Говорио сам
А она се смејала
Нисам ти ја за то мали мој
Нисам ни ја али те волим
И тако даље
И тако даље
Све до Карабурме
Легнемо
А прозор остане
Да гледа у ноћ
И у нас
И кроз нас
Тамо до Дунава
Све до јутра ветровитог
У даљини
Преко реке
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У Банату.
Она је увек долазила сама
иди Марија
Иду сви
Идем и ја
Пијан сам од пролажења
Од брзине пролазности
Од вратоломице
Ено сунца
Сада те гледају други момци
Не знају за твој бол
Ни за мој бол
Погледај сунце и иди
Тамо је твоја кућа
И моја
Србија је наша свуда около
Било је лепо
Све пролази
Пуши цигарету
Ја пијем
Свако има свој изум
Изум је важан
Изум се плаћа
Ми скупо плаћамо свој изум
Ево ја дајем све
До посљедње паре
До коже
Хало конобарице
Хало Боже
Ходи да се обрачунамо
Не могу више да пијем
Нећу више
Не могу више да дишем
Нећу више
Иди и не сећај се више свог корења
Из нас ће стасати мачванска шума
У којој увек звони брадва и секира.
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Марија
Свако живи само за себе
Корен за себе
Стабло за себе
Свака грана за себе
Крошња за себе у небу
О зар је то лепо
Маријо
Јабуко румена
Звездо пламена
Бачена
У орбиту луду
Изнад наших глава
Изнад наших срца
Србијанских
Иди
И не окрећи се више
Земља се грешна
Србија
Окреће око тебе
Марија.
У предговору Куђићеве књиге поезије „Панонски анђео“
Александар Николић о Марији Мачванки каже и ово:
„По својој цјеловитости и довршености у Куђићевом
пјесништву посебно је издваја „Балада о Марији Мачванки“ за коју
сам аутор тврди да је најбоље што је изашло испод његовог пера.
Тај утисак не напушта ни нас, ни након вишекратног читања, а
то је непреварљив знак да је пјесник успио да ухвати било живота
у самом његовом средиштву, у срцу драме, и да извуче његове
трагичне тонове.”
Име пјесника Драге Куђића у посљедње вријеме све чешће
се помиње, јер је његова књижевност, док је био жив, била скоро
прећутана. Временом, као и добро вино, она добија све више на
вриједности и значају.
Има пјесника који бљесну и брзо избију у први план, али с
годинама њихово дјело изблиједи као трошна мода једног времена.
Њих у поезији називају вилиним коњицима, инсектима прелијепих
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боја и неколико пари провидних, као од свиле начињених крила,
који кратко живе, па чак у тој краткоћи времена и љубав воде у
лету, јер, ако би се бар на тренутак зауставили на неком цвијету
или листу, заувијек би нестали.
Међутим, има пјесника чија поезија с протицањем времена
све више добија на значају и постаје "пјесничко вино". Драго Куђић
припадао је овој другој врсти пјесника, упркос томе што је кратко
живио. Био је и остао јединствена и необична пјесничка фигура
која се икада појавила у Семберији.
Пјесник Куђић рођен је 1931. године у великом семберском
селу Попови, недалеко од Дрине. У том селу рођен је и најхуманији
Србин - Иво Кнежевић, кнез Иво од Семберије. Још за живота
Куђић је за себе говорио да је недефинисан и као човјек и као
пјесник. Рано се отиснуо из завичаја и напросто је оптрчао сав
свијет трагајући, како је у књижевној критици забиљежено, за
својим златним руном.
Теоретичари књижевности записали су и да је цијела
плејада наших пјесника пјевала под снажним утицајем руских
револуционарних пјесника, поименце Јесењина, посљедњег
пјесника села, те футуристе Мајаковског, пјесника модерног града
и сви су били фасцинирани поемом "Облак у панталонама".
Тако и Драго Куђић, јер је лирска јунакиња те поеме, Марија,
постала култно име његове поезије. Из Куђићевих пјесама о Марији
израња његова лирска аутобиографија и пјесничка судбина. То су,
уосталом, записали и његови савременици књижевни критичари.
Под тим снажним утиском Марије из "Облака у панталонама"
настале су и Куђићеве пјесме "Балада о Марији Мачванки", "Марија
с Бистричака", "Посљедња Марија" и друге његове литерарне
Марије.
Скоро ће Месец заћи на моме небу
И ја ћу отићи на заслужени одмор
Лећи ћу као човјек у сан дубок и леп
Из ког се не буде ни богови ни људи
Само ће звезде да светле на небу као песме
И рибе ће искрити на дну мора и океана
То ће моје срце догоревати на твоме длану
А ти ћеш плакати сама и неутешна међу песмама
То ће бити моја последња песма теби Марија
После ће ти други певати друге песме, о Марија.
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Тако је Драго Куђић пјевао о својој посљедњој Марији,
лирској јунакињи, дјевојци, коју неки веле да је у стварности није
било, али је она, ипак, била и остала култно име његових пјесама.
Пјесникови савременици у Бијељини, Брчком, Сарајеву, Тузли
и другим мјестима кажу да је он био необична и несвакидашња
личност, која је веома тешко живјела у скученим приликама и свог
личног и друштвеног живота. Изгледало је да је још од рођења био
предодређен за губитника.
Веле они који су га познавали да је Куђић био прикован
за брчанску и семберску обалу давно ишчезлог Панонског мора,
као и Прометеј за кавкаску стијену или Овидије за обале Понта.
Пјесник Куђић био је прикован и за обје, за лијеву семберску, али и
за десну мачванску, обале своје родне ријеке Дрине.
А живот тече ли тече мој Нострадамусе
Ја излазим уплашен свако вече на Саву
И гледам како живот стварно тече
Као ријека кроз шљиварске крајеве
Куђића су вољели сви који су га знали - пјесници, сликари,
сељаци, глумци, учитељи, школски другови...
Његов исписник, Куђићеве душе и свједок његових немира,
који сада заједно с њим ходи небеским путевима, књижевник
Панто Секулић (сада и он упокојен) некада је на вијест о смрти
свога пријатеља и пјесника завичајних простора, тачније 2003.
године забиљежио: - Брчко, фебруара... Мирно тече Сава. У вјечној
свјетлости панонских звјезданих простора почива у миру наш
пјесник...
А Драго Куђић био је весела пјесничка душа - поета
лирског елегичног сензибилитета. Заљубљеник и занесењак у
питоме дринске пејзаже, пјешчане спрудове и поповљанске лугове.
У његовом срцу вјечито су горјеле семберске ватре, које су га с
љубављу гријале топлином родне равнице. Куђићеве животне
стазе и тајне оваплоћења су у његовим стиховима - у пјесмама и
сонетима. Даровао их је љубитељима поетске ријечи. Најљепше су
му: "Семберске ватре", све баладе о Марији, "Лаку ти ноћ Катлин
Ладик" и "Панонски анђео".
Драго Куђић је био немирног и радозналог духа, са жељом да
студира умјетност на Међународном универзитету "Ломоносов" у
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Москви. У фебруару 1961. године илегално прелази југословенскорумунску границу. И одмах га Румуни хапсе. Осуђен је на пет
година затвора. Одробијао је три године у неком румунском логору.
По повратку у завичај озбиљно почиње да се бави књижевношћу и
новинарством. Живио је и у Зеници. Осамдесетих година прошлог
вијека с породицом доселио се у Брчко, али је, упркос томе, највише
боравио у Сарајеву.
Временом је постајао све усамљенији, посебно у брчанској
средини. Упокојио се у том граду петог фебруара 2003. године.
Поштоваоци његове поезије веле да његов дух и сада лута улицама
овога града на Сави. Засигурно пјесников дух лута и у његовој
родној равници и поред ријеке Дрине.
Трагајући за својим златним руном Куђић је заиста оптрчао
васколики свијет, а кад га није нашао онда је у осами, нарушеног
здравља, напуштен и заборављен своје хођење зауставио у Брчком.
Сахранили су га службени укопници о трошку социјалне установе
у том граду по веома хладном фебруарском времену те 2003.
године.
Због тога многи његови пријатељи пјесници и не знају гдје
му се налази хумка. Ближи се још један фебруар, набујаће још једне
прољећне воде, а пјесник немирна духа почива на крају градског
гробља у Брчком.
А његова поезија је све читанија.
Марија је истовремено и Куђићев лични роман али и драма,
и интимни немири живота и љубави – и његово бесмртно лично
казивање.
Ако и није у Мачви, у пјесниково вријеме, била дјевојка
с именом Марија, засигурно је онда у његовом животу постојала
нека друга Мачванка - са само њему знаним правим, крштеним
именом.
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Слободан ПЕТРОВИЋ

ПРЕПОЗНАВАЊЕ
три колоне гологлавих и распојасаних младића,
обучених у војничко-цивилна одијела, видно
преплашених и зачуђених, што су се споро примицали дугачким
столовима испред масивног здања општинске зграде, гдје се
налазио и Милош Језеркић из Паткова Брда, донедавно официр,
који је послије капитулације старе југословенске војске дошао у
родно село. Тешка срца, сломљених идеала, након десетодневног
лутања Славонијом дошао је послије дужег одсуства у завичај.
Сада, одазивајући се позиву окупаторских власти да се пријави ради
евиденције, невољан и тужан, скоро плачна лица и погледа, окретао
се око себе док се, споро и непримијетно, приближавао столу.
Свјетина се мотала у свим правцима, сметајући пролазницима који
су журили. Априлско сунце, иако је било пријатно и њежно, пекло
га је по глави и лицу необичном снагом. Није било још прешло
пола своје дневне путање.
У Милошевој глави врзмале су се разне мисли, па се, с
времена на вријеме, сам запиткивао зашто су их позвали. У вези
с тим копкало га је много непознаница. У себи се дубоко кајао
што је дошао, али сада је било касно: позив је потписао приликом
уручења и свако мијењање мјеста боравка било би по њега и његову
породицу кобно. Био би дезертер, а власти су за такав поступак
пријетиле смрћу. Али, није помишљао на најгоре, јер окупаторска
власт – објашњавао је себи – ипак не може дозволити да не зна
колико код кућа има бивших војника, а поготово официра војске
коју је разоружала. То му је била нека утјеха и оправдање, поготово
што није био сам тога дана.
- Биће, ваљда, добро – рекао је при поласку – Они хоће
само да нас попишу, тјешио је и себе и мајку.
- Нека те Бог чува! – говорила је испраћајући га тог јутра
и додавала, више за себе: -Кад највише грми, најмање кише пада.
Даће Бог, биће све добро.

U
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Кад се Милош упутио ка граду, мајка је за њим пљуснула
бокал воде и прошаптала: - Нека буде срећно и благословено!
Испред столова, прекривених црвеним платном са кукастим
крстом на великој бијелој кружној подлози, мували су се младићи у
утегнутим униформама и пиштољима на опасачима. Видјело се да
су то стражари који су будно мотрили на све три колоне: војнике,
подофицире и официре.
- У ред! Не гурај се! – јављао би се чувар, а у његовом ходу,
упарађеном и надменом, с корбачем у рукама којим је повремено
пуцкао по угланцаним чизмама, осјећали су се презир, препотенција
и снага. Био је нарочито строг и званичан у моментима кад би
погледом пресијецао лица људи што су стајали у реду, чекајући
да изврше наредбу њемачке власти, која је првих дана окупације,
огласима и путем звучника, обавјештавала грађанство о новим
прописима. За неизвршене наредбе или неодазивање позиву увијек
се пријетило најстрожом казном – смрћу.
И тако, једна крај друге, колоне су се полако, корак по корак,
примицале ка застртим столовима. Људи, уплашени и нервозни,
комешали су се и свађали.
- Чекај, луђаче! Не дијели се овдје награда за издају краља
и отаџбине.
Други стражар примијети да је један мало изашао из
колоне:
- Биће времена и за тебе, што си навро ко стока?
На то Милош Језеркић, мада увредљиве ријечи нису биле
њему упућене, гледајући стражару у лице, упита:
- Је ли Ви то мени кажете?
- Да, да теби, шта се правиш невјешт? – потврди стражар.
- Али, господине, ја сам официр и мене штити међународна
конвенција. Треба да поступате коректно.
- Па, шта ако си официр? – унесе му се овај у лице, па
настави иронично:
- Ја сам за тебе конвенција и друга ти није потребна!
На те ријечи Милош заћута и нешто га оштро пресијече.
Било му је тешко. Као муња прострујаше жмарци кроз тијело, а
крв му навали на очи. Ударци и лупање срца растакали су тијело.
Скоро да заплаче од срамоте. Овакво понижење није никада у
животу доживио.
Сав тај заједљиво-пријетећи дијалог водио се на два корака
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од стола за којим је сједио младић у њемачкој војничкој униформи.
С наочалима, а лице му је било уредно и избријано. Косу је дијелио
на раздељак по лијевој страни и таквим изгледом покушавао је да
имитира хитлеровске представе о одликама аријевске расе. Плаве
очи, плава коса и дискретно избачене јабучице са упадљивим
очним јамама и чеоним костима управо су одговарале описима
иберменша. Тај други плавооки младић, припадник културбунда и
фолксдојчер из сусједног села, звао се Јохан Брајтвизер. Он се, као
и многи сународници његове генерације, одмах након капитулације
вратио кући из војске и прије три дана обукао нову униформу и
ставио се у службу Нијемаца, јер је добро говорио њихов језик,
у ствари свој матерњи језик. Ту је радио на прављењу спискова и
обезбјеђењу.
Тај жамор из колона неодољиво га је одједном подсјетио
на његово служење војске у румском гарнизону прије годину дана.
Зато је сада, послије дубоко повученог дима из цигарете која је
догоријевала на пепељари, махинално, не дижући главу, рекао:
- Ко је сљедећи? Име и презиме, молим.
У том моменту, случајно, баци поглед низ колону, а онда
се у часу пренерази, без могућности да каже било шта. Послије
тренутног шока вратио се у стварност: пред собом, у реду који се
повијао, на неколико корака удаљености, препознао је драго лице
свога командира вода, капетана Милоша Језеркића, код кога је
доживио нешто што се никада неће и не може заборавити. Да, очи
га не варају. Тај човјек што сада стоји пред њим, нема двоумљења,
био је његов претпостављени старјешина двије године. И Јохану је
у његовој јединици било добро.
Брајтвизер задрхта – би му непријатно због посла који
обавља и уз тијело му пођоше непријатни трнци. Борио се против
њих неуспјешно. Лице му обухвати пламени вјетар који се прошири
по цијелом тијелу. Бијаше му истовремено и драго што га види
послије двије године и што га је препознао. Али, шта је – ту је!
Нема се куд. Одмах је одлучио да са човјеком, код кога је био у
јединици, очима успостави контакт, да му се, мимо свих прописа,
јави. Јер тај човјек, који ће ускоро стати пред њега, учинио је за
њега дјело које се никад не заборавља. Једноставно, остао му је
Јохан заувијек дужан и сада је била прилика да му за добро врати
добрим. И када су им се погледи срели, Јохан му је, као знак
препознавања климнуо главом, желећи на тај начин да га поздрави.
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Кад пред собом угледа свог бившег војника, Милоша Језеркића
спопаде страх. Тренутак узбуђења, узбурканост мисли и сјећање.
У његовој свијести, у гомилама и панорамски, крајичком спознаје
што се ледила, пролазиле су као дефилеи гомиле нових војника,
њихове ошишане главе... друга њихова кућа, тежак војнички
живот, униформисаност одјеће, стаса и поступака, свечани
стројеви, егзерцири до изнемоглости – све то наједном, као гром
из неба, сручило се Милошу на главу, пресјекло му нит сјећања,
продрло дубоко у прошлост његовог бића. И они се у једном трену,
послије сударених погледа, као облак и муња, споразумјеше. И
Милош Језеркић се присјети младог регрута, висока стаса, плавих
симпатичних очију, са мало тврђим изговором гласова на првој
прозивци:
-Јохан Брајтвизер!
-Ја сам – одговорио је.
-Занимање?
-Земљорадник, паор – одговорио је с муком.
-Јеси ли ожењен? – питао је.
-Јесам, господине капетане.
У групи војника који су Милошу додијељени, у још
неоформљеној јединици, лик овог регрута одмах му се урезао у
свијест. „Овај је сигурно Нијемац са нашим држављанством“ –
помислио је. „Ваљда с њим нећу имати проблема, а и њемачки
језик сам учио у гимназији“.
И док је тако Милошево сјећање шетало по прошлости, док
се непримијетно приближавао столу, још неколико пута су им се
срели погледи. Али, Милоша су ти погледи шибали и ледили, јер
је Брајтвизер сада у њемачкој униформи и за њега је он, ипак, само
странац и непријатељ. И зато се са отежалим ногама приближавао
човјеку који их пописује да их, према ономе што већ зна, пошаљу
негдје на рад, одакле се можда никада неће вратити. У замијењеним
улогама претпостављеног и потчињеног Милош је видио своју
предност. Пришавши столу, само је као као кроз сан чуо:
-Име и презиме, молим?
-Милош Језеркић – одговорио је.
-Који чин имате?
-Капетан – одговорио је скоро збуњено.
- Ми се однекле, капетане, познајемо – тихо је наставио
човјек иза стола званично, не дижући главе са папира да га не би
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чули други.
Милош слеже раменима. Није знао ни шта да каже. Одлучи
да оћути. Пред својим очима имао је свог бившег војника из строја
са плавим очима и отврдлим изговором гласова нашег језика. И
он тада, скоро махинално, уграбивши прилику, мало се насмијеши
и потврдно климну главом. За Брајтвизера није било никакве
дилеме: пред собом је имао претпостављеног старјешину који је
према њему, а и према осталима, био добар, пажљив. Призва у
сјећање вријеме кад је као млад војник из строја у кругу касарне с
чудом посматрао тог јутра све око себе. Униформе су му изгледале
смијешне, а још више увијачи око ногу који су га, не зна због
чега, подсјећали на дјечје трубе од огуљене коре дрвета. Са језом
по кожи сјећао се строгих и намрштених лица официра. Све то
му се окретало око главе, сударало и одбијало на плавом парчету
априлског неба. Али, свакако, најбоље је памтио Фридино писмо,
коју је оставио код куће пред скорим порођајем. И кад је очекивао
да ће убрзо постати отац и обрадовати унучетом старе родитеље,
супруга је занемогла и били су у питању: њен и бенин живот или
само њен – без бебе. Фрида је писала да је неће затећи живу, ни њу,
ни дијете ако не дође одмах. Није оклијевао. Старјешини Језеркићу
обратио се с молбом да га пусти кући.
- Регрути не иду кући док не положе заклетву краљу – рекао
је капетан. – Али пошто видим да ти је, војниче, дијете у питању,
настојаћу да добијеш одсуство. Моја наклоност је уз тебе – додао
је да га охрабри.
- Хвала, господине капетане! – обрадовао се војник
Брајтвизер.
Затим упитао:
- Кад то могу очекивати?
- Одмах ујутро, послије строја и рапорта – одговорио је
старјешина.
Доживио је психичко олакшање послије вишедневне
неизвијесности. Био је пресрећан.
- Хвала, капетане, много Вам хвала. Ово Вам нећу никада
заборавити. Заиста сте велики човјек – још једном је захвалио,
удаљавајући се на крилима.
Насмијани хоризонти отварали су су се пред њим.
- Знам шта је породица, војниче. Желим да помогнем –
рекао је на крају Брајтвизеру капетан Милош Језеркић.
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И тако је војник Јохан Брајтвизер, захваљујући своме
претпостављеном, отишао кући на ванредно седмодневно одсуство
– и то прије положене заклетве.
Пред војником коме је био старјешина двије године,
а који сада прави специјалне спискове за слање у Њемачку, у
заробљеништво, стоји некадашњи капетан Милош Језеркић као
пред својом судбином. „Шта ли ће бити?“ – размишљао је, а кроз
главу су му струјале разне мисли, сударале се. Крв је добовала по
сљепоочницама, а глава пуцала од притиска.
А онда олакшавајући шок.
- Капетане, - помислио је Братвизер на свог двогодишњег
синчића који га чупка за косу и наставио што је могао тише –
Вечерас иза девет доћи ћу по Вас да Вас изведем.
Милош је примијетио да његово име није увео у списак.
Око Милоша Језеркића све се опет почело да окреће. Значи,
није заборавио оно што сам за њега учинио – закључио је. Ваљда
ме неће преварити? – још га је гризла сумња.
Јохан Брајтвизер је одржао обећање. Кад га је увече из
ограђеног школског дворишта, које је служило као привремени
затвор под ведрим небом, уз велики лични ризик извео на крај
града гдје је могао бити безбједан, рекао је Језеркићу:
- Све сам учинио што је у мојој моћи. Остало од Вас зависи.
Чувајте се и нека Вам Бог буде на помоћи. Збогом!
Докопавши се слободе, Милош Језеркић је у току ноћи
стигао кући. Сви су били изненађени. Није имао времена ни за
какво објашњење. Истог часа опростио се од мајке и укућана и
зашао у већ олисталу шуму изнад села. За пасом је имао ратни
пиштољ и пушку о рамену.
У ваздуху се свуда осјећао дах прољећа. Пред њим су
пуцали бескрајни видици.
Јохан Брајтвизер сутрадан је, због тога што је из логора
омогућио бјекство једном официру (и име су његово знали), стајао
пред пушчаним цијевима уз затворски зид, што му је, послије
мучења током суровог исљеђивања, дјеловало као олакшање.
Све вријеме, пред очима застакљеним сузама, лебдјеле су
слике двогодишњег сина Алберта и жене Фриде, али и лик Милоша
Језеркића кога је у смрти замијенио.
Није се покајао.
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Панто Ст. СЕКУЛИЋ

МАГДАЛЕНА ЖИВАНОВИЋ – ПРВА БИЈЕЉИНСКА
ПЈЕСНИКИЊА
„Буди одвећ лепа да се свиђаш сваком,
Одвећ горда да би живела за друге...“
Јован Дучић
културној и историјској прошлости Бијељине, крајем
19.вијека, забиљежили смо појаву прве бијељинске
пјесникиње Магдалене Живановић (1874-1957), која је рођена
у Бијељини, у породици познатог трговца Јована Николића,
поријеклом из бирчанског краја.
Магдалена Живановић, рођена Николић, рано је остала
без оца, па је бригу о њој преузео њезин дјед по мајци – богати и
угледни бијељински трговац Перо Живановић. Он је много утицао
на њено патријархално формирање и васпитање. У књижевној и
публицистичког периодици Магдалена Николић више се помиње
као Мага Живановић. То је, у ствари, њен пјеснички псеудоним,
јер је све своје поетско-лирске стихове потписивала као Мага Ж.
(Живановић).
Најпотпуније животописне податке, с приказивањем
тадашњих друштвено-политичких прилика у Бијељини, о
доласку младог учитеља и пјесника Јована Дучића, о школовању
и познанству с Дучићем, као и о књижевној заоставштини прве
бијељинске пјесникиње Маге Живановић, дао је пасионирани
бијељински хроничар и пјесник Мустафа Х. Грабчановић.1 Још
потпуније податке о првој бијељинској пјесникињи и Дучићевом
боравку у Бијељини у својим радовима дала је мр Љиљана Лукић.2

U

Мустафа Х. Грабчановић, Прва бијељинска пјесникиња,“Бразде“, број 27,
Бијељина, 1981, стр. 18.
2
Мр Љиљана Лукић, Јован Дучић у Бијељини, Српска вила, бр. 13, Бијељина
2001, стр. 26-42.
1
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Јован Дучић, послије завршене Учитељске школе у
Сомбору, као млад учитељ 1893. године долази у Бијељину, у
то вријеме невелику панонску варош, гдје остаје једну школску
годину радећи као учитељ у школи. Његово дјеловање овдје било је
запажено и на културнопросвјетном пољу. Он ту и упознаје младу
дјевојку Магдалену Живановић. Дучић, „млади учитељ, заљубио
се у младу и лепу Магдалену. И родила се љубав...“3
Забиљежено је у нашим културним и књижевним аналима
да је пјесник Јован Дучић касније био познати поетски стваралац
и врсни дипломата југословенске краљевске владе. Упамћен је
и по своје три велике љубави. О томе је највјерније податке дао
један од његових биографа – Драгољуб Влатковић у својој књизи
Три љубави Јована Дучића.4 Та књига је посвећена Дучићевом
интимном животу.
Прва велика Дучићева љубав била је „млађана Мага
Живановић, кћи угледног и богатог бијељинског трговца“.
Влатковић је у тој књизи описао долазак учитеља Дучића у
Бијељину, у септембру 1893. године, када ће, нешто касније,
започети и његова „платонска љубав“ према Магдалени
Живановић. Развила се тако велика љубав, о чему свједоче бројна
Дучићева писма упућена њој. пјесникови „љубавни јади“ били су
„хамлетовске исповеди“, па је млади учитељ и даровити пјесник
младој и лијепој дјевојци Маги, у својим писмима, занесено писао
да је „једина на свету“, „срећа сведржећа“, „рај у грудима“5 и
сл.
Влатковић даље пише да Дучић Маги „није узео прстен,
али јој је дао – како сам пише – нешто што много више вреди од
комадића злата – реч!“ дао јој је „стих уместо прстена“ – тврди
Драган Савић.6
Магдалена Живановић почиње да пише и објављује
прве своје поетско-лирске стихове. Била је паметна, вриједна и

Милица Марковић, Јован Дучић у Бијељини, Српска вила, број 1, „Просвјета“,
Бијељина, 1995, стр. 122-123.
4
Драгољуб Влатковић, Три љубави Јована Дучића, Књижевне новине, Београд,
1995.
5
Исто, стр. 37.
6
Драган Савић, Стих уместо прстена, осврт поводом појаве књиге „Три љубави
Јована Дучића“, Вечерње новости (26.02.1996), Београд, 1996, стр. 13.
3
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надарена дјевојка, без много школе. У Бијељини је завршила само
два разреда трговачке школе. Живјела је у богатој и патријархалној
породици. Свакако, поетсколирске инспирације даривао јој је већ
тада познати пјесник Јован Дучић. Он је 1894. године напустио
њен родни град и преселио се у Мостар и од тада их је само
даљина раздвајала. Била је то Мага Живановић, или Николић, жена
– пјесник, најпознатија жена тога времена у овом крају. Иако је од
тог времена прошло више од једног вијека, тај догађај се памти и
приповиједа у контексту Дучићевог животног и пјесничког пута и
Магиног поетског стваралаштва.
Нема много података о томе: када је и како започело
поетско пјевање бијељинске поетесе Маге Живановић? Углавном,
зна се да је прве своје поетске стихове почела стварати и пјевати
у деветнаестој години живота и да је прве пјесме објавила у
тадашњем познатом листу за забаву, поуку и књижевност Босанска
вила (јуни 1895).
Спјевала је Мага Живановић прве своје стихове и прве
своје пјесме од којих је до данашњих дана мало сачуваних, изузев
оних које су објављене у „Босанској вили“. И не само да је
спјевала прве пјесме, она је заправо била и прва жена – пјесникиња
у Бијељини и шире; у књижевним аналима до тада, у овом крају,
епске пјесме уз гусле једино је пјевао Филип Вишњић. По томе је
Мага Живановић прво књижевно и пјесничко име Бијељине.
Међутим, иако је живјела осамдесет година, велико је
чудо да је ова наша пјесникиња, у своме родном граду, била скоро
заборављена. Стога, може се претпоставити да је пјесникиња у
протеклом времену имала сличну судбину пјесника Јована Дучића,
који је, такође, послије Другог свјетског рата, једно извјесно
вријеме, био неоправдано запостављен и „прогнан из школске
лектире“ културно-књижевног наслијеђа Босне и Херцеговине. И
само, захваљујући књижевнику Меши Селимовићу, седамдесетих
година 20. вијека, Дучићево пјесничко и књижевно дјело, добило
је своје мјесто у књижевној баштини српског народа у Босни и
Херцеговини.
Велика преписка вођена је између пјесника Јована Дучића
и пјесникиње Маге Живановић, посебно послије смрти њеног дједа
Пере Живановића, који је је у основи био против везе унуке Маге и
Јована Дучића. Није био задовољан што се његова унука заљубила
у пјесника – „у човјека из бијелог свијета“. Та веза није била
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по његовој вољи, јер је он желио другу прилику за удају његове
унуке. Међутим, Мага то никада није хтјела прихватити. Остала је
вјерна својим и Дучићевим идеалима, па је до краја живота остала
неудата. Дучићева писма, упућена Магдалени, дуго је послије њене
смрти (1956) чувао њен сестрић, адвокат Славко Црнојачки.
Мага Живановић је пјевала љубавне и родољубиве пјесме.
Своју поезију потписивала је псеудонимом – Мага Ж. (Живановић);
служила се дједовим и мајчиним породичним презименом јер је
била дједов блиски сродник, па се и данас у књижевним аналима
више истиче то њено пјесничко име.
Најпознатије су јој двије објављене пјесме: „Што тужи
срце твоје“ и „Пјесма без наслова“.7
у стиховима њених љубавних пјесама и рефлексија
преовладавају емотивни и љубавни тонови, елегичне мотивске
садржине. У томе ћемо се увјерити ако анализирамо њене стихове:
„Кад је над нама пустош
развила дивна крила;
а судба кобна и тешка
између нас се свила.
Умири срце своје
што болно уздахе крије!
На овом свијету, душо,
ништа вјечито није“! (Што тужи срце твоје)
У „Пјесми без наслова“ (објављеној у „Босанској вили“)
опет је доминантан лирски пјеснички израз:
„Ту суморно душа моја мира тражи
а у чежњи тебе чека
груди дршћу, усне шапћу, болно тијо;
кад ћеш доћи из далека?
И већ руке теби пружам, душа пламти,
па у миљу тебе чека,
ал' забрује ноћни гласи, сенка неста,
- нема тебе из далека!“
Мустафа Х. Грабчановић за живота посједовао је фотокопије Магиних
објављених пјесама у „Босанској вили“, број 19, Сарајево, 1895.

7
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Пјесме Маге Живановић посвећене су пјеснику Јовану
Дучићу. Од настанка ових стихова прошао је један вијек, а из њих
и данас, као и прије, избија нека чудна поетска енергија, лирског
сензибилитета, љубав и чежња за Дучићем, који је на својим,
пјесничким и дипломатским блиставим путевима, отишао далеко
– у свијет људске среће и поетског стваралаштва.
Та поезија Маге Живановић настала је на крају 19. вијека и
била је за то вријеме модерна и пуна лирског озрачја. Тај лирски и
поетски израз ни данас нас не оставља равнодушним.
Свакако, у њеном стваралачком немиру родила се права
поезија – поезија прве српске поетесе са ових српских духовних
простора. Њен поетско-лирски израз има изузетан значај за
нашу културну и књижевну традицију. Очито, пјесникиња Мага
Живановић била је неправедно запостављена. Зато би требало, а
то би било и значајно за културно-књижевно наслијеђе, истражити
и шире научно освијетлити њену књижевну заоставштину како
бисмо могли објективније утврдити и литерарну вриједност њених
пјесама.
(2001)
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Млађо СТАНИШИЋ

ДЕВЕДЕСЕТ ДРУГА
ве године прољећа нема –
зима још траје, у срцу хладно.
Уплашено, негдје скривено дријема,
Осјећа неко вријеме гадно.

O

Умјесто плавих јоргована
И првих ласта однекуд с југа –
Барут смрди са голих грана,
Ливаде прекрила оловна туга.
Трепери немир, дрхти у зраку,
Сунце се иза облака скрило.
Земља се цијела нађе у мраку –
Нешто се страшно овдје збило.

ОРАЧИ НЕБА
рваве бразде легле по небу,
Плугови ужаса земљу ору.
Прљаве руке овдје перу,
Кап смо воде у црном мору.

K

Сотона јаше облаке бијесне,
Тама разума сунце скрива.
Боже, погледај са висине,
Шта се овдје доље збива!
Грабљиве птице из далека
Кљуцају сјеме са свих страна.
Тјера их глад и сила нека,
Похлепа јаше разуздана.
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Мрачних сила синова ситих
Све више има сваким даном.
Тужна ће ова земља бити
Јер рађа сјеме отровано.
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JUBILEJI

Јелина ЂУРКОВИЋ

УЗ ЈУБИЛЕЈ СРПСКЕ ВИЛЕ
а трајање и живот једног часописа, чини се, важна је
добра профилисаност, актуелност и редовност. Такво
виђење намеће се ако се има у виду и часопис Српска вила, коју
штампа, ево већ 24 године, Општински/Градски одбор СПКД
„Просвјета“ у Бијељини.
Највидљивија и лако провјерљива чињеница јесте редовност
излажења Српске виле (у даљем тексту Вила). За све вријеме
трајања Вила ниједном није имала прекид у излажењу, напротив:
двије године је излазила квартално, а најдуже полугодишње: у
априлу и октобру. Тако је и данас. Материјалне прилике, нажалост,
биле су одлучујуће да се часопис сведе на полугодишње излажење.
Упркос томе, чланови редакције су се борили и изборили да
часопис стигне до својих читалаца у одређеном термину. Томе је
посигурно допринио и персонални састав редакције који се није
често мијењао, почев од главних уредника, а њих је, са садашњим,
свега пет било, који су регрутовани из састава редакције и у њој
остајали и послије истека мандата. Занимљиво је да су од почетка
до данас у редакцији часописа др Цвијетин Ристановић – од првог
броја 1995. – мр Љиљана Лукић и Душанка Новаковић (Новаковић
с прекидом од 8. до 27. броја) – од другог броја 1996. године. Др
Ристановић је, затим, и најдуже био главни и одговорни уредник
– уредио је 26 бројева часописа, а и сада је уважени и слушани
члан редакције. Не би било претенциозно рећи да је управо ово
уређивачко језгро одржало часопис у животу, сваки члан у свом
домену: Д. Новаковић, као чланица а затим и предсједница ОО/
ГО СПКД „Просвјета“ вјештом сарадњом и упорним настојањем
да Вила иде – изналазила је новчана средства, а онда заједно са
осталима одрађивала и свој дио уређивачког посла; др Ристановић
и мр Љ Лукић, опет, својим поузданим естетским мјерилима,
усмјеравали су рад часописа у најбољем смјеру.
Редовност излажења Виле омогућена је добром

Z
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профилисаношћу часописа од самог почетка, а она је зависила
од знања и умијења њених уредника и сарадника као и актуелних
друштвенополитичких и културних прилика као замајца покретања
часописа. Те прилике су, како стоји већ у првом броју Виле, биле
опредјељујуће да се Вила роди. Уредништво часописа експлицитно
каже:
„Часопис Српска Вила настао је усљед недостатка, боље
речено, губитка низа часописа и ревија који су излазили у бившој
Босни и Херцеговини, а у којима су сарађивали бројни српски
књижевници и научни радници. Неки од њих били су и главни
уредници или чланови редакцијског колегија“1
Намјера је прве редакције часописа била да попуни
„упражњено мјесто у нашој књижевности, науци и култури
уопште“, како је и наведено у прологу, па је Вила и профилисана
као „Часопис за књижевност, умјетност и науку“ већ од свог првог
броја, новембра 1995. године. То је још увијек ратно вријеме у
БиХ, што је, вјероватно, утицало и на одређивање имена часописа.
Наиме, иницијативни одбор за оснивање имао је у плану да се
часопис метафорички назове Свитања, али је кум Виле, професор
народне књижевности др Љубомир Зуковић, тадашњи члан Владе
Републике Српске, предложио име Српска вила, вјероватно
имајући у виду ратно, јуначко вријеме у коме има мјеста за
кликтање помоћнице виле из наше дубоке старине. Тако је име
часописа сугерисало и опредијелило садржину у два нивоа: Вила
има да буде израз савременог, српског, друштвеног тренутка, а, у
исто вријеме, да, по угледу на „Босанску вилу“2, буде и промотер и
чувар традиције и традиционалних вриједности српског друштва и
његове културе у најширем смислу.
Други велики мотив за покретање Виле био је дубоко
патриотски у односу на тренутак настајања. То је, како стоји у
Ријечи уредништва, био и отпор рушитељској снази која би „да
нас одбије на споредни колосијек цивилизације“.
Трећи, и не мање значајан мотив, свакако је покретање
културне манифестације Вишњићеви дани 1994. године, на којој су
од самог почетка изглагани респектабилни научни и умјетнички
Српска вила, Бијељина, 1995, I, 5.
„Босанска вила“, угледни српски часопис у другој половини деветнаестог вијека
који је најдуже уређивао Никола Кашиковић у Сарајеву
1
2
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радови који су изискивали погодну форму публиковања. Вила је
била природно мјесто за то.
Треба имати на уму да је вријеме настанка Виле још
увијек ратно вријеме и да је она драгоцјено свједочанство да
смо и у ратном времену имали респектабилне људске ресурсе из
области науке, културе и умјетности који су били способни да се
одазову тренутку, да га правилно схвате и нађу адекватне одговоре
корисне народу и његовој егзистенцији. Види се то по угледним
сарадницима Виле од самих почетака.
Прва редакција, на чијем је челу био проф. др Сава Ћеклић3,
профилисала је Вилу тако да се на њеним страницама отвара
простор за огледе и студије, прозу и поезију, свједочанства, виђења,
освјетљења, путеве православља, приказе нових књига, активности
СПКД „Просвјета“, што је, за дуги низ година био формативни
костур часописа, а флексибилност у профилисању показана је
увођењем и повремених рубрика као што су истраживања, у
свјетлу науке, перспективе, баштина. Мање-више, ово је профил
који је Вила његовала дуги низ година, без обзира на персоналне
промјене у редакцији, када су на позицији главног и одговорног
уредника били и Љубомир Филиповић, Мирко Бабић и Цвијетин
Ристановић и Јелина Ђурковић сада.
Пратећи динамику кретања у друштву, актуелна редакција је
уочила да се, с развојем високог образовања и реформе образовног
система у Српској, развила и научна и издавачка дјелатност на
универзитетима. То је условило и формирање научних часописа,
којима Вила више није могла парирати својим научним сегментом
због строгих (и скупих) научних стандарда. Не без задовољства што
с науком тако стоје ствари, редакција је могла да изврши измјену у
профилирању часописа, именујући га часописом за књижевност

3
Прву редакцију Српске виле чинили су: др Сава Ћеклић главни и одговорни
уредник, Љубомир Филиповић уредник, и чланови редакције: др Цвијетин
Ристановић и Дарко Милошевић.
Већ у другом броју часописа редакција је бројнија. Осим главног и одговорног
уредника др Саве Ћеклића, ка уредник назначен је Љубомир Филиповић, а нови
чланови редакције су: мр Љиљана Лукић, Милица Марковић-Елез, Душанка
Новаковић, Слободан Петровић, Славица Станчић.
Број чланова и дужина њиховог бивања у редкцији часописа мијењао се с времена
на вријеме, да би се свео на свега пет чланова редакције од 2014. године, како је
и данас.
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и културу (48.број), дајући више простора темама из културе у
најширем смислу значења, што, у крајњем, није искључивало ни
строге научне текстове, без претензија да они донесу неопходне
бодове за сци листе својим ауторима. У блоку Књижевност
систематизоване су рубрике: поезија и преведена поезија, проза
и преведена проза, огледи, есеји, осврти, прикази, афоризми. У
блоку Култура систематизоване су рубрике: бесједе, јубилеји
(књижевност, култура, наука), баштина, из активности културних
друштава и удружења („Просвјета“, књижевна удружења, центри
културе), хроника културних дешавања у Бијељини, аутори Српске
виле. Повремено, штампа се библиографија објављених радова у
часопису.
Већ од првих бројева, часопис има сараднике које
би пожељела свака ревија ове врсте. На првом мјесту су то
афирмисани научници и умјетници са цијелог српског културног
простора: Љубомир Тадић, Ристо Тубић, Драган Недељковић,
Миодраг Матицки, Никола Кољевић, Војислав Максимовић,
Љубомир Зуковић, Василије Крестић, Никша Стипчевић, Рајко
Кузмановић, Добрица Ћосић, Матија Бећковић, Добрица Ерић,
Љубомир Симовић, Слободан Ракитић, Љубивоје Ршумовић, Рајко
Петров Ного – и то само у првим бројевима часописа. Урађене
библиографије радова свједоче да се број сарадника са цијелог
српског култрурног простора – и дијаспоре – већ приближио
хиљадитом броју. Од домаћих, семберијских умјетничких снага ту
су Љиљана Лукић, Тихомир Несторовић, Јелина Ђурковић, Грујо
Леро, Слободан Јовић, Слободан Петровић, Дарко Милошевић,
Боро Гаврић, Аљоша Љубојевић, Радмила Ђокић, Здравко
Згоњанин и десетина стваралаца окупљених у Књижевном клубу
„Јован Дучић“, чији су се радови повремено штампали у Вили.
Стасавањем научних институција у Бијељини, град је
добио и неопходан научни кадар, а Вила је у раном послијератном
периоду била добро мјесто за објављивање њихових радова.
Готово цијели колектив Учитељског/Педагошког факултета,
професори и асистенти, огледао се на страницама нашег часописа
све док се нису појавили научни часописи на универзитетима у
Српској. Цвијетин Ристановић Бранко Савић, Сава Ћеклић, Јелина
Ђурковић, Десанка Тракиловић, Слободан Станојловић, Драгана
Живановић, Нина Милановић, Милена Ивановић, Сузана Лаловић,
Татјана Думитрашковић, Оливера Петровић (списак, свакако, није
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потпун), обогатили су Вилу својим научним и стручним радовима,
као и Тања Лазић и Мирко Бабић (Музеј Семберије) из своје
стручне и научне области.
Добри обичај да призива и окупља сараднике са свих
страна, Вила његује и дан-данас, па се чини да је више позната и
читана изван граница Српске него у самој Бијељини, на примјер.
Према објављеним текстовима, јасно се уочава намјера да
Вила освјетљава и актуелне догађаје важне за разумијевање „стања
нације“ сада и овдје а тако и оне културне и духовне вертикале
које чине стабилну садашњицу. У првом кругу, примјера ради, у
текстовима Љубомира Тадића расвијетљена је погубна идеологија
Фрање Туђмана у књизи „Беспућа повијесне збиљности“4, а у
„Pax americani“5 политика новог свјетског поретка и америчког
начина освајања свијета, с примарним тумачењем Дејтонског
мировног споразума којим је заустављен грађански рат у Босни и
Херцеговини. Филозоф Ристо Тубић је, опет, говорећи о сто година
филозофије у Срба, разјашњавао и Европу данас и помјерање
њеног традиционалног система вриједности ка капиталу као
„златном телету“ савременог европског живота и мисли. Сличан
примјери тумачења актуелних друштвених питања наћи ће се
готово континуирано на страницама часописа.
У другом правцу, у његовању културне баштине и
вриједности које чине темеље српске самосвијести, освјетљавани
су ликови Његоша, Вука, Стефана Првовенчаног и династије
Немањића, Филипа Вишњића, народне књижевности, представника
модерне српске књижевности, православних и светосавских
мислилаца – и то на два начина: један се тиче обиљежавања значајних
годишњица из књижевне и културне традиције (Вишњићеви дани,
Дан ћирилице, Видовдан, годишњице писаца, и сл.) пригодним
бесједама свечарског или научног типа, а други се тиче научног
приступа освјетљавању наше историје књижевности, умјетности и
науке – једном ријечју: културе у најширем смислу ријечи, имајући
у виду цјелокупни српски културни простор. Из оног бесједничког
приступа рођен је ове године (2019) Зборник бесједа ВИШЊИЋУ
У ЧАСТ, са двадесет и пет вриједних текстова бесједника из реда
научника, пјесника, културних посленика. Уредништво Виле се
4
5

Тадић: „Беспућа једне идеологије“ 1995, 1, 35-52.
Pax americana, 1996, 2,
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нада да ће у догледно вријеме свјетлост дана угледати и зборници
бесједа са видовданских и светосавских свечаности које је Вила
до сада објавила и које ће и убудуће објављивати. Имајући у виду
и вриједност научних текстова, није неумјесно размишљати и
о засебно штампаном зборнику тих радова у некој догледној
будућности, о тријажи поетских и прозних достигнућа на њеним
страницама, такође. Вила већ сада пружа довољно грађе за неке
синтетичке анализе и домете њених остварења.
Чини се незаобилазним указати на још неколико аспеката
дјеловања овог часописа. Један се тиче везаности за локални
простор, дакле семберијски, а други за излазак Виле изван
националних граница (ма шта то значило у данашњем поимању
нације и географије).
Српска вила је препознатљива по Хроници културних
догађаја у Бијељини, што је својеврсни архив и свједочанство о
културном животу града, а што ће свакако бити примарни извор
будућим хроничарима културног развоја и раста самог града.
Тој сврси послужиће и рубрика Аутори Српске виле, са кратким
биографијама, али и периодичне библиографије које Вила с
времена на вријеме објављује, као помоћ њеним ауторима.
Култура, историја, традиција, књижевност Семберије
нашла је своје мјесто на страницама Виле из пера домаћих
стваралаца. Ту ваља указати на вриједне радове из ахривске,
историјске, библиотечке и просвјетарске дјелатности на овом тлу
аутора Тање Лазић, Мирка Бабића, Љиљане Лукић и Душанке
Новаковић. Домаће писце, што оне из даље прошлости, што оне
који стварају данас и овдје, освјетљавају континуирано овдашњи
униврзитетски професори и умјетници вични критичком перу.
И друго: редакција часописа одавно је оријентисана на
сарадњу са ауторима изван граница Босне и Херцеговине и Србије,
што је видљиво у рубрикама преведена поезија и преведана проза.
Само овлашни преглед показаће да се на страницама часописа
налазе пјесници и прозаисти из Словеније, Македоније, Бугарске,
Русије, Пољске, Њемачке, Индије, Велике Британије. Међународну
сарадњу овог типа омогућили су нам наши дугогодишњи сарадници
и преводиоци: Олга Лалић Кровицка, Душан Стојковић, Стеван
Тонтић, Давид Кецман Дако, Вера Хорват, Мила Гавриловић,
Данијела Трајковић, сарадници из Македоније, и др. Такође,
сарађује са српским часописима сличног профила, какви су Луча
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из Суботице, Домети из Сомбора, Вертикале из Београда, Багдала
из Крушевца и Корени из Куманова.
Дијаспора је наша будућа велика тема. Вила се не радује што
нам се народ сели и расељава диљем свијета, али осјећа дужност и
обавезу да прати свој расељени народ ма гдје био. У том је смислу
већ успостављена сарадња са Драганом Тепавчевићем и Лазаром
Ковачићем, врсним приповједачима из Аустралије („Бризбиње“ и
Перт), Иваном Гаћином из Хрватске, Олгом Лалић Кровицком из
Пољске, бечком „Просвјетом“, и др. На тај начин Вила показује,
пратећи савремене токове живота, своју виталност, динамичност и
актуелност.
Намјера нам је, такође, да наш часопис, почев од 50тог броја, представи савремене ствараоце Републике Српске,
чланове Удружења књижевника РС, по подружницама. У овом
броју представљамо чланове Бијељинске подружнице, у наредном
Требињске, затим ће услиједити Сарајевско-романијска, а
заокружићемо Бањолучком, најбројнијом.
Ништа мање важно од свега већ реченога, јесте и чињеница
да је од свога почетка Вила штампана ћирилицом и тако ће бити и
убудуће.
Садашња редакција Виле подмлађује свој уређивачки кадар
и чиниће то континуирано и убудуће, свјесна своје одговорности за
будућност часописа. Не губећи из вида заслуге ранијих редакција
Виле, ова садашња дијели с њима радост јубилеја и нада се да ће
одржати достигнути квалитет часописа, стално радећи на његовој
доброј профилисаности, актуелности и редовности.

213

214

POVODI

Љубомир ЋОРИЛИЋ

ДОБРИЦА ЕРИЋ,
ДУКАТ НА НЕБУ СРБИЈЕ
(1936 – 2019)
Ерић је пјесник који
неухватљивим законима поетске алхемије
кује злато своје душе
(С. Вујковић)
исао је песме које осећају, виде, чују: озрачују живот
својим стиховима. Родиле су га влати пшенице.
Да нису, он би родио њих да се плоде и рађају његовим песмама.
Душан Радовић би рекао: Био је најбољи сарадник
Сунца. Волео је и зато певао (...). За њега је песма бољи, лепши,
амбициознији облик мишљења. Ерићева песма је радост језика,
откривање његових још недосегнутих могућности.
А Добрица је, због тога што критика није увек препознавала
његову радост језика и амбициознији облик мишљења, записао:
„Да би прогласили моју привидну смрт, мораће прво
да признају мој стварни живот, а ја само то и чекам, па да се
поново родим и да запевам пуним грлом под јабукама ожареним
сунчаницом, мразом и месечином, и оплаканим кишом из облака...“
(Смирај, лирска проза, Чардак између четири јабуке, 1980).
А наредне године (1981) записаће о себи реч која ће неке
критичаре завести да иду једностраним путем тумачења Ерићевог
песничког дела:
„Све своје песме 'преписао' сам од Природе. Она је мој
најдражи песник и моја највећа љубав. Без ње не могу ни да
мислим ни да говорим, и само њој се увек враћам.“ (Песник о себи,
изабране песме, Косач пева под крошњама).
Ова два цитата су прилог овој тези о једном од
најдаровитијих песника које смо у нашем песништву икад имали,
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јер, био је један од најстраственијих заљубљеника песме: песник,
укратко, сав то, и само то, и ништа друго – како је утврдио
Драгиша Витошевић две деценије после Ерићеве књижевне појаве.
Први цитат песниковог записа указује на Ерићево мукотрпно
доказивање пред слабим виделом извесних критичара, који су, без
моћи да сагледају његово обимно и вредно песничко дело, упорно
га приказивали само као песника природе, занемарујући факат
да се развио и у песника недомашних висина поезије љубави
и родољубља, па и фантастике која је, такође, важан елеменат
његовог песништва. Промишљајући површно његов поетички
дискурс, делимично оправдање су нашли у Ерићевој поезији и
личном акценту који је ставио на значај Природе у свом певању,
али је евидентно да нису разумели зашто је то учинио. Хтео је само
да укаже на темељ свог песништва, из којег су израсла разграната
стабла невиђеног српског песничког блага. Због те околности, овом
погледу на Ерићево песничко дело јесте потребан и други цитат.
Јер:
Ерићев стварни песнички живот и домети у песништву не
могу се сводити само на то битно својство певања. Није оно једино
које овог песника узноси у највише сфере песништва. Гружанска
и српска рустика само су један од више примењених елемената у
поступку складања речитих, садржајно и емоционално снажних
песама посвећених природи, човеку села, српском народу, отаџбини
Србији, Православљу, Светосављу и љубави. Његов песнички дар
за избор тема и мотива и обликовни поступак благородан је и у
квантитативном и у квалитативном смислу. Послужимо се још
речима Ерићевог откриваоца и најприврженијег приказивача,
Драгише Витошевића, који, у прилог Ерићевом мајсторству,
мноштвености инспирације и надахнућа, пише и ово:
Неисцрпне песничке маште, Добрица Ерић тамо где
би неко видео предмет за једну или две песме – одмах уочава и
осмишљава целу занимљиву и вредну књигу (...). Из једне теме, као
из гладне, добро обрађене њиве, он је кадар да побере и пожње
неслућено много, све ваљда што се може.
Био је један од највећих које српска књижевност има
у златном двадесетом и на почетку двадесет првог века. Са
поновљеним издањима, изборима, и антологијама које је сачинио,
објављено је преко стотину његових књига поезије за децу и
одрасле, сонетних венаца, лирских записа, здравица, прича, дела
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за позориште, романа... Како га је даривао, тако га је и одржао
недремљиви Бог поезије, са којим је увек био у дослуху. Није
сасвим спознао, али је осећао Свету Тајну писања, подједнако као
дамаре Природе, села, српског народа, Србије и времена у коме је
живео.
О Добрици Ерићу, неспорном благу поезије и српске нације,
није могуће писати као о другим песницима. Имао је харизму Змаја
и Десанке: другачију од њихове, али исто тако значајну за српски
род. Као Змај, и он је песник „за сва времена“, али са свицима
у очима и песмом на уснама која саму себе изговара. О том
самородном богомданом песнику, ипак, није превише написано, а
што јесте, написано је и казано у одушевљењу изворном лепотом
стиха саображеног божанственој форми песничке уметности, и
судбинским круговима патриотског певања о Србима и Србији.
Нико од савремених песника није га надмашио у
популарности и блискости са својим народом. Ерић је у свом
времену најпотпуније одржавао у народу представу о поети као
жртвеном посвећенику поезији магичном одбраном њене загонетне
привлачности. Успевао је то књигама и посвећеничким казивањем
песама по школама, на трговима, у библиотекама, домовима
културе, позориштима, на саборовањима уметника, народним
светковинама, у програмима радија, телевизије... У градовима,
српским варошима, селима. Из њега су проговорили искон поезије,
биће српског народа, српског језика и ћирилице. Биће уметности,
уопште.
Имао је немерљиву раскош дара за творачки чин писања
и казивања поезије, при чему је зналачки користио неисцрпну
енергију српског језика која се прелива преко вештине складања
стихова у велику оду бесмртности човека, у радосну, мада, почесто,
и у сетну, дисовски очајну песму.
Изронио je из бића српског народа, српског језика и бића
српске поезије: Јефимија, Вишњић, Десанка, Црњански! – учећи се
на бисерним примерима народне лирске, епске и уметничке песме,
уводећи своју поезију у ризницу Вуковог језика и благодарне српске
књижевности, не мислећи, као неки академици и оспоритељи, да
је Вук обеснажио дијалекталне српске говоре и одузео српском
језику грађанску отменост. Напротив. Сјединио је поезијом бајку
о Природи и животу, увео у песму поетичку расправу о стварној
стварности, па извео песму на брисани простор времена да својим
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радосним и сетно затамњеним гласом нађе своје место. И нашла је.
Једноставније и боље је од свих савремених српских
песника изразио славу рађања и опстајања у свету. Његова
љубав према животу и отаџбини огледа се у искрено исказаном
осећању припадности свом роду и Богу, у Великој Тајни открића
да постојимо, да тој Тајни дугујемо захвалност и љубав. Имао
је своје дане и недеље, године и векове, своје цветне празнике и
свечаности, радосне људске плиме и тужне осеке, окренут изворно
чистим строфама и песмама зачињеним лепотом сна и чаролије,
поствареним битком живота, збиљом времена немилосне историје
и савремености. Његове песме се одликују пенушавом речитошћу,
маштовитим играријама и метафизичном кићеношћу, јер, имао
је изузетно осећање за магију стиха и поетског језика, избрушен
осећај за поетске облике.
Добрица је писао као што је дисао, и та му је природност
донела врлине које би, по усудном налогу, требало да одликују
сваког песника.
И Добрица је, као Десанка – синоним поезије. Био је то
песмом, стасом и гласом. Који су читали његове песме – тражили
су их још, као жедан воде. Који су га сретали, памтили су његове
засањане очи, питомо лице, меке коврџе. Који су га слушали како
говори – ишли су, као заведени, за њим. Попут Овидија, који је
говорио да све што пише испада стих, и у Добрице Ерића све се
претвара(ло) у песму, и више још: у песничку слику, нарочито у
метафору (Д. Витошевић).
Зрачио је несвакидашњом духовном благошћу, унутрашњим
сјајем душе. Некима се то није допадало, мислећи да се придворује,
а он је само следио унутрашњи налог поезије. Није Богдан А.
Поповић безразложно написао да књига Добрице Ерића омогућује
да уживамо у слављу поезије која је модерна и традиционална,
наша и општа, емоционална и духовна, да се радујемо песнику који
је, ту нема сумње, пуном мером, даровит, или, Предраг Протић
– да постоје песници који се цене, и песници који се воле. Поезија
Добрице Ерића се воли, а да се притом високо цени.
Изузетну даровитост најавио је већ првом песмом Сељаци,
објављеном у листу „Задругар“, 1959. године (Леђа им храстова
увек повијена/ под тешким врећама жита и брига...). Ушла је у наше
и стране антологије, увела песника у гонетање Тајне Писања. Прву
књигу (Свет у сунцокрету), у издању Матице српске, објављује
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1959, да би, потом, књигословље рађало као трешња ђурђевка и
јабуке у његовој Гружи. Југословенски и српски издавачи су се
„отимали“ да издају Ерићеве књиге. Ушао је у антологије, читанке,
обавезну школску лектиру.
Превођен на десетак језика, награђен многобројним
књижевним наградама. Прва књига Свет у сунцокрету једна је
од најбољих првих књига која се појавила у српском песништву.
Осим што је раскошно најавила дар и Ерићеву антејску везаност
за земљу, читаоци и критичари су добили на длану тематскомотивске кругове којима Ерић придаје значај и озбиљне доказе
о версистичком мајсторству складања стихова и строфа којим је
овладао. Подастро је пред њих један заборављени и запостављени
извор надахнућа – српско село. Запљуснути су песничким украсима,
метафорама и римама каквих дотад није било. Поредили су га већ
с почетка са великим песницима, глорификујући мање сличност,
више његову раскош дара. Тад неспорни песнички ауторитет,
Божидар Тимотијевић, записао је 1959. да је он „Јесењин са реке
Груже”.
Метафорски пљусак биће настављен и другим књигама на
које појединачно увек ставља посебне акценте, као што је, нпр. у
другој (Виноградар), посебно акцентовао љубавни и еротски набој
(Песма о једној гружанској купачици), наговештен у првој књизи,
песмама Дођи у луг сунцокрета, Сеоске купачице, Мој бик Лабуд.
Песник Слободан Марковић Маркони, у одушевљењу
Ерићевом појавом, бележи у „Борби“ 1965: Расан, речит, богат
као пуни амбари набрекли од злата добре летине. Заљубљен у
поезију, залуђен поезијом, пијан од стихова, необуздан од среће
што је такав. Реч му је свечана: и благости и отмености и
наивности и достојанства, и елементарности и углађености у
њој има. Метафору као да с јабуке скида, па је кити, па се лечи
њоме.
Књиге од Света сунцокрета (Виноградар – 1965; Стари
сељачки календар – 1966; Дуга над црквом стога – 1967;
Стражар на сунцу – 1970; Сербиа, које има – 1971; Буклија –
1971) до Песме о Ратару (са великим Р, 1976) остају у свежем даху
световних, духовних, фолклорних и историјских тема и мотива, са
однегованим версистичким мајсторством којим влада Ерић.
У књизи Песма о Ратару критика запажа знатне развојне
промене, зрелост која ће, следствено, рађати нове форме песама
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и теме са изразито наглашеним мотивима љубави, родољубља,
историјске угрожености српског народа и отаџбине. Најсажетије
то описује критичар Милосав Мирковић:
„Песма о Ратару“ је књига ратарске збиље и песничке
ватре која се није олако исцрпљивала и лако разгоревала: језик је
у овој Ерићевој књизи аутентичан, способан да произведе баладу
и романсу, да заобиђе пукотине наратора, превазиђе мисаону
фолклорну митологију и да се вознесе до естетике плодиоца земље
какав је умео бити Растко Петровић.
Ерић непрерстано показује знаке песничког усавршавања и
развоја.
О Ерићевом песничком развоју, поводом књиге Песма о
Ратару, „Нолитов“ рецензент Драгиша Витошевић пише:
У седам кругова (...), кроз најважније годишње послове,
песник износи на видело многа ратарева преживљавања, од снова
и сновиђења, преко страховања, разочарења и усхита. То је (...)
цео роман о ратару, животопис у којем се смењују идила, химна и
драма... Овде је (песник) изразито једноставан и смирен: као да је
отпало цвеће и лишће и остали само плодови, само зрневље.
Такво је певање и у књизи Рождество Ратарево (1989),
којом се Ерић колажно бави феноменологијом ратарског живота
у природном луку од рођења до смрти (Р. П. Ного).
Међу највредније Ерићеве песме спадају љубавне и еротске,
објављене у различитим књигама, од књиге Свет у сунцокрету
(1959) до књига Срицање жене (1980), Ружа ветрова (2000) и
других. Оне буде у човеку запретану ватру тела. Еротски нагон
претварају у суптилну љубав која оплемењује човека, хуманизује
„рождество и смрт“ (Љубав ратара и његове жене у ноћи после
вршаја). Витошевић је 1965. описао настанак таквих Ерићевић
песама:
Има се утисак да су неке Ерићеве песме настајале у врелом
јулу, толико у њима све букти, кључа, риче.
Или, двадесет година после ступања на књижевну сцену:
Ерић је и проповедник једне у нас сасвим особене и доста
изузетне е р о т и ч к е п о б у н е. Све оно што је тако дуго
спутавано, скривано, прећуткивано, све „старинске“ бране као
да су у његовим песмама одједном попуцале: појединац се најзад
усудио и проговорио (еротски, прим. а.).
Непрестано ширећи тематске кругове, живот „вечних
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кратковечника“, Гружана и Срба, има у Ерићу све вернијег и
књижевно спремнијег песника-приказивача. Уз мноштво химни
Природи и баладичних песама, српска поезија добија и једну
од најлепших поема о Србији (Сербиа које има, 1971). Ма чега
да се Ерићев стих дотакне, све то обасјава његов живи дух (С.
Вујковић).
Издашна је Ерићева разноврсност тематско-мотивских
садржаја и мајсторство у складању строфичких рима, нарочито
показаног у „јединственом подвигу од – четири сонетна венца“
(Три сонетна венца, 1980; Венац сонетних венаца, 2002), који
спадају међу најуспешније реализоване сонетне форме у српској
поезији (Хиљаду и друга ноћ, или, Арија од које умиру славуји;
Сузе благе песникородице Радмиле; Кућа за мога брата; Круна од
касног цвећа). Успео је да и у сонетном венцу буде нов, иако је
сонет најзахтевнија песничка врста, пошто осим надахнућа тражи
изузетно познавање песничких облика. Самоуки академик поезије
уронио је у Тајну Писања као мало који други српски песник
Свежину његове поезије не одржава само ширење тематскомотивских кругова већ и продубљено поистовећење са предметима
певања, сажимање израза и прожимање стихова, строфа и целих
песама метафизичким и фантастичким елементима, који, у
његовом случају, имају функцију да надчулном придају значај
чулног искуства.
Метафизички елементи и фантастика су најприсутнији у
збиркама Трава је увек млада (1994) и Фењер Стојадина Анђелковића
(1976). И то је разлог што се његов верс непрестано гиба између
различитих стиховних и строфичких структура. Тиме демонстрира
исказну слободу, склоност промени синтаксичке, сликовне,
ритмичке и стилске динамике, зависно од природе предмета о коме
пише. Тако је посве природно што се око 1987. године приклонио
и форми јапанске хаику-песме. Његовом поетичком сензибилитету
није одговарала та форма само због тематике (Природа) већ и
због евидентно лаке прилагодљивости свакој форми. Усвојио је
дословно и тематику и хаику-слоготворност, доприневши тако
„пресађивању“ хаику-песме у српски језик. Најбољи познавалац
хаику-форме Владимир Девиде, поводом књиге Пужева срма је
забележио:
У кратком раздобљу написао је више стотина истинских,
вриједних хаику у најбољој јапанској класичној форми, а критичар
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Живан Живковић да је Ерић песничким чулом осетио основни
смисао форме за коју се као зрео песник определио, односно, осетио
је поетичке захтеве на којима се хаику заснива.
У формално-језичком, структурном и стилском смислу,
склоност мењању форме показао је и прихватањем лирске прозе,
као у књизи Чардак између четири јабуке (1980): Мој чардак и
на земљи и на небу/ до недавно беше пун гостију и голубова,/ сад
смо само ја и мишеви што буше/ дуваре и грицкају ми књиге...
Придодајмо и најзначајнију, суштинску промену, највидљивију у
збирци песама Жрвањ (1988). Радивоје Микић уочава:
Ако су све до скора у његовим песмама превладавали
ведри тонови и ако је његова песма, у основи, била химна лепоти
гружанског пејсажа, нема сумње да је премештање песниковог
интереса ка тамнијој страни људског живота изменило не само
основни тон Ерићевих песама већ и њихов тематски опсег. Због
тога се у његовим песмама суочавамо са меланхоличним тоновима,
са туговањем над оним што је нестало, променило облик и смисао.
Меланхолија над несталим што је променило облик и
смисао ескалираће у каснијим књигама до најдубље туге и очаја,
али мање због пролазности као факта времена, много више због
страдалне судбине Србије у историјском и данашњем времену. Ерић
пише песме и целе књиге које освешћују, попут књиге Косовски
венац (2007, са 433 „чворића“- строфе) и, последње, Бројанице из
Грачанице, са поднасловом Повесница части и бешчашћа (2013,
2014. – 1389 „чворића“- строфа). У Бројаницу... су, с почетка,
унети „чворићи“ из Косовског венца (остали су новонаписани).
Тако је склопљена књига која, бројем и садржајем, носи симболику
Косовског завета и враћа српски род изворном схватању издаје,
отаџбинског завета и части.
Бројаницом... је песнички посве разобличио службу
„српског одрода“ властољупцима, демонским силама раскола,
српским тамничарима и убицама, отимачима српских територија
– свима који српске раднике и домаћине претварају у слуге. На
удару су светски и српски глобалисти, лажни човекољупци и
демократе, белосветски трговци и богаташи, војни и цивилни
стратези, међународни „емисари“ – програмери српског распећа,
аустро-мађарски и немачки окупанти, шиптарски творци „жуте
куће“ и лажне државе, хрватски доглавници и усташе, „хашки
џелати“, „евроатлански чопор“, папска курија, „убице“ српског
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језика и ћирилице – сви што су се, одраније и у нашем времену,
удружили да унизе српско достојанство и раскуће српски народ и
Србију.
Осим народних певача и Његоша, нико други није
толико смело и песнички промишљено акцентовао издају као
најбешчаснији чин изневеравања свог народа и отаџбине. Није се
Добрица бојао да пева о истинама свог времена, да јасно укаже и
на појединачне носиоце издаје. Обезбедио је тиме Бројаници из
Грачанице поучителну актуелност епске народне песме.
За велики број Ерићевих песама може се рећи да их
прожима карактер родољубиве лирике, јер, у крајњем, и песме о
Природи и Ратару су својеврсне патриотске песме: све у којима
алхемијски песник појачава дозу родољубивог емотивног набоја
директним везивањем за српски род и Србију, за Православни,
Светосавски, Косовски завет, српску историју и савременост.
Написао је у српском песништву највише вредних
родољубивих песама. Даривао нас, поред осталих, и песмама
Животопис, Морам да певам о Морави, Поносна песма, Пркосна
песма, Сви моји преци, Лутам и певам, родољубивом поемом
Последњи Чарнојевићи, књигама Плачи, вољена земљо (1993),
Разапета земља (1994)... И бројним духовним песмама које,
такође, прожима карактер родољубиве лирике (Славска молитва,
нпр.).
Како се богатило животно и песничко искуство, и
продубљивало сазнање о злу које вековима погађа његову Србију,
Ерићевим песмама и књигама овладавала је тамнија страна живота.
Отворило се ново поимање смисла. Родили се песнички коментари
актуелне људске и политичке стварности које условљава чињеница
да је живот у српским просторима кроз векове и данас пакао који
угрожава и сами опстанак.
Ерић јасно уочава да се „птичурине“ (силе нечастиве!)
обрушавају на Србију без разлога и кривице, вођене својим
безумним интересом. То је истина коју многи песници саопштавају
„у рукавицама“, а Добрица без икаквог „увијања“. Једноставном,
скоро колоквијалном фразом. Отуда су многе његове песме препуне
метафизичке студи и бола, очаја који прати вапај срца и ума да се
усудна судбина његовог народа промени. Много је величанствених
стваралачких повода и разлога што је песник Крстивоје Илић
посведочио:
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Ерић је једна велика, неизлечива, небески лепа бољка
поезије.
Орфејским даром, Ерићево песничко умиљеније оставило
је у српској поезији трагове који се виде као Змајеви, Шантићеви,
Десанкини... Утиснути другачијом орнаментиком, али подједнако
светле.
Његова поезија није само узвишена песма живота, него
и молитва за спасење српског рода, коме одувек отимају изворе,
праг и огњиште. Није он романтично сентименталан, нити
благоглагољив, како су га неки приказивали у немогућности да
сагледају његову богату песничку ризницу стихова, рима, лиризма,
жубора говора, људске и промишљене песничке осећајности.
Сваки стих, свака написана строфа и песма препознају се
као Ерићев стих, строфа, песма. Имају своју, ерићеваску поетику,
свој језик, динамику, звук, своју риму, теме и мотиве, начин певања
и обликовања. Имају свој усхит и значење. Јединствен у изразу,
стекао је јединствен стил и форму, тако да га лако разликују од
других песника и деца и одрасли.
Објавио је и преко четрдесет књига песама за децу, које,
као и књиге за одрасле, одликује ерићевско мајсторство у складању
стихова и строфа.
Епоха овог песника није завршена. Биће настављена
проучавањем обимног и вредног дела. Зато је, не само разложно,
него и врло уверено, Милета Аћимовић Ивков записао:
С поузданошћу се може устврдити како је у нас, после
Десанке Максимовић, Добрица Ерић, у најплеменитијем смислу
те речи, 'народни песник', онај стваралац кога и најшири слојеви
препознају и поштују, чије стихове памте и воле. Он је увелико
класично име наше националне књижевности (...). Све је у
Ерићевом стваралаштву једна велика ниска, све се преплиће и
надопуњује унутар себе, све чини складно организовани систем –
једну целину.
Добрица Ерић је златни рудник српског језика и поезије,
јединствена појава међу песницима. Скаменио се као класик, а и
космос га је уписао у своју читанку непролазне уметности.
Био је и остао дукат на небу Србије.
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IZ PEDAGO[KE PRAKSE

Слободан СТАНОЈЛОВИЋ

ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА
НА РАЗВИЈАЊЕ КЉУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КОД
МЛАДИХ
Резиме
Развијање кључних компетенција код ученика које су у
домену више наставних предмета и васпитног рада у одјељењској
заједници није на нивоу друштвених потреба и утврђених обавеза.
Основни разлози су недовољна професионална оспособљеност и
занемарена пракса наставника и стручних сарадника да у оквиру
интегрисаног приступа остварују утврђене васпитнe циљеве.
У раду је указано на неке могућности операционализације и
развијања конкретних социјалних кључних компетенција код
ученика (толеранције и ненасилног рјешавања конфликата).
Кључне ријечи: компетенције, толеранција, ненасилна
комуникација, развијање кључних компетенција, тимски и
интегрисани приступ.
пшти појам компетенције најчешће се односи на
доказане способности за успјешно обављање одређене
улоге, активности или посла. Из наведеног појма је изведен и појам
кључне компетенције као скуп знања, вјештина и ставова који
су важни сваком појединцу за његово лично остварење и развој,
активно укључење у друштво и запослење. Понекад ова дефиницаја
укључује и друге елементе компетентности (способности, навике,
вриједности и сл.). Полазећи од стратешких циљева образовања
и учења (знати како учити, знати радити, знати сарађивати,
комуницирати и живјети заједно и знати опстати - постојати),
у оквиру Европске уније извршена је даље њихова конкретизација
у осам подручја кључних компетенција1 које смо, условно,
разврстали у двије групе.

O
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1. Кључне компетенције уже везане за поједине наставне
предмете: Математичка писменост и компетенције у науци и
технологији; Језичко-комуникацијске компетенције на матерњем
и страном језику; Дигиталне компетенције – кориштење
информационо-комуникационе технологије (ИКТ) итд.
2. Међупредметне кључне компетенције: научити како се
учи; социјалне и грађанске компетенције и предузетништво2.
Кључне компетенције се темеље на циљевима који се
уграђују у различите програме (курикулуме) и развијају у оквиру
већег броја наставних предмета и васпитно–образовних области.
Из наведеног и проистиче оправдан став да „развојање кључних
компетенција као стратешких образовних исхода не може бити
остварено кроз традиционални образовни приступ, него захтијева
интегративни приступ међу предметима и међу курикулумима.”3
Већина кључних компетенција је у директнијој вези са појединим
наставним предметима, осим „међупредметих“ (научити како се
учи; социјалне, за предузетништво и креативно–продуктивне)
које су у домену свих наставних предмета и васпитног рада у
одјељењској заједници.
Иако постоји научна утемељеност и декларативно
опредјељење у БиХ у вези са потребом развијања наведених
кључних компетенција код младих, практично остварење
утврђених обавеза од стране образовних институција није на нивоу
очекивања: „...недовољно се посвећује пажње развијању кључних
комптенција; ...наставници често нису адекватно оспособљени за
њихово развијање; не постоји систематско праћење и процјена
квалитета и ефеката обуке у функцији развијања кључних
компетенција која се врши у оквиру образовних институција...“4
Из наведеног проистиче да само адекватно оспособљен
наставник може успјешно помагати развој кључних компетенције
1
Видјети детаљније: Визек-Видовић (2003), В. Кључне компетенције у циклусу
цјеложивотног учења. http://www: zagreb.idi.hr/cerd/publikacije и http://mcp.gov.
ba/doc/osnove_kvaliﬁk_okvira_u_bh_bos.doc. Очитано: 12. 08. 1917. год.
2
И у стратешким документима о образовању у БиХ и Републици Српској прихваћен
је поменути референтни европски оквир уз додатне кључне компетенције:
креативно-продуктивне и тјелесно-здравствене компетенције.
3
Млади и кључне компетенције као камен темељац за ЕУ интеграције БиХ. На
сајту: www.forum-mne.com/…/189/ publikacija. Очитано: 12. 08. 1917. године.
4
Исто.
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ученика. То првенствено подразумијева наставниково познавање
одговора на три кључна питања. ШТА треба развијати код себе и
ученика, односно шта треба да буде резултат учења - вјежбања?
КАКО развијати поједине елементе кључних компетенција?
НА КОЈИ НАЧИН утврдити достигнути ниво компетентности
(индикатори компетентности наставника и ученика)?
Све наведено указује и на потребу одлучнијег и
сврсисходнијег друштвеног реаговања у сљедећим правцима:
• интензивирати активности у вези са операционилизацијом
кључних компетенција и иновирањем наставних програма, посебно
у погледу логичнијег дефинисања елемената појединих кључних
компетенција у оквиру исхода учења и
• развити адекватан концепт иницијалног образовања
и стручног усавршавања наставника у коме би довољно јасно
био утемељен фокус на оспособљавању наставног кадра за рад
на формирању кључних компетенција код ученика (наравно, уз
афирмацију интегративног, тимског и мултимедијалног приступа
у припремању и извођењу наставног процеса).
У овом раду указано је на могући приступ
операционализацији и развијању конкретних елемената социјалних
кључних компетенција (толеранције и ненасилне комуникације).

ШТА ЧИНИ СОЦИЈАЛНЕ КЉУЧНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Припрема младих за живот и рад у условима сталних и брзих
промјена које карактеришу 21. вијек првенствено подразумијева
интензивирање рада на развијању међупредметних компетенција
младих као што су: учење ученика како да комуницирају, критички
мисле, буду кооперативни (знају сарађивати и бити дио тима) и
постану што креативнији. О наведеним елементима кључних
компетенција често се говори као „кључним вриједностима
образовања“ 21. вијека5.
Већ је поменуто ограничење у развијању међупредметних
кључних компетенција због њихове недовољне операционализације.
У наредном тексту указаћемо на могућности разраде појединих

5

Видјети: http://digiko.zajednicaucenja.edu.rs/dig-komp. Очитано: 14. 2. 2017.
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елемената који припадају групи социјалних компетенција.
Под појмом социјалне компетенције ученика најчешће
се подразумијевају знања, вјештине, ставови и вриједности
који омогућавају ученику да на ефикасан и конструктиван
начин учествује у друштву (адекватно комуницира, толерантно
се понаша, сарађује с другим итд.). Поред термина „социјалне
компетенције“, у литератури и практичној употреби су и други
термини: „интерперсоналне компетенције“, „бихејвиоралне
компетенције“, „социјалне вјештине“ и сл. Наше је мишљење
да су социјалне вјештине ужи појам - компонента социјалних
компетенција и да се првенствено односе на комуницирање и
сарадњу, односно специфична понашања која су претпоставка
(компетентног) обављања задатака6.
Полазећи од “Европског оквира кључних компетенција”,
„Приручника - Интеграција приступа базираног на кључним
компетенцијама и животним вјештинама“7 и исхода учења према
Наставном плану и програму Републике Српске (2014), извршили
смо опис основних елемената социјалних компетенција које
треба развити код ученика током прве и друге тријаде основног
образовања (одговор на питање ШТА треба развијати код
ученика). Наведени елементи компетентности су формулисани у
форми очекиваних исхода учења и индикатора развоја социјалних
компетенција ученика у области знања, вјештина и ставова –
вриједности.
1. Знање ученика (ШТА ученик треба да зна): схвата
смисао и потребу усклађивања својих жеља и потреба са жељама
и потребама других; разумије неопходност сарадње међу људима;
схвата важност постојања и поштовања правила понашања у
заједничком животу, раду...; посједује основна знања о врстама
и начинима успјешне комуникације и слично.
2. Вјештине и способности (Шта ученик МОЖЕ и КАКО
се понаша):
2.1. ненасилно комуницира – вербално и невербално:
- комуницира са уважавањем према другом (понаша се
у складу са утврђеним правилима; учтиво изражава мишљење;
6
Видјети детаљније: Визек-Видовић (2003), В. Кључне компетенције у циклусу
цјеложивотног учења. http://www: zagreb.idi.hr/cerd/publikacije и http://mcp.gov.
ba/doc/osnove_kvaliﬁk_okvira_u_bh_bos.doc. Очитано: 12. 08. 1917. год.
7
Nа сајту: www.civitas.ba/Prirucnik_za_osnovnu_skolu.pdf. Очитано: 2. 2. 2012. год.
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пажљиво слуша; настоји да разумије „проблем“ ради постизања
компромиса (интелектуално раумијевање);
- креативна и синергетска комуникација уз толерантност
према разликама и емпатијско разумијевање (може да се уживи у
положај другог; поштовање личности и потреба других; остварује
висок ниво повјерења; супротставља се на прихватљив начин;
тежи „фер“ договору;
2.2. сарађује - понаша се кооперативно; успоставља и
одржава добре социјалне односе; „зна да буде дио групе - тима“
(да размијени информације и мишљења, помогне, покаже, дјелује
синергијски у остваривању заједничких циљева итд.);
2.3. управља конфликтом:
- може да предуприједи конфликте (контролише своје
емоције и понашање и сл.);
- рјешава конфликте путем ненасилне комуникације уз
уважавање и партнерски однос у „трагању“ за креативним и
најприхватљивијим рјешењима: идентификује исте или сличне
циљеве и вриједности; открива спорно и узроке неспоразума
(“кривицу” прво тражи у себи); редефинише приоритете – циљеве;
преговара ради рјешења сукоба тако да „сви буду задовољни“ и
слично.
3. Ставови и вриједности ученика:
3.1. реална процјена себе и склад мисли, ријечи и дјела;
3.2. одговорност, према себи, другима и свом окружењу:
увјереност у значај одговорности (личне и колективне) за
успјешније социјално функционисање и заједнички живот;
спремност за заштиту заједничког добра (животне средине...);
3.3. одговорност за понашање, своје грешке, неуспјех...;
3.4. солидарност (разумијевање, спремност на подршку и
помоћ);
3.5. толерантност према разликама (као основа ненасилне
комуникације и конструктивног рјешавања конфликата):
поштовање личности других и разлика (у мишљењима, ставовима,
потребама, укусима...); спремност на усаглашавање уз уважавање
разлика у односу на друге (у мишљењима...), помирљивост,
склоност компромису8.
Миленијска декларације УН-а, толерантност сврстава у најбитније вриједности
за међународне односе у 21. вијеку, а најширу дефиницију појма даје UNESCO (1995): „толеранција је поштовање, прихваћање и уважавање богатства
различитости у нашим свјетским културама, форма изражавања и начин да
будемо људи. Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и слободи
мишљења, савјести и увјерењу...“
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ТОЛЕРАНЦИЈА И НЕНАСИЛНО РЈЕШАВАЊЕ
КОНФЛИКАТА
(Тимски и интегрисан приступ формирању компетенција)
Наставна област - предмет: Васпитни рад у одјељењској
заједници, (ВРОЗ, 5 раз.): Толеранција и ненасилно рјешавање
конфликата (Тема: Превенција насиља – развијање социјалних
компетенција)
Српски језик: значење ријечи (вјежбање и систематизација).
Трајање активности: 2 - 3 часа, за¬ви¬сно од
про¬јек¬то¬ва¬них ци¬ље¬ва.
Исходи учења - ученици ће знати, умјети или моћи
да: схвате важност постојања и поштовања правила понашања
у заједничком раду; идентификују неприхватљива понашања
која могу довести до конфликта; адекватније изражавају идеје и
пажљивије слушају излагања других; покажу више толерантности
према разликама (у мишљењима ...) и критичнији однос према
неуважавању различитости; користе компромис као начин
предупређења конфликта (ВРОЗ); разликују и тумаче основно и
пренесено значење ријечи у тексту (Српски језик).9
Наставне методе и облици: радионички приступ уз доминирање
вербално-текстуалних метода и виших нивоа социјалних облика
рада.
Наставна средства и помагала: штампани материјали:
Питања и задаци (1. прилог), Напомене и могућа рјешења питања
и задатака (2. прилог), „Прича о слагању са собом и другима“ (3.
прилог). Пожељно је да ученици добију1. и 3. прилог.
Корелација. Вјежбање у анализи, опису и вредновању ликова
у књижевном тексту и читање у функцији развијања критичког
мишљења као елемената читалачке писмености 10 (Српски језик,
Основ за утврђивање исхода учења је Наставни план и програм за основно
образовање Републике Српске (2014). Неке радионичке активности могуће је
користити и као оквир за обиљежавање Међународног дана толеранције (16.
новембар). Креативно прилагођавање конкретним условима наставног рада се
подразумијева, а пожељан је и тимски рад наставника и стручних сарадника.
10
Под појмом критичко мишљење (у ужем смислу) подразумијевамо логичко
расуђивање чији су елементи: а) способности и вјештине анализа и интерпретација
информација: разликовање битног од небитног; разумијевање значења - смисла
текста; уочавање веза и односа међу информацијама; б) закључивање и в)
аргументовање. Под појмом читалачка писменост подразумијевамо вјештине
проналажења, разумијевања, интеграције, вредновање и кориштење информација
у тексту.
9
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5. раз.); Боје (Ликовна култура, 5. и 7. р.). Комуникација помоћу
знакова и симбола (Познавање друштва 5. раз.).

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
Уводне активности
1. Разговор о једној од предложених активности: боје
као симболи или примјери лоше комуникације и нетолерантног
понашања (предзнања из Природе и друштва и Ликовне културе);.
2. Игре асоцијација на неке од наведених појмова:
Прихватање
различитости,
Толеранција,
Договарање,
Помирљивост, Уздржаност, Ненасиље, Поштовање, Човјечност,
Трпељивост, Уважавање.
Главне активности, могући кораци
А) Презентација о толеранцији, ненасилном комуницирању
(наставника...).
Разговор (Ученици својим ријечима тумаче суштину
појма толеранција користећи се примјерима и наводе посљедице
нетолерантних поступака).
Б) Упознавање садржаја приче „Слагање са собом и
другима“ (2. прилог) која је основ за рад према питањима и
задацима и краћи разговор о причи. (Причу чита наставник или
ученици по „улогама“; аудио снимак ...).
Г) Рад по групама према „Питањима и задацима“ (1.
прилог); извјештавање група, дискусија и корекције (Користити
Напомене и могућа рјешења питања и задатака, 2. прилог)11.
Завршне активности
1. Анализа остварења наставних циљева и резиме битног.
2. Оцјена групног рада (оријентациони критеријуми):
активно слушање; отвореност у изношењу свог мишљења и

Рад по групама може се остварити и изван наставе, као припрема за други час у
оквиру кога би се водила расправа о извјештајима група.
11
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примјереност изражавања осјећања; сарадња свих; подршка;
бављење битним стварима; признавање заслуга за успјешан
рад групе; помирљивост; уважавање различитих мишљења при
усаглашавању; задовољство због постигнутих резултата; радна
„клима“.
3. Задаци за рад изван наставе (најмање један задатак).
1.1. Припремите представу на основу приче „Игра улога“.
1.2. Илуструјте причу (нацртајте оно о чему се говори у
њој).
1.3. Израдите плакат са порукама (за Дан толеранције 16.
новембар). Користите се наведеним и другим ријечима сличног
значења: Саосјећање, Ненасиље, Прихватање различитости,
Слушање, Поштовање, Човјечност, Трпељивост, Слагање...

ПРИЛОЗИ РАДИОНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА
Прилог 1.
Питања и задаци
Упутство: Већина питања и задатака (ПЗ) се односе
на причу „Слагање са собом и другима“, (3. прилог). Треба их
прво урадити самостално, затим у групи усагласити рјешења и
договорити се о обавезама (извјештавању ...). Вријеме за рад је 15
- 20 минута. Ко заврши раније, ради ПЗ осталих група или додатна
питања.
Прва група
1. Једном реченицом опишите тему приче.
2. Одредите наслове одјељака у којима се укратко описује
важнији догађаји или поруке одређене цјелине.
3. Поред имена ликова напишите називе боја које посебно
цијене. Уочите и повезаност назива имена ликова са називом боја.
Друга група
4. Наведите три ријечи синонимног значења (имају исто
или слично значење) као ријеч „толеранција“.
5. На која два лика се односи највише описа толерантног
понашања.
5.1. Настоје да пронађу и поштују добро у другоме.
5.2. Показују разумијевање за различитости (другачије
232

мишљење...).
5.3. Понашају се помирљиво у случају неслагања.
5.4. Истичу добро у мишљењу другога.
5.5. Бране своје мишљење, без повређивања других.
5.6. Спремни су на промјену свог мишљења ако су други у
праву.
5.7. Теже компромису и договору ради добрих односа.
6. Издвојте поступке ликова који су изазвали:
а) непријатна осјећања: тугу, незадовољство, љутњу, стид,
нервозу,
б) пријатна осјећања: задовољство, радост, понос.
Трећа група
7. Које ријечи су синоними (имају исто значење) као
незаборавак?
8. Издвојте поступке ликова који: а) највише доприносе
сукобима у групи, б) утичу на мирно рјешење неспоразума и
сукоба.
9. Шта бисте промијенили у овој причи?
Четврта група
10. Објасните пренесено значење ријечи: „Жута је краљица
боја“!
11. Образложите предности договора другара о начину
рада о групи?
12. Издвојте – подвуците по неколико ријечи или реченицу
који садрже најважније мисли и поруку приче.
Пета група
13. Објасните пренесено значење ријечи: „предаја поклона
зачињена“.
14. Наведите што више Шејлиних позитивних особина.
Најважнију од њих образложите.
15. Наведите три важније порука приче. Најважнију
образложите.
Шеста група
16. Објасните пренесено значење Жељкових ријечи: „Све
гледаш кроз тамне наочаре“.
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17. На који се лик из приче највише односи наведени опис:
Искрено и отворено излаже своје мишљење. Понекад се теже
контролише, тако да осјећања иду испред разума. Прихвата
одговорност за своје поступке.
18. Коме бисте препоручили да прочита ову причу? Зашто?
Додатна питања: Ком лику из приче је најсличнија већина
твојих вршњака? Коју боју највише цијени већина ученика твоје
групе?
Прилог 2.

Напомене и могућа рјешења питања и задатака
Радионичке активности су засноване на „Причи о слагању
са собом и другима“ која је и написана у ту сврху (нека врста
педагошке белетристике). Питања и задаци се углавном односе
на тумачење и критичко разумијевање текста, а тежиште је на
развијању неких од наведених елемената читалачке писмености
који се односе на више нивое вјештине читања с разумијевањем
(други и трећи ниво)12.
Интерпретативно разумијевање (тумачење - други
ниво) подразумијева: разумијевање основног и пренесеног
значења дијелова текста (ријечи, реченица); читање “између
редова”, закључивање о узрочним везама, осјећањима, понашању,
односима, мотивима и особинама ликова на основу повезивања
више информација из текста (које нису директно представљене)
итд.
Критичко разумијевање текста са елементима стваралачке
примјене информација – трећи ниво), односи се на вредновање,
промишљање и примјену информација: процјењивање важности
прочитаног и поређење с искуственим знањима и властитим
ставовима; схватање важности да се поступа на одговарајућим
начин; илустрација односа и догађаја, навођењем одговарајућих
примјера и процјена особина и поступака ликова уз адекватно

Најчешће се говори о четири условна нивоа: 1. Дословно разумијевање, 2.
Тумачење (интерпретативно разумијевање), 3. Критичко разумијевање и 4.
Креативно (стваралачко) разумијевање. Видјети детаљније: Vizek, Vidović и
други, 2003.

12
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образложење; извлачење главне идеје (поруке) која је заједничка за
више одломака или причу у цјелини; схватање суштине проблема,
нуђење идеја и рјешења (мијењање, прилагођавање); логичко
повезивање информација у тексту (битно – мање битно...) и њихово
претварања у цртеж, плакат.
У реализацији овог модела наставе неопходан је креативни
приступ у превазилажењу ограничења разредночасовног система,
нпр: интегрисан приступ у остваривању наставних циљева
(Српског језика и ВРОЗ), истовремено. Могуће је и да се рад
организује у двије седмице (по два часа Српског језика и ВРОЗ).

Могућа рјешења питања и задатака
1. Могући одговори у вези са одређењем теме приче:
„слагање боја и људи“; „тешкоће у договарању због непомирљивог
односа према разликама у мишљењу“; „тешкоће у комуницирању
због неуважавања мишљења других“ и слично.
2. Могући наслови одјељака: Договор о заједничком учењу;
Описи вриједности плаве и жуте боје – прве несугласице; Описи
вриједности црвене и бијеле боје - расправа и сукоби; Лејлино
извињење, корисни савјети и рјешење сукоба; Божичино сјећања
на догађаје.
3. Павле/плава; Жељко/жута; Божица/бијела и Шејла/
црвена: Имена ликова, осим Шејле, почињу истим словом као што
је боја коју цијене.
5. Највише описа толерантног понашања односи се на
Божицу и Жељка.
15. Могуће важније поруке приче: Не морамо мислити
исто, али треба на прави начин да искажемо неслагање; Није
лако, али је неопходно да се мирно поднесе (отрпи), неслагање са
другачијим мишљењем; У реду је кад се други не слажу с нашим
мишљењем, али није у реду ако се ми због тога љутимо; Неслагања
треба изложити с мјером, мирно, без љутње а, исто тако, треба
поднијети неприхватање нашег мишљења; Није се лако усагласити
са онима који нису на правом путу, а за своје пропусте окривљују
друге; Миран разговор, лакши договор; Слаба контрола осјећања
(љутња ...), најчешћи је узрок нетолерантности; Не предузимај
било шта прије него се смириш; За мирно рјешење сукоба понекад
је довољно извињење и преузимање одговорности за своје грешке;
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Чест узрок неспоразума је у томе што други нису у стању, не желе
или немају навику да запажају оно највредније код других.
Прилог 3.

ПРИЧА О СЛАГАЊУ СА СОБОМ И ДРУГИМА
Међу људима који су заслужни за оно најбоље у једном од
ликова из ове приче је и учитељица Б. С. Зато јој је и посвећена
прича, која је на неки начин и повезана с њом.
Учитељица је дала ученицима задатак да сазнају што више
о бојама разног цвијећа тако што ће разгледати неку башту, пронаћи
нешто занимљиво у књигама или на интернету, разговарати са
старијим... Послије тога, требало је да у својој групи испричају
или прочитају оно што су написали о омиљеној боји и цвијећу, као
приједлог за заједнички састав: „Омиљене боје и цвијеће“. Божица
је била вођа групе у којој су били Павле, Шејла и Жељко.
Први неспоразуми, па и свађа, почели су током договарања
о начину рада. Сви су били против Шејлиног приједлога да Божица
уради састав о коме би, послије разговора у групи, усагласили
мишљење. Сукоб је завршен послије ових Божичиних ријечи:
„Лејлин приједлог има неке предности, али и ману – изостаће
потпуније учешће и идеје свих чланова групе, а то ће утицати да
састав буде сиромашнији. Зато предлажем да у раду на заједничком
задатку радимо овако: прво, свако треба да напише краћи опис
своје омиљене боје и цвијећа и да се о томе разговара на сљедећем
састанку групе. Наравно треба слушати пажљиво и без прекидања
оно што други буду написали и рекли о омиљеној боји и цвијећу,
те да, у случају неслагања, отворено и без љутње, исказује своје
мишљење“.
***
Послије неколико дана читани су описи појединих боја и
цвијећа. Почео је Павле читајући опис своје омиљене, плаве, боје:
„Да су црвена, плава и жута главне боје, то сви знамо. Али, одговор
на питање која је боја најважнија и најљепша, није лако дати.
Многи, као и ја, љубитељи су цвијећа са плавим латицама: зумбула,
љубичице, незаборавка... Од баке сам сазнао да људи плаву боју
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повезују са љепотом, повјерењем и истином. На интернету сам
прочитао како је плави незаборавак добио име и постао симбол
трајне и вјерне љубави.
„Прецртај то о незаборавку, споменку, поточници, како се
све зове тај неугледни цвијет“, подсмјешљиво се умијешала Шејла:
„Можда си на том непоузданом сајту прочитао и да се научено у
башти гдје има доста незаборавка никад не заборавља!“
„Добро, нека буде по твом“, рекао је тихо Павле и заћутао.
Божица је процијенила да би Павлу добродошла подршка
па се одмах јавила: „Мени је занимљив Павловов опис плаве боје,
одлично за увод нашег састава. Шејла с правом наводи и његове
друге називе, али се не слажем да је неугледан, напротив. Веома сам
радознала да сазнам остало. Читај даље“. Павле је са захвалношћу
погледао Божицу и брзо завршио свој приједлог описа: „Плава
боја је и симбол њежности и разумијевања, смирености, мира и
пријатељства“.
„Жута је краљица боја, почео је да чита Жељко. Баште не
би биле тако лијепе без жутих цвјетова ружа, нарциса, лала, па и
маслачка. Жута је топла боја, а и симбол је правог пријатељства.
Људи се уз њу љепше осјећају, боље мисле и стварају.“
Не чекајући да Жељко до краја изнесе своје мишљење о
жутој боји, видно љута, огласила се поново Шејла: „Свашта“! Ко
ће се сложити да је жута краљица боја!? Зар су жуте руже и лале
љепше од црвених?“ У настојању да смири и преусмјери разговор,
Божица се огласила ријечима: „Договорено је да опишемо љепоту
и вриједности омиљених боја и цвијеће, а причамо о томе која је
боја љепша. Од Шејле се увијек може нешто научити, јер отворено
и искрено износи своје мишљење. У праву је да треба понешто
измијенити од оног што је речено. Али, Шејла, молим те води
рачуна како исказујеш своја неслагања у мишљењима“.
***
Кад је Божица завршила, Шејла је наставила мало мирније
да чита опис своје омиљене боје: „Црвена је најљепша, најтоплија
и већини најомиљенија боја. И као симбол је најважнија. Ако неко
жели да исказаже наклоност, пажњу или љубав, поклања црвене
руже, каранфиле ....“. Мало је застала, затим подсмјешљиво
наставила: „А не жуто цвијеће, које за многе значе љубомору и
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завист“. Увредљиве Шејлине ријечи изазвале су подужу расправу.
Помало изненађен и увријеђен, Жељко се обратио Шејли: „Мени
не смета што ти мислиш другачије, него што своје неслагање
излажеш у љутњи и уз потцјењивање. Чему то твоје „Свашта!“ и
ружни додатак о жутој боји као симболу? Знаш ли да је за већину
дјеце најомиљенија љубичаста боја? И ја је волим, скоро исто као и
жуту. Лијепа је и неутрална, па се добро слаже са осталим бојама“.
„Измишљаш да је љубичаста најомиљенија боја, подвикнула је
Шејла, а затим је наставила још гласније. „Неутрална јесте, али је и
нестабилна. Стално се колеба између црвене и плаве. И ти, Жељкo,
често опонашаш љубичасту боју - повијаш се као врба према јачем
вјетру и слажеш са свима и у свему. Није ни чудо што си на силу
сложио и боје своје одјеће: зелени џемпер и плаву мајицу. То не
иде заједно!“
Послије оваквих ријечи, Жељко је озбиљно погледао
Шејлу у очи, а затим повишеним гласом и убрзано почео да говори:
„Замјериш ми да се олако усаглашавам са свима и у свему, а ниси
ни свјесна да ти у свима и свему тражиш оно што је најгоре. Све
гледаш кроз тамне наочаре. И још нешто – то, да је љубичаста
најомиљенија, нисам измислио, него прочитао на интернету. Ево
ти адреса па провјери. А што се тиче мог облачења“, наставио је
сталоженије Жељко: „Нека свемогућа сила, сложила је зелену и
плаву боју, једну уз другу, у прекрасној дуги, као и плаве цвјетове
зумбула са својим зеленим листовима. Зашто би био проблем са
слагањем мојих плавих пантолона са зеленим џемпером?“
***
Почела је непријатна свађа која се нагло утишала, послије
ових Божичиних ријечи: „Није лако помирити супротстављена
мишљења о нечему ако се наступа непомирљиво и не настоји да
пронађе бар нешто добро у другоме. Нарочито је тешко сложити се
са онимa који нису на правом путу и нису у добрим односима ни
са собом. Код нас је главни проблем што се тешко усаглашавамо
око ситница и што своје неслагање често излажемо без осјећаја за
мјеру, без контроле осјећања. Жао ми је што, као вођа групе, не
успијевам да помогнем у премошћавању различитих мишљења.
За разлику од свих вас, ја највише цијеним бијелу боју, посебно
зато што је мајка свих боја. Моје је мишљење да ће се неко, ко
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цијени једноставну љепоту, чистоту и благост душе или скромност,
највише обрадовати букетићу бијелих рада убраних на ливади.
Задовољство буде и веће ако се предаја скромног поклона зачини
њежним, искреним ријечима и осмјесима. Наравно, у реду је и да
се неко више обрадује великом букету црвених ружа“.
***
Пошто се мало смирила и боље размислила о ријечима
другара, Шејла је уз молећив осмјех рекла: „Претјерала сам у
истицању вриједности црвене боје у односу на плаву и жуту. Што
је и горе, у љутњи сам вас извријеђала. Молим вас, опростите ми!“
Сви су били пријатно изненађена Шејлиним поступцима.
Накратко је завладала тишина коју је прекинуo Жељко уз осмијех
и пријатељске ријечи које су у себи носиле, разумијевање, утјеху
и поуку: „Свима се понекад догоди да се без озбиљног разлога
или глупог неспоразума, јако наљуте и чине нешто због чега им је
послије жао. Многи се држе правила да у већој љутњи не реагују,
прије него се смире бројећи до пет. Тако смирени могу исправније
одлучити како је најбоље да поступе“.
Божица је предложила и допуну Жељкове препоруке: „Ако
се неко не одљути, а избројао је до пет, треба да у себи понови, два
пута, једно од ових питања: Вриједи ли се расправљати због овог?
Љутим ли се на праву особу и с мјером?“
Послије Шејлиног извињења и помирљивих ријечи другара
рад је настављен у пријатнијем расположењу. Сви су били поносни
што су у себи нашли снаге да из непријатне ситуације изађу добро
расположени, мало мудрији и спремнији за даљи рад на овом
занимљивом задатку. Током идућег састанка било је много мање
неспоразума при договарању о приједлозима описа различитих
боја који треба да буду заступљени у заједничком саставу.
***
И послије много година, Божица се често сјети догађаја
и драгих ликова из ове приче. Сјећања посебно оживе с прољећа
када се у њеној башти почне осмјехивати разнобојно цвијеће.
Уживајући у складном шаренилу, понекад јој падне на памет и
како је са другарима, учећи о цвијећу и слагању боја, у игри стекла
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многа знања важна за заједнички живот људи.

Умјесто закључка
У овом раду учињен је покушај да се укаже на потребу и
могућности интензивирања оспособљавања наставника и стручних
сарадника школе да у оквиру интегрисаног приступа, креативније
и ефикасније остварују утврђене васпитнe циљеве школе. Понуђен
је и модел практичног рада на развијању конкретних социјалних
кључних компетенција код ученика (толеранције и ненасилног
рјешавања конфликата).
Увјерени смо да је ово скроман допринос афирмацији ставова о
потреби за вишим нивоом компетентности у функцији развијања
међупредметних кључних компетенција ученика.
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IZ AKTIVNOSTI SPKD „PROSVJETA“

Из активности СПКД "Просвјета"
Писац Милош Јанковић гост Просвјете у Бечу
оквиру своје традиционалне трибине “Сусрети и
разговори“ одбор СПКД Просвјете у Бечу је представио
у суботу 14. септембра Милоша Јанковића, књижевника из
Београда. Тема је била „Стварање и идентитет“, а осим бројних
гостију манифестацији су присуствовали и Епископ аустријско
– швајцарски, господин Андреј, и амбасадор Србије у Аустрији,
Небојша Родић, са супругом.
Милош Јанковић, значајни српски песник, потпредседник
је Удружења књижевника Србије, један је од оснивача „Адлигата“
удружења за културу, уметност и међународну сарадњу, аутор
преко деведесет књига и добитних бројних књижевних награда.
Професионално је ангажован као помоћник министра за рад, а у
Беч је допутовао са супругом Бранкицом Јанковић, повереником
за заштиту равноправности. Јанковић је у препуној сали храма
светог Саве читао одломке из својих књига, стихове из разних фаза
свога рада, мећу којима су биле песме о страдању српског народа,
али и љубавне песме, од којих је „најљубавнију“ посветио својој
супрузи. Представио је и своје нове песме из књиге која тек треба да
изађе, међу којима је „Разбрајалица“ оставила најснажнији утисак.
У тим песмама он говори о страхотама нацизма и логорима смрти,
о страдању Срба у тим логорима, о трпљењу и трајању, идентитету
и стварању.
Председник „Просвјете“ у Бечу, Срђан Мијалковић,
рекао је да се изванредна и луцидна поезија госта из Београда
посебно уклопила у тему ове вечери, али је подсетио Јанковића и
присутне на чињеницу да српски језик још није званично признат
у Аустрији, већ се нашим људима намеће тзв. „БКС“ рогобатна
језичка политичка конструкција која годинама угрожава идентитет
српских грађана у Аустрији, а нарочито младих и деце друге и треће
генерације. Мијалковић је поставио питање - Како да српски језик
буде признат и како да „победи“ БКС, јер ако не будемо имали

U
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право да користимо свој језик како да очувамо свој идентитет ?
Јанковић је с тим у вези рекао да се за српски језик у Аустрији треба
борити путем институција, нагласивши да „надлежна министарства
треба да потпишу билатерални споразум како би се решио овај
проблем. Односи Аустрије и Србије су добри и то питање може да
се постави без притиска“ било је његово мишљење.
На крају књижевне вечери Јанковић је приредио лепо
изненађење и присутнима поклонио своје књиге, а део књига
добила је и библиотека „Просвјете“ у оснивању. Публика, која је
иначе честим аплаузима поздрављала стихове, је одушевљено
прихватила овај лепи гест. Ово вече су својом музиком подржали
млади бечки музичари, Никола Зарић и Филип Ранковић, џез
обрадама традиционалних српских мелодија.
По обичају, Мијалковић је на концу вечери најавио
предстојеће активности „Просвјете“ – свечаност поводом почетка
нове школске године Просвјетине школе српског језика, 5. октобра
у подне у цркви Васкрсења Христовог у Бечу, као и традиционални
годишњи излет Друштва, од 28. октобра до 4. новембра,
поклоничко путовање у Јерусалим и Свету земљу.
ПР „Просвјете“, Беч, 17. септембар 2019.
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BIBLIOGRAFIJA

Стојанка ЂОКИЋ

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА СРПСКА ВИЛА ОД
ТРИДЕСЕТ ПРВОГ ДО ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТОГ БРОЈА
(ПРВИ ДИО)
иблиографију часописа Српска вила континуирано
је радила Мара Николић и трећи дио библиографије
је објављен у тридесет првом броју. Како од тридесет првог броја
није било континуитета у изради библиографије, због великог
броја библиографских јединица, у овом броју није могуће објавити
четврти дио у цјелини. У јубиларном педесетом броју доносимо
први дио библиографије Српске виле, а у 51. броју биће објављен и
други дио. Тако ће библиографија часописа од 31. до 49. броја бити
потпуна.
Први дио библиографије садржи потпуну обраду
библиографских јединица одређених рубрика (поезија и проза) и
таква подјела се наметнула као једина могућа, јер су библиографске
јединице ексцерпиране према критеријуму аутор ‒ дјело ‒ број
часописа ‒ рубрика. Овакав критеријум обраде омогућио је
јасну и прегледну класификацију према аутору и рубрици (зато
засебан ауторски регистар није потребан), као и увид у број
библиографских јединица. Библиографија часописа од 31. до
49. броја садржи 998 библиографских јединица, а њен први дио
садржи 611 библиографских јединица.
Библиографске јединице су представљене на сљедећи
начин у оквиру рубрика: аутор (инверзија), број библиографске
јединице у оквиру рубрике, наслов, аутор, број часописа, година,
страна.
На приједлог Уредништва први дио библиографије Српске
виле садржи сљедеће цјелине: ПОЕЗИЈА, ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИЈА,
ПРОЗА, ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА.
Према класификацији, међу одабраним цјелинама требало
би да буду представљене и рубрике Есеји, Преведени есеји, Драма
и Афоризми. И ове рубрике садрже већи број библиографских
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јединица, па су морале бити одложене за наредни број часописа.
Други дио библиографије садржаће мањи број библиографских
јединица (387), али већи број рубика у односу на први дио.
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ЖИВОЈИНОВИЋ, Емилија
135. Мозаик љубави / Емилија Живојиновић. - Бр. 41 (2015), стр.
109.
136. Сеобари / Емилија Живојиновић. - Бр. 43 (2016), стр. 152.
137. Јек српског гена / Емилија Живојиновић. - Бр. 49 (2019), стр.
19.
ЗАРИЋ, Симо
138. Спаваш ли мирно, оче / Симо Зарић. - Бр. 31 (2010), стр. 159.
ЗДРАВКОВИЋ, Слободан
139. Порука / Слободан Здравковић. - Бр. 37 (2013), стр. 163.
ЗЕКАНОВИЋ, Бранка
140. А, шта ако само је једна варка ова наша слика / Бранка
Зекановић. - Бр. 40 (2014), стр. 195.
141. Мали људи / Бранка Зекановић. - Бр. 40 (2014), стр. 197.
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142. Лепота која свет спасава - Мајци Ангелини / Бранка Зекановић.
- Бр. 42 (2015), стр. 122.
ЗЕКОВИЋ, Новица
143. VI Ритам Мајевице / Новица Зекановић. - Бр. 34 (2011), стр.
144
144. Да се зна / Новица М. Зекановић. - Бр. 37 (2013), стр. 157.
ЗЕЛЕНОВИЋ, Недељко
145. Жал женика / Недељко Зеленовић. - Бр. 34 (2011), стр. 134.
ИВАНОВИЋ, Јеленко
146. Можда / Јеленко Ивановић. - Бр. 32 (2010), стр. 132.
147. Нова романтика / Јеленко Ивановић. - Бр. 34 (2011), стр. 144.
148. Никад не заборављај ситне ствари / Јеленко Ивановић. - Бр. 36
(2012), стр. 151.
149. Дива спава / Јеленко Ивановић. - Бр. 41 (2015), стр. 108.
150. Мисао / Јеленко Ивановић. - Бр. 47 (2018), стр. 89.
ИЛИЋ, Гордана
151. На кућном прагу / Гордана Илић. - Бр. 37 (2013), стр. 168.
152. Кестени су процвјетали / Гордана Илић. - Бр. 39 (2014), стр.
137.
ЈАГЛИЧИЋ, Владимир
153. * * * / Владимир Јагличић. - Бр. 34 (2011), стр. 101.
ЈАЊУШИЋ, Рада
154. Стазом бола / Рада Јањушић. - Бр. 40 (2014), стр. 208.
ЈЕРИНИЋ, Новак Н.
155. Српској земљи / Новак Н. Јеринић. - Бр. 36 (2012), стр. 142.
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Лилић, Милица
156. Ако те отуђе / Милица Лилић Јефтимијевић. - Бр. 35 (2012),
стр. 123.
157. Љубав ова / Милица Лилић Јефтимијевић. - Бр. 35 (2012), стр.
124.
158. Небески спој / Милица Лилић Јефтимијевић. - Бр. 36 (2012),
стр. 132.
ЈОВАНОВИЋ, Биљана
159. Празнина / Биљана Јовановић. - Бр. 41 (2015), стр. 104.
ЈОВИЋ, Слободан
160. Пјесма и ја / Слободан Јовић. - Бр. 31 (2010), стр. 149.
161. Четири варијације на тему Зло у свијету / Слободан Јовић. Бр. 33 (2011), стр. 128.
162. Јутро / Слободан Јовић. - Бр. 34 (2011), стр. 103.
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ЈОКСИМОВИЋ, Спасоје
163. Постнуклеарни видик или начин да се добро искаже негацијом
/ Спасоје Јоксимовић. - Бр. 38 (2013), стр. 182.
ЈУНГИЋ, Зоран
164. Забавно је лизати ватру кад нам је најлепше / Зоран Јунгић. Бр. 38 (2013),
стр. 163.
165. Лепљиви трагови оболења воде пут у вечност / Зоран Јунгић.
- Бр. 38 (2013),
стр. 164.
166. Испод белих лађа песак се топи / Зоран Јунгић. - Бр. 38 (2013),
стр. 164.
167. Иза кишне завесе лежај од корења / Зоран Јунгић. - Бр. 39
(2014), стр. 130.
КАРЛИЦА, Мирослав
168. Јули у Загребу (Маза) / Мирослав Карлица. - Бр. 42 (2015),
стр. 130.
КЕКИЋ, Слободан
169. Биљег / Слободан Кекић. - Бр. 34 (2011), стр. 122.
КИЋАНОВИЋ, Бошко
170. Повечерје у бродачком лугу / Бошко Кићановић. - Бр. 36
(2012), стр. 158.
КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ, Стевка
171. Малореки / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 35 (2011), стр. 127.
172. Симонида / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 35 (2011), стр.
128.
173. Мртва фамилија / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 35 (2011),
стр. 129.
174. Месечев зрачак / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 42 (2015),
стр. 119.
175. Звоно шутње наше / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 44 (2016),
стр. 121.
176. Тачка Мрамора / Стевка Козић Прерадовић. - Бр. 47 (2017),
стр. 73.
КОЛУНЏИЈА, Драган
177. Љубавна песма из Сежане / Драган Колунџија. - Бр. 34 (2011),
стр. 95.
КОМАР, Ружица
178. Мапа / Ружица Комар. - Бр. 34 (2011), стр. 91.
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179. Разговор / Ружица Комар. - Бр. 34 (2011), стр. 92.
180. Кругови / Ружица Комар. - Бр. 34 (2011), стр. 93.
181. Марамица / Ружица Комар. - Бр. 38 (2013), стр. 157.
КОРОТКИН РАКОВАЦ, Вера
182. Не заборави / Вера Короткин Раковац. - Бр. 39 (2014), стр. 141.
КОСТИЋ, Зоран
183. Сарајево - Јасеновац / Зоран Костић. - Бр. 44 (2016), стр. 113.
184. Извођач радова / Зоран Костић. - Бр. 44 (2016), стр. 114.
185. За нерођени народ / Зоран Костић. - Бр. 44 (2016), стр. 115.
КОШАРАЦ, Теодора
186. Ђурђевдан / Теодора Кошарац. - Бр. 44 (2016), стр. 139.
187. Портрет / Теодора Кошарац. - Бр. 44 (2016), стр. 141.
188. Јадна драга / Теодора Кошарац. - Бр. 45 (2017), стр. 164.
189. Милешевско свјетло / Теодора Кошарац. - Бр. 46 (2017), стр.
89.
КРЊЕВИЋ, Вук
190. Хипнос из Рисна у Његошу / Вук Крњевић. - Бр. 39 (2013),
стр. 117.
191. Похвала Бранку Миљковићу / Вук Крњевић. - Бр. 39 (2013),
стр. 118.
192. Блажена Линда / Вук Крњевић. - Бр. 39 (2013), стр. 119.
КРСТИЋ, Жељка
193. Странци / Жељка Крстић. - Бр. 34 (2011), стр. 123.
194. Незнанац / Жељка Крстић. - Бр. 35 (2012), стр. 149.
КУЈУНЏИЋ, Јелена
195. Воду нема ко да пије / Јелена Кујунџић. - Бр. 45 (2017), стр.
166.
ЛАЛИЋ КРОВИЦКА, Олга
196. Дјед / Олга Лалић Кровицка. - Бр. 38 (2013), стр. 158.
197. Комешања / Лалић Кровицка. - Бр. 38 (2013), стр. 159.
198. Скроз / Лалић Кровицка. - Бр. 41 (2015), стр. 98.
199. Црни народ / Лалић Кровицка. - Бр. 41 (2015), стр. 98.
200. Анализа дрвета у Карпатима / Лалић Кровицка. - Бр. 42 (2015),
стр. 133.
201. Пантократор гледа / Лалић Кровицка. - Бр. 43 (2016), стр. 146.
202. Сведржитељ и тишина / Лалић Кровицка. - Бр. 43 (2016), стр.
147.
ЛАЛИЧИЋ, Пеко
203. Србија јесте да јесте / Пеко Лаличић. - Бр. 46 (2017), стр. 81.
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ЛАЛОВИЋ, Иван
204. Коров / Иван Лаловић. - Бр. 36 (2012), стр. 139.
ЛАПЧЕВИЋ, Небојша
205. Не каменујте / Небојша Лапчевић. - Бр. 39 (2014), стр. 126.
ЛЕРО, Никола
206. Алиса / Никола Леро. - Бр. 48 (2018), стр. 67.
207. Дигитални Одисеј / Никола Леро. - Бр. 48 (2018), стр. 68.
ЛОМОВИЋ, Бошко
208. Отац и син / Бошко Ломовић. - Бр. 40 (2014), стр. 187.
209. Послије рата / Бошко Ломовић. - Бр. 40 (2014), стр. 188.
ЛУКИЋ, Љиљана
210. Рукопис мог оца / Љиљана Лукић. - Бр. 32 (2010), стр. 126.
ЛУКОВИЋ, Слободанка
211. Чудесник / Слободанка Луковић. - Бр. 33 (2011), стр. 129.
212. Верујем у васељену будну / Слободанка Луковић. - Бр. 34
(2011), стр. 129.
213. Матерински катрени / Слободанка Луковић. - Бр. 37 (2013),
стр. 151.
214. Јече Проклетије / Слободанка Луковић. - Бр. 38 (2013), стр.
168.
215. Ново о новом и старом / Слободанка Луковић. - Бр. 39 (2014),
стр. 127.
216. Метални господар / Слободанка Луковић. - Бр. 40 (2014), стр.
192.
217. Ако умеш / Слободанка Луковић. - Бр. 40 (2014), стр. 193.
218. Васпостављање новог на старој пијаци / Слободанка Луковић.
- Бр. 40 (2014), стр. 194.
219. Ослобођени писац / Слободанка Луковић. - Бр. 41 (2015), стр.
94.
220. Бранково море / Слободанка Луковић. - Бр. 41 (2014), стр. 95.
221. Саборни катрени / Слободанка Луковић. - Бр. 44 (2016), стр.
131.
222. По закону певања / Слободанка Луковић. - Бр. 44 (2016), стр.
133.
223. Утишнице / Слободанка Луковић. - Бр. 47 (2018), стр. 81.
224. Страхотност новог доба / Слободанка Луковић. - Бр. 47 (2018),
стр. 83.
225. Птичица која се не боји цара - лава / Слободанка Луковић. Бр. 48 (2018), стр. 65.
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ЛУЛИЋ ЈОВЧИЋ, Дивна
226. Пронађи ме у сретној мисли / Дивна Лулић Јовчић. - Бр. 31
(2010), стр. 163.
ЛУЧИЋ ЛАЛИЋ, Гроздана
227. Седа (мојих) очева / Гроздана Лучић Лалић. - Бр. 44 (2016),
стр. 126.
МАЛЕШЕВ, Дамир
228. Путовање / Дамир Малешев. - Бр. 41 (2015), стр. 107.
МАЛИЋ, Гордана
229. Недостајање / Гордана Малић. - Бр. 31 (2010), стр. 146.
МАЛЕШЕВИЋ, Срђан
230. Тишина / Срђан Малешевић. - Бр. 38 (2013), стр. 152.
231. Изгубљена песма / Срђан Малешевић. - Бр. 38 (2013), стр. 160.
МАНДИЋ, Зоран М.
232. Србија у дубоким водама / Зоран М. Мандић. - Бр. 40 (2014),
стр. 178.
233. Беседа над чинијом злата / Зоран М. Мандић. - Бр. 40 (2014),
стр. 180.
234. Две хиљаде двадесета / Зоран Мандић. - Бр. 41 (2015), стр. 92.
235. Започињање песме / Зоран Мандић. - Бр. 45 (2017), стр.
141.
236. Избеглице / Зоран Мандић. - Бр. 45 (2017), стр. 142.
237. Вечност српских монаха / Зоран Мандић. - Бр. 45 (2017), стр.
143.
238. Нисам успео / Зоран Мандић. - Бр. 45 (2017), стр. 144
239. Две хиљаде двадесета (цитат из романа промрзлог врапца). Бр. 46 (2017), стр. 67.
МАРИЋ, Богољуб
240. Говори тихо / Богољуб Марић. - Бр. 31 (2010), стр. 152.
241. Плаве очи / Богољуб Марић. - Бр. 32 (2010), стр. 131.
242. Мојој драгој / Богољуб Марић. - Бр. 33 (2011), стр. 131.
243. Успаванка / Богољуб Марић. - Бр. 34 (2011), стр. 112.
244. Родна равница / Богољуб Марић. - Бр. 35 (2012), стр. 142.
245. Воденичар / Богољуб Марић. - Бр. 46 (2017), стр. 80.
МАРИЧИЋ, Ђуро
246. Каменчић и пас / Ђуро Маричић. - Бр. 40 (2014), стр. 201.
МАРКОВИЋ, Мирјана
247. * * * / Мирјана Марковић. - Бр. 31 (2010), стр. 155.
248. * * * / Мирјана Марковић. - Бр. 44 (2016), стр. 128.
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249. * * * / Мирјана Марковић. - Бр. 44 (2016), стр. 129.
250. * * * / Мирјана Марковић. - Бр. 44 (2016), стр. 130.
МАРЧЕТА, Перо
251. На обали мора / Перо Марчета. - Бр. 34 (2011), стр. 106.
МЕДИЋ, Миле
252. Завјештања Стефана Немање / Миле Медић. - Бр. 32 (2010),
стр. 133.
253. Завјештања икона / Миле Мандић. - Бр. 32 (2010), стр. 133.
МИЛЕКИЋ, Ђуро
254. Песмописни жалопој / Ђуро Милекић. - Бр. 35 (2012), стр.
132.
255. Петар Кочић силази низ Мећавиште код Филипа Вишњића у
Семберију на прело / Ђуро Милекић. - Бр. 37 (2013), стр. 148.
256. Призивање Вука на прело / Ђуро Милекић. - Бр. 38 (2013),
стр. 167.
257. Исконски народ / Ђуро Милекић. - Бр. 40 (2014), стр. 200.
258. Лијевче поље зова окитила / Ђуро Милекић. - Бр. 41 (2014),
стр. 105.
МИЛЕНИЋ, Жарко
259. Први дан у школи / Жарко Миленић. - Бр. 37 (2013), стр. 150.
260. 30 / Жарко Миленић. - Бр. 37 (2013), стр. 150.
261. Заборављена пјесма / Жарко Миленић. - Бр. 40 (2014), стр.
190.
262. Рекао је мислећи / Жарко Миленић. - Бр. 40 (2014), стр. 190.
263. И чека чекалац / Жарко Миленић. - Бр. 40 (2014), стр. 191.
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана
264. Пејзаж међу стенама / Слађана Миленковић. - Бр. 44 (2016),
стр. 136.
265. Кроз трепавице сипам тугу / Слађана Миленковић. - Бр. 44
(2016), стр. 137.
МИЛЕНОВИЋ, Јасна
266. Дара Јеврић / Јасна Миленовић. - Бр. 39 (2014), стр. 123.
267. Фрида и Фрида / Јасна Миленовић. - Бр. 39 (2014), стр. 124.
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
268. Студеница / Миомир Милинковић. - Бр. 45 (2017), стр. 153.
269. Високи Дечани / Миомир Милинковић. - Бр. 45 (2017), стр.
155.
МИЛОВАНОВИЋ, Спасоје Ж.
270. Радосна вест / Спасоје Ж. Миловановић. - Бр. 31 (2010), стр.
255
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МИЛОЈКОВИЋ, Хранимир
271. Једино са тобом. - Бр. 38 (2013), стр. 173.
МИЛОШЕВИЋ, Дарко
272. Узнесење / Дарко Милошевић. - Бр. 37 (2013), стр. 146.
273. Сећам се / Дарко Милошевић. - Бр. 37 (2013), стр. 147.
МИЛОШЕВИЋ, Радослав
274. Исјечак / Радослав Милошевић. - Бр. 33 (2011), стр. 121.
275. Хрисолитове боје / Радослав Милошевић. - Бр. 41 (2015), стр.
89.
276. Модри низ / Радослав Милошевић. - Бр. 41 (2015), стр. 90.
277. Жута елипса / Радослав Милошевић. - Бр. 41 (2015), стр. 91.
278. Рајске птице / Радослав Милошевић. - Бр. 49 (2019), стр. 9.
279. Порубљена јутра / Радослав Милошевић. - Бр. 49 (2019), стр.
10.
280. Сунчане капије / Радослав Милошевић. - Бр. 49 (2019), стр. 11.
281. Затрпане стазе / Радослав Милошевић. - Бр. 49 (2019), стр. 12.
282. Молитве у мраку / Радослав Милошевић. - Бр. 49 (2019), стр.
13
МИТРОВИЋ, Милица
283. Поезија / Милица Митровић. - Бр. 35 (2011), стр. 145.
МИЋАНОВИЋ, Саша
284. Сонет / Саша Мићановић. - Бр. 43 (2016), стр. 151.
285. Сонет - Црно камење / Саша Мићановић. - Бр. 43 (2016), стр.
151.
МУМИНОВИЋ, Глигор
286. Мајци Даници / Глигор Муминовић. - Бр. 36 (2012), стр. 133.
МУТИЋ, Миле
287. О граду испод планине / Миле Мутић. - Бр. 36 (2012), стр. 134.
288. Залог / Миле Мутић. - Бр. 37 (2013), стр. 154.
НЕГРИШОРАЦ, Иван
289. Посветли ме, Боже! / Иван Негришорац. - Бр. 36 (2012), стр.
131.
НЕЗИРОВИЋ, Сенахид
290. Шпиро Матијевић / Сенахид Незировић. - Бр. 36 (2012), стр.
136.
291. Након педесет / Сенахид Незировић. - Бр. 40 (2014), стр. 206.
НИКОЛИЋ, Живко
292. Куманска девојка / Живко Николић. - Бр. 36 (2012), стр. 140.
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НИКОЛИЋ, Милан
293. Брезе / Милан Николић. - Бр. 47 (2018), стр. 84.
НИШКИ, Душан Ђорђевић
294. Задоцнија си / Душан Ђорђевић Нишки. - Бр. 46 (2017), стр.
79.
НОВАКОВИЋ, Барбара
295. ,,Вампирска” / Барбара Новаковић. - Бр. 36 (2012), стр. 149.
296. Колико срца̄ / Барбара Новаковић. - Бр. 38 (2013), стр. 180.
НОВОКМЕТ, Мирјана
297. На прагу среће / Мирјана Новокмет. - Бр. 44 (2016), стр. 180.
ПАВЛОВИЋ, Ранко
298. Трпеза насред њиве / Ранко Павловић. - Бр. 31 (2010), стр. 139.
299. Ноћна молитва / Ранко Павловић. - Бр. 35 (2012), стр. 119.
300. На згаришту манастирске цркве / Ранко Павловић. - Бр. 35
(2012), стр. 120.
301. Лаку ноћ, Љиљана / Ранко Павловић. - Бр. 42 (2015), стр. 103.
ПАНИЋ, Душанка
302. Дугино бисерје / Душанка Панић. - Бр. 36 (2012), стр. 142.
ПАЦУЛА, Зорана
303. Немир / Зорана Пацула. - Бр. 34 (2011), стр. 121.
ПЕТКОВИЋ, Моника
304. Светосавље и ми / Моника Петковић. - Бр. 33 (2011), стр. 137.
ПЕРИНАЦ СТАНКОВ, Љубинка
305. Сувишно време водича кроз смрт / Љубинка Перинац Станков.
- Бр. 33 (2011), стр. 117.
306. Киша / Љубинка Перинац Станков. - Бр. 33 (2011), стр. 118.
ПЛАВШИЋ, Кристина
307. Траг / Кристина Плавшић. - Бр. 38 (2013), стр. 171.
ПОПОВИЋ, Радмила
308. Наше је гнијездо Косово / Радмила Поповић. - Бр. 31 (2010),
стр. 145.
ПРАЋА, Душан
309. Шушњарски шумор / Душан Праћа. - Бр. 32 (2010), стр. 125.
310. Слуга Голубан / Душан Праћа. - Бр. 33 (2011), стр. 125.
ПРЕРАДОВИЋ, Ранко
311. Оцу / Ранко Прерадовић. - Бр. 32 (2010), стр. 121.
ОБРЕНОВИЋ, Милад
312. На путу смрти и спаса / Милад Обреновић. - Бр. 38 (2013),
стр. 169.
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РАДУЛОВИЋ, Саво
313. Ноћ по растанку / Саво Радуловић. - Бр. 34 (2011), стр. 118.
РАКИЋ, Валентин
314. Промашај / Валентин Ракић. - Бр. 31 (2010), стр. 153.
315. Књига постања / Валентин Ракић. - Бр. 33 (2011), стр. 132.
РАНЂЕЛОВИЋ, Сузана
316. Тврђава љубави / Сузана Ранђеловић. - Бр. 36 (2012), стр. 152.
РИСОЈЕВИЋ, Ранко
317. Гдје си Павле / Ранко Рисојевић. - Бр. 34 (2011), стр. 87.
318. Васкрсење / Ранко Рисојевић. - Бр. 34 (2011), стр. 88.
319. Небо над Голготом / Ранко Рисојевић. - Бр. 34 (2011), стр. 89.
320. Свеоко над светим брдом / Ранко Рисојевић. - Бр. 34 (2011),
стр. 90.
321. Јутро понад свијета / Ранко Рисојевић. - Бр. 38 (2013), стр. 151.
322. Куда ако овдје већ предуго стојим / Ранко Рисојевић. - Бр. 40
(2014), стр. 171.
323. Вријеме које ти је дато / Ранко Рисојевић. - Бр. 40 (2014), стр.
172.
324. Не може боље / Ранко Рисојевић. - Бр. 40 (2014), стр. 173.
РОМСОК, Миленко Боровчанин
325. Вјечни номад / Миленко Боровчанин Ромсок. - Бр. 32 (2010),
стр. 123.
РОЋЕНОВИЋ, Јелица
326. Периспомена хиландарског монаха / Јелица Роћеновић. - Бр.
39 (2014), стр. 128.
САВЧИЋ, Милутин
327. Несмирајна Дрина / Милутин Савчић. - Бр. 32 (2010), стр. 130.
САРАЧЕВИЋ, Биба
328. Искушења / Биба Сарачевић. - Бр. 37 (2013), стр. 162.
СЕНДАН, Срђан Симеуновић
329. * * * / Срђан Симеуновић Сендан. - Бр. 41 (2015), стр. 101.
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Угљеша
330. Потерница / Угљеша Слијепчевић. - Бр. 34 (2011), стр. 116.
СТАКИЋ, Мирјана
331. Боје / Мирјана Стакић. - Бр. 39 (2014), стр. 133.
СТАМБОЛИЈА, Вељко
332. Пјевај ми нешто о Банији / Вељко Стамболија. - Бр. 48 (2018),
стр. 49.
333. Мостар / Вељко Стамболија. - Бр. 48 (2017), стр. 50.
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СТАНАР, Божидар
334. Бојао сам се / Божидар Станар. - Бр. 40 (2014), стр. 198.
335. Савјети самоме себи / Божидар Станар. - Бр. 40 (2014), стр.
198.
СТАНИЋ, Невена
336. Дрво / Невена Станић. - Бр. 37 (2013), стр. 160.
СТАНКИЋ, Марија
337. Очи / Марија Станкић. - Бр. 41 (2015), стр. 103.
СТЕВАНОВИЋ ТРНОВИЦА, Милан
338. Писмо / Милан Трновица Стевановић. - Бр. 44 (2016), стр.138.
СТЕВАНОВИЋ, Дијана
339. Моје жеље и ја / Дијана Стевановић. - Бр. 44 (2016), стр. 146.
СТИКИЋ, Мирко
340. Мати дрхтавом руком огњиште чува / Мирко Стикић. - Бр. 44
(2016), стр. 143.
341. Лепој незнанки / Мирко Стикић. - Бр. 46 (2017), стр. 85.
342. Вило снохватице / Мирко Стикић. - Бр. 46 (2017), стр. 86.
СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, Јованка
343. У наранџи сунца / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 31
(2010), стр. 143.
344. Такво је вријеме дошло / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр.
34 (2011), стр. 121.
345. Како разјаснити овај случај / Јованка Стојчиновић Николић. Бр. 34 (2011), стр. 122.
346. Вода у додиру са свијетом / Јованка Стојчиновић Николић. Бр. 38 (2013), стр. 154.
347. Вријеме које не пролази / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр.
38 (2013), стр. 155.
348. Насупрот огледалу / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 38
(2013), стр. 156.
349. Под међама / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 42 (2015),
стр. 106.
350. Привремено привременог / Јованка Стојчиновић Николић. Бр. 42 (2015), стр. 108.
351. Свијет од праха / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 42
(2015), стр. 110.
352. Мале сјенке платана (Добоју с љубављу) / Јованка Стојчиновић
Николић. - Бр. 44 (2016), стр. 116.
353. Поплава / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 44 (2016), стр.
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118.
354. Вода у додиру са свијетом / Јованка Стојчиновић Николић. Бр. 44 (2016), стр. 120.
355. Тренутак / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 48 (2018), стр.
62.
356. Планине у тијелу / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 48
(2018), стр. 63.
357. Вукови / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 48 (2018), стр.
64.
СТУПАР, Сузана
358. Руке које ћуте / Сузана Ступар. - Бр. 34 (2011), стр. 107.
359. Бол / Сузана Ступар. - Бр. 37 (2013), стр. 153.
360. Знак / Сузана Ступар. - Бр. 38 (2013), стр. 166.
ТЕОФАНОВ, Љубомир
361. Расути цвет / Љубомир Теофанов. - Бр. 37 (2013), стр. 143.
ТЕРЗИЋ, Недељко
362. Над мртвим гуслама / Недељко Терзић. - Бр. 31 (2010), стр.
147.
363. Име / Недељко Терзић. - Бр. 42 (2015), стр. 111.
ТОДОРОВИЋ, Аћим
364. На многаја љета / Аћим Тодоровић. - Бр. 32 (2011), стр. 129.
365. Хоћу да те пијем на извору снова / Аћим Тодоровић. - Бр. 33
(2011), стр. 133.
366. Под скрушеном кућом мојијех отаца / Аћим Тодоровић. - Бр.
35 (2012), стр. 143.
367. Дрина / Аћим Тодоровић. - Бр. 36 (2012), стр. 146.
368. Одговор на писмо / Аћим Тодоровић. - Бр. 38 (2013), стр. 172.
369. Вучја опорука / Аћим Тодоровић. - Бр. 40 2014), стр. 203.
370. Под корићком јамом / Аћим Тодоровић. - Бр. 48 (2018), стр. 59.
371. Андрићграду на многаја љета / Аћим Тодоровић. - Бр. 48
(2018), стр. 60.
ТОДОРОВИЋ, Бранислав
372. Шетња / Бранислав Тодоровић. - Бр. 39 (2014), стр. 135.
ТОДОРОВИЋ, Мирољуб
373. Пандорина кутија / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 40 (2014), стр.
174.
ТОПОЛАЦ РИСТИВОЈЕВИЋ, Загорка
374. Док не утрну звезде / Загорка Тополац Ристивојевић. - Бр. 33
(2011), стр. 134.
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375. Молитва / Загорка Тополац Ристивојевић. - Бр. 35 (2012), стр.
141.
ТРНАВАЦ, Мирјана
376. Ти си мој космос / Мирјана Трнавац. - Бр. 37 (2013), стр. 171.
377. И би реч / Мирјана Трнавац. - Бр. 37 (2013), стр. 170.
ЋАПО, Мирјана
378. Бранку Миљковићу / Мирјана Ћапо. - Бр. 37 (2013), стр. 161.
ЋОРИЛИЋ, Љубомир
379. Док пишем ћирилицу / Љубомир Ћорилић. - Бр. 32 (2010), стр.
124.
380. Она иста бодра реч / Љубомир Ћорилић. - Бр. 33 (2011), стр.
123.
ФИЈАТ, Љиљана
381. Мост од камена / Љиљана Фијат. - Бр. 46 (2017), стр. 83.
382. Нема лека и повратка / Љиљана Фијат. - Бр. 46 (2017), стр. 84.
ХАМОВИЋ, Споменка Денда
383. Сенке ноћи / Споменка Денда Хамовић. - Бр. 49 (2019), стр.
27.
384. Само дан / Споменка Денда Хамовић. - Бр. 49 (2019), стр. 28.
ЧВОРОВИЋ, Александра
385. Јастреб / Александра Чворовић. - Бр. 35 (2011), стр. 140.
386. Стани не иди / Александра Чворовић. - Бр. 34 (2012), стр.104.
ЧОРДАШЕВИЋ, Зорка
387. Порука роду / Зорка Чордашевић. - Бр. 36 (2012), стр. 145.
ЧУБРА, Марија Маца
388. Кад волим / Марија Маца Чубра. - Бр. 39 (2014), стр. 134.
ЏАРИЋ, Наташа
389. Срећан рођендан / Наташа Џарић. - Бр. 36 (2012), стр. 147.
390. Поглед пун светлина / Наташа Џарић. - Бр. 34 (2012), стр. 110.
391. Са раскршћа збиље / Наташа Џарић. - Бр. 39 (2012), стр. 139.
ШАВИЈА, Биљана
392. Лутање / Биљана Шавија. - Бр. 34 (2011), стр. 147.
ШАКОТА, Верица
393. Она, ти и ја / Верица Шакота. - Бр. 47 (2018), стр. 85.
ШАРКАМЕНАЦ, Властимир Станисављевић
394. Славуј / Властимир Станисављевић Шаркаменац. - Бр. 45
(2017), стр. 146.
395. Бранко / Властимир Станисављевић Шаркаменац. - Бр. 45
(2017), стр. 147.
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396. Ломача на Врачару / Властимир Станисављевић Шаркаменац.
- Бр. 45 (2017), стр. 148.
ШИМШИЋ, Петроније Перо
397. Вожду Добрунском / Петроније Перо Шимшић. - Бр. 38 (2013),
стр. 176.
ШКЕРОВИЋ, Слободан
398. Светска празнина / Слободан Шкеровић. - Бр. 33 (2011), стр.
122.
ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ, Мирјана
399. Прстен од мимоза / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр. 39
(2014), стр. 125.
400. У наслућивању писма / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр.
39 (2014), стр. 126.
401. Име моје Антоније / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр. 43
(2016), стр. 143.
402. Прхнула малена птица / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр.
43 (2016), стр. 144.
403. Зимски кућни запис / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр. 43
(2016), стр. 145.
404. Вез рађен руком моје мајке / Мирјана Штефаницки Антонић.
- Бр. 45 (2017), стр. 162.
405. Госпи из јужних кула - Јерини Смедеревској / Мирјана
Штефаницки Антонић. - Бр. 45 (2017), стр. 163.
406. Међу дрворедима платана / Мирјана Штефаницки Антонић. Бр. 49 (2019), стр. 21.
407. Где сам те упознао / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр. 49
(2019), стр. 23.
408. Јуче / Мирјана Штефаницки Антонић. - Бр. 49 (2019), стр. 25.
ШУКАЛО, Теодора
409. Ђурђевско јутро / Теодора Шукало. - Бр. 36 (2012), стр. 151.

ПРЕВЕДЕНА ПОЕЗИЈА
БАБАЧИЋ, Есад
1. Трст / Есад Бабачић (избор и превод са словеначког језика :
Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр. 104.
2. Песма / Есад Бабачић (избор и превод са словеначког језика
Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр. 104.
БЕДРАЧ, Давид
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3. Изражавање / Давид Бедрач (избор и превод са словеначког
језика : Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр. 106.
БОГНА СЕРАФИНСКА, Јурата
4. Да ли си то ти? / Јурата Богна Серафинска (превод са пољског
језика : Олга Лалић Кровицка). - Бр. 37 (2013), стр. 173.
ВИДМАР, Маја
5. Срце / Маја Видмар (избор и превод са словеначког језика :
Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр. 101.
ДОБНИК, Иван
6. * * * / Иван Добник (избор и превод са словеначког језика :
Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр.
ДОВГИЈ, Олексиј
7. Извори / Олексиј Довгиј (превод са украјинског језика : Жарко
Миленић). - Бр. 36 (2012), стр. 159.
ЕРМЕНКОВА, Катја
8. Човјек - лист / Катја Ерменкова (превод са бугарског језика :
Дијана Буразер и Ристо Василевски) . - Бр. 36 (2012), стр. 162.
ЕТКИНС, Синтија
9. Говорница Синтија Еткинс (избор : Ранко Павловић / са енглеског
језика превела Данијела Трајковић). - Бр. 47 (2018), стр. 97.
ЖЕПЕЦКА, Алина
10. Тата / Алина Жепецка (превод са пољског језика : Олга Лалић
Кровицка). - Бр. 37 (2013), стр. 177.
ЗАТЛЕР, Ренате
11. Ламасу - Нинива / Ренате Затлер (превод са њемачког језика :
Стеван Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 147.
12. Нимруд / Ренате Затлер (превод са њемачког језика : Стеван
Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 148.
13. Хатра / Ренате Затлер (превод са њемачког језика : Стеван
Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 149.
14. Палмира / Ренате Затлер (превод са њемачког језика : Стеван
Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 150.
15. Мој иметак / Ренате Затлер (превод са њемачког језика : Стеван
Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 151.
16. Фридрихсглајс / Ренате Затлер (превод са њемачког језика :
Стеван Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 152.
17. Врт / Ренате Затлер (превод са њемачког језика : Стеван Тонтић).
- Бр. 44 (2016), стр. 153.
18. Силажење из винограда / Ренате Затлер (превод са њемачког
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језик : Стеван Тонтић). - Бр. 44 (2016), стр. 154.
ЈЕЛИЗОРОВА, Наталија
19. Из циклуса Црта / Наталија Јелизорова (превод са руског
језика : Вера Хорват). - Бр. 42 (2015), стр. 135.
КОЗАК, Хенрик
20. На концерту православне музике / Хенрик Козак (превод са
пољског језика : Олга Лалић Кровицка). - Бр. 37 (2013), стр. 176.
КЈУХЕЛБЕКЕР, Вилхелм
21. На Васкрсење Христово / Вилхелм Кјухелбекер (превод са
руског језика : Игор Шојић). - Бр. 35 (2012), стр. 150.
КЛАЈН, Венди
22. Љубитељи пећина / Венди Клајн (избор : Ранко Павловић / с
енглеског језика превела Данијела Трајковић). - Бр. 47 (2018), стр.
91.
КОРУН, Барбара
У возу из Фиренце за Рим / Барбара Корун (избор и превод са
словеначког језика : Душан Стојковић). - Бр. 47 (2018), стр. 102.
КУПРИЈАНОВ, Вјечеслав
23. Снијег / Вјечеслав Купријанов (превод са руског језика :
Предраг Бјелошевић). - Бр. 46 (2017), стр. 93.
24. Вријеме у себи / Вјечеслав Купријанов (превод са руског језика
: Предраг Бјелошевић). - Бр. 46 (2017), стр. 94.
25. Смијех / Вјечеслав Купријанов (превод са руског језика :
Предраг Бјелошевић). - Бр. 46 (2017), стр. 95.
ЛУГН, Кристина
26. 7. / Кристина Лугн (превод са шведског језика : Елеонора
Лутхандер). - Бр. 33 (2011), стр. 139.
ЛУНДЕЛ, Улф
27. Имам сина / Улф Лундел (превод са шведског језика : Елеонора
Лутхандер). - Бр. 31 (2010), стр. 167.
НЕНОВ, Иван
28. Орах / Иван Ненов (превод са бугарског језика : Иван Топалски).
- Бр. 36 (2011), стр. 165.
ЊАГОЛОВА, Елка
29. Рецепт за крух / Елка Њаголова (превод са бугарског језика :
Дијана Буразер и Ристо Василевски) . - Бр. 38 (2013), стр. 185.
30. Балконска етида / Елка Њаголова (превод са бугарског језика :
Дијана Буразер и Ристо Василевски). - Бр. 38 (2013), стр. 185.
ОЈЕР, Бруно К.
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31. Пут у даљину / Бруно К. Ојер (превод са шведског језика :
Елеонора Лутхандер). - Бр. 32 (2010), стр. 153.
ПАНГ, Алвин
32. Када стигну варвари / Алвин Панг (избор : Ранко Павловић / с
енглеског језика превела Данијела Трајковић). - Бр. 47 (2018), стр.
94.
ПАРАШАР, Дебејсиш
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114. У једној реченици / Барица Смоле. - Бр. 37 (2013), стр. 116-119.
СТОЈКОВИЋ, Душан
115. Богатство језика (Шатро проза Мирољуба Тодоровића) /
Душан Стојковић. - Бр. 43 (2016), стр. 101-105.
СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, Јованка
116. Пјесничка слобода / Јованка Стојчиновић Николић. - Бр. 47
(2018), стр. 47-49.
ТЕПАВЧЕВИЋ, Драган
117. Покондирена Криста / Драган Тепавчевић. - Бр. 37 (2013), стр.
95-99.
ТЕРЗИЋ, Недељко
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118. Две цртице о вождовом боравку у Срему / Недељко Терзић. Бр. 39 (2014), стр. 95-100.
119. Глуви пекар / Недељко Терзић. - Бр. 41 (2015), стр. 61-65.
120. Потрага / Недељко Терзић. - Бр. 44 (2016), стр. 88-92.
ТОДОРОВИЋ, Мирољуб
121. Кратке приче / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 32 (2010), стр. 9398.
122. Из дневника 1986. / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 36 (2012), стр.
87-97.
123. Снови / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 39 (2014), стр. 85-87.
124. Не дави Жваку (Шатро приче) / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 43
(2016), стр. 95-101.
125. Шатро приче / Мирољуб Тодоровић. - Бр. 47 (2018), стр. 95101.
ТОДОРОВИЋ, Огњен
126. Магдим д.о.о. / Огњен Тодорвић. - Бр. 48 (2018), стр. 32-37.
ТРАЈКОВИЋ, Данијела
127. Што се не родих као Циганин / Данијела Трајковић. - Бр. 42
(2015), стр. 93-97.
ЋОРИЛИЋ, Ненад
128. Чај за двоје / Ненад Ћорилић. - Бр. 48 (2018), стр. 37-39.
ЋУЛАФИЋ, Миладин
129. Љубав / Миладин Ћулафић. - Бр. 48 (2018), стр. 37-39.
ШАРКАМЕНАЦ, Властимир Станисављевић
130. Житије - исповест Багане ди Бонго / Властимир Станисављевић
Шаркаменац. - Бр. 46 (2017), стр. 43-57.

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА
АПДАЈК, Џон
1. А П / Џон Апдајк (превод са енглеског језика : Боривоје
Петровић). - Бр. 34 (2011), стр. 81-87.
ГОРНОСЕЛЕЦ, Живко Карески
2. Прстен / Живко Карески Горноселец (превод са македонског
језика : Живко Карески Горноселец). - Бр. 49 (2019), стр. 8.
ЈЕВТИМОВА, Здравка
3. Четвртак (одломак из романа / превод са бугарског језика : Жарко
Миленић) / Здравка Јевтимова. - Бр. 42 (2015), стр. 97- 101.
Керет, Едгар
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4. Mystique / Едгар Керет (превод са енглеског језика : Мила
Гавриловић). - Бр. 42 (2015), стр. 101-103.
5. Пудинг / Едгар Керет (превод са енглеског језика : Мила
Гавриловић). - Бр. 44 (2016), стр. 111-113.
КУЧЕРСКА, Маја
6. Бог кише / Маја Кучерска (превод са руског језика : Жарко
Миленић). - Бр. 45 (2017), стр. 131-141.
МАСТЕРНАК, Збигњев
7. Хип-Хоп момци / Збигњев Мастернак (превод са пољског језика
: Олга Лалић Кровицка). - Бр. 47 (2018), стр. 62-73.
8. C’est La Vie (То је живот) / Збигњев Мастернак (превод са
пољског језика : Олга Лалић Кровицка). - Бр. 48 (2018), стр. 39-49.
ПРОКОПИЕВ, Александар
9. Три адресе / Александар Прокопиев (превод са македонског
језика : Јелена Прокопијева). - Бр. 45 (2017), стр. 125-131.
10. Мара Јосифовска 3. / Александар Прокопиев (превод са
македонског језика : Јелена Прокопијева) . - Бр. 46 (2017), стр. 6167.
11. Антона Чехова 13 * / Александар Прокопиев (превод са
македонског језика : Јелена Прокопијева). - Бр. 47 (2018), стр. 5562.
РЕЈМЕР, Марго
12. Умрећу као камен / Марго Рејмер (превод са пољског језика :
Мила Гавриловић). - Бр. 43 (2016), стр. 127-137.
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AUTORI SRPSKE VILE

АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”
Жељка Аврић 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.
Анушић, Анђелко (1953, Градина, Сува Међа). Песник,
прозни писац, есејиста, књижевни критичар, антологичар,
публициста. Школовао се у Петрињи и Загребу, где је живео
до избеглиштва, маја 1991. г. Радио као новинар (дописник и
сарадник бројних југословенских и српских листова) и уредник у
Издавачкој делатности „Гласа српског“ у Бањој Луци (1999-2008).
Објавио је шеснаест песничких збирки; седам књига
приповедака; пет романа; монодраму; књигу песама за децу; две
књиге есеја и бревијар новинарско-публицистичких текстова.
Приредио је и две песничке антологије.
Заступљен је у лектири (у Републици Српској, као и у
заједничкој наставној језгри у Федерацији БиХ, за девети разред
основне школе); антологијама и прегледима српске савремене
поезије и приповетке. Његова поезија и проза преведени су на
енглески (роман Силазак Сина у сан), француски, руски, бугарски
и македонски језик.
Живи у својим књигама, и повремено на Фрушкој гори, а
станује у Новом Саду.
Белегишанин, Маја (1980, Београд). Пише поезију и
књижевну критику. Књиге песама: Испод неба, 2007; Светлосна
пруга, 2011; Зимско сунце, 2014; Нежна граница 2018. и књиге за
децу Песме разних боја, 2017. и Биљке и девојчице, 2019.
Боровчанин Ромсок, Миланко (1954, село Подгајине
(Соколац) на Романији). Члан је Удружења књижевника Републике
Српске и Удружења књижевника Србије. До сада је објавио
четрнаест књига поезије и прозе. Живи и ствара на Сокоцу.
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Голијанин, Момчило је рођен у Крекавицама код
Невесиња 1938. године. Од 1967. године до пензионисања (2004)
радио као професор књижевности у Гимназији у Невесињу. Бави
се књижевном критиком и есејистиком, а у посљедње вријеме
пише и приповијетке. Објављена дјела: Књижевно дјело Марка
Марковића (монографија), Могућности књижевних истраживања,
Вјечни ромор живота, Алекса Ковачевић, спортиста, патриота
и пјесник (монографија), Да не овлада мржња - огледи о Ериху
Кошу, Ослобођене ријечи, Трагање за љепотом и смислом, Откоси
туге и радости, У свијету критике и белетристике, На пртинама
старине, Породична монографија Братство Голијани. Живи у
Невесињу.
Деспотовић, Милијан књижевник, издавач и посленик у
области културе. Рођен је 1952. године у Субјелу код Косјерића.
Живи и ствара у Пожеги. Пише поезију, прозу, афоризме, књижевну
и ликовну критику. Афоризми, савремена и хаику поезија су
му превођени на: италијански, француски, шпански, енглески,
немачки, мађарски, словеначки, румунски, русински, пољски,
бугарски, македонски, турски, руски и јапански језик. Уредник је
књижевних новина „Свитак“, часописа за хаику поезију „Паун“ и
листа за дечију књижевност „Момчило“. Објавио је 25 књига.
Ђокић, Стојанка (1990). Основне и мастер академске
студије завршила је на Филолошком факултету у Београду на
Катедри за српски језик са јужнословенским језицима, студијски
програм српски језик и књижевност. Истражује из области
акцентологије, дијалектологије, ономастике и лингвокултурологије.
Објављени радови: Акценатски модели једносложних придева
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и
Колубаре, (,,Свет речи”, 43/44, 2017, Друштво за српски језик и
књижевност, Београд). Акценатски модели вишесложних придева
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре,
(,,Свет речи”, 45/46, 2018, Друштво за српски језик и књижевност,
Београд). Иако још увијек не објављује, пише поезију и прозу.
Ради као професор српског језика и књижевности у Бијељини.
Живојиновић, Емилија (1947, Крушевац). По занимању
је наставник матерњег језика. Поезијом и прозом заступњена је
у зборницима и часописима. Објавила збирку пјесама Ћурлик из
недара 2013. године и збирку Срмозови неба 2018. године. Члан је
Удружења књижевника Србије. Живи у Крагујевцу.
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Зеленовић, Недељко (1958, село Брђани, општина
Коњиц). Дипломирао на Филозофском факултету у Сарајеву,
Одсјек славистика 1982. године. Просвјетни и културни радник.
Бави се новинарством. Пише поезију, прозу и књижевну критику.
Сарадник многих књижевних часописа. Радови су му превођени
на неколико свјетских језика. Потпредсједник је Удружења
књижевника Републике Српске. До сада објавио 16 књига поезије
за дјецу и одрасле, кратких прича и књижевне критике. Аутор је
двије монодраме. Живи и ради у Источном Сарајеву.
Кецман, Давид Дако (1947, Рајновци, код Бихаћа, БиХ).
Пише поезију, прозу, есеје, књижевну, ликовну и позоришну кртику.
По завршетку студија српско-хрватског језика и југословеске
књижевности радио је најпре као наставник у школи (19711974), а потом, од јуна 1974. па све до пензионисања средином
новембра 2011. године, као професионални новинар-уредник.
Био је главни и одговорни уредник омладинског листа “Покрет”
(1974-1978), уредник области културе и образовања у сомборском
Информативном центру (Сомборске новине и Радио-Сомбор) и
главни одговорни уредник сомборског часописа за књижевност,
културу, уметност и науку “Домети” (2013-2016). Члан је
уредништва суботичког књижевног часописа “Луча”, од оснивања
1993. године. Објавио је двадесет и двије књиге пјесама и прозе,
сарадник је многих књижевних часописа и листова. Превођен на
десетак језика. Књиге пјесама: 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 пјесме о љубави (2003), Хор сенки (2010). Књиге
прозе и прозаида: Леђ (1982); Калем (1992); Кад дуња замирише
(роман-мозаик, 1995); Озарје (1999); Тамнина (2008) и романемозаике Река за један дан (2014) и Жива слика (2016). Књиге за
дјецу и младе: Сањам, сањам чаролије (пјесме и проза, 1994);
Хоћко и Нећко (1997); Даљинама преко света (2003); Неко само
тебе тражи (2006). Члан је Друштва књижевника Војводине и
Удружења књижевника Републике Српске. Станује у Сомбору, а
живи у својим књигама.
Ковачић, Лазар (потиче из Бабића, Јањ - Шипово).
Одрастао у Војводини. Школовао се у Новом Саду и Сарајеву.
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Завршио Филозофски факултет. Историчар по струци. Послије
завршених постдипломских студија магистрирао. Не завршивши
докторат, исељава, прво на Нови Зеланд (Окланд), а потом у
Аустралију, Квинсленд (Бризбен), па коначно, на Голд Коуст, гдје
живи и данас. Аутор је више текстова из области историје и у
дневном листу Политика више кратких прича.
Козић Прерадовић, Стевка (1945. године, Горњи
Карајзовци, БиХ, СФРЈ), економиста; радни вијек провела је
у привреди и у Дјечијем позоришту Реублике Српске. Књигом
поезије Прамен стрела (1973) ушла је у књижевност. Пише за
дјецу и за одрасле: прозу, поезију, радио драме, а повремено и
књижевну критику. Објавила је изборе из поезије: на италијанском,
есперанту, француском и чешком језику, уз два српска: Жива
брава (2000) и Папирни кључеви (2013). Пјесме су јој уврштене у
запажене антологије земаља: Индије, Мексика, Русије, Словеније,
Румуније, Бугарске, Француске, Србије, Бих и РС а претходиле су
им Антологија жена пјесникиња Југославије – А. Рудић, Лирика
двадесет петорице - М. Шиндић и Судбоносни дјечаци – Д.
Трифуновића (1966). Живи у Бањалуци.
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.
Кујунџић, Јелена (1958, Бастав код Шапца). Завршила
Педагошку академију у Шапцу и Вишу економску школу у Новом
Саду. Живи и ради у Мајуру код Шапца. Заступљена у Антологији
чивијашког хумора и сатире (аутор Живко Гавриловић); Бисери
балканског афоризма (приредио Васил Толевски); у зборницима
прозе: Лептирица у ћилибару, Црте и резе 2, Светлост кресива,
Алиса у земљи прича, Куће у ваздуху и Читав живот у деветсто
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знакова; у зборницима поезије: Рудничка врела, Жубори са
Моравице, Трагови на песку, Видовданске бесједе, Ћирилица слово српског лица... Објављене књиге: Кроз сузе - смех (2003) и
Крпеж и трпеж (2004).
Лалић Кровицка, Олга (1980, Шибеник). Апсолвент је
славистике на Јагелонском универзитету у Кракову (Пољска).
Објавила је више збирки пјесама на пољском језику а у
Републици Србији збирку: Иза облака (2008). Заступљена је у
разним антологијама и алманасима. На пољском језику је објавила
и збирку драма а пише и приче. Дјела су јој превођена на енглески,
шпански, литвански, македонски и словеначки језик. Живи и
ствара у Дукли (Пољска).
Леро, Никола (1991, Сарајево). Првих стотину дана
живота провео у Високом, а од маја до августа 1992. у избјеглиштву
(Иванград – Ц. Гора и Врдник – Србија). Сљедеће три и по године
живио је у сарајевској општини Вогошћа. Одрастао у Бијељини,
гдје је завршио основну школу, музичку школу и гимназију, а у
Бањалуци Правни факултет. Уредник је блога у омладинском
магазину "Карике", те сарадник/блогер портала "Бука" /buka.com/
и "Јустиција" /Iustitia.pravobl.org/.
Луковић, Слободанка (1938, Бачина код Варварина).
Завршила је Дефектолошки факултет у Загребу. Пише поезију,
лирску прозу, хаику пјесме и хаибуне. Аутор је више књига:
Страшни суд (1994); На распећу (1994); Спасење (1995);
Домородица (1996); Селидбар (1996); Велики прасак (1997);
Христолика (1998); Пред небеским вратницама (1999); Муза и
аждаха (2002); Капља (2002); У наборима брегова, хаику пјесме
и хаибуни (2003); Црвена птица (2004); Поетика сфера (2005);
Јованчица из Лазарета (2007); Родишта (2008), Сабирница (2009)
и Небокази (2011).
Милинковић, Миомир је рођен 1948. године у Буковику,
општина Прибој. Завршио је Филолошки факултет у Београду,
студијска група Српски језик и југословенска књижевност. На
истом факултету је магистрирао и докторирао. Бави се историјом
књижевности, а пише и белетристику. До сада је објавио 38
стручних и научних књига, од којих су 2 из публицистике, 22 из
науке о књижевности, а 14 из белетристике (три пјесничке збирке
за одрасле, пет за дјецу, двије збирке приповједака за одрасле, три
романа за дјецу и младе и једна књига бајки). Живи у Београду.
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Милошевић, Радослав (1944, Брестице код Билеће).
Доктор је математичких наука. Пише и објављује поезију од ране
младости. Заступљен је у више антологија и зборника. Објавио је
самосталне збирке поезије: Над понором (1973), Украдено сунце
(1976), La spreranza del vento (1983), Клетва наде (1985), Дио нашег
лица - хаику (1989), Близина црне рупе (1990), Зелени Десило (1993),
Небо зове (1996), Над безданом (1998), Нада вјетра (2005), Капије
љубави (2012), Прије великог дана (2015). Објавио је пет књига о
Јовану Дучићу: Земаљско и небеско Јована А. Дучића (2001), Епска
рапсодија о Јовану Дучићу (2002), Дучићев пут (2003), Требињска
химера (2005), Карикатуре Јована Дучића (2010).
Новаковић, Душанка (1947, Велика Обарска, 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.
Стамболија, Вељко (1953, Глина, Банија). Дипломирао
на Филолошком факултету у Београду, Група за југословенску
књижевност и српскохрватски језик. Био је уредник часописа
Отаџбина, Плави билтен, Моравска лира. Члан је Удружења
књижевника Србије. До сада објавио збирке пјесама: Вријеме
вучјег зијева, Мајске молитве, Душе без завичаја, Вишак првог
лица, Дневник препознавања (изабране пјесме); изабране књижевне
критике, есеје и приказе Пречанске елегије. Живи у Крушевцу и
ради у Основној школи ''Станислав Бинички'' у Јасици.
Станојловић, Слободан (1941, Амајлијe, Бијељинa).
Филозофски факултет (педагогија и психологија) завршио у
Сарајеву (1976) на коме је одбранио и магистарску тезу. Аутор
је или коаутор више научних и стручних радова у часописима и
22 књиге (монографије, приручници и уџбеници): Организација
и програмирање школе у природи (1999, коаутор); Умијеће
комуницирања (2001); Разумијевање младих (2002); Дијете у
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породици и школи (2003); Комуницирање у бизнису и пословна
етика (2006, коаутор); Школа и развој компетенција (2010);
Мултимедијална настава и учење (2014; Настава и учење уз
савремене медије (2018) и друге.
Стојковић, Душан (1948: Београд) – пјесник, приповједач,
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
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венаца. Избор сонетних венаца савремене српске поезије (2012), (са
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.
Стојчиновић Николић, Јованка (1952, Ритешић код
Добоја). Живи и ствара у Добоју, гдје је радила као професор у
Средњошколском центру и Гимназији, те као директор Центра
за културу и образовање. Објавила је 14 књига поезије: Звијезда
скитача (1975); Тијесно небо (1994); Самоћа руже (1995); Голо
сунце (1996); Камен моје крви (1996); Босо биље (с преводом на
румунски језик 1997); Оскоруша (2000); Горка свјетлост (2002);
Кључаоница – Изабране и нове пјесме (2003); Облик свјетлости
(2006); Мрак од чистог злата (2006); Тамно око улице (2009); У
првом лицу (2011). Њене пјесме су превођене на руски, њемачки,
румунски, бугарски, македонски, енглески, јерменски и словеначки
језик. Добила је више награда за поезију.
Тодоровић, Мирољуб (1940, Скопље). Осмогодишњу
школу учио је у местима око Велике Мораве, гимназију у Нишу,
дипломирао је на Правном факултету у Београду. Оснивач је и
теоретичар сигнализма, српског (југословенског) неоавангардног
стваралачког покрета и уредник Интернационалне ревије Сигнал.
Пише поезију, прозу, есеје и бави се мултимедијалном уметношћу.
Објављене књиге поезије: Планета (1965), Сигнал (1970), Кyберно
(1970), Путовање у Звездалију (1971), Свиња је одличан пливач
(1971), Степениште (1971), Поклон-пакет (1972), Наравно млеко
пламен пчела (1972), Тридесет сигналистичких песама (1973),
Гејак гланца гуљарке (1974), Телезур за тракање (1977), Инсект
на слепоочници (1978), Алгол (1980), Тextum (1981), Чорба од мозга
(1982), Гејак гланца гуљарке (друго проширено издање, 1983),
Chinese erotism (1983), Нокаут (1984), Дан на девичњаку (1985),
Заћутим језа језик језгро (1986), Поново узјахујем Росинанта
(избор из поезије,1987), Белоушка попије кишницу (1988), Soupe de
282

cerveau dans l Europe d l Est (1988), Видов дан (1989), Радосно рже
Рзав (1990), Трн му црвен и црн (1991), Амбасадорска кибла (1991),
Сремски ћевап (1991), Дишем. Говорим (1992), Румен гуштер
кишу претрчава (1994), Стриптиз (1994), Девичанска Византија
(1994), Гласна гаталинка (1994), Испљувак олује (1995), У цара
Тројана козје уши (1995), Планета (заједно са поемом Путовање
у Звездалију друго проширено издање, 1995), Смрдибуба (1997),
Звездана мистрија (1998) Електрична столица (1998), Рецепт за
запаљење јетре (1999), Азурни сан (2000), Пуцањ у говно (2001),
Гори говор (2002), Фонети и друге песме (2005), Плави ветар
(2006), Паралелни светови (2006), Златно руно (2007), Свиња је
одличан пливач и друге песме (2009), Љубавник непогоде (2009),
Глад за неизговорљивим (2010), Киборг (2013), Пандорина кутија
(2015), Ловац магновења (2015), Из ока сновидећег, (изабране
песме 2018). Објављене књиге прозе: Тек што сам отворила
пошту (епистоларни роман, 2000), Дошетало ми у уво (шатро
приче, 2005), Дневник 1982 (2006), Прозор (снови, 2006), Шатро
приче (2007), Лај ми на ђон (Интернет издање, 2007), Шокингблу ( шатро роман, 2007), Киснем у кокошињцу (шатро жваке,
2008), Боли ме блајбингер (шатро роман, 2009), Стално проваљује
буве (Интернет издање, 2009) Торба од врбовог прућа (кратке
приче, 2010), Дневник 1989 (Интернет издање, 2011), Дневник
1985 (2012), Дневник сигнализма 1979 – 1983 (2012), Apeiron
(Интернет издање, 2013). Објављене књиге есеја и полемика: Signalism (1973), Сигнализам (1979), Штеп за шуминдере – ко им
штрика црева (1984), Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима
(1986), Дневник авангарде (1990), Ослобођени језик (1992), Игра и
имагинација (1993), Хаос и Космос (1994), Ка извору ствари (1995),
Планетарна култура (1995), Жеђ граматологије (1996), Signalism
Yugoslav creative movement (1998), Miscellaneae (2000), Поетика
сигнализма (2003), Токови неоавангарде (2004), Језик и неизрециво
(2011), Време неоавангарде (2012), Стварност и утопија (2013),
Nemo propheta in patria (2014), Простори сигнализма (2014).
Објављене књиге за децу: Миш у обданишту (2001), Блесомер
(2003), Чаробна лампа (2018). Антологије: Сигналистичка поезија
(1971), Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија (1975), Мail
Аrt – Мail Poetry (1980). Bookworks: Fortran (1972), Аpproaches
(1973), Сигнал-Арт (1980), Златибор (1990), Шумски мед (1992),
Cobol (1992). Поезија, есеји и интермедијални радови Мирољуба
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Тодоровића објављивани су на више језика у антологијама,
зборницима, каталозима, листовима, часописима, сајтовима и
блоговима: Италије, Мађарске, Аустрије, Немачке, Француске,
Шпаније, Португала, Швајцарске, Чешке, Пољске, Литваније,
Летоније, Шведске, Русије, Финске, Исланда, Велике Британије,
Данске, Холандије, Белгије, Малте, САД, Канаде, Мексика,
Уругваја, Чилеа, Бразила, Нове Каледоније, Јужне Кореје, Јапана и
Аустралије. Овај аутор имао је четрнаест самосталних, а излагао је
на преко шест стотина колективних међународних изложби цртежа,
колажа, визуелне поезије, мејл-арта и концептуалне уметности.
Тодоровић, Огњен (1990, Сарајево). Основне и
мастер студије завршио на Универзитету у Источном Сарајеву,
Филозофском факултету Пале на Катедри за српски језик и
књижевност. За мастер рад под називом Три поетичка начела
поезије Новице Тадића – јуродивост, сатански реализам и молитве
добио III Бранкову награду Матице српске. Прозу објављивао у
Књижевним новинама, те часописима Бокатин Дијак и Нова зора.
Живи у Источном Сарајеву.
Ћорилић, Љубомир (1946, Плоча, Лозница), пјесник,
књижевни критичар, антологичар. Пише поезију за дјецу и
одрасле, приказе књига, есеје, књижевне огледе, приче за дјецу,
сатиричну поезију и афоризме. Објавио седамнаест књига пјесама
и шест монографија из области културе, образовања, здравства,
планинарства, информисања, спорта. Важније пјесничке 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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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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