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POEZIJA

Предраг БЈЕЛОШЕВИЋ

ПОНОВНИ СУСРЕТ, СВИЈЕСТ О КУЋИ
ПЕТАР КОЧИЋ
СВИЈЕСТ О КУЋИ
а пјесника Црна кућа*
Никаква пријетња није
Нити сунце обећано
Сан о ком снива

Z

Кућа с којом живи
Нема дворишта ни крова
Сушта је као земља
И отворена
*Озлоглашени аустроугарски затвор у Бањој Луци с почетка
двадесетог вијека

ПАЛЕТОМ МРАКА СВЈЕТЛОСТИ
Сликару Владимиру Величковићу

@

ивоте – смрти у покрету
траво зањихана у оку вртлара косца

Омчо – опомено ледна што неумољиво слиједиш мету
сјенком наде дуж обезличених предјела

Слућена ријечи из уста мрца што пријети
у лику пацова кербера орла
На степеништу анђеоски поузданом
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Вјешала - подигнута за људске снове
Ту – звијери језом фитиљ пале у нама
да бескрај сагоријева док блиста тама
А Дан чист - бјелином папира осунчан
линијама свјетлосним уз вјетар брижне оштрине
Над њим Мрак - Господар свјетлости бдије и тмуша
Водом гргоље звјездолике капље лица васељене
Очински такнуте дахом - твог црног мислећег туша
Прољећа, 2006.
након изложбе цртежа у Бањој Луци

ДРАГАН КОЛУНЏИЈА
иришу дуд и шљива
Цвјетају дивље травке
У сјећању сва(њива)
Јабука глог и чавке

M

У ружи затворен орах
Снива ново рађање
Из опне глас судбе горак
Шири се у раздање
И већ га славе зрикавци
Звјездане ноћи нутарње
Ал душом болни пикавци
Броде до зраке јутарње
Сунце је негдје застало
Сунце је заиста сјало
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ДО ЛУКЕ ДЈЕЧЈЕ СРЕЋЕ
Зорици Турјачанин
адуј се човјече као дијете
Што до суза засмијано је од среће
Јер страшно је кад пјевајући пријете
Док изнад нас гордо шуми дрвеће

R

Радуј се дану што ко дар је ведар
Облаци мрачни већ сутра ће да свану
Прекривши живот и радости нектар
Као со кад долијева се на рану
То је мудрости моје достигнуће
Сада на крају кад пут у измаглици
Изглед поприма бајке свемогуће
На чијој палуби ко птицу у руци
Кормило држим до луке дјечје среће
А знам да поново указат се неће
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Стоја НИКЧЕВИЋ

ДАРИНКИ ЈЕВРИЋ И МИТРИ РЕЉИЋ
О ДОСТОЈАНСТВУ...ЉУБАВИ...И ПРИЗОР
''ДЕМОКРАТИЈЕ СВЕТСКЕ''
(Мали део дуга за њихову борбу и љубав према Светој Земљи)
вије Диве храбрости на Сунчаном Брегу
Два хроничара мрака и збегова
с ''Душама на готовс'' у збегу
ван света.
Две моћне брезе у немоћи
и надом да ће моћи
изнети сенке пред хегемона
из кабинета.

D

Две посестриме бола с Миљацке и Ситнице
са чемер-појем испод Крста
заветног надгласа,
Двије Виле видарке са четири краја света
и по три прста
улов за мешетаре и протомајсторе спаса.
Воштанице Девичких Сестара-огрев,
руке с чинијом пиринча-призор хуманитарног раја
привид живота сладе поезијом саговорници им ''Наши дани'',
одричући пораз правде
нуде огртач похабани.
Простирком собног мрака
улична светиљка цеди зрак
Две Сенке опслужују Агапе,
12

тумарајући између ножа и могућег сванућа
без путоказа и мапе.
На столу тајин загријаше смијехом
и надом у Нојев долазак.
Како је банално вечерати
испред Толико Светаца у Кући
а Пољем толико псетарског пира
и пашчади без синџира.

ЈАГОДЕ И АМБИС
е сећам се датума!
Ружна сећања не урезујем
нигде!
Знам да је била сезона јагода
и могао је бити мај,
кад је рез између живота и смрти
урезан у моју душу.
Болничка соба је била једино место на свету
испуњено смислом
бујањем наде
из отопљених крвних леденица,
мирисом јагода (свако јутро свеже убраних)
и светлом
из ког сам излазила
право у aмбис света.

N

Престајала је гравитација
док си ми махао
и говорио да ти јагоде личе на радост.
Данас су замењена места!
Ушла сам у собу
због реза у души
и у њој унела амбис,
све друго је остало вани.
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Мили мој Боже!
Зар тако несташе два мала света
Твоје велике љубави?
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Милан МИХАЈЛОВИЋ

ПРВО БДЕНИЈЕ У ВИСОКИМ ДЕЧАНИМА
лепи монах са севера,
Идући на југ
Од запада ка истоку,
Све у круг, добује по клепалу.
Вече на помолу.
Из утробе свете креће бруј.
Белило нетрулежног лица поприма руј
Сунца пред починак.
Шири се песма небеса
Док ноћ, као вампир, узима данак
За касни долазак.

S

Каква ли тек јутра свићу
Овде, где сваки зид је у бићу,
Прича за себе, Oчи за тебе,
Песма и плач, буна и круна,
Огањ и мач!?

НА НЕБЕСКОМ ВЕНЧАЊУ
СЛАВЈАНСКЕ ГОСПЕ
Даринки Јеврић
ву ноћ кочије изнад главе,
ко свици, трепћуће одсјаје праве!
Петли са дна јава
младој зори су најава!

S

Свадба!
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Кочијаш – монах преко клепала,
ко мужјак преко прага,
преноси дугу белу хаљину
обљубљену чипком од јеванђељских слова.
Подиже је у вис толико
да сито – жито лако може да добаци
и ђулу јабуку узнесе
до самог рога крова!
Удаје се песма!
Потом, лагано, дуж подова,
ногу пред ногу,
руку под руку,
хаљина, сва од стихова,
стиже пред олтар!
Тачно у подне,
(какав је то дар!)
венчава је Сунце !!!
На сав глас
звона са неба
дамарају
право под ребра!
Бруј одлеже
од свода
до пода!
Песма,
у дугој белој хаљини
из снова
(сва изаткана од слова и стихова)
протеже се
Сунцем овенчана
до самог била
Високих Дечана!!!
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Недељко ТЕРЗИЋ

ЧЕКАЈУЋИ СВЕЦА
Патријарху Павлу
ечујнo ходи,
а ми га видимо.
С нама смртан до бесмртности.

N

Руке предраге
широм загрљајне.
Корак му белег,
поглед преблаг.
Свевид небески
све у недоглед.
Нечујно ходи,
а ми га видимо.
Живот Небески,
овоземаљски.
Живот земаљски,
нечујни корак.
Лак, корак лак,
ко Око Соколово.
Терет старости,
корак по корак.
Терет мудрости.
Нечујно ходи,
а ми га видимо.
Звон… Ход… Глас…
Реци ми ко сам?
Реци ми куда?
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Реци ми како?
Зато сам овде!
Верујем душом
и телом верујем;
у нова Времена,
у старе Пределе,
у свемоћи Духа.
Путујем, путујем
кроз Времена,
кроз Пределе,
кроз Душевност.
Оoo, Света Слико!
Оoo, Свето Поље!
Оoo, Света Горо!
Ооо, Свето Небо!
Ооо, Света Водо!
Ооо, Света Тајно!
Ооо, Света Речи:
помози, спаси,
сачувај, саклони
и опрости нам!
Свима је наш
Путоказ ка Богу.
Нечујно ходи.
Ево, долази нам!
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Јелина ЂУРКОВИЋ

МЈЕСЕЦ ИЗГОНА 1995.
мокве родиле ко чичак
У августу 1995.
Неће на добро, дјецо,
Каже наша стара.
Бог с тобом, мајко,
Овакво добро а неће на добро
Како то бива –
Смијеши се најстарији.
Видјећеш, каже.

S

И видјесмо: библијски Изгон,
Пролом и полом једног народа
У августу мјесецу 1995.
Данима данима данима
И тако данима
Ми из Кола српских сестара
Дочекивасмо хранисмо појисмо
И оплакивасмо
Дугу колону прогнаних Срба из Хрватске.
Сливају се на Петровачку цесту
Гоњени „Олујом“
Расцопани, Книн, Банија, Лика, Кордун
И све кренуло на Исток, к нама.
А Колона:
Згрбљена сасута пепељава
Болна немушта и ломна
Гологлава и босонога
Жедна гладна и изгубљена
Клизи, клопара и посрће 19

На приколицама трактора, коњских запрега
И претијесних „стојадина“ и „фића“.
Посљедњи, смалаксали,
Људи и коњи крвавих ногу:
Не зна се ко кога води и ко кога вуче.
А ми, Сестре, на пункту у Љељенчи
Донеси принес, понуди
Донеси принеси додај –
И ове смокве, наше,
По прегршт, старицама тек.
И видимо:
Пар треперавих дланова
Прима смокве ко нафору
Уз дјечје радосни шапат:
Смокве! Ко моје!
И два златна зрачка
У трену заре распукле очи старичине
Испод подигнутих обрва.
А Сестра до мене болно цвили:
Ухватисмо мјесто код Бога.
И хватасмо мјесто код Бога
Данима данима и смоквама
Оног августа, Мјесеца Изгона 1995.
А смокве родиле ко чичак
И овог августа,
Љета Господњег, 2020.
Па, да видимо!
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НЕБО НАД ВАРНОМ
ебо над Варном,
Љупким градом,
У септембарској ноћи зја;
Засејано је кем-трејловима
Као и свуд над Балканом,
Ал' ко још мисли на то –
Мало се о томе зна.

N

Варна, љупки град,
Под небом ноћним
Без звезда, светли
Поморцима
Црноморцима;
Оријентир и знак знан.
Дежура с Варном
Још само Венера млада,
Звездани жижак сјајни
Између пучине две;
Између сивила два
Њен пупак божански
Издашно женски, сја.

САЈЕНТОИДИ
а трг су све изнијели.
Тргују црном рупом и свјетлошћу.
Тргују умом и планетом.
Тргују фетусом и вјетром.
Тргују генетским кодом,
Мојом рођеном шумом
И тек зачетим цвијетом.

N

Разбољела се вода,
Уранске упљувке пије.
Отровне каверне Земљица
Не може више да скрије:
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Око пупка планете
Зјапе атомске стрије.
Ово је, Небесници, и ваше бреме.
Адамов род већ је склон паду.
Не закочите ли безумне трговце,
Чекајте нас у новом хаду.
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Владица РАДОЈЕВИЋ

ОЧИ
унел за тунелом,
Киша не престаје.
Ноћ без сенки,
Дубина под путем,
Ледена река
Усред камене пустиње.

T

Вир за виром,
Тама и ћутање.
У свакој је стени
Мирис дивље кћери,
Њен покрет и дах у обали.
Усред овог кретања,
Невидљивог, неухватљивог,
Њене су очи у мени.

ЛИНИЈА
амах се шума укрутила.
Одједном, крај коловоза,
Нема биља.

N

Тек линија једна,
Ледена,
Између стена и понора.
Бело је на стаклима.
Магле мирују на крововима.
Путујемо без тонова,
23

Без говора.
Преблизу је граница.
Помало, уз пратњу ситних капи,
Слушамо како шушти стрепња
Од опасног терета у нама.

СРЕДИШЊА ТАЧКА
ожелети да се покрене
Из средишње тачке срца,
Из последње ћелије до ништавила,
Пред кругом без излаза,

P

А осетити само
Очи риба на дну језера,
Душе лабуда на северним огледалима,
Како спавају
У поноћи мимо времена,
У жуђеним сазвежђима,
У леденим пустињама,
У јези вечитог ћутања.
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Жељка АВРИЋ

ОТКУЦАЈИ
Равница
све равно и блатно
тишина откуцава подне
река се дави у корењу врба
у земљу урасло небо
остарило ме чекање
и поглед у даљину
да ми је са камена бар
звездама да се пропнем
кроз прашину каскајући
живот заостаје
пијану од дрема
заувек ме везала равница
Звоник
јутарњи спокој
целива крошње
исцељује самоћу
откуцава подне
као храбро срце
кушано истином
вечерње обоји сетом
25

зри напрсла бол
Усуд казаљке помера
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Милена МИЛОВАНОВИЋ

ОСТАНИ У ПЈЕСМИ
емој излазити из пјесме,
нити ме тражити изван стиха,
то је једино мјесто гдје постојиш,
онако како те нигдје нема.

N

Искорачиш ли из стиха икад,
остаће пјесма без тебе празна,
и никад више повратка нема,
из пјесме ко оде, више се не враћа.
Кључеве имаш да отвориш врата,
из пјесме изаћи увијек је лако,
ал` мене можеш у стиху срести,
изван пјесме нас нигдје нема.
Остани у пјесми заувијек њежан,
онако како никада био ниси,
само се једном додирну очи,
толико јако да пјесма се роди.
Немој излазити из пјесме,
нити ме тражити изван стиха,
то је једино мјесто гдје постојиш,
онако како те нигдје нема.

СВЕТА СОФИЈА
исеру хришћанске вјере,
цвијете архитектуре,
храме Свете Мудрости,
Јустинијанова лађо спасења,

B
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комаду откинутог неба,
вијековима се отимају за љепоту твоју,
не би ли тако слични ти постали.
Слико позајмљена из раја,
знам да и када свијет дође до краја
ти ћеш чекати Оног,
по чијој Мудрости си и названа,
Света Софијо, цркво исклесана,
сломљених крила летиш ка небу,
да примиш Несмјестивог под сводове своје
и откријеш свијету тајну свог постојања.
*Пјесма написана почетком јула мјесеца након одлуке турског
предсједника Реџепа Тајипа Ердогна да претвори Аја Софију у
џамију и поништи одлуку из 1935. године којим је најзначајнија
хришћанска црква проглашена за музеј. На мјесту цркве коју је
изградио Теодосије II а која је изгорјела у вријеме владавине цара
Јустинијана 532. године саграђена је и отворена само пет година
касније Света Софија. Она је постала црква у којој се одвијало
крунисање византијских царева. Након пада Цариграда 1453.
године султан Мехмед Освајач наредио је да се црква претвори у
џамију. Уклоњена су звона, олтар, 15 м велики сребрни иконостас
а иконе су покривене малтером који је накнадно исцртан муралима
у духу Ислама. Године 1935. Кемал Ататурк доноси одлуку да се
Аја Софија претвори у музеј. Аја Софија данас представља један
од најзначајнијих споменика свјетске културне баштине и налази
се на листи Унеска.
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Силвана ЛАЗИЋ АЛЕКСИЋ

ОПРОСТ ОД МРТВИХ ТРАЖИМ
а опрост молим вас што остадосте
да вас туђа нога гази без милости,
што сте за нас слабе по други пут мрли
и што вам без срама протресаше кости.

Z

Морали сте опет прсима од праха
да браните наша вјековна огњишта;
знам велики ви сте, опрост ћете дати
њима што сем мржње не имаше ништа.
Опростите оно септембарско јутро
кад смо у колони тражили слободу,
сем главе у торби не понијесмо ништа;
опростите своме несрећноме роду.
Остависмо своје бјежећи од злога,
куће, земљу и вас што прекрива тама.
Нисмо вас издали, опростите роду,
огњишта је пламен бјеснио за нама.
Да л' вас боли док вас газе бездушници,
да л' плачете оним јауком без гласа,
или ко и увијек бол трпите ћутке
док се ријека Босна бешумно таласа?
Од вас опрост тражим и ја кукавица,
за све оне без нас преспаване сате.
Хвала за храброст и за вјечну стражу
вама, што нам земљу и данас чувате!
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Милан НИКОЛИЋ

МЛАД МЕСЕЦ НАД ГРУЖОМ
Добрици Ерићу
ележник сам пуки, док славуји поју
О принцу језика и песничком пажу
Тискају се речи у почасном строју
Чекајући да се на заповед кажу.

B

Нама смртницима од крви и меса
Није дата слава и моћ златорека
Да нам се тако радују небеса
Као што тебе Свевишњи дочека.
Ми нисмо кадри по узору на те
Да сили оружја песмом пркосимо
Те словоризнице су нам непознате
И немамо благослов који си ти им'о.
Само част дедова и храброст отачка
Може такву басму у рими да отка
Кад мрак пролазности сећања опљачка
Да песма зазлати пречиста и кротка.
Гази млад месец по Гружи, погружен
Ко уседелице копне беле куће
Само ветар пева свицима окружен
О вечном дечаку из Доње Црнуће.
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НА БАДЊЕ ВЕЧЕ
оји су преци били пагани
Ратници преки, светина груба
Расути светом ветром лаганим
Сабрани испод крошње дуба.

M

Мој је завичај Маслинска гора
И Гора Црна владике Рада
Одувек бивам а одскора
Косовским божурима се надам.
Никох из трња и кострети
Да се у скерлет преодевам
Најпре навикох за Христа мрети
А доцкан спознах и да певам.
Моји су преци били песници
И мученици, све го ратник
Помолим им се кад у чесници
Пронађем зрно жита, ил' златник.
Најдражи рођак од свих рођака
Прислонио ми раме уз кућу
Пустио жиле из облака
Лишћем ми вида рану најљућу.
И милује ме храпавом кором
Ко девојачки нежни прсти
Док Бадње вече тече споро
Пред иконом се старом крстим.
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Милица ДРНДАРЕВИЋ

ПЕДЕСЕТ СТРАНА ТОМАСА МАНА
ој мушкарац тврди да је Бог.
Отац ми је по Мајанском календару
врач са мноштвом дарова.
Мама ми је Шерлок Холмс.

M

На сваком кораку
по један сам себи
санкросантни Бог
и радник – ударник са значком
на потиљку.
Богови професори!
Богови тинејџери
што по целу ноћ криче
као чувари поднебесја.
Богови од лекара до ђубретара!
Под најездом божанстава
затворих се у собицу
и прочитах педесет страна „Доктора Фаустуса“.
Или можда чак осамдесет.
Јавих се на три изнуђена позива,
почупах десет крпеља мом псу Мравоједу
и легох да спавам.
Када се пробудим
Надам се да ће се божанства
раселити по околним планинама
са довољним просторним размацима између себе
да им се ауре не потиру и не укрштају
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да не ремете једни другима унутрашњи склад.
На Олимпу сва су места одавно заузета!

КАРМА
и одбијаш да постојиш!
Плашљивце је страх,
штедиша се тресе
рачуна прогутаћеш
сву штедњу за црне дане.
Он жели да буде
оно што ти већ јеси – Бог!

T

Крадем, јашем,
газим алкохоличаре.
Они не знају
ко је извор те грубости
ко их то снажно гура низ литицу.
Ја само седим
у тишини пијем пепси колу
кроз нос избацујем колутове дима.
У мимоходу ме поздрави једна жена
баш од оних које би ми лице изгребале
и косу почупале за пример
да сви знају да сам ја та
која одлази тамо где јој није место.
Полако, госпођо!
Психопата из мене злокобно одговара.
Мутирала сам
песнице ми се саме стежу
браним своју неправду!
Можда Вас прегазим бициклом
док уморно будете ходали са посла
мучећи свој живот.
Нагризао Вас је нафталин!
Слаби и праведни
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добијају плату на оном свету.
Зло и препуштање.
Брзо смо изградили ружну зграду
у њој ћемо се он и ја скрити,
удисати прашину пожутелих књига.
Све ће разрушити карма
потписао је лекар.
За сада седимо на веранди.
Схватио је да само чекам моменат
Када ће карма долетети.
Он не зна да сам отпорна на њен цијанид.
Не зна ни да ћу испити све до последње капи,
журно отрчати у плесниви угао
и гласно закукати у пешкир.
Он не зна да умем
себе да потапшем по леђима
да ружим лице шамарима
док не почнем да се смејем.
Кармо, лепа ли си!
Још ћемо се играти
док ја не победим.
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PREVEDENA POEZIJA

БЕЛГИЈСКИ НАДРЕАЛИСТИ
ДОТРЕМОН, Кристијан (1922–1979)

БИТИ ЗАЈЕДНО
оја жена живи је грм тканина
море велика спуштена завеса
ватра сан је дрвећа
ветар велика обојена завеса
али рат мир није.
Није довољно говорити наопако
бити рак на дугом језику
да бисмо сањали.
Није довољно говорити о лепом времену
отварајући кишобран
ни отварати кишобран
док се за пролеће припремамо.
Није довољно топове маслацем премазати
на оружје ставити благост маслина.
Лаж нас пробуди
само истину сањамо
малешни крајеви ваших ушију
стварају буку довољну да разбуди
мртве које носимо у нашем сећању
и наш сан не спава
и наше сећање не спава
на ногама смо на нашим часовима
на ногама смо у нашем сну.
Потребно је одсећи нам главу
да бисмо понели ваше шлемове ваше грешке
потребно је ишчупати нам срце.
Не може нас једна маска
уплашити или засмејати
смејемо се док дишемо.

M
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Није довољно правити буку машинама
лупати по столу на којем пишемо
јер ми пишемо милошћу.
Није довољно линчовати невине
тужити мисао
прогонити све црвено осим оног на кардиналима.
Није довољно затворити нам врата
јер ми ћемо рећи како лепа кућа
ни затварати нам очи.
Довољна је само једна сунчана стрела
да би се отерала ноћ
довољно је бити заједно.

ПЕСМЕ
есме песме не читају
Она песме не чита.

P

Зашто их стварам. Без размишљања. Волим те, дакле – следим,
зависан као моји планински превоји од грома. Карте су лоше. И ја
се борим. Следим те до крајности захвалан.
Већ уснама твојим украшен
Добићу рат.
Борба гради њихову средину. Знаћемо најзад јесмо ли заљубљеници
у љубав. На ивици шуме једно дрво пуни се лишћем и клупе су нам
јавне.
Биће довољно
да се побрине за црвено млеко
и донесе ми руско вино.
Намирише се својим именом, очешља се мојим. Украшћу јој море
као галеб. Веверице имају Изабелин комплекс, двапут, много пута,
још и увек. Улица у којој ми је она добар дан рекла црвени својим
кућама.
Учиниће добро
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ако ништа више не буде разумела
Тако добро да ће нас зора тражити по нашим надимцима.
Ноћ је вешта да када се једва назире замак, због свог расејаног
задовољства, то изгуби из вида.

ЛЕПА СИ ЧАК И У ТАМИ
епа си чак и у тами
када моје руке замене очи
блисташ чак и у тами
када очекујем жуборење
твоје крви против мог времена

L

Препливавамо друге ноћи све ноћи неважно је које ноћи
слатку ноћ љубави и грубу ратну ноћ
Лепа и мирна попут статуе си али жива и чиста попут воде када
милујем
ти косу од лета дужу
чини ми се да милујем море
У возу који нас је сјединио да нас потом растави
у возу који нас није одвео кућа али који је био наша кућа
наша кућа на ивици пута и на ивици свемира
(1943)

МЕСЕНС, Е. Л. Т. (1903–1971)
ЈАЛОВ МУЖ

M

оја статуа обожавана

Земља тако тврда најчешће
И крило задржано над криком
Чудесно праве место
Земљи мекој
Песми безизразној и непрекидној
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Толико сам те волео
Да ме чак мој кројач
Није препознавао више
Толико сам те желео
Да продавац лампи није пролазио више
Нашом кућом
Ја сам те направио грубо
И без задњих мисли
Сада када бројчаник
Показује све часове један сат мање
Та предност те користи
Да се губи што је боље боље
За тебе сам за све
Торба на леђима
Маршал без части
Колибри без туге
Троугао што не налази где да се смести
Стока која се шуња
Моралист без славе
И верује
Драга моја гумена статуо
У пренемагање без мере
Твој коначни супруг
Истински твој јалови муж.
(1930–1939)

САВРШЕНА ЖЕНА
а би усмртила фини покрет
Кучинаста твоја коса
Потрошила је ноћ
Рукама електричним

D

Тешке руке у даљини
Одважне у рукавицама од коњског репа
Да би додирнуле кристал
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Још три ударца
О устаљене страсти
О обале уске
Ево јутра велике птице
Ево зоре бесконачне љубави.
(1933)

„CROSS-COUNTRY“
ркач се зауставља да би размислио

T

Земља је округла по изгледу
А равна стварно
Огругла је за трчање
А равна за спавање
Тркач заспа.
(1933)

У КРИВУ ИЛИ У ПРАВУ…
криву или у праву
Блага су увек скривена
На два корака песме заселе

U

Желите ли скривено благо
Ево пет прстију
Ево руке
Ево пет прстију и пет путева
И ево пет скривених блага
Желите ли пет изгубљених блага
Ево десет прстију
Ево пет руку
И сто размршених коса
Не рачунајте на ваших десет прстију
Сто путева једне косе
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Пошто су коњи мог разума
Мртви да би могли узалуд тлачити
Твоје коње моје благо извесно.
(1933)

ДА БИ СЕ ДОБУ МАШИНА ДОАКАЛО
ЕНГЛЕСКИ ПЕСНИЦИ
ТРЕБА ДА ИХ ПРЕТВОРЕ У ДИМ
во зимског цвећа
Ево летњег цвећа
Трговине и вашију
Пралина и бомби
Све донето продато
Позајмљено купљено бачено

E

Људи не дрхте више
Пошто имају велике учитеље
Који за њих мисле
И унапред знају све
Попови и лудаци
Салатом опијени
Играју на жутом кепецу
У местима окултним
Црвеним војницима
Командују генерали необојени
Крвавим војницима
Командујем ја
Ратна вештино повлачења
Прогутај своју пилулу.
(1942)

40

ШАМАРНОЗАЗИДАН
елики град Космопопо
Само је декор једног позоришта
Иза којег се скривају
Жеље
Жеље утвара
Приспеле налепљене сахрањене
У вечној хладноћи
Вечности слабоумности
Тих жеља
Неуслишених

V

Гастон у својим грудима носи
Мртву птицу лишће мртво
Антелм се надао да боксер буде
Био је само свештеник опроста
Жизел је имала у калему свом
Малене куле за велике госпаре
Хеката романтично паде
Попут античке Гркиње по жељи
Јустин се ругала себи
У огледалу без одраза
Велики град Космопапа
Само је декор јајета на тањиру
И жеље тих утвара
Само су да себи угоду створе
Убијам се – рече ли он – тебе ради
Убијам те – рече ли она – себе ради
Ја те уб
Ја те уб шта
Твоја златна уста
Твоје срце од јавора
Твоје око и његове пешчане пустиње
Велики град Космопопо
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Само је декор
И писци за столом
Чути воле рога зов.
(1953–1958)
(Превео са француског језика Душан СТОЈКОВИЋ)
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Абдала ГАСМИ

МОЈ БОЛ ЈЕ ЗАВИЧАЈ ЗА ВАТРЕНЕ ПТИЦЕ
(из циклуса поезије)
дрво, у његовом си телу, узми ме себи
Мој бол је завичај за ватрене птице
Стара винова лоза у мом је телу
Моја крв је узаврела као залутали вук
Тама је као омча на мом врату
Дан ми постаје горчина у устима
Распукло небо ми је над главом
Улице које сам сакупио у торбама
Постале су расуте трњем
Вољене жене одлетеле су као птице
Мој смех брод који тоне у оловном мору
Мој сан је јаук тела болесног камена
Градови ме више не призивају
Спојена годишња доба нису моја слика
...
На небу моје душе црвени облак
Изгубљени Месец
Жута опорука за свануће
Тело осветљава прелепо и тужно светло
Тело уморно; устајте и плачите песници
На мом рамену црни плашт ноћи
На мом челу буктиња овог времена
У мојој одећи усамљени тужни господар
Крвави облаци су у мојим зеницама
Мој говор је испуњен илузијом
Да море проструји мојим венама
...
Кад сан изађе иза сребрног облака
Поезија навире као црни коњи
Плесом сањиве змије излазим из мојих груди

O
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Мој крвоток ће се у твојим очима разлити
Кад сан изађе иза сребрног облака
Моја жудња за јабукама је повећана
Желим да сам врела киша што те пече
Хоћу да ставим на раме црвени Месец
Да осветлим жудњу на твојим грудима
Кад сан изађе иза сребрног облака
Поезија извире из моје душе, постајем прах
Моја песма је златни дворац љубави
Који води дан у моју галаксију
(Препјев са енглеског језика Недељко ТЕРЗИЋ)
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PROZA

Лазар КОВАЧИЋ

И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ
(Чика Станку и његовом Риђи)
а Петра су ми говорили да је само за викенд чудан.
Суботом и недељом се увек негде изгуби. Е, такви ми
требају и такве тражим. Такви преко реда ускачу на странице мојих
прича, а њихових судбина. Али, 'ајд ти откри шта је по среди и како
је само за викенд чудан? Кажу ми да се он негде Изгуби. Да ли се
он негде Изгуби, или, се, можда, Налази? На партије викендом не
свраћа. И тако већ годинама. Изгледа да неке друге чаире обилази
или удаљене котаре, овде у Квинсленду. Где, шта, како? Полако
се уобличи сумња, појачана знатижељом. Али како открити? Да
покуцам на адресу коју су ми издиктирали па да га упитам:
- Извин'те, вероватно сте чули, господине Петре, да годинама
записујем необичне судбине људи, па је, ето, дошао ред и на вас.
Где се ви то скитате викендом, да нам је знати? Петар би ме с
правом требало да пита који сам од браће Чворовића. Илија или
Ђуро. Не иде то тако. Воћка не пада с дрвета док не сазри, мудро би
закључио Чика Радивоје Мудри. Морам бити стрпљив. Од толико
судбина и прича кошмар ми је и у глави и у души. Само ми још
Петар фали са још једним клупком предје, тананих нити још једне
судбине, животне приче или муке.
Као расни посавски гонич, који не одустаје од трага док
не пронађе плен, тако се и у пишчевој глави запатила сумња и
наквасала до чврсте намере и потребе да се крене трагом Петрових
излета викендом. Опет се уздао у партије и то оне, најбоље,
петком навече, традиционалне ноћи за изласке из кућа, на западу,
па тако и овде у Аустралији, на којима је Петар био редован гост.
Тако је упознао Петра, код Џонија Милића, човека са највише
организованих партија. У његовом дворишту се окупљало више
света него у двориштима обе црквене провенијенције и џамије из

Z
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Андервуда. Све чешће је свраћао и отац Никола, из цркве Светог
Николе у Саутбенку, кратких рукава и браде и увек са дугачким
шприцером у руци. Одавно је рекао да је из Црепаје, иако надомак
Панчева општина је Ковачица. Када је писца трећи пут упитао да
ли зна где је Ковачица, овај му је, готово љутито, одговорио да зна и
да је седео у дворишту Сузане Халупове, у Ковачици, испијао кафу
и њен домаћи сок и гледао албум са сликама светских државника
који су иза леђа у канцеларијама, величине омањих фудбалских
терена, држали, на видном месту, њене распеване петлове и
зимске идиле најчувеније сликарке тзв. наивног сликарства, с ове,
пречанске стране, Саве и Дунава.
Џони је седељке организовао увек и једино петком навече.
И Он за викенд нестане. Али се тачно зна: где и зашто. Суботом
игра тениску лигу Јужног Бризбена, а недељом додатно ради,
због дупле дневнице. Петар је био увек добродошао, најмање
због два разлога. Џони је из Апатина, а Петар из Стапара окренут
Сомбору, али гледајући, одавде из аустралијске перспективе, били
су најближе комшије. Други разлог је Петрова супруга Вики, која
је из Сомбора, и која је путовала на посао са Џонијевом супругом
Стелом, заједничким аутобусом, јер су обе радиле у центру
Бризбена. За Стелу је знао да јој је крштено име Звезда, али за
Вики није, али је био сигуран да то и није чисто српско име из
Сомбора. А како су се, овде, пронашли Џони и Петар је толико
запетљано да је писац одлучио да је боље да не распетљава и то
клупко. Управо је Стела, пре пар месеци, писцу посејала зрно
сумње, знатижеље и распалила његову машту, причом о Петровим
одласцима за викенд, по околним сајмовима, где се изгуби у гужви
људи, коња, мириса хране, алкохола, траве, села, угажене траве и
трагова точкова фијакера, коња и људи. Знатижељу је појачало и
то што су на упознавању јасно нагласили да су из Сомбора. Од
инжењера Звонка, писац је чуо да је Петар цењени ИТ инжењер,
са господским манирима, ведрог духа и пријатне нарави. Баш
тако му је поређао. Писац је умало почео сумњати у своју сумњу
и већ разгорену машту и знатижељу. Миран, весео, пријатан
господин, а овамо, мистериозно нестане викендом, а од понедељка
један од многих, видљив колико хоће, причљив по жељи и мери
саговорника, љубазност и осмех ширине сомборског атара, ведрине
као петровдански дан пре подневне јаре. И поред свега, мрежа
претпоставки је била толико надебљала да би се могло уплести уже
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за тегљаче бродова. А онда се та мрежа, као и све илузије, распрши.
Писац се, код сусрета, толико љубазно смешкао Петру, готово му
се узвињавајући, ни сам не знајући зашто. Више је био љут на себе
што је прекинуо причу о свом добром познанику, Сарајлији, који је,
сваку вече, месецима и годинама, с децом понављао називе улица
у Сарајеву, трамвајске и тролејбуске линије и месне заједнице, на
његову општу радост и заједничку муку његове властите деце, од
седам и девет година, све до једном! Извукао је папир из писаће
машине, па је сад тешко наставити, хоће рећи- Фајл сејв је већ
типнуо на свом лаптопу. Али га је нешто ипак и даље вукло ка
Петру, неки, годинама изоштрени ловачки инстинкт. Стапар,
Сомбор, Апатин. Троугао који му је премрежио мисли, и не да
се отрести као упорни пас луталица, као бермудски троугао, са
нагласком да се ту нешто крије. Ходао је улицом и често, без неког
јасног циља и разлога полугласно изговарао те три речи: Стапар,
Сомбор, Апатин. Следио је властити инстинкт, мале трагове,
нејасну пртину, као кад уходе. Нешто се мора појавити. Петком
на партију код Џонија би се вртео око Петра, али је у тој гужви
максимално могао пазарити кратак поглед, размењени поздрав, уз
љубазно пружену руку. Ципзар затворености би шкљоцнуо и на
другу реченицу, након поздрава. Привезак - писац није баш био
калауз за сва врата. У неким случајевима је то била клепетуша
упозорења, да се затворени још више затворе, и на време склоне.
Неретко су писца, ловца на људске судбине, доживљавали као ловца
на људске главе. Стропоштавања шалукатри опреза су га пратила
на сваком кораку. Те багламе се, тада, тешко откључавају. Опет,
кад год је писац вагао како даље, наилазио је на препреке и тамо
где нису ни постојале. Петар је био срдачан, добро расположен,
говорљив с мером и мирнији од мериоца његових поступака. Прича
је била на дохват руке, видљива и опипљива, а онда, нестане као
јутарња, јулска магла, под првим ударима врелине сунца. У ходу,
ка Петровој причи, је отишао предалеко да би се могао вратити и
одустати, а сазнао премало и за почетак те приче. Поново се вратио
причи Стеле и Вики, у градском аутобусу ‚‚Квинсленд транспорта'',
на путу до Ситија, о Петровим редовним одласцима викендом до
оближњих вашара. Знао је да је најбоље чути причу из прве руке,
али му је изгледнија била друга рука, Петрове супруге, Вики.
Стела је то све прихватила врло релаксирано. Писцу је препричала
одласке на вашаре њене пријатељице Вики:
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- Ма ништа, посебно. Он хода око коња, завирује им у гриву, очи и
тако сатима, суботом и недељом, и то је то. Ја ту не видим ништа
посебно. Он је син сеоског паора из Стапара, сад угледни ИТ
стручњак, па можда на тај начин гимнастицира и ревитализира
мождане ћелије, без неког посебног циља и разлога. Ниси
задовољан. Добро. Нас две сваког четвртка седимо у Саутбенку у
башти оног италијанског ресторана, преко пута лепог, бакарног
крова, Цркве Светог Николе, на почетку лагуне, комплекса базена
крај реке Бризбен, од четири до шест. Сврати, па сам даље питај и
копај шта те занима. Важи?
Вики је недвосмислено рекла да јој је драго што им се
придружио. На партијима, иако се дуго знају, нису успевали да
размене више од пар реченица. Рекла је писцу да јој се пуно допала
његова супруга и да се гласно насмејала одговору на питање
Стипанове супруге да ли је прочитала све ваше приче. И њен
одговор:
- Не, драга госпођо, али сам писца одавно прочитала. Е, то је баш
било добро.
Причала је о Сомбору, Коњевићу, својој гимназији ‚‚Вељко
Петровић'', Вељку Петровићу и о бројним другим знаменитим
Сомборцима: Јовану Хаџићу, оснивачу и првом председнику
Матице српске, познатој глумици Милки Гргуровој, па Лази
Костићу, Сомборцу, а Ковиљчанину по рођењу, чудесном сликару
Сави Стојкову, спортској легенди Радивоју Кораћу и Звонку
Богдану. Била је заљубљена у свој Град, образована и добро
информисана.
- У Сомбору сте упознали Петра?
- Да упознала сам га на почетку алеје чудесног дрвета ‚‚Бођош''.
- А кад оно рече да си га заволела, умеша се Стела.
- На крају дрвореда, одговори Вики.
- Била је то љубав и удаја на први поглед, не да се Стела.
- Љубав да, али је удаја била после другог погледа.
Обрати се писцу. Ви морате писати о Сомбору. То је град бајка.
Зелена бајка. Чаробна бајка. Сомбор је, господине, најзеленији
град Европе. Град лепоте, светлости, младости, смеха, љубави,
здравља. Да ли сте знали да Сомбор има 120 километара путева
и улица, а 121 километар дрвореда. Нисте. Ето видите. Били сте у
Сомбору? Само три пута?! У Сомбору, све што видите је историја,
све што дотакнете је уметност, све што чујете је љубав, а осетите,
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је радост. Да ли знате од када је то чувено дрво, Бођош у Сомбору?
То лиснато стабло, које се к небу устремило, са својих двадесет
метара висине, је из долине Мисисипија 1903. године донето у
Сомбор.
- А, од када је Петар у Сомбору?
- Од завршене осмолетке у Стапару, па до 1996. када смо доселили
у Аустралију. Његови су стапарски паори генерацијама, а моји су
из Србије (?), прво доселили у Ратково, а потом, занавек у Сомбор.
Његов деда је био на Галицији у плавој униформи, а мој на Церу
и Колубари, па преко Албаније до Крфа и назад. Све до смрти
је био убеђен да је Љуба Тадић био с њим на Церу, и код сваке
репризе филма ‚‚Марш на Дрини'' би скакао и салутирао. Онда би
се окренуо баба Станији и питао је:
- Колико ли их ја оно, њих, поби, само на Церу?
- Осам.
- Десет.
- А јесте, двојица су ми промакла.Ти боље знаш, био си тамо.
Петров деда никада није помињао своју модру униформу, али увек
и радо, модро стапарско небо, од доласка његовог прадеде на ове
просторе.
Писац је наводио ток приче ка Петру, Стапару и његовом детињству,
а Вики одводила ка Сомбору, улицама, парковима, бароку, историји.
- Вики, да ли ти је Петар причао о детињству у Стапару? И какви
су Стапарци?
- Чула сам, ма шта чула, наслушала се читаво моје детињство
и младост, да су особењаци, инаџије, тврдоглави, самосвојни.
Причало се да су Стапар, после Другог светског рата, прозвали
седмом републиком. Они тврде да је Сомбор познат по томе што се
налази крај Стапара. А и добро су се примили јер су се ту населили
1752. године. Пошто су дошли са сто пари волова, село је, прво
названо Стопар, а назив модификован у данашње име Стапар. Они
су заиста ‚‚мало накриво насађени''. Код нас у Бачкој се прича да су
од њих више ‚‚ударени'', само неки Равноселци. А с друге стране
то је најмарљивије село са познатим паорима, газдинствима,
салашима, кицошким момцима и парадним коњима и фијакерима.
Петар последњих 15 година крајем августа помно дочекује и
испраћа фијакеријаду у Стапару, кроз све могуће друштвене мреже.
А и тада детаљно загледа слике парадних коња и фијакера.
- Вики, је ли он и у Сомбору загледао коње и фијакере?
49

- После девојака на корзоу испред зграде Жупаније, можда се
окретао и загледао коње и фијакере. Али се дефинитивно сећам
да је поглед упирао ка југу и његовом Стапару. Знам да не воли да
слуша познату песму о сомборском фијакеристи, Јагри и његовом
верном коњу Риђану.
- Ко не зна, Вики, ту познату, староградску песму? Тужну и некако
свечану, до узвишености. Живан Милић је био најуверљивији
Јагро од свих извођача те староградске, народне песме.
- Видите, господине, ма колико уверљиво звучала као да долази
из дубине сомборске, панонске историје и као ехо народног
стваралаштва, из те богате и неисцрпне ризнице, та песма је
млађа него што мислите. Живан Милић је лично добио ту песму
од Велимира Веље Суботића, чувеног глумца и још чувенијег
Сомборца. Он је знате из Силбаша, а у Сомбору је био од 1947.
године до краја живота, 2013. године.
- Него, реците ви нешто мени.
- Да, Вики.
- Зашто из сваког вашег ретка избија меланхолија, уз по неко зрнце
ведрине, више да прикријете него покријете надошле воде туге.
Стела ми је причала да је прочитала ваше приче. Каже да се и
смејала, али и по мало плакала. Пишите о лепоти живота, смеху,
радости. Бирајте веселе теме. То људима треба. Помозите нам да
се заогрнемо смехом, а не товарите нам на ледја све те тешке и
необичне судбине људи и животиња. Зашто су, и на најбљештавијем
сунцу, ваша светла ведрине пригушена или угашена? Смех је
мелем и здравље. Запамтите, господине. Живот није смех, али је
смех живот. Живот дозирај ведрином. И коме је данас до патетике.
То је одавно протерано из литературе. Запамтите, весело, живот је
кратак. Весело. В е с е л о!
- Ма, знам, Вики. Само још ово да завршим, када сам већ започео,
мењам се и мењам теме. Само још да докучим зашто Петар
обилази те сеоске вашаре? После се враћам на веселе и нормалне
теме. Писац се загонетно смешкао. Зато ми помозите да ову причу
некако изгурам до краја. Никако не иде, Вики. Помогло би ако
знате зашто Петар упорно, обилази те рубне просторе градова и
урбане цивилизације. Ни један викенд није машио.
- И ја сам се питала годинама уназад и ништа нисам нашла
необично, али ни задовољство да с њим обилазим те процесије
људи, коња, жамора и блата, далеко од градског асфалта. Прво сам
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помислила: паорско дете, па га с годинама вуче и зове стапарска
младост, свечара, вашара, упарађених људи, накинђурених коња и
окићених чеза и фијакера. Али није то. Он од средње школе живи
у граду. Да га нешто прогони приметила бих у кући, за столом,
у кревету. Нарав блага, осмех широк, а глас миран, сталожен
и разговетан. Сан миран, уједначен, чист и тих. Не видим да га
нешто, мучи, прогони или вуче, с разлогом, или мени ти разлози
нису јасни ни видљиви. Неко време проводи верући се по
планинама, неко по скелама, други у теретани, трећи не избијају из
пабова, четврти ходају обалом Океана, не марећи на бучне таласе
и кричање галебова. Он батерије можданих ћелија допуњује,
а терет времена и живота релаксира, вртећи се по вреви људи и
животиња, што даље од отровних испарења градова. Ишла сам с
њим пар пута, па одустала. Није ме звао ни да идем, нити се љутио
што сам престала. Ништа посебно. Обилази коње. Застане крај
готово сваког на кога наидје. Уљудно поздрави власника и дуго
завирује коњима у очи, као да их намерава купити, хипнотисати
или ноћом красти. Мирис траве, јефтиног парфема на стаменим
женама, мирис коњског зноја, прегорелог уља испод шатри са
храном и мирис цвета џакаранде успева ту и тамо да се пробије и,
чак, надјача све остале мирисе, што је мој боравак, тамо чинило
могућим и подношљивијим. Шета између коња, јахача, каруца и
фијакера са дебелом наслагом патине и ожиљака година, ланених
кошуља и великих шешира. И увек наиђе онај његов пријатељ и
коњски завереник, Аустралијанац, Глен, Веснин муж. Знате ли
га? Не! Обавезно га упознајте. Не зна наш језик, а увек разуме о
чему се прича. Мора, сирома. Сви забораве на њега, па ударе по
нашки, чак и Весна и тако годинама. Некако је докучио о чему
причају. А јеси ли чуо како је прошао када га је Весна одвела у
Мекгрегор на забаву Босанаца? Њима увек гостују неки певачи.
Ваљда им тамо не иде, па наврате до нас, где им једино иде. Неће
наш Звонко Богдан да се ломата 24 сата само у авиону. Њему и
тамо добро иде, а не би могао ни оставити ни своју ергелу коња,
ни свој салаш. Ето, и ја о коњима као и мој Петар. Да вам испричам
о тој забави. На паузи, када народњаци мало утихну, ради бифе и
кухиња. Мора се некако, уз продате карте, намаћи трошак доласка
певача и нешто зарадити. Оде и Глен да наручи ћевапе. Научио и
заволео јести, с нашима. Наручио је, а на ком ће језику, него на
енглеском. Конобар је знао енглески, али није Глена. Мислио је
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неки његов земљак, Босанац, који се мало размеће енглеским, у
овој оази у којој је неписано правило да се не чује страни језик у
страној земљи, бар док траје забава и дружење, све док не изађу
на улицу. И тако Глен кренуо да наручи на енглеском, а конобар
га неровозно и енергично прекиде, мало повишенијим тоном: ‚‚Е,
немој се, матере ти, још и ти фолирати да говориш енглески''. Глен
се збуњено окрете и оде до Весне да је замоли да она наручи, иако
је реч ћевапе прилично разговетно изговорио. Вероватно конобар
не зна енглески. Весна се брзо врати.
- Наручила сам. Он зна енглески, али у овој јазбини сви говоре
један језик: српски, хрватски, босански и црногорски.
Глен је још више био слуђен. Како један када му је набројала
4. Даље му није распетљавала, било је превише компликовано и
непреводиво на нормалну логику, а још мање једном просечном
Аустралијанцу који на глобусу Босну не би открио ни после дуже
потраге, са додатним одмором.
- После обиласка вашара, Глен га сачека и оду заједно у Редклиф
у штале коњичког клуба где чувају, или, боље речено, живе и два
Гленова тркачка коња. Хране их, поје, тимаре, пар сати и навечер
кући. Одморан, весео и разведрен, што га држи до наредне суботе
када се смркне као градоносан облак, отуда, са севера Бачке и од
мађарских пустара, па саспе по сомборском атару.
Устане. Ћути. Спрема сендвич. Ни речи. Скува кафу. Седи
пије, гледа у једну тачку, миран и тих као нахрањено новорођенче.
Па скува другу, за термос и ни једне речи. Једино са својим мачком
Жоржом нешто шушори. Важнији му је и од мене и од деце, а на
то смо се и навикли. О, воли он нас и те како и то и показује. Он са
својим мачком прича више него с комшијама. Ујутру, увек чујем:
- Добро јутро, матори. Како је протекла скитничка ноћ, иако је
кастриран, мачак, наравно. Мачак чучи на столу и гледа га у очи и
нешто му на мачјем језику мрмољи. Донесе му миша. Ја вриштим.
Он 'ладно каже:
- Он је нама донео миша. То што ми не једемо мишије месо,
то је наш проблем, а не његов. Поподне, када дође с посла,
обилазе двориште као додоле и не раздвајају се и водају као два
реконвалесцента. Због тог мачка сам мало љута на оног архитекту
Милоша, који се пре пар година развео, па из куће изашао само
са својим мачком Феликсом. А знате и њега и Феликса. И њега
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сте умрежили у посебну причу, свашта.1) Изгледа да ни вама нема
помоћи, мој писац. Због њега је Петар од Милића и узео Жоржа.
Феликс му је ујак. Зна му родослов, по мајчиној страни, од бабе,
која се још увек шепури по дворишту Милића, ујака, Дембија,
Џонијевог пајташа, до тетке, која је у Мелбурну код неких богаташа,
кицошећи се с огрлицом са неким скупим стаклићима. И Стела ми
се јада да онај њен седи с његовим мачком, Дембијем крај базена у
дворишту. Он само накваси ноге, Демби реп. Џони држи сладолед,
а расхлађују се и сладе, обојица. Једаред он окружи језиком по
кугли сладоледа, спусти руку наниже, па једаред његов мачак. Да
се Демби не замара, он само испружи језик, и зажмури, а Џони,
заврти куглом док овај не оструже добар слој, а потом и он. Фуј. То
је и Стела рекла, гледајући их кроз кухињски прозор, а заборавио
је на унучад на другом крају дворишта. На нашим просторима
се нормално полуди, а овде ненормално детињају, до лудила, мој
писац. Смешкаш се. Видим. Ти си ми још најсумњивији.
- И ја кажем. Видим, а и драго ми је да смо прешли на Ти. И шта
би даље, Вики? Он се спреми и оде.
-А да, заборавила сам где сам стала. Када попије кафу, спреми
своју торбицу са сендвичима, термос с кафом, мало воћа и одлази.
У почетку сам ишла једном месечно. Увек исти ритуал. Од куће
до сеоских вашара ни речи, а од вашара до куће не престаје да
прича. Приметила сам да у одласку вози мало нервозније и нешто
журније, или тачније, жустрије. У повратку мирније, уједначеним
ритмом и темпом. Од када одлази сам, не пропушта да сврати до
Спрингфилд лејка, или се сретне на вашару са својим аустралским
пријатељем, Гленом, и оде до Редклифа, до штала где Глен држи
једног галопера и једног касача. Водио их је на различите коњске
трке. Нешто зарађивао, а у суштини више губио. Скуп му је то
хоби.
Уз Глена, коњи су препознавали и Петра. Он их је и хранио
и тимарио, четкао гриву иза врата и дуго посматрао крупне очи
Гленових тркачких коња. Глен га никад није ништа питао, а
Петар још мање говорио. На растанку Петар би загрлио оба коња,
потапшао их по сапима и опраштао се као са најрођенијима, и
лагано ишетао до паркираних аутомобила где га је Глен већ чекао.

1

Види причу:‚‚Милош и Феликс".
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Оба коња би окренула главу ка паркингу, и тако остали све док
одлазећи звук аутомобила не утихне и згасне.
Од понедељка до суботе ујутру Петар је свој, мој и наш.
Диван, пажљив, разборит, весео и причљив да те бог сачува. У
суботу је Такав, а у недељу, као да се лечи од неког мамурлука.
И тако укруг, вртимо долап свог живота. И, то је то, мој писац. У
људима тражи ведрину. Држи се сунчане стране улице. Ту маховина
и плесан не расту. Не заборави: весело.
Писац зове Стелу.
- Стела, сестро. Како се зове она твоја другарица из аутобуса,
Петрова супруга, што ми исприча све што је нисам питао и што ме
није занимало?
- Марш, лопужо, матора, она је удата жена.
- Знам, није то што ти мислиш. И ја сам ожењен.
-Тим горе, што се ожењен распитујеш за туђе жене. Да ти не буде
после као њеном мужу.
- Ма не, госпођо, ја сам, у ствари, више загрејан за њеног мужа.
- Нисам знала да си ти толико еманципован, па те и мушкарци
занимају. Бар ми се није тако чинило, а и твоја супруга изгледа
предобро да би била параван.
- Ма не Стела. Озбиљно. Уозбиљи се. Испричала ми је о Петру
недовољно да затрпам рупу знатижеље, али и допустила да неке
зраке скицирају обрисе приче, као сенке у августовско повечерје.
Али ме уби, брате, са оним упорним весело, па весело. Заборавио
сам њено име
- Веселинка!
- Да ти мене госпођо, са дубоким поштовањем и више од двадесет
година познавања, не зајебаваш?
- Не. Стварно се зове Веселинка, али право име ниси ни могао
запамтити јер га ниси ни чуо. Сви је знају по надимку из Сомбора
Вика, а овде је мало кориговала и англизирала у Вики.
- О, јебо те, сад ме сви зајебавају, готово је зацвилео.Тако ми и
треба кад хоћу да изигравам писца.
И шта сад, мислио је. Једно је сигурно: Петар следи неке,
у његовој подсвести, притуљене стазе стапарског детињства и
своје, паорске фамилије. Или га грозница носталгије тресе као
делиријум тременс алкоса у зрелом стадијуму. Није једини. Кажу
да је носталгија разорила више душа него сви ратови заједно. И
што си старији, то јаче и теже боли и задаје ударце и резове на
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души, и то оне, најдубље. На једном партију је, онако, необавезно,
ту сумњу носталгије натукнуо Петру. Са будистичком мирноћом, а
комсомолском одлучношћу је одмахнуо главом и занекао речима.
- Ма каква носталгија. Инерцијски сам то имао првих шест месеци
боравка овде 30 хиљада километара далеко од устаљеног ритма
живота и хода, на које сам био добро свикао. И ни мало дуже. Можда
сам ја изузетак, јер сам, ушавши у информатичку технологију,
изашао изван уских географских, културолошких и мисаоних
оквира мог Стапара, његовог атара, Сомбора, Војводине и одавно
постао грађанин света. Мој завичај је, друшкане, увек тамо где сам
ја. Одавно сам ја овде и добро сам се примио и солидно етаблирао.
Овде сам направио залихе успомена да могу мирно крцкати до
краја живота и да ми претекне и за унуке и праунуке. Видиш,
пријатељу, у овој помрчини носталгија је, за већину, стална плима,
затрпава их и потапа, али не и мене. Не копај око мене мисаоним
ашовом у потрази за носталгијом и носталгичарима. Пуна је ово
јазбина носталгичара, а сваки на свој начин, рачун и разлог. Сви су
обележени к'о лепрозни у иним вековима. Ја, не. То их не пушта,
као што они не испуштају и не одвајају се од флашице с водом и
смартфона, па потежу час једно, час друго. Јесте ово суптропски
појас‚ али толико заливање водом је више, болесни тик, него
зов здраве жеђи. До поштанског сандучета, али прво флашицу с
водом у руке. Мој отац, војвођански паор, ујутру би понео на њиву
половку разблажене дудоваче, за цео дан. И нити жеђа, нити се
зноји. И његов Риђо је био штедљив с водом. Ујутру, воде колико
хоће, на њиви, на дну канте. А овде фамилија попије и више од 8
литара воде, дневно. Са толико воде смо успевали да се окупамо.
Гледај их само. Сви помало базају као зомбији. Дух им је одвојен
од тела. А мој отац је био потврда, здравља, виталитета, села, атара
и паора у њему.
Готово. Мислио је писац. Уз информационе и мотивациони
ревири су пресушили, нестали и истопили се као и овај дан што
згасну, прво у плићак Океана, па урони у сумрак и мрклу ноћ.
Угасио је још један дан и сву наду да ће доћи до приче, за којом
је дуго трагао. У Европи, пролеће, сунце, ветрови и кише, овде,
жестина лета својим топлим јесењим извидницама, најављује
наставак још једне вреле године.
Писац је, у потрази за Петровим разлозима одлазака
на сеоске вашаре до коња, чеза, фијакера и људи пуно више
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препланулих, од ових у граду, у потрази за својом причом, која се
као текунице у Банату све дубље крила у дубину земље, искористио
овогодишњу посету старом завичају да још једном обиђе Сомбор
и Стапар. Базао је широким булеварима Сомбора ширим и од Змај
Јовине и Дунавске у Новом Саду и од Кнез Михајлове у Београду.
Прозрачни булевари, шетнице, алеје бођоша, секвоја и платана,
свеже омалане фасаде са бљештавилом сјајног барока. На тргу Цара
Лазара бб сео је на клупу крај бронзаног Лазе Костића, испред куће
Јулијане Паланачки са којом се венчао, а да није добио дозволу од
њене мајке, али је за то од ње добио дозволу да и даље воли Ленку
Дунђерски. Лаза је седео с десне стране. Леву руку је испружио по
наслону клупе, Он десну. Кренуо је да се изјада Лази на своју муку,
а онда је навирио у страницу отворене књиге на Лазином колену,
коју је придржавао десном руком. ‚‚Санта Марија де ла Салуте''.
Постиђен пред најлепшом љубавном песмом, испеваном на језику
који још увек најбоље разуме, одустао је. Постиђен и због мисаоне
ступице у троуглу Сомбор, Стапар, Апатин. То је сламчица према
овом монументалном стогу Паноније: Лаза, његова Јулија и његова
Ленка. Праменови касног поподнева већ су се почели увијати
око врхова Жупаније, ткајући свилене, прозрачне нити раног
повечерја. Нешто је смрсио Лази на одласку, да ли поздрав или
извињење, и упутио се низ Главњак, како су Сомборци називали
главну, од више шетница, још једном погледом опасао и лазнуо
барокну зграду Жупаније, која се већ сенчила дубоким хладом,
а онда продужио наниже, до кола, па надесно према Стапару.
Обишао је пет уздужних и четири, попречне, стапарске улице,
два пута око цркве Ваведење Богородице у центру села. Седео и
кроз полуспуштен прозор ‚‚ситроена'' гледао како кровови полако
нестају у вечери западне Бачке. Замути се и поглед до плаве табле
са називом улице. Упита постаријег пролазника за назив улице.
Овај му љубазно рече:
- Бакариш.
Чудно име. Приђе ближе табли и ‚‚Улица Цара Лазара''. Лаганим
додиром папучице гаса стиже истог, случајног, времешног,
мештанина Стапара. Отвори широм прозор. Мирис кантариона га
запљусну. Средина лета.
- Извините. Овај му поново приђе.
- А то си ти, деране, од малопре.
- Да. Ви ми рекосте да се улица зове ‚‚Бакариш'', а на табли лепо
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пише ‚‚Улица Цара Лазара''.
- Видиш, деране. Звала се она и другачије и то не једаред, али је
за нас, од настанка Стапара до данас, Улица Бакариш и тако ће и
остати, а они могу да каче табле колико хоће. Јаче је наше памћење
и воља. И сви ће ти рећи да се наше улице зову: Бакариш, Ћорош,
Плац, Бара, Шандор, Сокачић, Јарош.
Искористи кратко познанство са Стапарцем и упита га о
традицији гајења коња и љубави према њима. Намеравао је да се
распита о Петру и његовој фамилији, али му овај одговори да је он
голубар, и још га упита да ли је чуо за заштићену врсту голубова
под именом ‚‚Стапарски летач''.
Меморисао је: Сомбор - Лугово - Стапар - Дорослово
- Српски Милетић - Оџаци. С леве стране, још увек се не да и
доминира високи циглани димњак, живи доказ замрле фабрике
и давнашње доминације, у европским размерама, производње
кудеље. Застао је. Како ли се сунце, у силазној путањи заласка,
изборило са висином димњака? Да ли га је успело прескочити или
морало обићи? А онда даље до Раткова, одакле су Викини доселили
у Сомбор, па, преко Парага, Силбаша...до Новог Сада. Нешто га је
вукло Београду, али је одлучио још једном измерити ширину Змај
Јовине. У Сомбору је измерио 14 корака од једне до друге стране
главне шетнице, у Змај Јовиној само 8. И тамо и овде су га, бројни
шетачи, гледали попреко.
У Новом Саду је био крај пута и крај приче. Исто вече,
под светлима пријатне баште у Змај Јовиној, сводио је завршно
рачуноводство свог узалудног хода. Добро охлађен кампари, напола
пресечен густим соком наранџе је баш пријао. У летњој вреви, од
Чика Јовиног искорака, па надоле, до мргодног Милетића, у другој
чаши, горко-слатког пића урони и згасну његова мисао и жеља да
даље настави о Петру. Трећа чаша мало поравна и утиша горчину
неуспеха узгубљене приче, у коју је уложио толико времена и
енергије, а скрајнуо велики број спремних за прекуцавање. Помало
разгаљен вревом летње вечери, пуних башта и калдрме Змај Јовине,
лепотом Змај Јовине и лепотом у Змај Јовиној, размишљао је колико
коктела кампарија још може да попије а да му се не примети по
ходу, изгледу и говору. Ни један више. Устао је и лагано одшетао ка
помрчини Клисе.
Ербасов А-380, немачке Луфтхансе, гурао је према крају
света и Аустралији. И ту је био крај дугог путовања и приче. Сазнао
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је нешто више о Сомбору, више него што му је требало, Петровим
обиласцима сеоских вашара, о два мачка, који су ненадано упали
у причу и животе архитекте Милана и Петра. Пратио је струју
једног потока, који је у почетку бистро гргољио, сударајући се са
искричавим речним облуцима. Уз пут је приметио да се тај поток
све више труни разним упливима, све док није затрпан и згаснуо.
Петак вече. Још један парти код Милића. Упутио се ка
огромној крошњи Џакаранде, поноса Џонија Милића, све док
љубичасто-модри цветови не затрпају пола дворишта, а онда
данима чисти, са још једном чврстом одлуком да ће је срушити, и
тако већ шеснаест година. Пролазио је отпоздрављајући бројним
знанцима. Сва места испод крошње разграбљена за вечерас.
Упути се ка углу дворишта и Бизмарк палме, која се, као као
крстан крушка у дворишту његовог оца, размахнула гранама у
пуном узлету. Нанишани удобну, баштенску столицу. Топлим
рукама замути хладну, стаклену чашу са кантарберијским белим
- совињон бланк, и испи брже него што је навикао, желео и хтео.
Препусти се вечери и какофонији звукова и гласова. Све их је
чуо, а никога није видео ни разумео, а није ни хтео. Штета што се
писац одлучио на осаму и помрчину. Покушавао је да одгонетне
колико је, од сијасет архитектонских украса и детаља, необичног
лендскејп-дизајна, аутор Рон. Пропустио је да региструје и отргне
од забоарава необичне монолошке узлете и бисере, који су могући
само у овој атмосфери и никад и нигде више. Многи нису веровали
шта су надахнуто изговорили, што због друштва, што због треће
чаше лозове ракије, ни после шест сведока и три заклетве. А није
да није било занимљивих:
Звонкови пријатељи, а преко Звонка и познаници Милића,
Банијци о свом родном крају:
- Испекли смо ракију од две тоне шљива. Ракија нам се вукла
до четвртка. Тих дана је наплаћена највећа казна за вожњу у
алкохолисаном стању, иако нико од нас, нормалних, пијаница није
ни сео за волан?!
- Ма хајде, хоће ли баш бити?
- Хоће. У ваздуху је измерено 0,5 промила, па ти сад види, зашто
су сви плаћали казну... Са другог стола, лево од Банијаца, неко
наглашава родну равноправност и полну толеранцију:
- Није битно да ли је мушко или женско, само да у миру служи
војску и стоји док пиша. Хор женских гласова, присутних супруга
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је противречио, ни сам не знајући чему... Чему све не.
- Људи, шта овим Босанцима значи ‚‚бела цеста''? Никад нисам чуо
за то.
- То нису Босанци, него Банијци, а ‚‚бела цеста" је туцаник,
макадам, - појашњава Стив, Сарајлија из Окланда, који се тако не
зове, али је то име донео са собом када је доселио са Новог Зеланда
у Аустралију. И наставља:
- Видите како су оном Кордунашу излизани рубови ципела с обе
стране. Стално, јадан пара по цести ципелама и говори: овде ми је
била кућа, овде штала, а на овој страни њива. Однекуд се и Гојков
глас издвоји:
- Мој син каже да је у Јапану највише Јапанаца. Где год је мрднуо
највише је на њих налетао. Овде је мање домаћих Абориџана, бар
десет пута, него нас. Госпођа Перић је некоме тумачила хороскоп.
Риле, који би на тренутак зауставио свој целоноћни ход, се
жалио да је промашио занат. Одувек је желео да буде медицински
техничар. Да ради на апарату за мамографско скенирање женских
груди. Неко му добаци:
- Тебе је, Риле, изгледа, мати рано одбила од сисе. Поред тога што
волиш да завирујеш у женске груди, шта си још радио у животу,
али озбиљно, мислим, озбиљно те питам.
- Био сам шумарски инжењер у Завидовићима.
- А овде возиш ‚‚јут''!
- Да, госпођо. Овде су искрчили шуму и направили шуму путева. И
опет сам на своме - у шуми.
- Ја мислила да га је природа мало оштетила или да је са
интелектуалним потешкоћама, а он, овамо, шумски инжењер. Овде
више нема граница између ометених у развоју и ометања нормално
развијених. Овај писац је бануо у елдорадо залиха, захвалних
ликова за његове приче. Ништа не мора да измишља, иако сам се
уверила да би неко, стручан, требало да и у његов мозак завири.
Гледају Рилета, вечито у покрету и вечитог удварача. Сви су га
видели како се врти око жена, али га нико није видео са женом.
Стипановица, више за себе, а довољно гласно да су је сви чули,
гледајући Рилета, само је јетко прокоментарисала:
- Ухвати, стерилиши, пусти...
Чика Радивоје Мудри у духу свог надимка брани жене:
- Многе жене су направиле сјајну каријеру, без обзира на хендикеп
што су рођене као жене. А главна му је узречица била: Не прекидај
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жену док ћути, без обзира на тренутну тему. Чуло се и како му не
верују да му се то догодило са девојком, после шетње на корзоу
Кевил мола, на Голд Коусту.
- Да ти то ниси, након пар чашица, залио са мало више маште, као
онај наш писац. Кажу да и он досипа разних зачина. Чика Радивоје,
скочи и својим баритоном надјача грају:
- Запамтите, догодило се само оно што је записано да се догодило.
Ако је писац то записао остаће. Мени не морате веровати, али ако
ме је писац метнуо у причу - мораћете. Све вас знам. Окренути
сте само стицању, а немате и не користите два основна алата за то:
грабуље и виле.
- Неш се ти од вила и грабуља 'леба најести а не и зарадити - храпав
глас допуза однекуда.
- Грабуље требају да грабите себи богатство, а виле да мало и
додајете другима, па ће вам и Бог помоћи. Стално се жалите. Где
је живот, ако нема тешкоћа. Ни бела није бела, ако се у њу не дода
мало црне. И још нешто. Није живот ‚‚шведски сто'', па да са њега
грабите шта желите... Неко га је позвао и он оде.
- Столе се вратио из Босне пун утисака. Не престаје причати.
- Возим кроз Посавину према Пелагићеву. Иза кривине пре уласкаа
у место, на цесту бану полицајац. Стадох да неког људски, од
својих земљака, поздравим.
- Документа! Пружих свежањ: уз дозволу, зелени картон, осигурање,
међународну возачку дозволу, уговор од рента-кар фирме. Овлаш
погледа и..
-100 км.
- Зашто, човече, па све имам?
- Наће се.
- Шта ћу, дадох му. Да не тражи човек. Поздрави ме и рече:
- Сретан пут и не брини, јавићу колеги пред Добој да сам те ја
Уз'о... Е, људи, моји.
И после 21 годину од завршетка ратних дејстава у Босни
нису минуле приче.
- Ма, ми би се одржали да у село, надомак Дубице, не упаде ‚‚белај
багер''. Падосмо.
- Слушалац са трећег стола и са другог краја бивше земље
изненађено пита: Људи, шта је овим Босанцима, сад ‚‚белај багер''?
Стив из Окланда, који се тако не зове, растумачи:
-Тенк.
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Стевица, Банаћанин, им прича о овогодишњој посети Зењанину.
- На улазу у Долово, на табли са ознаком места, неко је, баш добро
дебелим фломастером или уљном бојом, дописао:‚‚Ко од ножа није
болов'о - нека дође у Долово''. А знам више домаћина, душевни
људи, а види ово. Друго је туријска брица, то је културолошка
традиција Турије, и заштићени бренд, а не хладно оружје. То нисте
знали. Па и Гоогле то зна. Има и слика. Нема везе. Седимо код моје
сестре у пространом дворишту. Баш се велико друштво скупило.
Јела пића и разговора. Цвијо, Јањанин, драг пријатељ и бивши
комшија, и по босанским и војвођанским координатама, прича.
И данас, као и пре двадесет, тридесет и више година, док прича
заплиће језиком, трокира, како су увек говорили. Објашњавали
су да он тако од детињства, али само кад мало попије. Али, ја га
памтим да је увек у разговору трокирао. Па, да. Само када је био
пијан. Прича:
- Вози онај Галићев дрипац трактор пребрзо. Видим ја неће на
добро и дуго. А онда се пободу моја Зекуља са Ристином Љубом.
Побојах се, јер сам знао да ситно босанско говече нема шансу са
сименталском бачкуљом. Потрчах да их развадим, кад чух лом. На
кривини код Сантрачеве куће преврну се приколица. Испадоше
три вреће кукуруза у клипу, бала сламе, јасенове тренице и мој син
Боро. Смех и леп августовски дан. У по приче, пуче улазна капија
и улети неки избезумљени човек и исколачених очију викну:
- Уби комшију струја. Поквари нам весеље и акшам. Вратише се
моја сестра и њена два сина, одрасли људи. Сестра само тихо рече:
- Оде човек.
Ми се разиђосмо у тишини - живи.
Људи, да сам успео снимити догађај са главне улице у
Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића, наравно, бивша
Титова, и поставити на Јутјуб, обогатио бих се. Лето у пуном замаху,
као и улични кафићи, баште. Све пуно. Младост и лепота Зрењанина
на једном месту. Момци и девојке, столови, сунцобрани, с обе
стране корзоа. Зграде, лево и десно притиснуте историјом, улице
шетачима и пуним баштама. На почетку корзоа, од куће Стевана
Буковца, која од 1905. доминира својим неоренесансним стилом и
изгледом, почињу летње баште, са столовима ушореним, лењиром,
као војвођанске улице, доле до краја корзоа. Нигде празног места.
Неко је за сунцобран везао пса, налик на шарпланинца. Власник
је био у шареном, веселом, друштву. Седео сам преко пута. Све
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би било у реду да се однекуд није појавила мачка. Појави се и у
Њујорку, да неће у Зрењанину. Два инстинкта, аутоматски реагују.
Мачка крене да бежи, а огромни пас да је јури. Она му је измицала
кривудајући, он је пратио, и он мало кривудајући, колико је могао
и колико су му дозвољавале дате околности. Стигао би је да није
за собом вукао сунцобран за који је био везан, и успут рушио
столове, сунцобране летњих башта, од почетка до краја улице, а
већину посетилаца, као кегле поизвртао. За пар минута, улица је
изгледала као поприште тајфуна на пацифичким отоцима. Столице
и столови су били у бољем стању од чаша и шоља, пића и кафе.
Било је и угруваних и поливених, али је било више смеха него
у време нормалног живота са Миодрагом Петровићем Чкаљом,
живим. Чишћење се претворило у својеврсни перформанс до касно
у ноћ, једино нико није могао отпетљати сунцобране и разврстати
столице и столове. То су препустили новом дану и међусобном
договору власника кафића. Стевица уздахну тако дубоко да умало
не угаси тек распаљен просев младог месеца. И ноћас ће сањати
Тису и свој Банат.
Лојга се искрено јада другарима за столом. Сам је дошао.
Супруга, Милица, је заспала под јаким седативима коктела лекова
које јој је психијатар преписао. Ратне трауме из Босне су је дотукле.
Пукла је. А онда се разведрио и додао:
- Данас ми је лакнуло. На крову ми је помагао онај Васа што хоће да
се ожени, а никако да се одлучи између две жене. Једна је Јеврејка,
а ни друга баш најјаснија. На звук авиона, наш Алџестер је на путу
до Бризбенског аеродрома и у силазној путањи са благим окретом,
он би брзо вадио бележницу, гледао у небо, нешто бележио и
гласно коментарисао, стално цокћући језиком. Овај из Сингапура
ми касни. Овај из Банкока, мало швера. Променио је путању и овај
из Хонгконга. Окландски стиже на време, мало је прилазни угао
аеродрому прерано оборио. Тада сам људи схватио да није пукла
само моја Милица. Изгледа да смо сви помало ментално фалични
и ударени. Отада ми је лакнуло. Све чекам да ми пролете бели
мишеви, па да све буде потаман и на броју.
Писцу је годила и осама и помрчина. Мало је и пиће
премрежило тананим нитима и умирило намрешкане и узнемирене,
мождане ћелије. Гондола је лагано клизила, тражећи бонацу. Чуо
је и жамор и видео трептај светала, али га се више није ништа
дотицало. Разум умири алкохолом пољуљане мисли и кошмар
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осећања.
Седи загледан у светла Ронових чаролија, која се стапају са
звезданим небом а да се прелаз не може уочити. Рон је то радио.
Чекао је да му блага квинслендска ноћ, трептај светала неба и
земље и рески окрајци вина, као мелем поравнају немире душе и
квргаве мисли. Космичке бачве се испунише мраком и тишином.
Сваку написану причу је одболовао у ћутању и благој омами
алкохола. Сад први пут ненаписану. Дубоко је уздахнуо. Учинило
му се да је то уздах олакшања и пражњења мисаоних и емотивних
набоја.
До њега, прво зашкрипа столица, па се умири. Неко је сео.
Није му се окретало. Са чуна своје скитње већ је одавно спустио
добро зарђали ленгер. Ноћас је изабрао тишину. Као из даљине,
али довољно гласно, до њега допре глас:
- Нема ту много шта да се прича. Петар са флашом пива ‚‚краун
лагер'', која је уловила и сребро месечине и искрила њоме као да је
Аладинова чаробна лампа.
- Риђо, нешто и није био коњ за чезе и парадно шпанцирање, о
свечарима, свадбама, на панађурима. Био је стамен, мало шири у
сапима и са нешто разбарушенијом гривом, са не баш најмодернијом
ормом, али комотном и пространом као стапарски атар и паорске
памучне чакшире. Некако је био незграпан за чезе. Његова мера су
била обична паорска кола, са шарагама позади и дрвеном клупом
напред и средином, да повуче трећину урода кукуруза, са једног
јутра земље. Био је миран, тих, разборит, без наглих трзаја и
покрета. Испод његових копита, широких као тежачка стопала, није
искрило и варничило. Прашина се никад није вила иза точкова.
Са његових сапи, ни у касну јесен, се није димило знојем, нити
су точкови, икада, остали заробљени у глибу излоканих путева у
густој и тешкој бачкој црници. Поглед му је био мало мутнији, као
да је и он био коњски лола, али сад у зрелим и познијим годинама.
Он је имао осам а ја шест година. Нисам сигуран да га је отац
икада натерао у кас. Лагани, бачки, лалошки ритам је најбоље
пасао обојици. Нису волели ни марили за гужве, вашаре коње и
тамбуре. Као да су наликовали и пасали један другоме. Нити је
он икада видео доктора нити Риђо ветеринара. Што их је болело
или жуљало, носили су сами и трпели. Код нас у Стапару је било
правило да без доброг коња, пуне штале крава, високим стогом
кукурузовине у дворишту у јесен и најмање две леније добре
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оранице ниси се могао домаћином назвати. Били смо ту негде, али
далеко од тога да смо били богати. Четири стрица и две тетке су
уситнили зиратни посед. Све што је отац имао су кућа, четири јутра
земље, крава Јагода, коју сам ја изводио на пашу и Риђо, очев верни
сапутник. Отац никада није волео бирцузе, шпанцирунг, кићење.
За њиву, ланена кошуља, широке, паорске кудељне панталоне,
сламнати шешир са вашара у Оџацима. Навечер и о свечарима,
светлија ланена кошуља, црни шешир од твида и црни прслук. О
главним свецима и највећим свечарима је вадио из оставе црне
науљане чизме, које су своје километре одавно потрошиле, обувао
и опрезно у њима ходао, да му још потрају. И тако, све док његов
шешир није занавек остао окачен на клину на вратима дневне
собе. Летња, војвођанска јара притисла и небо и земљу и људе и
животиње. Сви мокри до голе коже: и људи и коњи. Коњи од зноја
и пене по сапима и леђима, на људима мале мрље суве одеће. Мој
отац с половком разблажене дудоваче, водом напола пресеченом,
коју по устаљеном ритму, застане и лагано потегне, цео дан
ради и нити жеђа нити се зноји. Риђо и кад оре или из њиве чупа
поднатрпана кола, застане кад он хоће да одмори, предахне или
оточи. Никада мокар ни задихан. Отац га није ни пожуривао. Њих
двојица никада нигде нису окаснили. Ни обрадити ни коначити.
Отац и Рђан су, као две сродне душе, читали мисли један другом.
Риђо је знао и погађао команде пре гласа, трзаја дизгина или једва
чујног цоктања језиком. Ту није било места за повик, бич, цимање
кајаса. Отац никада није сео за стол, и већ насути тањир, док Риђу
не нахрани, напоји, истимари, простре свежу сламу под његове
ноге и потапше га по сапима пре изласка из штале. Кад год би отац
уморан прилегао у шараге, Риђо је био и кочијаш и коњ. Бирао је
и пут и ритам до куће. Пред капијом би се мало укосио и копитама
загребао по поцигланом, уличном тротоару. Довољно гласно да га
чује мајка, и још увек тихо да не пробуди мог оца. Кроз отворену
капију одвезао је уснулог оца до улаза у шталу, а онда једноставно
фркнуо. То је био кодни будилник за мог оца. Риђо није марио за
глад, жеђ, умор. Гледао је према оцу и само му је то било важно.
Иако се и њему журило, јаслама, сену и простртој слами за одмор,
коњски дремеж и сан, он то никад није показивао. Очи није скидао
с оца, који се полако будио и широким размасима руку протезао,
тражио у сну одлутали шешир, скидајући утрину сламе са себе и
изгужване одеће, од дугог лежања у шарагама. Моја мајка је имала
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обичај да каже, за мог оца да му је душа од злата, а мој отац да
је Риђина душа од злата. Тако су њих двојица били свеци још за
живота, наравно, сваки у домену своје врсте и надлежности.
Та, тешка, 1963. је била најсушнија година, докле је сезало
паорско сећање и рачунање времена, а она су поуздана и тачна.
Хране, једва да дотекне и до Аранђеловдана. Био сам сувише мали
да бих докучио тежину невоље која се сручила на нашу кућу. А
и када сам поодрастао никада оца нисам упитао зашто је морао
продати највредније што је имао - Риђана. Да ли је у питању дуг,
намет, невоља, очева или неког од три стрица. На питање, мајка
би само одмахнула руком испред свог лица и одбежала и телом
и мислима и ћутањем. И никада нисам сазнао. Знам само да, од
када је отац продао Риђу, да више никада нису биле сушне године.
Ваљда се и Бог смиловао и наредних година обилато заливао
војвођанску земљу, а 1965. је мало и претерао. Пола Војводине је
било под водом, а Бачка је била једна велика река већа од свих
удружених које су се ту у Дунав здружиле.
Са пијаце се удаљио журно. Готово трчећи. Није се смео
окренути. А пре тога. Данима није спавао. Те ноћи отац је устао
око 4 сата. По мраку, оденуо се и тихо на прстима изашао у
двориште, па замакао десно у шталу, до Риђана. На прстима сам се
и ја искрао и пошао за њим. Боље да нисам. Са истока, од правца
Малог Стапара и Куле, рађао се и пристизао танки трак јутарњне
белине. Стајао сам уз довратак и престао дисати. Зурио сам у мрак
и слушао тихо шапутање мог оца, који је загрлио свог Риђу. А
онда се пропе и шикну један танки млаз белине и провуче кроз
прозор изнада мог оца и његовог Риђе. На трен их осветли обојицу.
Човече божји, то јутро сам видео како се, као стаклићи бисера
цакле крупне сузе у очима и мог оца и његовог коња. А онда су се
откинуле и шикнуо је поток низ избраздано лице, мог оца, бачког
паора, коме је коњ био важан колико и живот. Стајали су тако
загрљени дуго се опраштајући, човек и његов коњ. Јутарња роса је
већ квасила и влагом замутила прозорско стакло, те нова зора није
могла видети крупне сузе у очима бачког паора и његовог коња. Е,
видиш, то ће ме прогонити док сам жив и тај рез у кори мог мозга
не поравна никакав мелем ни заборав. То јутро у тој штали, у освит
нове зоре, плакала су два пријатеља, мој отац и његов верни коњ,
Риђан. И преплашен и изненађен и постиђен побегао сам назад у
кућу, завукао се дубоко под јорган, у најдубљи кутак помрчине,
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ћутао и зурио у таму. Оца дуго није било из штале. Наредних дана
је избегавао да прође крај штале. Ишао је улево, па иза чардака,
журно обилазио стог кукурузовине, с грчем на лицу, па, још брже
тамо где је наумио. Мати је улазила у шталу и хранила нашу краву,
Јагоду. Отац је мало више намакао шешир на очи, а навечер уз
радио апарат ‚‚Космај'', дуго слушао и мене и сестру држао на
крилу и дуго нас грлио. Ја сам био загледан и омађијан магичним
оком у левом горњем углу радио апарата, притиснут страшном
тајном коју сам носио на слабим плећима.
Више нисмо ишли на вашаре, свечаре, по околним селима
или црквене славе, сеоске и општинске. Отац се није усуђивао.
Бојао је да се не сретне са својим коњем Риђаном. Знао је да то не
би преживео.
Дошла је јесен и ја сам кренуо у школу. Треће недеље
септембра, на Малу Госпојину у Оџацима је био велики, општински
вашар. Главна атракција су били мађарски Чикоши - чувари коња
и њихова акробатска игра са бичевима. Били су чувени и са ове
стране границе, иако су долазили са удаљених пустара мађарске
Паноније. Отац је рекао мајци да се спремимо. Сви смо се лепо
обукли. Водио сам сестру за руку. Мајка је носила ћебе и танке
крпаре за седење, а отац у обе руке по кошару, са храном и пићем.
У широком полукругу, запоседнутом посетиоцима, кренула
је урнебесна игра чикоша. Са црним шеширима, прслуцима и
црвеним појасевима, светлим ланеним, широким чакширама или
дугачким гаћама, ландарачама и црним чизмама, високе, витке и
танке саре и обавезним плетеним, кожним бичевима, са дрвеном
дршком. У лудом ритму дрхтала је земља. Показали су затворени
циклус живота панонских коњушара. Били су прекидани бурним,
радосним повицима целог вашара. После јела, мајка је одвела мене
и сестру до шарених шатри. Ја сам добио вретенасту, шећерну
вуну на дугачкон штапу, а сестра лицидерско срце, са огледалцем у
средини.
Оца смо нашли око пола два, пробијајући се кроз вреву
људи, коња, музике и узвика трговаца, посетилаца и цике, нас
деце. Испод квргавог стабла старог дуда, седео је мој отац. Главу
наслонио на грубу дудову кору. Његов црни, свечани шешир му
је засенио очи. Мати нас је брзо повукла уназад. Стала је испред
нас. Десном руком је, покривши уста, спречила саму себе, да не
врисне. Отац је неприродно седео, некако више укриво, наслоњен
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на широко, дудово стабло. Умор, храна, два шприцера, врева и још
увек топао, јесењу дан, су га успавали. Низ избраздано паорско
лице трагови два потока суза. Пробудили смо га. Био је унезверен
и збуњен у стању неког шока. Мати му је брзо принела бардак
с водом. Дуго је пио, гласно и халапљиво. Ми на коленима око
њега. Мајка у средини сестра и ја са стране. Отац нам је причао,
изломљеним гласом и бунован, испрекиданим речима и тешким
дисањем. Стално је понављао да је то ипак био само сан. Једва смо
сазнали какав. Сањао је да му је, док се одмарао, пришао његов
коњ, Риђан.
- На њему нова орма и нешто мршавије тело и тање главе. Стајао
је испред мене са покиданим уларем на земљи. Коњ ме је гледао,
а онда је проговорио људским гласом. Рекао ми је да се не љути и
да разуме да сам га морао продати. Једино му је жао што није са
нама. Зна да је и мени тешко без њега. Каже да је видео и маму са
децом. Петар се већ развио у лепог дечарца, а и Ленка је већ Петру
до рамена. Сад је и он задовољан јер нас је видео и попричао са
мном. А онда ме је нешто жигнуло у прсима, оштар убод у средини
груди, па нагоре. Видео сам неку огромну распрскавајућу куглу
и утонуо у мрак, тишину, бескрај. Сањао сам да сам још једном
погледао свог Риђана и потонуо. Сањао сам да сам умро. Док је
то говорио као да се лице мог оца, још умазано сузама, озарило
и просветлило. Гледао је нешто мирније. И данас ми се чини да
сам на мирном очевом лицу видео неку ведрину, одсјај среће. Као
да су анђели њега и његовог Риђу изнели на небо, где настављају
да путују Млечним путем у бескрај. Отпио још један гутљај воде,
тихо уздахнуо и рекао.
- Био је то само сан. Идемо. Нека ми је барем и сну долазио. Идемо.
Пошли смо кући. Отац, мајка уз њега, па сестра и ја на крају. Не
знам зашто. Застао сам. Сачекао да одмакну неколико корака, и
брзо се вратио до дрвета. Људи, моји, видео сам стопе коња, јасне,
чисте и дубоке, на мекој земљи уз обод дрвета. Широки отисак
копита какве је само Риђан имао. И никад му то нисам рекао.
Нисам могао, ни смео. Страх ме било да му срце не препукне. И
данас верујем да су се горе срели и разрешили ту дилему сусрета
и ту страшну тајну трагова копита, Риђана који је тог дана дошао
мом уснулом оцу. Често се будим ноћу окренут небу и звездама.
Сан ме неће. Као да паперјасти облаци умотавају космичком
тишином топот корака мог оца и његовог Риђана, док обилазе
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небеске пустаре, вашаре, свечаре и салаше.
А онда су обојица заћутали, свако са својим мислима.
Писац му је понудио да му покаже прекуцани текст приче.
- Не треба. Одмахнуо је Петар. Ионако ти нико неће веровати, а то
и треба да буде твоје виђење. Мени нико не може узети сећање на
пријатељство мог оца и његовог Риђана. То пријатељство је битно,
а не твоја прича и моји обиласци вашара и коња. Одох. Лаку ноћ,
око и ухо наших судбина, сутра је субота, мени је на пут.
Писац га је зовнуо.
- Петре, докле ћеш... није завршио питање из мрака стиже одговор.
- Док горе не угледам свог оца и његовог Риђана како једре преко
паперјастих облака.
Утихну глас. Поново остаде сам и широко небо осуто
звездама....
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Љутомир РУНДИЋ РОМАНИЈСКИ

ВИЛДАНА
I
оћ јој је била тешка и кошмарна. Спавала је немирно,
трзала се и будила сва у голој води. Афримове речи су
јој одзвањале у глави. Братове, тешке и злокобне речи. Ослушкивала
је тишину око себе. Милошево ритмично дисање било је једини
шум који је реметио тај мир.
Волела га је од првог дана. Од оног тренутка када је
искочио из камиона и стао пред војнике који су је водили. Својим
је животом заштитио је њен. Одбранио је.
Супротставио се војницима. Својим саборцима. Отео је од
њих и одвео је својој кући. Својој мајци. Њу! Албанку! У Звечан је
одвео! Заштитио! И заувек збринуо!
Боже! Седам месеци је прошло од тада...
Махинално руком пређе преко стомака. Осећала је то мало
створење које расте у њој. Желела га је свим својим бићем. Желела
је то дете. Дете љубави. Милошево и њено дете. Дете мира, ако
драги Бог да...
Али...
Знала је да мира нема. Да Албанци и Срби не могу у миру
живети. Присећала се свега што је слушала као дете. Свега, како је
одгајана од малена...
Васпитавали су је да мрзи Србе. И све српско. А шта то она
ради? Она! Вилдана Нимани! Воли Милоша Јањића! Испод срца
носи његово дете! Српско дете!
Боже, смилуј се! Срце јој задрхта!
Негде из правца Бошњачке Махале одјекну рафал. Језа
јој прође целим телом. Приби се уз вољеног, још јаче. Пребаци
руку преко његових груди и загрли га чврсто. Сузе саме кренуше.
Плакала је тихо, плашећи се да га не пробуди.
Молила се у себи. Молила се Богу! Алаху! Ђелешануму!

N
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Светом Николи, крсној слави Јањића! Сада и њеној! Свим светим,
и не светим...
„Отац је дао бесу! Ти си, сестро, брука за нашу породицу!
Убиће те Вилдана! И њега и то копиле што носиш!" Афримова
порука јој данима и ноћима није давала мира...
II
Две године су тако брзо прошле. Време је пролетело, као
дланом о длан...
Никад неће заборавити оно вече када су је српски полицајци на
силу стрпали у комби код моста у Јужној Митровици. Ко зна где
би је одвели...
А, ето, већ две године је у Јањића кући. Мали Павле је
растао. Милошев и њен син. Напунио је, машала, већ годину дана.
Носио је дедово име. Полицајац Павле Јањић погинуо је у Дреници
у сукобу са породицом Јашари. Зора јој је једном, врло кратко, и
штуро испричала о тој несрећи. Милош никад није изустио ни реч
о томе.
Обукао је милицијску униформу по очевој смрти...
Провири кроз одшкринута врата спаваће собе. Милош и Павле
су спавали. Нека топлина јој обли груди. Имала је своју породицу.
Била је срећна у тој кући. Па, ипак, често је са сетом погледала у
телефон. Фалио јој је бар један позив од Африма. Порука једна...
Није је чудило што се отац и старији брат не јављају. Знала
је да јој они никад неће опростити. У то је била убеђена. Али, срце
је болело због млађег брата. Био је увек везан за њу, и она за њега.
Од рођења га је гајила. Мајка је умрла на порођају. Од рођења, она
му је била и мајка и сестра. Зашто јој се не јави? Последњи пут су
се чули када јој је јавио да је отац дао бесу. Никада више...
Све ово време размишљала је о очевој заклетви. О том
обичају који Албанци, с колена на колено, кроз векове преносе и
поштују. Надала се, и молила Богу, да ће отац ипак смекшати и
временом одустати од дате речи...
Освануло је прелепо мајско јутро. Милош је дошао из ноћне
смене око осам сати. Униформу је скинуо и ставио преко фотеље
у дневном боравку. Опасач, са пиштољем, је окачио на столицу у
спаваћој соби. Легао је поред ње и сина и убрзо заспао. Она је тихо
устала чим је чула Зору да је изашла. Скувала је кафу и чекала
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свекрву да се врати из продавнице. Волеле су ујутру да мало дуже
„ћеифе" уз прву јутарњу кафу.
Из размишљања је трже кратко звоно на вратима.
„Откуд да свекрва звони кад зна да Павле спава!"- помисли.
Крену брзо према вратима и махинално провири кроз шпијунку.
Одсекоше јој се и ноге и руке, а срце поче да туче ко да ће искочити
из груди. Пред вратима је био њен отац Џевдет. Џевдет Нимани!
Истог момента помисли на Павла. Као убод ножа, бол јој
запара срце. Хитро улети у собу и зграби сина из кревета. Милош
се пробуди и, видевши њено од страха изобличено лице, скочи и
он, и на брзину навуче кошуљу и панталоне. Вилдана му рече да
је њен отац пред вратима. Милош извуче пиштољ из футроле и
задену га позади, за каиш. Заштитнички загрли Вилдану и сина
и крену да отвори врата. И она изађе из собе и стаде иза њега с
Павлом у наручју.
Милош полако отвори врата. Крупно тело њеног оца
Џевдета испуни довратак. Ни реч не прозбори. У руци је држао
пиштољ...
Њен отац!
- Не, оче! - врисну Вилдана.
Готово истог момента одјекну пуцањ и муж јој, погођен,
паде пред ноге.
Убица је и даље стајао на вратима. Вилдана, зајеца на сав
глас. Чучну поред погођеног супруга, који није давао знаке живота.
На левој страни груди на белој кошуљи се ширила црвена мрља.
Погледа према оцу, и кроз јецаје, га упита:
- Зашто, оче!Зашто!?
У очима Џевдета Ниманија видела се одлучност да изврши
бесу. Вилдана задрхта...
„Не дам Павла!" - као муња севну јој мисао кроз главу.
„Не дам!"
Трже пиштољ из Милошевог појаса и запуца. Пуцала је,
док је било метака.
III
Зора је вукла кесе из продавнице. По обичају, претрпане
намирницама. Милош и Вилдана су је стално прекоревали због
тога. Али џабе. И јутрос је купила свега и свачега. И свеће... Сутра
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је недеља. Као што сваке иде, и сутра ће свом Павлу на гроб. Да
се испричају. Да му се, по ко зна који пут, похвали унуком Павлом,
снахом Вилданом и, наравно, њиховим Милошем.
Стигла је до другог спрата и помисао да су јој остале још
само степенице до њиховог трећег, као да јој олакшаше пењање.
И тада прасну пуцањ. Као бомба одјекну детонација
кроз целу зграду. Руке јој задрхташе. Испусти кесе и потрча уз
степенице. Степеник или два пре врха, страховита канонада јој
заглуши уши. Искорачивши са степеница на ходник, угледа тело
непознатог човека, како се строваљује испред њиховог стана.
„Куку мени, шта ми је с децом!"- јекну болно у себи.
Бојажњиво прекорачи преко палог човека испред врата и
уђе у стан.
Слика коју је угледала, заустави јој дах. Вилдана је лежала
поред Милоша. Плакала је. Држала је једном руком његову главу,
а другом руком је под пазухом стискала малог Павла. И дете је
плакало...
Видевши је, снаха кроз јецај проговори :
- Мајко, уби нам Милоша!
- Куку мени, кукавици! Куку мени, тужна ли сам! Куку,
Милоше, снаго моја! Куку сине, добро моје!
Закука мајка на сав глас, чупајући косу и ударајући се
рукама у прса. Клекну поред њих. Помилова мртвог сина по глави и
пољуби га у косу. Загрли их све троје својим ситним ручицама, као
да их жели заштитити и сакрити. Све време, наричући и јецајући.
- Бабааа! - зачу се Павлов слабашан и плачљиви гласић.
Зора се укочи. Престаде у трену да кука. Мозак јој је
грозничаво радио.
Ухвати Вилдану за косу и подиже јој главу с Милошевих
груди.
- Слушај ме, кћери! Упамти сад добро шта ћу ти рећи!
Вилдана се мало прибра и, уплаканих очију, упитно
гледаше у свекрву.
- Знам да је оно твој отац испред. Запамти! Ја сам га убила!
Не ти! Ти си била у соби и успављивала Павла. Јеси ли ме разумела?
Вилдана заусти да нешто каже, али је Зора прекиде:
- Кћери моја! Павлу је потребна мајка! Ово је Звечан!
Косово је ово! Нема овде правде, ни закона! Додај ми пиштољ.
Скини ту блузу и дај ми да је обучем. Иди у купатило и опери
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добро сапуном руке до рамена. Пожури док није стигла полиција.
Вилдана послуша свекрву. Подиже се. Спусти сина у
креветић. Скиде блузу, додаде је Зори и оде журно у купатило.
Зора обуче снахину блузу. Узе пиштољ с пода и дланом и
надлактицом обриса цев и рукохват. Затим крпом, добро обриса
снахине отиске. Пошто, неколико пута, опали напразно, пиштољ
спусти поред мртвог сина.
Спусти се и она поред њега и настави да плаче и кука...
IV
Адвокат је данас звао из Крaљева. Рекао јој је да су у
Приштини усвојили његову молбу и да Зору пуштају сутрадан на
слободу. Условну. Три месеца раније. Претргли се гадови...
Цело поподне Вилдана није села. Радила је све као у трансу.
Спремила је свекрвине ствари, припремила ручак за сутра, а стан
поспремила тако да се сијао. А када је ноћ, напокон дошла, није
могла ни тренути...
Свега се присећала као да је јуче било. Летеле су јој слике
пред очима...
Полицајаци на увиђају. Зорино признања и преузимања
кривице. Саслушање. Истрага, вештачење, мрцварење... Свекрва у
притвору. На крају, подизање оптужнице...
- Прекорачење нужне одбране! - тражио је тужилац.
Тражио је, и добио. Запрећена је била казна од три до пет година.
Одласци у Приштину. Суђење. Њено лажно сведочење. Адвокат
Јојић ништа није могао урадити. „Кадија те тужи, кадија ти суди“.
Пресуда пет година! Максимална казна! Брука!
Беспомоћност...
Она и Павле сами. Ни Јањића, ни Ниманија. Нису се
појавили ни на суђењу. Никог нису имали, нико им се није нашао...
Деверала је Вилдана некако... Састављала је крај с крајем.
Једини приход јој је била пензија покојног свекра. Издаци велики...
Жалбе. Таксе. Трошкови адвоката. Желела је свом Милошу
да подигне споменик за годишњицу. Није знала како и одакле.
Почела је радити у пекари. Заувек ће бити захвална тим људима
што су је примили. Требало је Павла одгајити, свекрву обилазити.
Заклела се да ће дом Јањића сачувати...
Та прва година била јој је најтежа. Тешка и претешка. Црна,
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да црња не може бити.
Молила се свако вече чим Павла успава. Молила се за
Павлово и Зорино здравље, за душу њеног вољеног Милоша...
Молила се за здравље своје браће, Африма и Фатона. Ни
трага, ни гласа од њих није било. Зачудо, није осећала никакво
кајање због покојног оца. Само је неки камен од оног дана у
грудима носила. А стрепила је...
Стрепила је од помисли да су браћа преузела бесу. Плашила
се за сина, за себе не. Од како је изгубила Милоша и оца, њен
живот јој више није био важан. Живела је за Павла и ону јадницу
што невина чами у затвору.
И онда...
Дан пре годишњице њихове несреће, појавио се.
Њен брат Африм...
Отворила је врата и стала као укопана. Таман се хтела
бацити на под, загрлити му ноге и молити га за Павлов живот кад
он проговори:
- Сестро! - и пружи јој руке.
Ех, боже драги! Сва туга, жалост и беда, несташе у часу
када је брат загрли. Није се могла открпити од њега. Плакала је и
плакала...
Ништа га није питала. Плакала је и кад је узео Павла у
наручје и дао му две новчанице по петсто евра, рекавши:
- Павле, ово ти је од твојих ујака!
А затим њој:
- Сестро, ово је за тебе. Да мужу подигнеш споменик! пруживши јој коверту.
- Ми смо ти сестро све опростили. Свим Јањићима.
Опростили смо и покојном оцу. Ти си наша сестра.У нашој кући
сте сви добродошли.
Од тога дана живот јој је постао пуно лакши. Ишла је с
Павлом код браће. Фатон се оженио. Имао је ћеркицу. Звала се
Фљора и волела је тетку. Поносила се тиме.
Браћа су јој помагала и материјално и морално. Нашли су
везу и успели су Зору да заштите и поштеде је од малтретирања у
затвору.
Свом Милошу је подигла споменик од црног мермера.
Обавила је све по верским и православним обичајима, уз попа и
родбину. Била су ту и њена браћа. Нико није ни реч зуцнуо.
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Ех, да је богдо среће, као што није...
Свекрва јој је све знала. Било јој је сад куд и камо лакше у
затвору. Мање је бринула од како су бригу о њој и Павлу преузела
њена браћа...
И тако у размишљању и сећању, коначно је и свануло...
Поранила је, на брзину се обукла и кренула.
Павле је остао да спава у стану. Није бринула, Африм је
синоћ дошао и остао је с њим...
Затворски паркинг је био празан. Село Грдовце код
Подујева. Затвор високе сигурности. При погледу на зидове
опасане бодљикавом жицом, Вилдана се стресе и најежи.
Узевши са задњег седишта путну торбу, изађе из аута.
Брзим кораком се упути према пријавници.
„Боже, хвала ти да смо дочекали и овај дан!"- помисли док
је жустро корачала према капији.
Пет година туге и јада. Пет година су биле раздвојене. Али
са свекрвом је преживљавала сваки дан и сваку ноћ. Зора у затвору,
она у паклу савести и кајања. Осуђивала је себе и жалила што је
пристала на њен наговор. Плашила се за њу. Сваки пут када би јој
одобрили да се виде, а било је то десетак пута, за све ове године,
чинило јој се да све лошије изгледа, иако је њен дух био и даље
несаломив.
У размишљању стиже до затвора. Позвони и пријави се.
Уведоше је у чекаоницу. Узеше јој торбу и оставише је саму.
Минути су споро пролазили. Већ је почела помало да губи
стрпљење, а и неки необјашњиви страх је полако обузимао. У то се
отворише врата. Један стражар уђе унутра а за њим и њена свекрва.
На њој је била гардероба коју јој је донела. У руци је носила торбу.
Вилдана бојажљиво крену према њој гледајући у стражара,
међутим, он није реаговао. Падоше једна другој у загрљај...
Први загрљај, после пет година.
- Кћери! - промукло се огласи свекрва.
- Мајко! - прошапута Вилдана.
- Госпођо, можете ићи! Слободни сте!
Глас чувара једва допре до њихове свести. Вилдана зграби
торбу. Узе Зору под руку, и готово трчећи, излетеше кроз капију.
Улетеше у ауто. Загрлише се и зајецаше.
- Сине, вози ме одавде! - вапијући Зорин глас врати их у
стварност.
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Готово целим путем су више причале погледима него
речима. Зора је била жељна слободе и свог унука. Слободу је
дочекала, али није могла ишчекати када ће стићи кући. Да загрли
Павла. Није га видела годину дана. Њеног јединог унука.
Једино што јој је од сина остало...
V
Зора Јањић је изашла на слободу пре петнаест година.
Време лечи ране, па и оне најдубље, наизглед, неизлечиве.
Породица Јањић се одржала на окупу захваљујући двема дивженама. Вилдани и Зори. Бог је на крају био милостив према
њима. У кући се опет чује плач детета. Опет један Милош плени
и завређује сву Вилданину и Зорину љубав. Овај пут, то је унук и
праунук.
Павле је уз помоћ ујака отворио пекару у Северној
Митровици. Мајка Вилдана и супруга Весна му помажу у послу.
Прабака Зора гаји малог Милоша и нада се још којем праунучету.
Вилдана би желела унучицу.
Сваке недеље свекрва и снаха обилазе вољене и никад
заборављене Павла и Милоша. На гробљу у Бановом Долу
прислуже им свеће. Поседе тако и испричају се са њима, о свему и
свачему. А, понајвише, о њиховим имењацима.

76

Милена ДРПА

КОНЦЕРТ У БОЛЕСНИЧКОЈ СОБИ

''K

ад би само могла да себе мало потапшеш по рамену,
да кажеш, ево, жива сам, зашто да се не борим,
извукла сам се стотину пута из тешких прилика. А ти, као да сама
себе тјераш да тонеш, и тонеш, и тонеш,'' кажем јој то понекад и
погледам је, сад потпуно другачију, некако непознату.
Моја мајка је увијек била велики борац. Нервирали су је они
што се сваки час жале, што се лако препуштају и лијече кукњавом
и малодушјем. ''Препустио се као лико низ воду'', говорила би за
сваког коме недостаје борбености и самопоуздања.
Гледам је данас, поглед јој водњикав, исцурио из њега
познати жар, вуче га по неокреченим зидовима болесничке собе и
ћути, ћути. Ћути и на моје молбе, и на негодовања, и на критике и
на њежности. Ћути и ништа не могу ни да наслутим у празњикавом
погледу. Ни како јој је, ни куда је мисли усмјерила.
Гдје нестаде она поносна, она пркосна и самоувјерена
жена, чврстог става и оштрог језика?
У соби осам кревета. На сваком по један облак туге и покоји
груменчић наде. У осам облака туге лежи осам жена, а у шеснаест
њихових руку онолико груменчића наде колико прсти могу да
обухвате. Руке мирне, чувају сваки груменчић, да неки не би испао
и разбио се о тврде керамичке плочице пода испрсканог разним
течностима које медицинске сестре сваки час доносе до неког
од кревета. Само руке моје мајке, чини ми се, мирују из сасвим
других разлога. Јер су без потребе да се помјере, јер су безвољне,
заборављене као неважни дијелови тијела, без намјере да им се
икад више у прсте и у дланове дозове стара снага, некад раније
довољна за све радове и за сва уживања. За премјештања и онога
што је другима немогуће премјестити, за помјерање свега што срце
помјерити пожели.
''Мајко, хоћеш ли да ти масирам руке?'' питам је и кроз
влажан поглед чекам њено ''можеш'' и у њему бар једно мало,
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бар једно најмање, обасјано зрно живота. Ништа. О, како тешко
скривам сузе док на мајчин јастук покушавам послати облачак
топлине и покренути неки заостали таласић воље да се и овакав
дан барем незнатном надом обиљежи и барем најмањим сунцем
обасја!
Моја десна рука се нагло трже и нехотичним покретом
испрати звук шкрипе врата кроз која се, уносећи три осмијеха,
појавише три жене. Обучене необично за мјесто на којем се
налазимо ућутани свако у своје мисли. Католичке часне сестре из
самостана у близини центра града!
''Наша Драгица је прије доласка у болницу, а послије
болести у којој њене мисли нису умјеле више да је слушају, нашла
свој дом у нашем самостану. Док није сломила ногу, било је и
њој, и нама, добро заједно. Њена кћерка могла је да обавља своје
одговорне љекарске послове, а Драгица је у свој непознати свијет
пуштала наше ријечи и зраке нашег свјетла којима смо гријали
њену збуњену душу,'' испричала нам је тихо најстарија међу њима,
гледајући час у нас, час у дементну стару жену која је лежала на
кревету до мајчиног, често нас тих дана позивајући код себе на кафу
или нам причајући о томе како је она дјевојчица и како највише
воли да прави вјенчиће од бијелих рада, које, радовала се томе, ево,
расту свугдје по соби.
Док су часне сестре стајале уз Драгичин кревет и најстарија
причала о њеном животу, Драгици је лице облила једва видљива
румена радост, а у очима заискрио поглед, жив, нечим пријатним
обасјан. Све то затим обасја и цијелу собу и помјери се умирени
живот нагоре, мало према ведрини неба, према сунцу које је свима
већ било остало иза леђа.
Драгица, иако дубоко уроњена у свој нови свијет, у који ју
је одвела сила неумољиве болести, одједном је другачије погледала
по соби и као да се бар за неколико кратких корака примакла
стварности.
Ту на креветима, гдје је због новонастале ситуације на
тренутак нешто промијењено, помјерено према мало обасјанијој
обали, ускоро је, како то увијек у животу бива, свако поново
заронио у оно што му је дано, у оно у што је само њега живот
затворио. Атмосфера се вратила уобичајеној.
''Мајко, да ти додам мало воде? Или би радије сок? Можда
бих могла да те мало окренем на лијеву страну?''
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Стресла сам се од њеног погледа који ми је, сијевнувши,
све објаснио. Тако је чинила и кад сам била дијете. Сијевне оваквим
погледом, ја уздрхтим и скупим се у себи сва у једну тачку. Чини
ми се, ни сама не видим ту себе-тачку. Боже, па ја од ње и сад
стрепим, иако је она овако немоћна, а ја већ сиједа...
И опет ћутимо. Ћути чак и Драгица. Часне сестре тихо,
уз понеку једва чујну ријеч, ваде понуде које су донијеле својој
штићеници и редају их по расклиманом бијелом ормарићу.
Болеснице иза затворених очних капака пребирају по лавиринтима
својих брига или шаљу мисли у даљине да провјере је ли код куће
све у реду, је ли чељад здрава, а оне које су са села, размишљају
и о томе јесу ли њиве и баште окопане, животиње очишћене и
намирене.
Наједном, изненада и неочекивано, као нешто што, рекло
би се, никако бити не може, болничку тишину, оковану немилим
мислима које као бодље висе по зидовима и плафону, собу испуни
чудесна мелодија севдалинке. У ђул башти крај шимшира сједи
једна цура фина...
Милозвучје пјесме у најмањем тренутку времена помјери
према поду све бодље затамњених мисли, а одмах затим их
згужва и затвори у прашњане просторе испод болничких кревета.
Сви погледи се у истој секунди приковаше за кревет са којег је
допирала пјесма која је собу пунила једним сасвим новим, досад
непознатим, свиленим небеским предивом.
Док је Драгица својим нестварно лијепим и даровитим
гласом тихо извијала мелодију пјесме, пратила ју је најстарија
часна сестра која је, повијена, главу наслонила уз Драгичину, а
друге двије су, примакнуте сасвим кревету, тихо помагале у том
чаробном послу.
Осам тужних жена је упијало звуке пристигле мелодије и
без иједне мисли пловило на њима у простору који надвисује све
обично и све земаљско.
Трајао је тренутак у који се једва вјерује.
Када је чаролија обавила свој божански задатак, када је концерт у
болесничкој соби отпловио низ прамење времена, затекла сам на
својим образима двије сузе, а усне су се једва чујно помјерале док
су слагале ријечи: ''Хвала вам за овај тренутак радости!'
''Мајко, на сваком мјесту постоjи радост за човјека'', рекла
сам док сам излазила из собе, стишћући испод грла, да га понесем
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са собом, зрно утјехе због пламичка који сам опазила у њеном
погледу.
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Драган ТЕПАВЧЕВИЋ - ТЕПА

ОНА И ОН
или су из сусједних села, али се нису познавали до тог
љетног поподнева кад су свратили до продавнице у
којој се снабдијевао цијели округ.
Он је дошао са њиве само да купи цигарете, а она је купила двије
вреће брашна по 50 килограма.
Скоро није могао да повјерује кад је дјевојка с лакоћом подигла
једну, забацила преко ознојеног врата и пошла према излазу - гдје
је била оставила колица с гуменим точком, која су ваљда и служила
само за крупнији терет.
“Могу ли ти помоћи?” - рекао је док је другу врећу већ
држао испод руке као да ће у шетњу са њом.
“За такву снагу не требају колица” - рекла је.
“Али треба дјевојка” - одговорио је и само спустио врећу
на ону прву.
Сљедеће суботе срели су се на игранци и он је неколико
пута улазио у коло тик до ње, трудећи се да осјети чија рука је
влажнија. Успут је помишљао од каквог ли је материјала она блуза
што успијева да јој задржи груди да не искоче напоље.
Ни дан-данас не знаа како ју је упитао да се уда за њега, ни
шта је одговорила, али је свадба уговорена истог мјесеца.
Обоје су били у зрелим годинама, а њихови вршњаци су већ
уписивали дјецу у основну школу.
Били су сигурни да нигдје нису закаснили.
Он је био ноћни портир у фабрици обуће, а она домаћица.
Дане су проводили на њиви и онако снажни и вриједни стицали.
Мало му је сметало што сваке ноћи не може да омирише онај
врат на који је са лакоћом забацила врећу брашна, али је бивало и
кишних и зимских дана кад се није морало у њиву.
Некако са завршетком градње нове куће добили су кћерку и сина и
свијет је изгледао много љепши након недјељног ручка по повратку
из цркве. Били су срећна породица.
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Онда је почео рат, а било је ту још села, осим њеног.
Одвели су га у затвор они који нису никад признавали да је то
био логор. Она је успјела да побјегне с дјецом на сигурно и двије
године није ништа знала за њега. Онда је он размијењен и први пут
су се посвађали. Она је хтјела да иду негдје у свијет, јер су им то
његови логорски документи омогућавали, а он је хтио да се бори.
Да му неко од комшија шта не приговори послије.
Спремала га је за смјене, стављала у ранац све што су имали и
кришом се молила да га меци заобилазе.
Кад је рат завршен, први пут јој није ништа одговорио. На
своје више нису могли, она је хтјела - као и други - у бијели свијет,
а нису имали ни гдје, ни од чега да живе.
Изабрали су Аустралију, мада су могли и Канаду и Америку.
Тад је увидио каква је предност бити у логору – нуди ти се читав
свијет.
У почетку им је свима било добро.
Социјално им је давало више него што треба, дјеца кренула у
школе, они разносили рекламе и чистили “по кућама”, а трошили
су, према навици, мало.
Она је брзо научила енглески језик и прва почела да се
јавља на телефон. Он је мало каснио и надао се да ће коначно
схватити зашто се тај вражији језик другачије пише, а другачије
говори. Није му ишло од руке.
Онда је она рекла да јој онај адвокат, чију кућу чисте, нуди пуно
запослење, али да им и чува дјецу и спрема оброке. Од реклама и
“социјалног” се не може купити кућа.
Он може да чисти једну фабрику у ноћној смјени, тамо не треба
пуно енглеског и биће обоје запослени. Тек тад могу да добију
кредит за куповину куће.
Није му било лако што више није глава породице, али је
схватио да то у Аустралији и није нека брука и да га комшије не
познају.
Сметало му је што га рођена дјеца избјегавају кад дође по њих да
их повезе из школе.
Сметало му је што су почели да излазе, а да га не питају и што се
кћерка будибогснама облачи.
Кад му је нешто одговорила једном приликом, ошамарио ју је и,
само захваљујући оном адвокату који му је запослио жену, није
омирисао затвор и кћерку му нису дали другој породици на старање.
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Ћутао је до бола и једино би се разгаламио у ријетким приликама
кад попије на забавама гдје су стизали пјевачи из отаџбине.
Молио је да се врате, али њега већ нико није узимао “за озбиљно”.
Сметало му је што опет ноћу не може да омирише женин
врат прије спавања и што му она колегиница - чистачица из Судана
- више уопште не изгледа необично.
Једном се загледао у тај други ознојени врат и помало изненадио
кад је осјетио да ни тај зној ни случајно нема непријатан мирис.
Сам се насмијао кад се сјетио да није знао да ли говори да је удовица
или га зове да перу прозоре кад је својим акцентом изговорила неку
енглеску ријеч.
Боже, помишљао је, па могао бих канту с водом и мопом да јој
ставим на стражњицу, а да се ни кап не проспе.
Онда се једног петка брзо вратио с посла, јер се није
осјећао добро и затекао своју жену да у спаваћици пије вино с
оним адвокатом.
Од њега је затражио раставу брака (знао је да не смије да га удара),
на шта му је жена рекла да се није обратио на праву адресу, али да
је погодио вријеме.
Био је сигуран да је већ добила све инструкције од тог човјека и
да се само чека црно на бијело, а да је он пропустио прилику да
истински спозна разлику црног од бијелог.
Прошло је више од десет година од доласка у Аустралију.
Дјеца су позавршавала школе и већ неко вријеме нису живјели са
њима.
Инсистирао је да се разведу у отаџбини, она није хтјела ни да чује
да можда тамо не окрене плочу.
Наговори на помирење су пропали.
За кућу су добили скоро четири пута више него што су платили,
људски су то подијелили и наставили да живе још око пола године
у Аустралији.
У међувремену се нису ни виђали, ни разговарали.
Једном је он извео ону колегиницу из Судана на вечеру и
напио се. Послије тога се више ничега није сјећао.
Она је још мало радила код адвоката и онда осјетила да је
мало шта веже за Аустралију. Дјеца су све рјеђе навраћала.
Готово у исто вријеме, не знајући једно за друго, вратили су се у
своја сусједна села.
Она је обновила кућу, он је купио другу, јер се родитељска није
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могла поправити, а ни једно није помишљало да поправља ону коју
су заједно стекли.
Обоје су се надали да ће започети неке послове, од којих ће мирно
живјети под старост.
Она се распитивала у адвокатским канцеларијама треба ли
коме знање енглеског језика. Он – послодавац – тражио раднике за
ноћно чишћење фабрике и трајало је колико је трајало.
Дјеца су једном свратила у оба села и са згражањем питала
како могу тамо да живе.
Зачудо, није било превише старих комшија и нико није постављао
неугодна питања.
Онда је она једног дана свратила у продавницу по цигарете,
а он је хтио да купи килограм брашна.
Нашли су се на истој тезги и препознали да су се већ негдје виђали.
Таман је хтио да подигне своју врећицу са пулта кад га је упитала:
”Могу ли ти помоћи?” Обоје су се насмијали.
Она и он прије неколико мјесеци вратили су се у Бризбејн.
У исто вријеме. Да посјете дјецу и да се мало од нечега одморе.
У међувремену долазе у српске клубове на забаве и играју коло
једно до другог.
Кладим се да ће ускоро затражити и поновно склапање брака (она
је ионако задржала његово презиме), али не вјерујем да ће за то
тражити помоћ од оног адвоката.
Шта је са оном чистачицом из Судана, не знам.
То су већ нека приватна питања за њега и за њу.
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Наташа СТАНИЋ

СЕСТРА
тајала је, ту, као добра вила. Анђео. Уместо крила, имала
је руке. Веште и спретне. На лицу осмех и брижност.
Очи крупне и топле, у крајичку су скривале сузу. Колико се ужаса
смрти нагледала док се сваког дана и ноћи бори да из њених
окрутних канџи отргне немоћно људско биће. Колико је бескрајна
патња човекова, и још већа срећа кад се живот и здравље врате.
Осмех. Реч није довољна да изрази захвалност. Молитва Богу је
највише што може људска душа. Живот је чудо. Божји дар.
Сенке смрти су свеприсутне. Упорно кидишу и прете.
Болест. Смрт. Болест смрти. Ампуле, брауниле, инфузије,
трансфузије, завоји, катетери, кисеоник. Крв. Гној. Ране. Јауци.
Немогућност дисања, кретања, говора, памћења. Нагон за животом.
Потреба за разумевањем и утехом.
„Сестро, страшим се смрти“, јечао је један костур,
прекривен сивом и кожом боје воска, искривљен од бола.
„Немој се плашити.“ Помиловала га је по руци. „ Бог је
добар и добро ће дати. Ја сам ту, нећу те оставити...“
Увек, у свако доба дана и ноћи. Праскозорје. Зора. Свануће.
Јутро. Пре подне. Подне. После подне. Сутон. Сумрак. Предвече.
Вече. Мрак. Неко доба ноћи. Поноћ. Глуво доба ноћи. Први петли.
Други петли. Трећи петли.
Кад уморна изађе, запљусне је свеж ваздух живота. Журним
корацима дође својој кући и жељно помилује своју децу, срећна и
захвална Господу за здравље, највеће благо.
Уместо ње, дошла је друга сестра.
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Емилија ЖИВОЈИНОВИЋ

ЂОРЂИНА
осле кратке телефонске најаве да је стигао и да га може
очекивати најкасније истеком текућег сата, Ђорђина је
више пута извиривала на приступни путељак, оптерећена умислом
да на граници чујности разазнаје звук точкова долазећег возила,
што је у овој ретко похођеној јаудини, уистину могао бити поуздан
наговештај његовог пристизања. Утом се над Јаловиком из чисте
ведрине сложи невреме уз жесток залом нежнијих разгранака
успутног дрвећа које је уз пригрнуту земну ситнеж бесно
коломотало под собом и набацивало на сваку наиђену препреку.
Нестанак струје и прекид телефонске линије, а посебно очекивани
сусрет с агентом некретнина јачао је не само Ђорђинину стрепњу
да у чему не учини какав пропуст већ и бојазан да се господину из
велеграда неће допасти ни смештај, ни храна, ни њена површна
упућеност, што га последично може засмерити којој другој страни
и осујетити договорену продају дедине имовине.
- Дај му своју собу, сунчана је и лепа на око, а Јули сам поручила да
зготови шта ваљано, да се не брукаш оном птичјом храном коју ти
једеш, па мислиш да би и други! - слушала је мајчине упуте чак из
Суботице, док се у трку паковала да ухвати једини дневни превоз
из Књажевца за Јаловик Извор.
– Остаће који дан што не треба да те брине, познајем његове још
из Калне. Изгледа да је озбиљан купац, чим се запутио чак из
Београда. Угости га лепо и добро проучи шта потписујеш а, ако
устреба, позови!- скоро да је обездашена трпала у слушалицу што
јој је било на уму, не хајући за могућа узвратна питања, све док је
домакла ћеркина заћутаност не отрезни и предочи да је увелико
претерала.
- Ја ти, изгледа, баш очита! – покуњено стишави, хватајући се за
ломну наду да тако смекшава приговорни тон. – Него, жива се
поједох што ти се накачих оволиком обавезом, а можда те нисам у
све ни упутила како ваља! - неуверљиво докраја правдање, иако је
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Ђорђина већ изашла из говорне везе и оставила је да се, с времена
на време, искупљује пред собом.
- Шта ми би да оволко трућам?! Mало ли је што оваква никуд не
могу, но сам нашла да јој пред пут досољавам и придикујем! одливала је себи у браду, кивна што није у моћи да буде тамо. Од
силног једа занемарила је за кратко и ногу заробљену гипсаним
овојем, те крете у закорак који је оштрим сецом отрезни и врати
малаксалом мировању.
– Колико ли ћу само да кутим у овом проклетом ћошку! - потужи се
уквачена истом мишљу, дотежалом још и Симином лукавштином
да је, привидно повређен расправом око политике, одбије и не
пође с њом у Јаловик. У супротном се можда не би ни спотакла о
руб застирке и стропоштала на под скврченог стопала под собом.
Бојећи се да одлагање договора може преселити купчеву пажњу
на другу страну, била је принуђена да се ослони на Ђорђинину
присталост, мада јој онако детињаста и тиха и није била неки избор.
– Да ми је само знати у каквом сам то греху, па ме ништа неће!
Још приде, шаљем неискусно дете мечки на рупу ко да не знам да
ће да се запетља ко пиле у кучине. Та ти не уме да се цењка ни за
хаљину, а камоли за онолику имовину. Једино мучна зна да ваздани
уз Дунав и умишља да ископава злато, а не лом и старудију. Но,
што се каже, кад је морање, није питање! - оте јој се нешто гласније
да и Сима, видно ушчуђен, скрете пажњу с новина, на њу.
- Што ли ти је, Сидо, од сабајле да маниташ ко слуђена кокош у
туђем сокаку?! Ела, умукни, за бога милога! Кљуцаш ми у главу, а
тек те слушам с пола ува. Како ли је њојзи, питам се?! Мора да се
стопут покајала што се приватила ове твоје бедачине! - ту застаде
да је закратко осмотри, па окуражен њеном ћутњом настави дуб:
- Лармаш ли лармаш, а не питаш се, шта би рекла да знаје све
како збиљски јесте?! Ко велиш, тачна по земљи не хода, но ете,
испаде, каква год да је, за употребу је чим јој стопут инструкције
дајеш! Но џаба приче, радила си увек шта си тела, ал опет, млого
ме секира што си укнула да кршиш очев аманет, а знајеш што је
Радован говорио. Него, може бит да се о чем другом ради?! С тебе
човек никад није сигуран. Канда кујеш неки план, чим се вако
обогаљена не скрашаваш. Зауктала си ка фурија, нужно ти је да
се осигураш за сваки случај ако повиленим, па си под старе дане
даднем ук?! Но, што да те кривим! Имадеш једно тако искуство
через којега си за ново унапред приправна. Јал то, јал није?! Гукни,
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де, ако смеш! - скреса јој у брк и пређе границу због које ни он њој
не би а некмоли она њему опростила речено.
Реч по реч, све је дубље затањао у глиб прећуткиване
прошлости, која га је гризла, премда се, и кад је била намерна да
му је повери, повлачио неспреман да зађе у застрашујуће слутње
и суочи с открићем чија је Ђорђина. Сад су, противно предосећају
да стане, речи отицале из ума, очито неког посве другачијег Симе,
притворног и опаког, који је годинама стрпљиво чекао да муњевито
запоседне све рањиве тачке оног другог, и запркоси тој још увек
заводљивој а ипак сасвим непредвидивој Сиди.
- Ајде рекни, молићу лепо, дела бљуни! Имовина јес твоја, па
поступљуј с њоме како ти се ћефне. Само се приупитај, кад из
цркву не избиваш, што ли баш сад да те стрефи малер с ногу?! Ако
си се лецка уметнула на баба Јаглику, онда знајеш да те онај с неба
опомиње! И за то, и за још млого шта, од пре! - запечати хитајући
да се што пре маши кваке и утекне узвратном нападу.
Усред ишчекивања, тргнута улазним кораком Ђорђина
се залучи у окрет и скоро сударена с дошлим, уочи да му
је изглед доличнији каквом уметнику, но трговцу. Закратко
стајаху изненађени разликом виђеног од домишљаног, обоје
неприпремљени за измењене околности које су их упутиле једно
на друго и наметнуле им нужност привременог боравка под истим
кровом. Прикривајући очиту збуњеност, Ђорђина се маши шнале
којом здружи прамење немирне косе и рече: - Да, ја сам ћерка Сиде
Екмечић.- А зовете се? - дохитри јој саговорник.
- Ђорђина! – промуца под неочекиваном навалом нелагодности.
Забављен њеном збуњеношћу, шеретски театрално, долазник се
представи: - Горан Алексић, син покојног Рајка и Милијаде из
Калне, посредник за куповину некретнина. Ова понуда је имала
извесну предност у односу на друге, могу рећи, због препоруке
заједничког пријатеља.
- Да, мама ми је већ рекла. Каже да вас посебно интересује и онај
део уз стару механу! - огласи се Ђорђина наједном у силној стисци
да га брзо услужи и повуче се у други део куће. – Може кафа, или да
послужим вечеру? - упита и придодаде: - Лагана је и надам се биће
вам по вољи пита зељаница и кисело млеко! - обарајући поглед
који није био кадар да издржи радозналост његовог, зашеталог по
њој.
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- Условно, да!- нашали се гост, обазрив да каквом несмотреном
мимиком не допринесе њеном погрешном утиску о ставу понетом
из неке друге средине, којим потцењује не само оно у чему тренутно
јесте него и оно што му се најдобронамерније нуди. Ђорђина
застаде у ишчекивању. У погледу јој откри загонетну упитаност и
стрпљење, својствено умним женама. – Уистину, необична жена!
– помисли, поредећи је нехотице са Жаном, којој ће наредних
дана, током свакодневне размене електронских порука, засметати
његова необјашњива осетљивост на незнанку из забити, чије
необично име дурљиво неће хтети ни да изговори. - Штета што
нећу бити у прилици да је боље упознам! - задржа за себе, а гласно
јој одгонетну: – Да не вечерам сам! - тоном већ лишеним започете
присности.
Преуморна од дугог стајања, Јула скиде прегачу и свом се
тежином свали на столицу, равнајући болна леђа уз густе пречке
дрвеног наслона, док не зашкрипаше од силине натирања. – Ајме
мени, досадне ли жене!- љутну се на Сиду понајвише што је због
пречестог зивкања морала свакчас да склања вариво с ватре и струже
тесто с прстију, ни због чега важног, до наклапања. – Ко крпељ је,
боже сачувај, али што ћу! - завапи беспомоћно присећајући се и
лепших дана. – Каки ли је ђаво сапе, па цима ли цима, а стопут сам
казала да не знадем за који ћу посо пре да се ватам ако ме тако зивка.
Криво ју, видим, што отуде не мож вамо да окета уздуж и попреко,
ки роспија, боже ме прости. Сам да није вако језичава. Јал стигла,
па опет, јал стигла? Од куде да си знајем? Затулило од јутроске,
запуцава и котрља по небеса, сам да премиреш а она скобацује чак
из Суботицу, јал стигла, јал стигла! Како да си знајем?! Ете, жице
се покидале! У телефон ни да бекнеш! Саде зивкај, Сидо моја,
колко оћеш, не се јављам и да могам!
По завршеној вечери, у невеликој соби испод кровне косине,
Горан разгрну ручно нецовану завесу и кроз отворен прозор осмотри
просторну дубину пустоши, која је дисала чистотом шумовитих
надвиса и човековог неприсуства иза прохукталог невремена. Њена соба! - закључи по невеликом броју књига на зидној полици
и украсним ситницама. Није имао воље да се вечерас чује са Жаном
и оћути њен урбани саглед забити у којој је био, а посебно не после
оне домаће топлине коју је осетио доле за вечером с непознатом
женом у разговорној ћутњи, слично заборављеном обедовању
у родитељској кући, у којој се по завршетку јела и прибраних
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тањира, густирала кафа и слушао очев монолог о железници. Као
кроз маглу, присећао се повремених мајчиних двосмислица, којима
је оцу наговештавала да није заборавила оно што не казује, но тада
није умео да зађе у порекло таквих убодица. Извесно је да је оцу
тад преседао мерак уз цигару и кафу па би све остављао и грабио
у поље чак до кречане да се одува и након тога поврати овдашњем,
као да ништа није било.
Бранећи се пред улазак у сан од непознате прошлости,
пажњу му заокупи једноставност невеликог простора у коме су
и орман и кревет истицали свој резбар. Под његовим сањивим
погледом топло бојење дубинских гравура селило се на голе
површи зидова дајући им свиласту мекоћу и присност. - Ко би
рекао да ћу овде, лишен кожне фотеље, екрана и стерео звука, а
посебно без Жане, бити овако намирен?! - промрмља мешкољећи
се у кревету, у чијој се чистој преобуци скривао мирис жене пред
којом ће наредних дана, непоуздан у себе, страшљиво узмицати.
– Изгледа да му је пријало! - закључи Ђорђина по празном
тањиру и земљаној ћаси на чијим су се боковима беласали
одливани трачци киселог млека. Иако се слаба ватра давно
загасила, сачувана се топлота још увек осећала баш колико је и
било потребно госту за угођај. - Занимљив је, признајем! - оте јој
се. – Да ми је знати, је ли ожењен?! - смелије се зашири изненађена
што јој је то важно. Осети да се ближи танкој линији искушења и
да је скоро занемарила чињеницу да пред собом има само задатост
коју треба да обави уместо мајке, а буде ли и њој добитна, имаће
коначно у Књажевцу или Кладову свој кров над главом и одвојен
живот од презахтевних Мијатових родитеља. Чврсто решена да у
наредним данима пред незнанцем затвори све прозоре свог бића,
у залепљени подсетник на вратима хладњака уписа: доручак (сир,
кајмак, барена јаја, суви мрс, уштипци); ручак (тета Јула) - и угаси
свећу у поспремљеној кухињи. У ноћној тишини, над собом, чула
је шкрипу расушеног патоса под његовим кораком. – Променио је
лежај, па нема сна! - помисли, ослушкујући како опрезно отвара
врата терасе и пошто му није разазнала уходај, закључи: - Можда
пали цигарету и осматра ноћ после невремена!
Исте се ноћи Сиди у сну јави отац Радован. Сва у голој
води и поред слабе окретности усправи се и још буновна напреже
да разлучи је ли то уистину сан или су јој се лавиринти сећања,
покренути уласком Рајковог сина у њихов живот, сложили у један
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и отворили затурену причу о њој и железничару.
Таквом су се причом пуниле и Радованове уши, уз пиће, у
Гордићевој механи. Његова мезимица, шаптало се, још девојчурак,
трчи сваког дана из Јаловика у Калну не баба Јаглики да буде од
користи, но кроз прозорљиво шибље Рајку у загрљај а баби свраћа
тек реда ради, да јој на брзину помете двориште, намири кокоши
зобљем и на крају, уз шпорет, сручи прегршт ситног грања за
потпалу, до сутра. Ослоњен на углачану плошку шанка, Радован
би свуноћ јектао и доливао ракију у стакленку, знојећи се од бесне
јаре која га је припитог носала ивицом разума, час на упад у кућу
преступника и карамбол пред женом и дететом, час враћала остатку
разборитости, једнако недосетан шта му ваља чинити.
За то време мајка Јаглика је сумњичаво вртела главом
и замишљено гледала у небосклон над собом, самујући пред
кућерком на свом троношцу. Сину је снагом своје моћи одашиљала
шкрто: - Од суђаја је рекнуто да са њу тако бидне! - иако није била
сигурна да је у стању чак и да прими а камоли разуме. На други
начин ни тад, ни икад, ни он, ни било ко, није могао из ње реч
ишчупати.
- Батко, вако ће се упропастиш! Не кидај се, бре, толко!
Што би, би! Ће је прижени какав стареји женик, јал удовац! кудељао му је у уво побратим Јаким Гордић, вешто заобилазећи
туђу слушност. – Каде забеби, ће се примири, говорела ти је мајка
и за твоја Ристана, сетни се! Данаске ти је такој са ову младеж. А
тебе, богу фала, није мука да даваш мираз. Нуђај толко да се свак
за њу отимље!
Не потраја дуго а Радован, мрк као ноћи из којих је једва
излазио, запањеним укућанима даде кратке налоге и необзиран
на женске сузе и запомагање, посла Сиду сестри у Суботицу. По
Јаловику се шушкало да је пре тога батином призвао Рајка памети и
вратио породици, а уплаканој мезимици, пред полазак само кратко
саопштио: - За тебе ће да бидне подоста од мене за цели живот. А
ово овден, на памет нек је, иде на побратима Јакима, јал кога од
Гордића, ако Јаким жив не бидне! Само тако и никако друкче. То си
знаје и твоја мајка. Механа има да си траје и кад ме не бидне!
Потпуно разбуђену и растресену страхом од неслућених
последица своје осионости којом је додуше увек стизала до циља,
Сиду озбиљно дојмише поруке из сна.
- Већ колико сутра очево нек иде Гордићима, нећу да ме гања и
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у сну, а пред Ђорђину и Симу, како год било, морам с истином одлучи те ноћи. У новом дану посустала је пред истином.
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Аљоша ЉУБОЈЕВИЋ

БРАДА
осљедњих мјесеци деда је постао неупотребљив. Није
причао, нити доприносио домаћинству, а чак је престао

P

и да једе.
Послије дугих и мучних породичних расправа одлучили
смо да га смјестимо у засебну собу. Имао је столицу, кревет и
прозор са два крила. Свакога дана неко од укућана би га посјетио,
мајка и по неколико пута, а затим смо улазили све рјеђе. Било је
седмица када му нико не би ни врата одшкринуо.
Дјед је сједио, или лежао, а некада би се без икаквог разлога
опружио по поду. То што је престао да једе није имало никаквог
утицаја на његов изглед. Једина промјена коју смо примјећивали,
јесте да му је брада, коврџава и бијела, расла преко сваке мјере.
Отац се једном мучио да пронађе лампу без које ноћу
није могао да обиђе имање. Испретурали смо кућу уздуж и
попријеко, завирили у сваки ћошак, али велику сиву свјетиљку
нисмо пронашли. Неко је на крају предложио да упитамо дједа.
Саслушао нас је и затим без ријечи извукао лампу из браде. Остали
смо нијеми и збуњени, а на очевом лицу појавио се шкрт смијешак,
задовољном што је разријешен велики случај.
Сљедећи пут, сестра је данима тражила ципеле, и када је
изгубила сваку наду, обратила се дједу. Послије неколико минута,
из браде су извучене црвене лаковане ципеле, изгледом новије и
љепше него када их је сестра загубила. Временом, нисмо се ни
трудили да проналазимо ствари, него смо одмах ишли до дједа.
За његову способност брзо се прочуло. Долазили су људи
незнани и знани, питали за предмете које су изгубили, а неки су се
у сјећањима враћали чак у дјетињство. Што је више ствари вадио,
више жеља испуњавао, то му је и брада више расла. Сада је отежала
и додиривала му ножне прсте.
Отац се досјетио да од капије до дедине собе утаба стазу,
постави столице за госте, наплаћује им кафу, чај и одлазак у тоалет.
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Убрзо се цијела породица посветила овом ненаданом послу.
Примали смо људе који су нешто загубили, тражили, или пожељели
да имају. Трудили смо се да им све буде потаман, али углавном смо
љенчарили, залијегали по столицама и развученим фотељама, док
је поред нас излазио насмијан народ, носећи бицикла, дрангулије,
кућне апарате, одјећу, обућу, књиге, слике, телевизоре, столове...
Код дједа смо поново престали да улазимо.
Једног дана, из ушушканости нас прену плач дјевојчице
која је покривеног лица истрчала из собе. Скочили смо и појурили
ка дједу, али на вратима смо се одбили од густу бијелу браду која је
испунила цијели простор. Грабили смо рукама, ногама, донијели и
вртне маказе, али дједа никада нисмо пронашли. Брада га је, јадног,
скроз прогутала.
Са послом је било готово, морали смо да се вратимо свако
својим бригама, забранимо посјете и закључамо собу. Само је отац
понекад, док се са лампом спремао за ноћни обилазак, говорио:
- Нека, нека... Наћи ће и њега једном неко, у својој - бради.
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Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

МИСЛИ(Ј)ОНИЦА
ада улазим у своју собу у којој најчешће препознајем
своје унутрашње лице, понекад несавршено и храпаво,
пуно уцвијељености, а понекад сјајно као љубав из огледала,
учини ми се да је огроман свјетлосни простор пун озарености и
неке посебно позитивне енергије. Често сам се питала да ли ће
прозори и врата моћи да издрже тај снажни свјетлосни живот,
који се у мени једначи са собним. Она ме свакодневно, нарочито у
раним јутарњим часовима док сви спавају, доводи у везу са мојим
унутрашњим бићем и изњедрава већ преко ноћи моје олистале
пјесме и приче. Чак и док намјештам постељину послије спавања,
ништа се ту не би промијенило.
Свјетлост долази са свих страна; са зидова, ормара и ноћних
ормарића пуних прочитаних и непрочитаних књига. Улази у моју
мисаону тишину и одатле се разгранава свуд уоколо; понекад
се угнијезди на чамцу привезаном за врбу поред ријеке, која га
љуљушка на сликарском платну непознатог аутора, што се налази
изнад кревета и моје главе више од четрдесет година. Заправо, ту
сам слику купила за свој двадести рођендан. Још и сад осјећам
како из слике листају шуме; иза ријеке дјечаци се играју кликера...
Буди се мноштво догађаја из дјетињства и младости, или се из моје
унутрашње невидљивости рађају нови и подсјећају ме на Стару
трешњу, под којом сам се прије неколико децинија родила (чији
сам и сада дио), први пут крочивши у свјетлост.
Њу, свјетлост, понијела сам са собом у маленом простору
утробе, која је први одливак могa живота смјештеног на сигурном,
успијевајући да обасјањем изнутра освијетли све оскудности
видика, дјелујући као спасоносна васељенска божанственост.
Ноћу у ситне сате одлазим на спавање и, док сва мука
спаваће собе мирно почива у тишини, ја утонем у размишљање
полако укрупњавајући сате несанице. А како бих и могла да заспим
кад су ми главом колале разне мисли разасуте по друмовима
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завичаја, па и свијета. Често бих ноћу или у раним јутарњим
часовима исписивала нову пјесму, причу, започињала роман с
погледом у висине, међу звјездано одушевљење, које би до јутра
понекад гаснулo, а понекад ме будилo и постајалo важнo у мојим
новонасталим поетско-прозним сликама.
Тако моје невидљиво унутрашње осјећање постаје
видљиво, па настављам борбу сама са собом изазвана једино
сјећањем, нарочито на дјетињство, одрастање, младост... Та
животна једноставност откривала се у нашој дјечјој доброти и
опраштањима свему што би нам се неочекивано нашло на путу.
И камену и кривом дрвету са спуштаним гранама које су нам
заклањале видике. Чак и високим травама које су у својим њедрима
сакривале коприву, гдје смо се саплитали око њеног струка, трчећи
кроз живот. Тада би се побунио копривин свијет и поштено нас
нажарио, а уједно смо осјећали колика је мјерна јединица наше
издржљивости. Већ одавно сам њу, коприву, сакрила у пјесму, да
ме поштено (по потреби) нажари; баш као и јутарње сунце што
често изнад литице на ме провирује и не да да завршим започето.
Ко зна докле бих писала, али сунце ми не иде на руку, као да у
њему видим свог непријатеља, који ме опомиње да је дан увелико
одскочио и да све незавршено и неисписано може отпочинути до
сљедеће ноћи.
Одједном ми се учини да лице сунца сјаји из мог лица и
мами ми осмијех. Одлазим до купатила и сусрет са млазом хладне
воде испод туш-батерије, непогрешиво постаје мој избавитељ из
ноћно-јутарњих маштарија.
ходника допире звук телефонског звона. Док сам навукла
огртач, престао је да звони. Настављам даље испред огледала са
својим јутарњим навикама. Утрљавам кружним покретима крему
на лице и подбрадак, онда се загледам у дубину огледала са
четири ока, осјећам да се добро разумијемо... Хватајући кваку на
вратима купатила, опет чујем звонки телефонски глас. Подигнем
слушалицу:
- Да, молим! – јављам се помало збуњено непознатом гласу с
друге стране жице.
- Овдје Милић, да ли ме чујеш, Милић...
- Да, да! Изволите, а који Милић? – проциједих знатижељно
кроз зубе.
- Милић од Ма... Ма... Станковић... Ваљда знаш ко је Милић!
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Испаде ми слушалица из руке и висећи на гајтану окреће
се на једну, па на другу страну. Самој себи не вјерујем, гледајући
у рупице правилно распоређене у неколико кругова на слушалици,
кроз које се људи споразумијевају или не споразумијевају. Мало
сам се прибрала и огласим се поново, непрестано у слушалицу
понављајући:
- Молим... молим... моли...
Нажалост, с друге стране никог није било, само је мој
монолог надгласавао непресатано одзвањање из слушалице: тик...
тик... тииик...
Позвала сам пријатеља Бранислава из Београда, знајући
да се тих дана више него уобичајено дружи са Милићем, јер му
пише рецензију за књигу, рекавши му да ме је неко звао и да се
представио као Милић па да провјери...
- Управо би данас требало да се чујемо нас двојица, знаш,
због рецензије - одговорио је.
Дуго сам се колебала, не одбацујући наду, да ли је то
био баш Он, познати сликар, јер сам, упознавши га на једној
књижевној манифестацији, рекла како размишљам да у Нашем
граду уприличим изложбену поставку његових слика са „лебдећим
балванима“, по којима је нарочито био познат. О томе смо се
поодавно договарали, чак неколико мјесеци прије телефонског
позива. Потом сам отпутовала у Београд с намјером да посјетим
Кулу на седам ветрова, на Звездари, која је уједно била сликарев
атеље, договоривши се прије тога у које вријеме да дођем. Како
је тих дана била велика гужва у градском превозу, позвала сам
Милића:
- Опростите, мало ћу да закасним, колоне аутомобила су
непрегледне, градски превоз готово блокиран...
- У Београду је увек тако, то сте требали да знате! То је
ваш проблем. Ваше време истиче за четрдесет минута. Када бих
сликао, ако бих улудо проводио време с таквим као што сте ви! Ви
сте своје време у мом атељеу за данас потрошили! – одзвањало је
из слушалице, која је очито одмах потом била спуштена.
Присјећала сам се тог разговора, послије којег се више
нисам ни усудила да га зовем. Тај глас из слушалице у мени се
ломио и рушио мој сликарски свијет, али временом потреба за
„сликарском храном“ све више се увећавала, изједначавајући
осјећаје мог вањског са унутрашњим свијетом. У тој борби између
97

јаве и сна, те моје запитаности и зачуђености пред самом собом,
огласи се телефон. Подигох слушалицу. Бранислав се грохотом
смије и препричава ми разговор са Милићем, између осталог
рекавши:
- Да, заиста је то био Милић, помало љут што му глас ниси
препознала! Позива нас да га посетимо у атељеу, приликом твог
првог доласка у Београд, само да проверимо да ли је у Београду.
- Хвала! – рекох, једва чекајући да завршим разговор,
гледајући своје обавезе забиљежене на календару, изналазећи
могућност свог поновног, вјерујући успјешног одласка у атеље
Милића од Мачве.
У другој половини љета, те двије хиљадите године, отпутујем
са својом млађом кћерком у Београд. Нас двије, Бранислав, М.
Димић, и заједничка пријатељица Ержебет-Јелисавета са својом
кћерком Милицом, студенткињом четврте године Музичке
академије у Београду, упутисмо се право на Звездару, у Кулу на
седам ветрова. Стигли смо пола сата прије договореног термина.
Сликар Милић од Мачве нас дочекује на капији, ведар и насмијан
с много већом пажњом него што сам могла и замислити, помало
необично обучен у црни плашт налик мантији, са црном беретком на
глави и штапом сличним владичанском. Успут нам показује имање
са древним воћкама. Објашњава да се баш преко његове куће и
атељеа, који су спојени у једно, налази „ружа ветрова“, која вриједи
право мало богатство, посебно љети. Затим нас води ка сјеверној
страни гдје је некада био бунар са водом, као непроцјењиво благо
на врх Звездаре. Окреће се полукружно показујући рукама своје
имање:
- Ту се најчешће одмарам у врелим летњим данима и често
смишљам оно што не видим, а осећам. Али права моја Мисли(Ј)
оница је горе, највиши чардак на кући у облику осмоугла са
прозорским стаклима на целој усправној површини чардака.
Обилазећи атеље са сликама, објашњавао нам је када су настајале,
највише се осврћући на циклус о „Картагини“. Наравно, помињао
је и своју прву самосаталну изложбу у Београду 1959, а само пет
година иза тога и у Женеви.
- А тек да видите атеље у Белотићу, па на Златибору, које
сам сам пројектовао! То је живот! Па ја сам један од оснивача
друштва „Медијала“. Заједно са Ољом Ивањицки, Дадом Ђурићем,
Величковићем, па Љубом Поповићем... Ваљда сте чули!
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Окрећем се Ержебет и молим је да пита сликара оно што ме
највише занима, јер још сам у неком грчу и страху да ће ме поново
игнорисати.
- Како сте успели толико да насликате? – знатижељно ће
Ержебет.
- Па ја сам стар најмање четрнаест хиљада година и долазим
из небеске дубине. А када одем, а то ће бити у деведесет другој или
сто дванаестој, нисам баш сигуран, опет ћу се појавити кроз два
века. Иначе сликам од октобра до априла. Да је сада један од тих
месеци, не бисте ви сада били овде. Ти месеци су за мене највећи
креативни чин... Ух, па ви дошли први пут и мислите да сазнате
све...
- Да, видим на сваком платну су балвани, веома
интересантно и колико знам јединствено, иако је моје сликарско
знање незавидно! – надодадох, мислећи у себи да није било моје
жеље за организовањем изложбе у Нашем граду, не бисмо сада
били ту.
- Видим да су скоро сва сликарска платна већих димензија,
имате ли мањих слика у продаји? – упитах.
- Немаш ти толико новца, ни за најмању слику, ево, на
пример ова, добићеш је на поклон када буде изложба, сада не може!
Нисам крила своју радост. Показала сам свима да погледају
слику са прозорчићем, а кроз њега два балвана, само што нису
излетјела. Уоквирена у тамносиви паспарту, са црним широким
дрвеним рамом. Размишљам колико је животних нити сликано на
тако малом простору, па још и одлазак у свемир, те сам се и сама
бар на тренутак осјећала свемирском.
- Хоћемо ли на врх чардака, у Мислионицу? – охрабрих се
и ја
- Рекао сам Мисли(Ј)оница, са велико Ј, запамти то! Горе је
највећи рудник, право благо, богатство које су ми ноћас опљачкали
лопови. Однијели су ми више од хиљаду скица. Ни једну слику
нису, али у скицама је моја душа, моја глава! Мисли(Ј)оница личи
на покојника, а и ја сам скрушен и немоћан. Мртав сам човек,
само што још нисам умро, или можда нема никог да ми то каже...
Поткресали су ми крила. За лопове нема ни кључа ни браве. Још
сав треперим, као да сам жигосан, а и ви баш данас изабрали да
дођете!
- Ипак, Милићу, ти си овековечио једну епоху и прошао
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кроз више болних него срећних тренутака. Надам се да ће полиција
добро обавити свој посао! – скромно и ненаметљиво, огласи се М.
Димић. - Твој сликарски ћилибар је јединствен и препознатљив у
свијету! – надода.
Сунце се већ подигло високо, као и мирис куваног слатког
купуса са телетином и јагњетином из великог лонца, који је заузимао
пола плоче на специјално направљеном шпорету, смјештеном у
кухињи са друге стране Милићевог атељеа, што се ширио свуд
около по дворишту. Милић је позвао мене и Ержебет-Јелисавету,
отворио креденац, ручно урађен по моделу некадашњих, уз
шкрипу отворивши доња врата, показујући нам тањире, есцајг и
остало покућство, рекавши:
- Понесите колико нам треба на онај велики сто, тамо у
дворишту, сви ћете ручати. Тај ручак сам специјално направио за
вас! Погледајте, све је здраво за живот! Тако треба да се храните,
куваним поврћем са месом, а може и без меса...
Послије свега, стигло је и воће и велика, изнутра добро
црвена и зрела лубеница, која је под ножем пуцала у тренутну
тишину, довољну за неколико гласова.
Не могу да заборавим усхићеност и радост због дана који
смо провели сви скупа освојивши још једну спознају живота
ликовно обликованог, а, посебно, што договорих изложбу, која би
требало да се одржи у Нашем граду (Добоју) половином марта
2001. Осјећала сам се попут дјевојчице која идући путем преко
брда и пашњака пјева да је цијели свијет чује, а, заправо, ја сам
цијели свијет и све његове видике носила у својој глави, у свом
бићу, живећи од тога данима, као да сам изашла из неке бајке.
Вративши се у Добој почела сам да припремам сва документа
потребна за пренос слика преко границе. Милић ми је послао
списак, који сам уредно предала у Министарство ради добијања
привремене дозволе за извоз. Повремено смо се чули телефоном,
а ја сам свакодневно из канцеларије силазила у галерију Центра за
културу и замишљала како ће изгледати слике у том прелијепом,
чистом и свјеже окреченом простору; простору који ће нас преко
Милићевих слика спојити са имагинарним свијетом и оним који је
у нама годинама. Ослушкивала сам у себи тишину, која ме можда
таква више никада неће стићи и озрачити попут свјетлости која
се као сврдло увлачи у људе, која ниче као цвијеће из саксије и
стрпљиво се попут невидљивог дима извија ка звијездама.
100

Сјећам се, била је сриједа, зазвонио је телефон. Женски
глас се јавио с друге стране жице.
- Овдје Горица А.
- Да, изволите! – рекох.
- Да ли се сећаш, биле смо скупа у Вишеграду, поводом
Андрићеве стазе?
- Како да не, али не очекујем твој позив, па те нисам
препознала! - знатижељно одговорих, јер никада до тада нисмо
комуницирале телефоном, али смо се дружиле на разним
књижевним манифестацијама.
- Управо сам стигла с посла! - Горица ће, која је радила као
љекар у Ургентном центру у Београду.
- Знаш ли кога сам прије два дана примила на одељење?
Хтело се да баш ја будем у смјени.
- Како бих могла да знам! - огласих се помало збуњено.
- Милића од Мачве!
- Милићааааааа... На претраге? – упитах.
С друге стране жице мук, тишина... А онда дубок удисај,
као да се спушта на мене. У тренутку и мој дах се зауставио; дубоко
у души трне свјетлост... Дуго смо ћутале...
Према мени се изненада покренула санта леда са
Милићевих слика. Споро... као да је сачекивала друге, које су се
сустизале, једна по једна и тако чинећи ледену ниску, све више
затварале слободни водени простор, потом, мијењајући свој облик,
штрчећи из њега попут црне зјенице у оку, мотриле моје посивјело
лице.
Чула сам летеће балване како се сурвавају са небеса и
падају преко лица пејзажа. И оне са моје несуђене слике, како
искачу кроз прозор и за тили час постају мртваци на мојим рукама.
Покушавала сам да их вратим на своје - сувишно мјесто, али
превише су се удаљили од свог тијела. Кроз уши су ми пролазили
двоструки звукови од судара мртвих и живих дрвета и нестајали
негдје горе, у висинама; провлачили се испод сивих облака и
заувијек настављали да плутају рајским долинама.
Сјећам се тог осмог децембра двијехиљадите, како је снијег
са гробљанских цвјетова у Алеји заслужених грађана у Београду,
прелазио у наше животе и ледио се у тијелима док смо чекали да
се однекуд појави „птиче феникса“.
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Станка ЋАЛАСАН

ЛИШЕН САВЈЕСТИ
илени и Ђорђију се није дало да имају више дјеце.
Били су ипак задовољни. Бог их је погледао и Милена
је у четрдесетој години родила Рада.
Богата кућа, велико имање, пуни торови па су увијек имали
најамнике који су код њих радили. Вриједни су били и њих двоје,
али од када се родио Раде, Милена се све више посвећивала њему
него другим пословима.
Растао је Раде у породици пуној љубави и увијек заштићен.
Збг тога му није ишла школа, или се није много ни трудио, а
родитељи су то правдали:
„И онако ће остати на кући. Коме ће оволико имање ако
неће њему’’.
Није био још навршио двадесету годину када му се мајка
изненада разбољела и за кратко вријеме умрла. Поред бола који су
Ђорђије и Раде осјећали због губитка супруге и мајке осјећали су
и велику празнину, недостатак домаћице на чијим је плећима било
читаво домаћинство. Издржали су годину дана и Ђорђије је донио
одлуку да је паметније да ожени сина, доведе у кућу домаћицу
и одржи домаћинство него да он у седмој деценији живота неку
„приведе’’. Мјеркао је неко вријеме Стојанку, наочиту, здраву
дјевојку, из добре породице. Јесте пет-шест година старија од Рада,
али њему и треба зрела жена. Противио се Раде, али очеви су све
уговорили и ту се њих двоје више нису питали.
Прве године брака добили су сина, за три године и другог,
а за пар година и близнакиње. Напунила се кућа дјецом. Стојанка
вриједна, кућевна жена. Не жали се ни Раде.
Он је тек сад у пуној снази и младости. Воли да оде на
сијело, на вашар, а у јесен по неколико дана буде у граду. Почели
су да граде кућу. Треба оволико дјеце школовати.
Једнога дана отишао је у сусједно село да погоди грађу
са Момиром, очевим пријатељом. Изненадио се кад је угледао
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Момирову најмлађу кћерку Миљану. Била је тек процвала.
Врпољила се ту око њих, те да им донесе пиће, те да им скува кафу,
а Раду очи и несвјесно лете према њој.
Испод танке памучне хаљинице бипкају јој једре груди, а
кад крочи назиру јој се дуга, чврста бедра. Дуго лице уоквирила,
као угарак црна коса, танког али правилног носа, пуних усана, а
очи... очи јој боје мора при залаку сунца. Пар пута су им се погледи
сударили и Раде се утопи у њиховим дубинама. Обавио је некако
посао али је остао омађијан Миљанином љепотом. Постала је
његова ноћна мора, а несаница све мучнија и дужа. Њен лик му
је титрао иза склопљених капака. Све чешће је изналазио послове
да оде у сусједно село у нади да ће је срести. И сретали су се
повремено, а Раду је бивало све теже. Убјеђивао је себе:
„Морам ово превазићи. Не могу себе лишити савјести.’’
И превазишао би да се није десило... Појавила се тамо гдје
је најмање очекивао.
Врело љето, па враћајући се у село призвао га је ђаво, или
га је призвао анђео да сврати на Бокуљу (језерце на пропланку
усред шуме гдје су сеоске жене прале веш) да се мало освјежи ако
не буде никога.
„Неће, вријеме је за ручак’’, помисли.
Само што није изашао из шуме на пропланак, чуо је како неко тихо
и умилно пјева. Заклони се за једно стабло и приковао уз њега.
Миљана је опрала веш, прострла га по ливади и купа се у Бокуљи.
Гола, као од мајке рођена. Раде хипнотисан савршенством, а она
ужива.
Као да је заборавила гдје се налази, као да је заборавила
на вријема, на опасност. Праћака се по мирној води. Својим
дугим прстима лагано је прелазила преко груди, па их увијала око,
изазовом набреклих брадавица, лагано прстима клизила од витког
струка и пупка наниже. Раду је крв наврла у главу, а мушкост
подивљала. У омами и помами, без контроле скинуо је све са себе
и у трену се нашао поред Миљане. Зачудо, није се уплашила, није
вриснула, није се бранила. Ко зна? Можда га је у занесености
младалачком игром и прижељкивала. Предала се као јагње кога
вук изненада нападне и закоље.
Једно вријеме су лежали на трави без ријечи. Раде није
имао храбрости да урони у дубине њених тамноплавих очију, а она
је загазила у воду да опере трагове. Онда је свако отишао својим
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путем. Без ријечи. Без поздрава. У нијеме, двије драме у потаји.
Раде је тек сада почео да преиспитује своју савјест. Није
имао намјеру да ишта мијења у свом животу, али му је један
тренутак неконтролисане страсти промијенио живот. Кратке
љетње ноћи постајале су теже и дуже море од оних ранијих. Није
му пред очима Миљана више била савршенство нагости, већ пиле
сломљених крила. Оно немоћно и остављено да се батрга само.
Шта се иза њеног безрјечја крило: кајање, закасњела
свјесност, неизвјесност, осуда себе, или њега?
„Да ме је бар осудила.’’
Протицало је вријеме, а он није имао ни снаге , ни храбрости
да се појави игдје где би могао да је сретне. Повукао се у себе.
Послове је обављао више рутински него смишљено. Примијетили
су то и Стојанка и Ђорђије. Ђорђије га је гледао подозриво и са
стрепњом.
Једном приликом, кад су били насамо, упита га:
„Раде сине, да ти нешто не тајиш, да ниси што болестан?
Промијенио си се, ослабио.’’
Одмахнуо је Раде руком и у пролазу одговорио:
„Хм, болестан!’’ Па као за себе, кроз зубе:
„Јесам, од савјести.’’
Ђорђије није дочуо, или му није било јасно, али га је
оставио на миру. Раде је остао у мислима:
„Хоће ли ова мука икада проћи?’’
Узимао је своје дјевојчице, сједао их у крило, мазио, а очи
су му биле пуне суза.
А, Миљана? Ко је у њену душу могао пронићи? Ни она сама.
Бјежала је и од помисли да све врати уназад: себе прије Бокуље и
оно на Бокуљи. Окрзнуло би је, па се стресала да га отресе као
нешто што јој личи на потмуо бол у грудима. Је ли њено невино
срце могло да види будућност? Село је ово, кад-тад ће се сазнати.
Прикупљала је своју крхку снагу да прикрије муку.
Али, будне очи мајке све виде. Није морала да јој прича,
да јој се повјерава. Све је видјела у изгубљеном сјају њених
модроплавих очију, у пригушеном осмјеху. Ништа је није питала,
није је кривила. Размишљала је само како да јој помогне. Једног
дана рекла је Момиру:
„Ето оне двије старије су се удале, а ово дијете остаде овдје
само. Шта ће она у овој пустињи. Омладина се разишла, нема ту ни
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неке прилике. Шта мислиш да је пошаљемо код Свјетлане у град,
нека заврши неки курс и нађе себи посао. Милан је на положају,
помоћиће јој.
Tако би.
Има Миљана лијеп фризерски салон. Добо се удала, има и
дјецу, а младалачки „гријеси’’ су остали утопиљени у Бокуљи.

105

Радмила ТОДИЋ ВУЛИЋЕВИЋ

ХЕРЦЕГОВИНА- РИЗНИЦА ЛЕПОТЕ И ДОБРОТЕ
ретходних дана у дане Видовдана владика Атанасије
нас је благосиљао у порти манастира Грачаница уз речи:
“Које су ово мутаве... Знам их из Приштине“. На Газиместану, као
по договору, дуже вријеме сусретали смо се са Љиљом и Мишом
из Београда сваке године.
Ове године владика Атанасије је поново био на Газиместану.
Мене је пут одвео у Херцеговину, у манастир Херцеговачка
Грачаница и друга света места. Са брда Црквине на коме се
манастир налази свако око се задиви предјелу који се пред њим
отвори, па свако пожели да направи антологијску фотографију.
Свако срце затрепери у жељи да овековечи лепоту града који
обгрљен Требишницом мирује у белини. Та слика овековечи
се истински управо у срцу онога ко је до Црквине ходочастио и
доживео лепоту.
Којим год редом да кренем нећу изаћи из зачараног круга
лепоте. Село Мркоњићи, место рођења светог Василија, Острошког
чудотворца. Овде је време стало. Расте само столетно стабло јасена,
олистало и разгранато, а у средини шупље толико да у њега улазе
повећа деца да би се фотографисала. Невероватно велике гране од
неколико столећа као дубоке бразде имају шупљине, понегде би се
рекло да је остала само дебела кора, али из те коре ничу олистале
гране. У крошњи небројена јата птица, испод крошње црквица
и једна клупа. У вама клија жеља да ту останете, јер шта нам
испод неба треба више од овог небеског мира. У камењару расуте
камене куће, рекло би се пусте, али, домаћин Ђуро казује да ту
живи десетак душа. Добро је што нисмо дошли у време када су ту
мајстори. Поред цркве у току је изградња Православног духовног
центра.
„Ни мањег места - ни више цркава“ - вели домаћин Ђуро. У
сасвим уређеном гробљу још једна црква и гроб светитељеве мајке
Ане Јовановић.
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Завала, манастир посвећен Ваведењу Пресвете Богородице,
једним делом је у стени. Како се уз планину пењете долазите до
две пећине у којима се свети Василије подвизавао. Не постоје
речи да се ова посебност опише. Али осећање да сте се макар
мало приближили небу, не напушта вас док се испод лозе додатно
крепите лепотом коју око види. Док плућа расту - душа се чисти
погледом на Попово Поље. И као апсурд, домаћини кажу да ова
православна светиња припада територијално Федерацији Босне
и Херцеговине. Велики део духовног и културног блага из овог
манастира опљачкан је и уништен од усташа током Другог
светског рата, као и током последњег рата када су знатно оштећена
манастирска црква и конаци и уништено српско село Завала и цела
манастирска парохија. Море је удаљено само дванаест километара
одавде. Прошли смо поред великих плантажа негованих винограда,
а онда кривудавим путем. Мој домаћин показује куће у брду у селу
Марева, љут где су неколико ратних година чували границу. Ту
је заправо граница између Републике Српске и Федерације. Неке
фамилије, каже, имају по неколико кућа са једне и неколико кућа
са друге стране границе. Довикну мој домаћин своје рођаке које
угледа испред куће у којој се родио његов отац. Мало пре тога
змија шмугну у грм поред пута избегавши точкове аутомобила. На
паркингу манастира Завала сусрећемо бајкере који пристижу када
ми већ излазимо. Јуче су се фотографисали испред Грачанице. Из
свих делова Србије и Српске су се окупили. Из Русије нису успели
да дођу иако су били најављени.
Бајкери ме подсећају на призор са Газиместана када су
једне године били за Видовдан. Ми смо пристизали из Грачанице,
они су кретали према Косовској Митровици. Небо се проломило
од звука мотора који су се истовремено покренули. Они додају
снагу немоћнима, помислила сам тада.
Мимоилазили смо се са моторима и на путу за манастир Дужи.
Овај манастир, метох манастира Тврдош, био је у седамнаестом
веку седиште Митрополије. У то време постојала је мала црква
посвећена светом Пантелејмону. Након чудесног исцељења Сава
Куштрова Игуман Евстатије Дучић добио је дозволу да сагради
данашњи манастир посвећен Покрову Пресвете Богородице, 1855.
године. По казивању тадашњег конзула Александра Гиљфердинга,
царица Марија Александровна из породице Романових, поклонила
је велико звоно на звонику - преслици 1860. године. То је било прво
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звоно које је зазвонило у Херцеговини после Косовског боја. Оно
се и данас чује до Требиња.
У манастиру смо затекли послушницу Неду, вероучитељку
требињску, која нас је са љубављу дочекала и угостила. Са љубављу
је причала о мати Теодори која је овде провела свој живот и ту под
лозом почива. Поново ме враћа у Грачаницу, подсећа ме на љубав
наше схи - игуманије мати Теодоре, која нас својим поукама крепи,
исцељује и уводи у ону бољу нутрину сопствене душе.
Претходног дана у Петропавловском манастиру дочекали
су нас сестра Теодосија и сестринство на вечерњој молитвеној
служби. Остављамо имена за помињање, а добијамо вино за
причешће које се производи у овом манастиру, као молитвени дар
за Грачаницу на Косову. Монахиње су изникле из истог расадника
источне Србије и радују се што их повезујемо.
У манастиру Тврдош тишина и видљиви остаци раних
светиња које бојажљиво прескачемо, пазећи да не станемо ногом
на стаклене „прозоре“ који их откривају.
Расцветали лијандери и нар, плодоносни виногради,
платани и Дучићево живо присуство свуда, мирна и бистра
Требишњица, само су рам за слику вредних, срчаних људи,
непоновљивих домаћина.
Окупљени да прославе Видовдан и прикажу нови
број часописа „Српска вила“, чланови Удружења књижевника
Републике Српске, Подружница Требиње, са гостима из Бијељине,
Подгорице и Грачанице, дружили су се казујући своје стихове пред
публиком у башти Градске библиотеке.
На путу за Београд, незаобилазна Ћуприја на Дрини, а сада
и Камен-град Емира Кустурице. Подсећање на историју, на браћу
великог везира турског Мехмед-пашу Соколовића и патријарха
српског Макарија Соколовића. Улазимо у свет финих заната, малих
гостионица, књижаре, репертоар филмова у биоскопу „Доли Бел“,
бисте Андрића и Тесле подсећају нас да делом својим човек траје.
Док слажем сећање, а знам да за савршено осећање имам
несавршене речи, стижу ми фотографије из Павлове пећине. На
Петровдан, народ одлази на службу у пећину-цркву где је према
предању апостол Павле боравио скривајући се од Римљана,
проповедао Христа раним хришћанима овога краја. Данас славу
узноси владика Димитрије и многи верници из Херцеговине.

108

PREVEDENA PROZA

Владимир ЛИЧУТИН

МИСТИЧНА ИГРА РИЈЕЧИ
ожда је то игра ума и нешто више од просте забаве за
узалудно трошење времена? Али како је занимљиво
пратити преображај ријечи, кад се вријеме растеже у својој дужини
до најмагловитијих, најнејаснијих граница...
Авај, такво романтично осјећање се не јавља кад разгледаш
крхотине из ископина, предмете из далеке прошлости, заиста су
веома убоги и у њима нема мистичне дубине, већ се понекад јавља
дубока туга и неки животињски страх: „И то је све што остаје од
проживљеног и преживљеног? Парче бочице, глинени лончић,
умиваоник с одбијеном пипом, зарђали комадић жељеза, који је
некад био мач, сасушена кост, слична животињској кости, која
избија испод коже.
Сјећам се кад су ме прије армије послали у село на сјенокос
да слажем сијено. Ливада се налазила на обали Оњеге, баш на том
мјесту ријека је подлокала гробље, и вани су, као позив живима,
као алузија на будућност, из бијелог блиставог пијеска, вирили
остаци гробова, руке, ноге, а по урезу воде* ваљале су се лобање,
испране кишом, и ми, глупи, безбожно-наивни момци гањали
смо коштану, без очију и без носа, главу, као фудбалску лопту.
...Опрости, Господе, за младићку дрскост, зато што нисам свјестан
непромишљености и глупости, што чиним...
Ех, да сам се у младости замислио над дубином ријечи,
потпао бих под њихову власт, очарао бих се њима, а не бих их
прихватао као празне ријечи које имају једнозначни смисао; схватио
бих њихову заиста божанствену суштину, живот Русије показао
би ми се у сасвим дргом виду и отвориле би ми се најмрачније
странице свакидашњег националног свода. Ех, кад би и кад би...
Ево гледам кроз сеоски прозор, прекривен ињем, напољу
се таласају обронци сњежних наноса, на падинама тамно-плави,
на овршинама* жућкасти, као да су посути сунчевом прашином а
са плавог неба засљепљујуће сија прекривено ињем, некако чупаво
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са стране Јарило, зеленкасто, у шарама и риђим ћелама, слично
прераслој репи. Мој поглед прелази на прозорски оквир, који је
одавно требало замијенити, испуцао, трулих жљебова и чивија,
стакла се држе само на четвртини кита. Вријеме је да се рамови
мијењају, иначе избу нећеш моћи загријати, ма колико спржио дрва.
Помислио сам изненада: рама* - дрвена крила са стаклима, која
се стављају у издубљено прозорско брвно куда лије у сумрак куће
небеска, сунчева свјетлост. Али Рама (Вишну) – то је јунак индоаријског епа Рамајана. Ра – бог сунца, а у Египту је пак и Отац богова.
Али богу Ра клањали су се и стари Руси – аријевци, наши древни
преци. Ријека Волга на почетку прве хиљагугодишњице звала се
Ра, тај коријен може се видјети у називима великог броја руских
ријека и шумских предјела: Печора, Мегра, Сура, Сура Погана,
Јурга, Урал, Мурома, Мешчора, Нарма, Нара, Ростов Велики,
Русса, Ижара, Порусса... То су земље Руса-аријеваца. Ма – богиња,
Мајка богиња. Из тога: мама, мајка, материца, материк*, мадам,
муттер*, мамико*. Значи Рама – то су нераздвојни Отац-Мајка. Иза
тог значења, наоко тако неизражајног, стоји пет хиљада година или
кудикамо више: само једна ријеч стеже у себи, као нераскидивим
конопцем, читаве континенте и народе: Египћане, Индијце, Русе...
Рама – савез-метафора, праријеч, језички катехизис дитеизма*,
који се природно улио у православље. И до данас богомољци рано
ујутро послије Васкрса, изашавши из цркве на паперту, окрећу
поглед на исток и, пронашавши благословено свјетило, клањају му
се: „Здраво, Оче наш рођени Исусе Христе!
Ра – сунце. Ар – земља, у једној краткој ријечи запечаћен
је читав сакрални смисао руског постојања. Рама (Вишну) – бог
свјетлости, живота, плодности. А Ма-ра? Као да су премјештена
само два слога?... Не, то се промијенила власт у свему
суштинском. Већ богиња Ма влада над Ра, женско над мушким,
влада предузимљива Богиња-мајка у својој жељи да оплоди или да
се врати назад у своје крило. Мара – богиња смрти, од ње се рађају
морея, маруха*, кикимора*, мордка*, морилка*, морена*, хмара*,
марево*, морок*, сумерки* и све што је у повезано с хладноћом.
Та дванаеста иродова кћер, грозница, разрока старица заводи ред у
свијету како би пустила у свијет нове изданке. Сунце се спушта на
запад. Мајка - влажна земља га упија – и тада долази ноћ, настаје
свемирски мкрак, све се у природи притаји, стишава, као да се
спрема за погибију и човјек с душевном патњом, као и све живо,
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предодређено склапа очи, одлази у сан, као у смрт, да би се ујутро,
с првом сунчевом зраком, пробудио ради настављања живота.
Тако су вјеровали наши далеки преци и своје клањање
природи запечатили су заувијек, запечатили су у језику
прафилозофију, кад су наши праочеви живјели клањајући се
Мајци - влажној земљи и сунцу – Јарилу. То је било још прије
бога Волоса и бога Сварога. Све материјално давно је пропало,
источило се сасвим, у труње, у прашину, али ријечи-метафоре, ти
угрушци метафизичке енергије, доспјели су од обожавалаца ватре
кроз прозорски оквир у нашу избу и нимало нису изгубили на
својој снази. Те ријечи – симболи немају краја зато што, кад дође
на земљу нови народ, ступиће на нашу стазу, и мада пипајући, али
наћи ће већ утабан траг.
Ако путујеш возом преко Котласа на Урал, онда и нехотице
доспијеш на станицу Потма – престоницу совјетских логора.
И мало ко, вјероватно, данас зна да се у стара времена Потма
сматрала посљедњом, најнижом облашћу, која се налази испод
пакла, гдје након смрти доспијева најокорјелији грешник и одакле
души више нема повратка; према старим руским предањима – то
је најокрутнија ћелија мучења и бескрајних патњи. И једанпут се
надземаљска, митолошка слика неочекивано материјализовала
на земљи. Али у логоре земаљске Потме доспијевали су не само
разбојници, убице и киривоклетници, већ често и доброћудни
руски православни људи. И, ето, они, који су смислили, изабрали
те крајеве за логорску зону, ограђивали је бодљикавом жицом,
сигурно су схватали шта је то Потма у руској митологији и, самим
тим, цинично, садистички увећали терет и неминовност мука за
православну душу.
Иза Чуда*, поред Карског мора живјела је Југра,
сродан народ, који се такође клањао богу Ра и богињи Мајци –
родословном стаблу. Код Чуда на ушћу Сјеверне Двине (Дуне*),
можда и на острву Јагра био је пагански храм у чијем средишту
се налазила златна жена - богиња Јомала. Иста таква Златна жена
(Златогорка), према предањима, налазила се и на полуострву
Јамалу, поред Карског мора, гдје је боравила Југра. Ту се чита
очигледна блискост Јомале и Јамала. Касније су у те крајеве дошли
с југо - истока Ненеци (Самоједи)*, али чудно је то да у току више
стотина година чврстог сусједства с Русима, практично ни једна
ненецка ријеч није ушла у употребу помораца: с таквом усрдношћу
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и разумијевањем чувао се и допуњавао наш језик.
На обали Карског мора постоје насеља Кара и Уст-Кара.
Кара је – древна руска ријеч, означава божју казну, немилосрдно
кажњавање, мучење, тамно црвенкасту, смеђу боју. У Поморју кара
је – даска за обраду кухане рибе. Чини ми се да је у ријечи Ка-ра
прастари митолошки смисао. Ка је – индијска богиња Кали, грозна
жена немилосрдног бога Шиве, а Ра – бог сунца. Обала Карског
мора је сурова, као тундра, тешка за живот, гдје газдују снијег,
лед и поларна ноћ, када богиња Кали на дуже времена побјеђује
Јарило.
Мислим да од Карског мора до народа Кара-калпака
(црних капа)* у средњој Азији и до црних планина Каратау*, и
даље у Индију, мада и нејасно, ипак се оцртавају трагови давно
заборављеног пута пресељавања Руса-аријеваца и будућих индоаријеваца.
Али ако се замијене мјеста два слога, онда се на мјесту
кара појављује Рака – широка и дубока јама, драгоцјена шкрињица
за мошти православних светаца и светитеља.
Тако је дубок, непостојан вишезначни смисао праруских
ријечи-метафора, у којима је садржана наша историја.
Могу ми приговорити, као, зашто копати по ријечима,
преиначавати их, окретати, извртати наличјем? А затим, драги
моји, зашто корјенске ријечи од честе употребе не блиједе и не
постају баналне, већ губе патину, танки мртви слој и почињу
необично да сијају, да добијају сунчеву свјетлост. Па и, вјероватно,
кудикамо је боље запослити своју памет таквим размишљањима
како би се осјетио као велики Рус, него пустошити душу јарећим
телевизијским плесовима Велзевула*.
(Са руског језика превео Милијан СИМИЋ)
*урез воде – линија пресијецања површине воде ријеке или језера с површином
копна, граница између обале и воде
*овршина – слој сијена и сламе који служи за покривање снопова житарица или
стогова сијена
*рама – рам, прозорски оквир
*материк – континент, копно
*муттер – мајка на њемачком
*мамико – грузијски мама
*дитеизам – двобоштво, вјеровање у два бога (од грчке ријечи ди – двојни), који
се боре за врховну власт, један од богова обично персонификује добро, други зло
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*морея (лат. Moraea) – афрички ирис, спирална трава
*маруха - марихуана
*кикимора – лице из источнословенске (руске и бјелоруске) митологије, зли
кућни дух, мала жена, супруга кућног духа Домовоја
*мордка - њушкица
*морилка – бајц, течност за уништавање инсеката
*морена - моруна
*хмара – густ и црн облак, мрак, тама, измаглица
*марево – фатаморгана
*морок – магла, облачност
*сумерки – сумрак
*Чуди – древни митски народ из руског, угро-финског и коми фолклора, који је
насељавао Архангелски крај, базене ријека Мезењ и Сјеверна Двина. Племе Чуди
нису се сачували као народ, нису сачували ни своје обичаје, ни језик, стопили су
се са руским досељеницима и другим азијским народима, на њих данас подсјећају
само легенде и називи ријека и језера, око којих су живјели
*дуна – глава
*Ненеци или Ненци (старији назив Самоједи) – народ у Руској Федерацији,
настањен у крајевима између Бијелог мора и полуотока Тајмира, источно и
сјевероисточно од Урала, у базенима Оба и Јенисеја, око 45 000 Ненеца живи
у Јамало-ненечком аутономном округу у Фјуменској области, Ненечком и
Тајмирском аутономном округу и Архангелској области, традиционално су се
бавили узгојем собова, ловом и риболовом, дијелом су још остали номади
*Каракалпаци (Каракалпачи) – туркијски народ, који је највећим својим дијелом
настањен у Узбекистану, тачније у аутономној републици Каракалпачији, у којој
чини 30 посто становништва (500 000 припадника); живе и у Казахстану (56 000),
мањи број у Афганистану и Руској Федерацији; по вјери су муслимани сунити
а говоре каракалпачким језиком, који спада у туркијску групу алтајских језика
*Каратау – планински гребен на југу Казахстана, сјеверо - западни огранак ТјанШана, простире се од Таласког Алатау и, постепено се спуштајући, прелази у
Сирасо-Чујску равницу, дужина гребена је 420 км, највиши врх – планина Бессаз
2176 м
*Велзевул – «господар мува», у хришћанској религији један од злих духова,
помоћник ђавола, такође и име једне од персонификација западносемитског
божанства Баала
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AFORIZMI

Живко ВУЈИЋ

ЖИВУЈИЗМИ ИЗ ИЗОЛАЦИЈЕ
ко немате шта да једете, а често перете руке, не пријети вам
вирус, него глад.
Богат си ако имаш чисту савјест. Ако је немаш, она ће ти помоћи
да се обогатиш.
Власт је изазов. Што прије изгубиш образ, прије ћеш сјести у
фотељу!
Власт је толико поштена да поштен човјек не може доћи на власт.
Врана врани очи не вади. Али врана није црна као политичар.
Досљедан је и принципијелан. За пет година ово му је пета странка.
Дошло чудно вријеме. Једни имају вирус, а други немају –
савијести.
Држава у којој су успјеси невјероватни, младима нуди велику
шансу. За одлазак из ње.
Душа је човјекова унутрашња одјећа.
Европска унија је очајна јер одуговлачимо са пријемом.
Жао ми је Његоша што је умро полуписмен. Није стигао да научи
она два слова црногорског.
За неке политичаре није штета што су рано почели да се баве
политиком. Штета је што нису престали прије него што су почели.
За разлику од политичара, дјеца признају своје грешке.
И кад умреш то не значи да те нема све док те има на бирачком
списку.
И лежећи полицајац је власт!
Имамо двије врсте политичара: доказане преваранте и оне који су
тек ушли у политику.
Кад би сви ишли у рај, онда је пакао нечија промашена инвестиција.
Кад видимо како расвјетљавају прошлост, смрачи нам се будућност.
Кад знаш шта ти треба, знаш колико имаш. Кад мислиш да имаш
све, не знаш шта ти треба.
Каква је то математика кад су два и два исто што и два пута два, а
три и три нису исто што и три пута три?
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Књижевна критика је за критику. Али, може ли се критиковати оно
што не постоји?
Ко има партијску књижицу, имаће и штедну.
Код нас се не зна да ли је више старих умрло од корона вируса или
од глади.
Корона и корупција су сличне. Преносе се прљавим рукама.
Лежећи полицајац је унутрашњи орган улице.
Мајка афоризма је стварност, а отац парадокс. Њихово чедо зове се
парадокс стварности.
На сату пет до дванаест је исто што и пет до поноћи. Али, каква
разлика!
Наше слабости су њихова снага.
Не може нам нико ништа. И неће да помогне.
Недостатак мудрог расуђивања, вођа надокнађује недостатком
културног понашања.
Незапосленост нема свуда исти статус. Она на послу се плаћа.
Некад: власт народу, фабрике радницима. Данас: власт
криминалцима, фабрике странцима.

116

Бошко ЛОМОВИЋ

АФОРИЗМИ
оново смо униполарни. Корона је једина свјетска сила.
Брину о мојој хигијени. Узели су ми и црно испод нокта.
Они које је однио први талас, сигурно ће избјећи други.
Руке перите сапуном, а биографије мемоарима.
И прије појаве короне, многи су носили маске и прали руке.
Успаничени функционери нас убјеђују да нема разлога за панику.
Нисам за то да комшији цркне крава. Довољно је да добије корону.
Морамо научити да живимо с короном. Од пензије нема вајде.
Ко зна зашто је ковид 19 добар кад су највећи дио зграбили Амери.
Са ковидом живим четири мјесеца, а са женом четири деценије.
Док се направи вакцина за све, неће је требати много.
Ванземаљци нам послали корону. А да ми њима дотуримо
демократију, па ком опанци...

P

Маскирани се сакупљају пред банком. Не тиче ме се, то је посао
за полицију.
Љекари тврде да ће врућине уништити корону. Пингвини тврде
супротно.
Доказано је да се ковид 19 преноси ваздухом. Чувајте се промаје!
Короне је било и у каменом добу, али се није знало. Није било
конференција за штампу.
Увјеравају ме да висока температура убија ковид. А њему најљепше
кад ме загрије на 40 изнад нуле.
Што се више тестирамо, више је обољелих. Па, престанимо са тим!
Људи моји, има ли овоме краја? Има, Крај је на концу.
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Жељко МАРКОВИЋ

АФОРИЗМИ
иксни телефони су нас спајали кад смо били удаљени, а
мобилни нас удаљавају кад смо заједно.
Са чим ћемо пред Милоша? Са Карађорђевом шницлом.
У лажи су кратке ноге, али су закони у њеним рукама.
Пали су на испиту. Само себе оцењују позитивно.
Није могуће бити на линији, а испод црте.
Док узимају мито, неће корупцију узимати за зло.
Измишљају се радна места за оне који не мисле главом.
Све је почишћено. Ни прашина се није дигла.
Можете мислити. Овде се то не плаћа.
Пуне су државне јасле. У њима је Алајбегова слама.
Када нам плата легне, можемо лежерно да проведемо тај дан.
Први милион. То се не броји.
Сви смо на броју, јављају испод једне шљиве.
Запошљавање родбине. То код нас нико не може да истера.
Површно раде. Скидају кајмак.
Папагаји понављају оно што се прича на телевизији, а врапци
цвркућу о ономе што се не прича.
Афоризам нема мету. Њему је циљ да погоди суштину.
Случај је добио на тежини. Постао је афера.
Колика је то афера! А већ сутра појавиће се нека већа.
Усуд самопорицања. Ко нас је клео, није дангубио.
Ко се у политику удене, у све може да се угради.
Усвоје закон. Онда са њим раде шта хоће.
Све је приватизовано. Свака рупа у закону има свог власника.
Пронашао је детелину са четири листа. Добио је мандат од четири
године.
Седница има радни део. И време кад посланици спавају.
Достигли смо идеал правде. Можемо се жалити коме год хоћемо.
Сачекали су га иза ћошка. Не одговара им његов угао гледања.
Остало је само руке да перемо. Паре су други опрали.
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Ситуација је озбиљна. И смејање може бити заразно.
Папир трпи све, а човек слободу на папиру.
Проблеми са вирусима решиће се у ходу, само да се људи што
мање крећу.
Боримо се са вирусима. Скучен нам је маневарски простор.
Ко пере руке, поштено се бори за своје здравље.
Рука руку мије. Заједно су јаче у време вируса.
Вируси нам раде о глави. Нападају очи, нос и уста.
Глава нам је у торби, ако нам маска није на лицу.
Здравље на уста улази. Баш као и вируси.
Нема лекова за вирусе. Трошимо лекове за смирење.
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NAUKA

Миомир МИЛИНКОВИЋ

РИСТО РАТКОВИЋ И ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
Апстракт:
:
Своје најбоље песме Ристо Ратковић је испевао између
два светска рата. Било је то време бурних књижевних превирања,
препуно нових идеја, стваралачких метода и песничких школа,
које су настајале у оквиру два велика књижевна покрета –
експресионизма и надреализма.
У раду се сагледaва утицај ових покрета на поезију Риста
Ратковића. Да ли је и колико овај песник припадао неком од
назначених покрета? Песме насталe у трећој деценији XX века,
тематиком, структуром и стилским одликама - несумњиво је –
носе одлике експресионистичке школе. Иако се није отворено
декларисао као експресиониста, његово песничко дело је и данас
од великог значаја, јер отвара могућност свестранијег сагледавања
књижевности између два светска рата.
Кључне речи:
књижевност, авангарда, експресионизам, надреализам, социјална
литература
ериод између два светска рата могао би се назвати као
време ''изама'' у деловању српске књижевне авангарде.
Рат је за собом оставио простор у који су ушли некадашњи опоненти
Јована Скерлића и Богдана Поповића и писци који су дошли са
простора бивше Аустроугарске монархије. Нарочиту пажњу
књижевне јавности изазивала је тада група младих уметника који
су исказивали нескривену одбојност према свему што је анахроно
и традиционално. Интензитет њихових активности дошао је до
пуног изражаја у периоду од 1918. до 1930. године, када су настале
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бројне програмске идеје, чији су иницијатори били појединци, а,
каткад, и групе уметника. Тој групи ентузијаста припада и Ристо
Ратковић, амбициозни стваралац чији су погледи били уперени
у будућност, на идеолошком и чисто уметничком плану. Без
обзира са каквих су позиција наступали, сви су они испољавали
авангардне претензије, маркиране у два основна става: негаторски
однос према предратном и снажан искорак ка свему што је ново.
Сву ту различитост струја и програма историчари књижености су
често дефинисали изразом модернизам. Мишљења смо да је за ту
хетерогеност књижевних збивања конкретнији и адекватнији израз
експресионизам, како је иначе у том времену као термин фигурирао
и у књижевностима других европских народа.
Станислав Винавер ће 1921. године изјавити: ''Ми смо сви
експресионисте'' (Винавер, 1921: 3), што ће потврдити и Марко
Ристић, додуше скоро десет година касније: ''Српска послератна
књижевност може се почети речју експресионизам'' (Ристић, 1952:
100). Почетком треће деценије ХХ века заживео је на нашим
просторима експресионизам, који ће апсорбовати шаренило
књижевних идеја, прогласа и манифеста, који нису имали довољно
ни уметничке ни идеолошке снаге да се наметну као самостални
књижевни покрети. Београд се у то време наметнуо као политички
и културни центар нове државе у који стижу са свих страна млади
уметници различитих стваралачких профила и идеолошких
опредељења. Градске кафане, као што су Бумс Келер, Три шешира,
Москва и друге, постале су стална места њиховог окупљања. Ту
су се сучељавала различита мишљења, рађале нове идеје, нови
књижевни програми, манифести и прогласи. Песници који су
боље и снажније осетили пулс новог времена, оглашавали су се
програмским начелима и манифестима, у жељи да постану стожерне
личности око којих би се окупљали ствараоци различитих профила
и постали аниматори њихових програма и идеја. ''Нама треба оно
што ће оцртати наш профил'', изјавио је, са заносом, Бошко Токин
у Београдском писму, о потреби ''консолидације младих'' (Токин
1923: 181).
На платформи модерних књижевних тенденција брзо су
се појављивали и заборављали програмски текстови и књижевни
манифести. То време је било испуњено ''трагањем за новим
вредностима у уметности и литератури, не само естетским, већ
и идеолошким'' (Милинковић, 1997: 71). У обновљеном Српском
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књижевном гласнику, штампана су два програмска текста: Један
извод који би могао да буде програм, Сибе Миличића и Објашњење
Суматре Милоша Црњанског. Суматраизам је, за разлику од
осталих покрета, оставио трајан печат на стварање писаца тог, а
и доцнијег времена. Притом не треба занемарити ни хипнизам
Рада Драинца и дадаизам Драгана Алексића. И поред извесног
одјека који је имао у ондашњим књижевним круговима, Алексићев
обновљени дадаизам није оставио дубље трагове у међуратној
литератури. За разлику од закаснелог дадаизма, хипнизам Рада
Драинца, исказан у два програмска прогласа: Програм хипнизма
(Хипнос бр. 1, 1922) и Кроз телескоп хипнизма (Хипнос бр. 2, 1923),
отворио је сјајну перспективу у трагању за новим вредностима и
модерним облицима књижевног стварања. Драинац је био један у
авангарди од оних ''који су нашу поезију приморали да буде нова,
савремена и модерна, да буде људска, радознала, откривачка и
неустрашива'' (Бандић, 1960: 16). Између раних поетских текстова
Риста Ратковића и хипнистичких идеја Рада Драинца може се
успоставити паралела препознатљивих идејних и тематских
вибрација, јасно искристалисаних у оквиру експресионистичке
књижевне школе. Ипак, ове песнике дели Драинчева жеља да по
сваку цену буде другачији од својих претходника и савременикa, па
макар морао бити сам против свих ''јасно ограђен и опредељен од
свега што га опкољава'' (Драинац, 1930:4), за разлику од Ратковића
који је по назначеним питањима имао блажи и умеренији став.
У низу нових ревија и часописа који су се појавили у трећој
деценијии ХХ века, оригиналношћу идеја посебно се истичу Зенит
Љубомира Мицића (први број изашао у Загребу 1921, а последњи у
Београду 1926), Путеви 1922-1924, и Хипнос Рада Драинца који је
изашао само у два броја, 1922, 1923 године.
Љубомир Мицић је, као уредник Зенита, бројним написима
и манифестом Зенитософија или енергетика стваралачког
зенитизма, желео да оснује европски књижевни покрет. Својом
претенциозном изјавом у првом броју часописа: ''Зенитизам
је европски покрет'', био је сигуран да је остварио свој велики
књижевни сан. Зенитизам је имао подршку знатног броја писаца
са простора Балкана и Европе. Иван Гол у часопису Der Ararat
објављује Зенитистички манифест, а своју наклоност према овом
покреету исказује у писму Љубомиру Мицићу у Зениту, бр. 5, 1921.
''Наравно да сам зенитиста и желим нашем органу обезбедити прво
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место у Европи. Ваша замисао је величанствена'' И поред тога,
зенитизам, као ни остали ''изми'' међуратне књижевне авангарде,
ипак није постао европски покрет, већ само једна струја у оквиру
експресионистичке школе.
Ристо Ратковић није имао претензије песничког корифеја,
нити је покушавао да оснује нови књижевни покрет, али је по
схватањима литературе, по идеолошким назорима и стилском
изразу, стварао поезију која се у текућој проодукцији српске
књижевне авангарде између два светска, по нашем мишљењу,
уклапала у теоријски и идејни концепт експресионистичке школе.
За њега се не може рећи да је био књижевни профет, не бар у оном
смислу како је желео Драинац да то буде, ни стожерна личност
авангарде, али се не може порећи чињеница да је својом поезијом
био још тада, као и данас, предмет интересовања и конфронтације
критичара и књижевних историчара. Заправо, и сам Ратковић се
својим назорима и појединим иступима декларисао као контроверзна
индивидуа, која се није увек на најбољи начин сналазила у вртлогу
књижевних превирања. Тек коју годину након што је Марко Ристић,
само неколико недеља након Бретоновог Манифеста надреализма,
чланком Надреализам, објављеном у првом броју часописа
Сведочанства 1924. године, најавио и сопствену дистанцу од
послератног модернизма, Ристо Ратковић ће започети критику тог
покрета, 1926. године, када је једно књижевно вече на Коларчевом
народном универзитету окарактерисао као ''лаж модернизма која
је одушевљено примљена'' (Ратковић 1926:4). Ваља рећи да се
Ратковић на тој позицији нашао још раније, о чему илустративно
говори његов чланак За црвену метафизику (Ратковић 1926:4). То
је било време када се он полако окретао и темама инспирисаним
стварношћу и социјалним проблемима радничке класе.
Критике модернизма испољавале су се у крајностима
и неочекиваним заокретима појединаца који су у појединим
приликама афирмативно говорили о овом покрету, да би га нешто
доцније негирали. То се нарочито препознаје у ставовима Марка
Ристића који трећу деценију двадесетог века дефинише као време
експресионизма (Ристић, 1952: 131), да би се потом декларисао
као критичар експресионизма у књижевнотеоријском трактату, у
коауторству са Кочом Поповићем: Нацрт за једну феноменологију
ирационалног (Милинковић, 1991: 71). На тој позицији нашао се
и Ристо Ратковић, који је полако правио заокрет према ''новим
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тензијама у књижевности, које су инсистирале на социјалним
проблемима радничког покрета, и зато су му биле далеке космичке
преокупације модерниста'' (Милинковић, 1991: 70).
Ратковићеву критику модернизма ваља разумети као
песниково настојање да буде у токовима свега што је ново и
прогресивно, што представља корак даље у откривању модерних
вредности и другачијих виђења текуће књижевне продукције.
Своје интенције песник је желео да пренесе у оквире космолошких
размера, да изађе из уско националних или верских оквира и
зарони у просторе братског разумевања и универзаллне људске
комуникације. Био је песник особене, комплексне индивидуалности,
која му је омогућила да се до краја не потчини нормама и текућим
програмским платформама исувише амбициозних индивидуалиста,
али не и толико јаке да би особеност својих ставова и погледа
наметнуо другима. Ова чињеница бар до извесне мере објашњава
зашто Ратковић није увек био у средишту књижевних збивања, већ
је дозвољавао да га снажна матица експресионизма каткад избаци
на маргину каквог усамљеног спруда. Интуитивно поверење у
сопствени дар било је каткад детињски наивно, јер га је доводило на
периферију културних збивања, на позицију књижевног сателита,
из које је било тешко остварити потпуну аутентичност поетског
стварања.
Ратковићеви стихови показују да су се у њему прожимале,
а каткад и сукобљавале две линије његовог емотивног бића. Вођен
интуитивном снагом унутрашње природе, и урођене инвенције,
настојао је да особеним изразом искаже свет своје емотивне
неодређености, да своје мисли и осећања разаспе у просторе
мистичног, у несагледивост космолошких простора, свуда где би
нашао мир у халуцинантним пределима оностраног, недокучивог
и недодирљивог света. Таква комплексност природе и изузетан дар
за опсервацију реалног и свакодневног, нагонили су га да реагује
на негативне појаве објективног света, да сагледа судбину малог
човека, који се на просторима свих континената бори за голи живот
и своје место под сунцем.
Песме које је Ратковић у трећој деценији двадесетог века
објављивао у листовима Вечност, Препород, Уметност, Зенит,
Преглед, Време, Млада Зета и др., пуне су емотивног набоја,
романтичног заноса и нескривене патетике, изазване продуктима
урбане цивилизације, расколом између класних и социјалних
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групација, снова о бољем и правиднијем друштву и нескривеног
разочарања у огољени живот људске свакодневице. ''Сан, јава,
небо, бог, живот и смрт'' – почетни је стих његове песме Музеј,
која наговештава новог Риста Ратковића, песника који излази из
самог себе, који посматра сопствено окружење, пати са беднима
и сиромашним, и презриво се руга изопаченим продуктима
капиталистичке цивилизације. Стилска и естетска вредност песама
које су настале средином назначене деценије, показују вишесмерну
усмереност његових мисли и интересовања. Он истовремено
тражи свој поетски израз, истражује непознате просторе у човеку и
космосу, диви се лепоти света и размишља о пролазности живота.
Кааткад се осећа као јединка затечена у времену и простору, где су
''небо и земља'' плотом преграђени, где ''никад још ништа додирнуо
није'', а то га узбуђује и узнемирава, јер у њему ''лаје привезан
пас'', у ''тело закопан''. Само ових неколико мисли из две лирске
минијатуре без наслова, говоре о песнику којем је тесан свет и
неподношљив живот прозаичне свакодневице, о човеку који би да
додирне небо и егзотичне просторе. мистичних даљина.
Често је значење његових песама неухватљиво и неодређено,
без јасног мотивског опредељења, пуно скоковитих сновидовних
реминисценција, испретураних слика, исказано језиком необичних
стилских узлета, симбола и метафора. Дубински слој стихова
открива спсобност његовог трагалачког духа, сензибилност поетске
инвенције и сеизмографску осетљивост на продукте спољашњег
живота. Садржина стихова открива комплексно биће младог
песника који је опијен идејама новог времена, али се још увек
није ослободио патријархалног васпитања и успомена из родног
завичаја. Његови стихови, нарочито они на крају треће деценије
говоре да се, ма колико то желео, не може до краја ослободити
свога порекла, својих навика, верских и конфесионалних осећања.
Тај раскорак између старог и новог стављао га је на различите
позиције са којих је могао, бар у мислима да се врати у прошлост,
у древне обичаје и традицију својих предака, да очима пажљивог
опсерватора посматра садашњост и да се визионарски загледа у
будућност.
Поема Левиатан зрачи неодољивим блеском халуцинантних
слика, сновидовних догађања, испретураних мотива, неповезаних,
парадоксалних мисли, исказаних спрегом афористичких израза,
искиданих фраза у набоју згуснутих емотивних вибрација и
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трауматских, оностраних слика. Помешана осећања љубави,
бола и неприкривене патетике, обнажују песникове несређене
слике света у којем се не распознају границе између стварног и
могућег, између добра и зла, нити између очаја и среће. Песник
се креће у лавиринту неодређеног и нестварног, од мирног и
доброћудног посматрача живота до занесеног револуционара
који би да мења друштво и неподношљиву реалност људске
свакодневице. Слојевитост значења, мисли и порука, а нарочито
начин уметничког обликовања, недвосмислено говоре да је песник
ушао у токове експресионизма, у идеолошки концепт модерног
стварања, и заронио у дубоко врело разноврсне тематске и идејне
преокупације.
Ратковић је у доба експресионистичке епохе испевао доста
песама различите тематике и неједнаке уметничке снаге. Стихови
тих песама су продукт песникове имагинације и урођених чулних
сензација, емотивни доживљај далеких земаља, великих градова
и егзотичних предела, обликованих у литерарне слике оштрих,
јарких боја, екскламативних метафора и неповезаних и до краја
недефинисаних афористичких мисли и исказа. У слојевитом
значењу идеја и порука маркирају се, супротстављају, а, каткад,
и прожимају слике двају светова – оног који води борбу за голу
егзистенцију и оног којем су моћ, богатство и слава основне
координате живота, стављајући моћнике на позицију охоле,
неприкосновене надређености. Па и тако маркиране и јасно
препознатљиве ознаке света, нису довољне да реше елемантарну
загонетку живота – откуд некима право на све, као и право да
кроје узусе норми и закона, да би другима то право немилосрдно
ускратили.
Узалуд се песник труди да релативизује и скрати духовну и
физичку удаљеност људи, да елиминише непомирљивост класних
и религиозних дистанци, да урони у свест и подсвест људског бића,
да открије у њему оно што је вредно и хумано, јер морбидне слике
и самоубилачке сцене гладних и потчињених каткад надјачавају
преосетљивост његовог бића и његов апел за праведнији и бољи
свет у коме би завладао разум и братско разумевање. Чак и његова,
по мишљењу многих, најбоља песма Поноћ мене, има у својој
поенти призвук бола, изазваног патњом мртве драге коју непрестано
призива у стању халуцинантног емотивног напрегнућа. Међутим,
ову песму ваља посматрати и као дело инспирисано болом
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мушкарца који пати због умрле драге, коју призива у сну и на јави,
милује јој нестварни лик и води разговоре из унутрашњости свог
подсвесног бића. Неки критичарии су билии склони да закључе
како је ова песма настала под утицајем Дисове песме Можда
спава, настојећи тако да објасне Ратковићеву визију оностраног
простора у који се преселила његова драга.
Ми смо склонији уверењу да је ова песма Ратковићев одзив
вечној теми љубави, актуелној од Петрарке и многих доцнијих
песника, па све до нашег времена. О мртвој драгој певали су пре
Диса многи европски песници, као и наши Бранко Радичевић,
Лаза Костић и други, тако да би се увек могло говорити о утицају
старијих на млађе, или о међусобном утицају савременика.
Ратковићева драга је другачија, уверљивија и реалнија. Она
припада свету који се бори за голи живот, свету за кога смрт није
нестајање већ избављење, иако то изазива непреболну рану у срцу
оних који су је волели или бар познавали. Иако није настала у раној
фази Ратковићевог певања, ова песма на најбољи начин одсликава
песниково емотивно биће, разломљено на просторима реалног и
иреалног, у сфери дубоких душевних фрустрација, у ситуацији
када он не слика и не описује, већ пати и доживљава и на необичан
начин открива, истовремено, смисао ствари и појава и бесмислени
усуд живљења, када човек постаје играчка у неумољивом колоплету
надређених сила и сопственог удеса:
Заспати или умрети...
Или се претворити у сунцокрет...
Да ли је она икада била...
Али откуд њен лик у ваздуху чим погледам...
Песма је пуна дилема, прикривеног страха, неизвесности
живљења и визионарске побуне, неподношљивог бола због
изгубљене љубави и прикривеног самосажаљења. Стилски
комплекс илустративно дочарава песников унутрашњи свет који се
исказује у низу елиптичних и инверзивних исказа у искиданом и
неповезаном склопу нагомиланих речи и појмова.
Екстатично расположење води песника у депресију,
у просторе сновидовних халуцинација, у стање интуитивног
самопотврђивања, успостављеног на алогичности и неодређености
мисли, на емотивној исповести обавијеној непрозирним велом
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мистике, из које је настала ова песма за коју се може рећи да је
један од најлепших поетских медаљона наше интимне лирике.
Песници експресионизма често су били инспирисани
мотивима који су били карактеристични за поезију ранијих епоха
и књижевних покрета: однос према природи, човеку и његовом
животу, љубави и Богу, тузи и сиромаштву. У периоду који се узима
као време надреализма Ратковић је био заокупљен више човеком и
његовим преокупацијама, општим питањима међуљудских односа
и проблемима опште егзистенције. Такво осећање кулминирало
је у песмама социјалнe и револуционарно-протестне садржине,
која каткад превазилази програмска начела покрета социјалне
литературе. ''Зрелост идеја српске књижевне авангарде, досегла
је у овом периоду ниво европске књижевнотеоријске мисли''
(Милинковић 1991: 71). Песме које је Ратковић испевао у последњој
деценији између два светска рата, говоре о његовом идеолошком
опрдељењу које се тридесетих година јасније искристалисало
управо под утицајем социјалне литературе. Он се у том периоду
као песник потврдио, више на идеолошком но на уметничком
плану, сврставајући се у поборнике социјалистичких идеја, међу
ауторе социјално-протестене поезије. Притом ваља рећи да његови
стихови из тог периода не досежу естетску вредност његових
ранијих песама.
Ма колико да су тадашњи, а и доцнији критичари оспоравали
уметничку вредност социјалне литературе, ваља рећи да је и у том
периоду настао знатан број вредних поетских остварења. У том
дискурсу ваља посебно поменути певање Рада Драинца и неколико
Ратковићевих песама: Печалбарке, Без пристаништа, Бело робље
и Беатрича. Има у овим песмама, каткад, баш као и код Драинца,
намештене позе, фактографских детаља и слика које личе на вести
покупљене из новина и дневних листова, али много више бола и
туге у којој се песниково биће разлаже и пати у немогућности да
стигне на поменуте одреднице свих континената и разних градова,
у фабрике, на пристаништа и градске кафане, да завири у душу
обесправљених и сиромашних радника, од Калифорније до Јапана,
у несрећну судбину ожалошћених мајки, да саосећа са гладним
дететом чији отац нестаје у таласима немирне Темзе не би ли се
докопао парчета хлеба, у самоубилачким сценама ојађених људи
који су подлегли под теретом несувислих осећања и изгубљених
илузија.
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Из циклуса социјално-протестне поезије могла би
се издвојити песма Беатрича, као типични пример поезије
инспирисане проблемима малог човека на свим меридијанима
људске цивилизације. По ширини обухваћених простора, топонима
и мотива, Беатрича би се могла поредити са Драинчевом Океанијом
и још неким његовим песмама. И у овој песми, као и Океанији,
представљен је читав један свет у коме су сучељене моралне, класне
и политичке противречности различитих менталитета – балкански
примитивизам, сиромаштво и апсурди западне цивилизације. За
разлику од Драинчеве песме која је и својеврсни позив на авантуру,
на истраживање егзотичних предела и далеких земаља, Ратковић
је моћ своје перцепције усмерио превасходно на проблеме људске
свакодневице у којој обичан човек пати, изгара и страда у борби за
опстанак и за боље и праведније односе међу људима.
Са становишта књижевне историје Ристо Ратковић није
био предводник ни оснивач неке књижевне школе, али је својим
делом, а нарочито својом раном поезијом, стајао у првим редовима
међуратне књижевне авангарде. У трећој деценији ХХ века,
представио се као песник раскошне креативне енергије, надахнути
стваралац који је свој младалачки занос и интуитивни дар исказао
у оквирима експресионистичке школе и свеопштег, космичког
универзализма. Стилски комплекс његових стихова, исказан на
контрастима емотивне преосетљивости, од алогичне игре речима
до рафинираних метафоричних израза лапидарне експлозивности,
учинили су га једним од оних који су својом поезијом интензивирали
и обогатили токове међуратних, модерних књижевних тенденција.
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Немања МИЛОВАНОВИЋ

НА

СВОЈОЈ

ЗЕМЉИ, НА ПЛЕМЕНИТОЈ,
ВИСОРИМА

НА

(O епитафима Богилу Обрадовићу, Милошу Братосалићу и
Прибисаву Милошевићу)
Апстракт: Аутор пружа преглед претходних издања и
информација о три ћирилична епитафа (Богилу Обрадовићу,
Милошу Братосалићу и Прибисаву Милошевићу) са средњовјековне
некрополе Мраморје у селу Пипери на Мајевици (Република Српска,
БиХ). Указује на превиде претходних истраживача. Пружа ново
читање, нову транслитерацију и реконструкцију оштећених
мјеста.
Кључне ријечи: епитаф, ћирилица, средњи вијек, Мраморје,
Богило Обрадовић, Милош Братосалић, Прибисав Милошевић,
транслитерација, ново читање.
1.

УВОД

уж пута који разграничава мајевичка села Пипере и
Јабланицу (од брда Церици 456 мнв до коте 462 мнв
која се налази око 700 м јужно) налазе се четири средњовјековне
некрополе. На картама је цијели предио обиљежен као Мраморје.
Са десне стране пута (у Пиперима) идући од сјевера ка југу
налазе се двије некрополе стећака. Прва некропола позната је у
литератури као некропола у предјелу Церици, некад је бројала 6
споменика од којих је један имао ћирилички епитаф (Bešlagić 1971:
194). Друга некропола се налази 350 м јужно и састоји се од преко
20 споменика (од којих десет чува ћириличке натписе или њихове
трагове), и овај локалитет је, у ствари, Мраморје у ужем смислу.

D

2.

ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗДАЊА
О натписима са средњовјековног гробља Мраморје које
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се налази покрај пута који разграничава мајевичка села Пипере и
Јабланицу до сада је писано у више наврата. Први пут 1888. године
(Валтровић 1888: 85–86 + Таб. IX) када је објављен један епитаф.
Након тога 1891. године забиљежено је да се на планини Мајевици
југоисточно од Шибошнице налази осам натписа (Vuletić-Vukasović 1891: 84), нажалост, овај податак је очигледно остао затрпан
и непримијећен у хрпи дописа које је објавио Вид ВулетићВукасовић.
Почетком 1968. године Шефик Бешлагић ће у новинском
чланку под називом „Stećci Majevice“ упознати јавност о свом
налазу: „Iznad svega su nas iznenadili stećci u selu Piperima, nedaleko
od Lopara. Tu smo na jednoj nekropoli pronašli 6 natpisa, što Pipere
stavlja na prvo mjesto u Bosni“ (Bešlagić 1968: 6). Годину дана касније
објавиће свих шест натписа – пет натписа са главне некрополе
(некрополе Мраморје) и један са оближњег гробља на брду Церици
којег прикључује бројном стању натписа прве некрополе, “jer se
može uzeti da su to skupine jedne nekropole“, (Bešlagić 1969: 139),
поново ће навести свих шест епитафа у студији „Стећци Мајевице“
годину дана касније (Бешлагић 1970: 17). Године 1970. излази
четврта књига Зборника Марка Вега у којој он објављује свега два
епитафа са Мраморја и епитаф са Церика (Vego 1970: 104–109),
али на крају напомиње да је Шефик Бешлагић објавио неке нове
ћирилске натписе у дванаестој свесци Наших старина.
У јуну 2012. стручна екипа Музеја Семберије је дјелимично
уредила дио гробља. Споменици су очишћени и усправљени.
Приликом усправљања споменика постали су видљиви остаци још
два епитафа. Свих десет епитафа са централног гробља коначно су
представљена јавности 2017. (Комар 2017а; 2017б). Овом приликом
понудићемо мање исправке читања три епитафа.
3.1.

ЕПИТАФ БОГИЛУ ОБРАДОВИЋУ (XV вијек)

Епитаф Богилу Обрадовићу је први пут објављен у
„Старинару“ Српског археолошког друштва 1888. године. М.
Валтровић је, од пристиглих преписа које је послао Ј. Н. Варга,
донио читања три епитафа. Један од објављених се налази „на
гробљу православног села Пипера“ (Валтровић 1888: 85–86). Тада
је због неких непрецизности цртежа (Слика 1) име покојниково
прочитано погрешно као „Милош Радовић“ (лигатура (gi)
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прочитана као „м“, w као „ш“ итд.) док су имена синова, ктитора
споменика, добро прочитана: Вишен, Радован и Радашин.
Године 1905., Љ. Стојановић у „Старим српским записима
и натписима“ (Стојановић, 1905: 5) објављује транслитерацију
овог натписа према М. Валтровићу.
Посљедњи пут епитаф је уз цртеж, транслитерацију и
фотографију јужне (дуже) стране објављен 2017. (Комар 2017а;
2017б).
Епитаф је готово у цијелости очуван, а мања оштећења
натписног поља налазе се у горњем десном углу уже, западне
стране, гдје и први приређивач препознаје Р, те на дужој (јужној)
страни, у лијевом горњем углу, гдје Ј. Н. Варга у свом цртежу
доноси J (а у читању се то занемарује).
У реконструкцији оштећеног дијела на јужној страни
споменика помоћи ће нам ријеч: sinovq. У облику sinovq
препознајемо генитив, а не номинатив множине, тако да празнину
насталу оштећењем у горњем лијевом углу (в. Слику 2) попуњавамо
бројем 3 (тј. gÇ0). Зато нудимо сљедећу транслитерацију и читање:

+ se le/i bogilo wbr
adqviCq na svoi zem
qli na visorahq a po
stavi[e sqi byli
gq i
(gÇ)0 sinovq vi[enq
i radovanq i ra
da[inq i sq rodomq
+ Овдје лежи Богило Обрадовић на својој земљи на Висорима, а
поставише овај биљег и 3 сина: Вишен, и Радован, и Радашин и с
родом.
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(Слика 1, цртеж Ј. Н. Варге)

(Слика 2, цртеж епитафа)
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(Слика 3, фотографија западне стране)

(Слика 4, фотографија јужне стране – меканом кредом маркиран
натпис)
3.2.

ЕПИТАФ МИЛОШУ БРАТОСАЛИЋУ (XV вијек)

Епитаф Милошу Братосалићу је први пут објављен 1969.
године (Bešlagić 1969: 138–139). Због идентичности структуре (а и
грешака у читању М. Валтровића) Ш. Бешлагић је поистовијетио
овај епитаф са епитафом Богила Обрадовића. Сама површина
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источне стране споменика има оштећење које се пружа од средине
ка доњем десном углу и због тог оштећења нестало је неколико
слова које на срећу можемо реконструисати (в. слике 5 и 6).
Примјетно је да је у посљедњих педесет година изгубљено још
пар слова са краја натписа, а која су уочљива на фотографији коју
прилаже Ш. Бешлагић.
У лијевом горњем углу мрамора, што је до сада занемарено,
посебно се истичу величином три слова: a se, a онда као да се
писар/клесар предомислио и текст отпочео мањим „фонтом“:
se le/i... Могуће је, да је писар одлучио да на овај начин посебно
истакне текст који слиједи. Такође, као и у епитафу Б. Обрадовићу,
овдје постоји облик sinovq, којег прво Бешлагић не препознаје као
генитив множине, а затим исту грешку понављамо и ми (Комар
2017а: 159). И на крају, име једног од синова који постављају овај
споменик, за разлику од претходних приређивања, са сигурношћу
реконструишемо као Радиша, захваљујући епитафу Прибисаву
Милошевићу, сину Милоша Братосалића (Комар 2017а: 163–165).
Три епитафа са ове некрополе нам са сигурношћу указују
на ускопородичне везе међу покојницима. Осим споменикâ
Милоша Братосалића и његовог сина сачуван је и мрамор брата
М. Братосалића чији су синови Божичко и Драгулин (Комар 2017б:
189–190). Овој групи највјероватније можемо придодати сљемењак
који се налази непосредно уз споменик М. Братосалића. На њему
је преостало неколико графема на основу којих смо и раније
претпоставили припадност покојника овом ускопородичном кругу
[...a ivan(a) ... (mi)lo[eva] (Комар 2017б: 191), придодаћемо да је
могуће да се овдје ради о супрузи, мајци, кћери, сестри или некој
другој особи женског пола [...Ивана (супруга) Милошева].
Транслитерација:

a se
se le/i mi
lo[q bratosa
liCq na svoi ze
mqli na visora
hq a po(st)avi[e
si byligq eÇ0 (s)ino
vq pribisavq i pri
bilq i radi[q i (rad)i
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[a i vlqkq i s r%o&d(omq)
[a i vlqkq i s r%o&d(omq)
Читање:
А овдје,
овдје лежи Милош Братосалић на својој земљи на Висорима, а
поставише овај биљег 5 синова: Прибисав, и Прибил, и Радиш, и
Радиша и Вук и с родом.

(Слика 5, цртеж епитафа)
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(Слика 6, фотографија источне стране споменика након
исправљања 2012, неко је нешто раније највјероватније темпером
маркирао натпис – фотографисао В. Спасојевић)
3.3.

ЕПИТАФ ПРИБИСАВУ МИЛОШЕВИЋУ (XV вијек)

Неколико корака јужно од споменика Богила Обрадовића,
налази се споменик Прибисава Милошевића. Епитаф је први
пут објављен 2017 (Комар 2017а: 163–165). Натпис је писан на
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двјема ужим странама сандука и једини је очувани епитаф у овом
средњовјековном родовско-братсвеничком гробљу који одступа од
устаљене формуле: име + патроним (презиме) + име баштине +
ктитори, јер нам доноси и име убице покојника. Почетак натписа
би био на западној страни, јер ту текст почиње знаком крста: + se
le/i...
На друкчији начин реконструишемо име једног од браће
ктитора. На мрамору Милоша Братосалића стоји да биљег подижу
5 синова: „pribisavq i pribilq i radi[q i ...i[a i vlqkq“, на мрамору
Прибисава Милошевића пише да споменик подижу 3 брата и 5
синова, затим се нижу имена браће и синова. У низу имена браће
препознајемо исти онај низ (наравно не случајно) којим су браћа
потписана као ктитори споменика свога оца, а претпостављамо
по старини како је и данас обичај у српском народу: „pri ... di[q i
radi[a“. Најмлађи брат Вук/Влк очигледно не учествује у подизању
споменика вјероватно зато што у времену његове израде није био
више међу живима (Комар 2017а: 165). Веза између ових споменика
омогућила нам је да попунимо изгубљена слова у именима ктитора
на оба натписа (у загради су реконструисана слова):
Видљива и реконструисана слова на споменику М. Б.: pribilq i radi[q i (rad)i[a
Видљива и реконструисана слова на споменику П. М.:
pri(bilq i ra)di[q i radi[a
Од 5 имена синова два су усљед оштећења споменика
нечитљива. Од првог имена остало је само ...в (...vq), а од трећег
посљедња слова ...пон (...ponq), вјероватно од Трипон (Комар
2017а: 165), варијанта имена Трифун.
Садржајност прве текстуалне цјелине (име покојника, име
баштине и осам ктиторских имена) захтијевала је од писара да
користи словне знакове за бројеве gÇ0 (три) и eÇ0 (пет), лигатуре
(nqi) и (nq), натписно слово ‡branq, а можда и скраћеницу trq (t(ropa)rq), како је протумачена средина петог реда:
„Посебно питање отвара присуство сегмента trq i у средини
петог реда. Веома је тешко растумачити га као број три и из разлога
што се одмах потом означава број браће покојника који учествују
у градњи споменика, и што се у натпису досљедно користи везник
i. Одмах потом слиједи помен надгробног споменика: биљег,
па се овдје отвара могућност да је над покојником „постављен
тропар и биљег“, дакле, пјеван тропар (t(ropa)rq), вјероватно на
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дан његовог светитеља заштитника или неког другог светитеља.
У том смислу упућујемо на садржину натписа жупана Крње у
Цркви Св. Архангела Михаила у Аранђелову код Требиња, као и
помене светитеља заштитника (кућна слава, крсно име) у повељи
Санковића, опоруци госта Радина Бутковића итд.“ (Комар 2017а:
165).
Други и краћи дио натписа се налази на источној страни
споменика и осим понављања покојниковог имена (pribisavq milo[eviCq; лигатура (pri)) говори нам о животу, смрти и освети. Иако
је натпис сачуван у цијелости, постоји више могућности његовог
тумачења. Основна дилема тиче се дијела у којем стоји me} rodomq
bilq (међу родом је био), тј. да ли се овај дио односи на околности
смрти (у смислу да је Прибисав Милошевић боравио међу
родбином кад је убијен након чега је извршена освета, што свакако
не можемо апсолутно искључити) или се односи на претходни дио,
што бисмо тумачили да је покојник добри, племенити брат међу
родбином, тј. онај који се посебно истицао својим статусом и у том
смислу ћемо указати и на оштећени натпис (који са собом носи
сличну информацију) са сусједне некрополе Церици, а ту се за
покојника каже да је он „(пр)ви брат у роду“ (Bešlagić 1969: 137).
Транслитерација:

+ se le/i pribisavq mi
lo[eviCq na svoi zemq
li na plqmenitoi na
visorahq a postavi[e
na nemq trq i si byligq
gÇ0 brati0 i eÇ0 sinovq pri
(bilq i ra)di[q i radi[a
.......vq i radqmilq
(i . . .)ponq i tqlqcq ‡ branq
se le/i pribisavq
milo[eviCq do
bri bratq me} ro
domq bilq i Ubi ga
cypq i hqrqnqkov
iCq i plati
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Читање на савременом српском језику:
+ Овдје лежи Прибисав Милошевић на својој земљи, на
племенитој на Висорима, а поставише на њему т[ропа]р и овај
биљег 3 брата и 5 синова: При(бил, и Ра)диш, и Радиша (. . . . . . .)
в, и Радмил (и . . .)пон, и Талац и Бран.
Овдје лежи Прибисав Милошевић, добри брат међу родом је био, и
уби га Цијеп Хрнковић и плати!

(Слика 7, цртеж епитафа)
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(Слика 8, фотографија западне стране)
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(Слика 9, фотографија источне стране – меканом кредом
маркиран натпис)
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Summary
The author provides a review of the previous editions and information
about the three Cyrillic epitaphs (Bogilo Obradovic, Milos Bratosalic
and Pribisav Milosevic) from the medieval necropolis Mramorje in Piperi village on Majevica mountain (Republic of Srpska, BA). The author
provides a new reading new transliteration and reconstruction of the
damaged parts. It is concluded that the first epitaph from this necropolis
was published in 1888 and as the same epitaph was incorrectly identified as the same as one another in 1969. The author highlights the oversights of the previous explorers, incorrect interpretation of SINOVÝ in
two inscriptions, then he points out the oversights during the begining
one of the epitaphs and finally he brings a reliable reconstruction of the
three ktitor's names which are repeated on two monuments.
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Стојанка ЂОКИЋ

ВИЛА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ И ПАРЕМИЈАМА
Сажетак: Фразеолошке јединице се појављују као
релативно стабилне језичке структуре цјеловитог значења и
устаљеног лексичког састава, које заједно са пословицама и
изрекама могу служити као чувари најразличитијих културних
садржаја, док се свијет схваћен као слика репродукује у језику. У
раду разматрамо фразеолошке јединице и паремије са митологемом
вила, гдје потврђујемо демонску и људску природу ових бића, али
покушавамо и да покажемо њихову божанску природу. Служећи се
најразличитијим митским представама, расвјетљавамо позадинска
значења одређених фразеолошких јединица у нашем језику.
Кључне ријечи: фразеологија, вила, мит, јунак, коњ као
вила.
Увод. Још је Вук Стефановић Караџић у Српском рјечнику
сакупио податке о митским представама у нашој култури, а које се
тичу виле, вјештице и ђавола. Претходни резултати истраживања
су показали каква је слика вјештице и виле у нашем народном
предању и у нашој култури и у каквом је односу та слика са сликом
других словенских или несловенских народа. Ријеч је о богатој
грађи, али се није показивало каква је веза између те слике и
одређених пословица, израза, фразеолошких јединица. У овом раду
разматраћемо представе виле у српској фразеологији и паремијама
ослањајући се на етнографску, рјечничку и енциклопедијску
грађу, те грађу из народних пјесама и књижевних дјела. Када
је ријеч о етнографској грађи, примарно се ослањамо на грађу
коју је прикупио Тихомир Ђорђевић, потом на грађу о митским
бићима у српском народном предању Слободана Зечевића као и на
митолошку грађу Веселина Чајкановића.
Вила у народном вјеровању.
Наша народна предања, нарочито она у стиху, препуна су
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приповиједања о вилама, о њиховом тајанственом животу и додиру
са људима. Постоје различита мишљења у нашој литератури ко су
виле и каква је њихова природа, да ли су виле антиподи вјештицама,
или се по неким особинама додирују. Постоје и различите
класификације вила, у зависности од њихове природе и домена
дјеловања, а видјећемо да постоји више врста вила, као што постоји
и утврђен, додуше, мало потиснут концепт вилинске љепоте.
Тихомир Ђорђевић сматра да су „виле некаква натприродна женска
бића која највише личе на новогрчке нереиде“ (Ђорђевић 1953:
57). Он подвлачи да се у Грчкој, у старо доба, под именом нереида
подразумијевала само једна врста морских нимфи, а да се касније
тај назив проширио на цијели род нимфи. Код Вука налазимо под
одредницом вила и назив nympha (Вук: 1966). Притом, Тихомир
Ђорђевић сматра да ипак постоје и разлике између наших вила
и грчких нереида, јер виле нису само чисти изданак из нереида,
у представама вила мора бити и других елемената, а свакако и
наших, старих словенских. Слободан Зечевић виле убраја у демоне
природе у ужем смислу (Зечевић: 1981), док Чајкановић сматра
да, с обзиром на бројност вила, постоје оне које су манистичког
поријекла и оне које су демони природе (Чајкановић 1994: 228), те
да би било погрешно ако би се мислило да су виле само једног или
само другог поријекла. Осим ријечи вила у нашем народу се чују и
називи самовила, самодива; недобрица, добрица (Славонија). Има
крајева гдје се виле не спомињу него их зову „беле-црвене, то јест
лепе” (Ђорђевић 1953: 58). Ова митска бића су искључиво женског
пола.

Настанак и изглед виле.
О томе како се рађају виле, предања нису сасвим одређена.
По једном предању виле се рађају као и људи, али, с обзиром на то
да се према паганским схватањима убрајају у демоне природе, виле
настају у природи „расту на дрвећу”, „настају из јутарње росе”,
„из биља ” (Зечевић 1981: 43). У зависности од тога који елемент
из природе доминира при њиховом рађању може се начинити
и класификација на врсте вила1 што одређује и њихову природу,
1
Примјери из народних пјесама су секундарно наведени, примарни извори се
налазе код Тихомира Ђорђевића, стр. 82-84.
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изглед, начин живота и понашање:
а) под утицајем елемената земље настају виле:
нагоркиње:
„Ал ето ти виле нагоркиње.”
пригорке:
„Препаде се црни Арапине
Код чадора, код пригорке виле.”
подгоркиње:
„А нуз врело вила подгоркиња,
Спава вила не зеленој трави.”
загоркиње:
„Овдје кажу гору виловиту,
И у гори загоркињу вилу.”
бјелогорке:
„Кад је био уз планину Марко
Он потрефи бјелогорку вилу.”
планинкиње2:
„Ту ми бјеше приспјела милој браћи худа срећа,
Јер их бјеху зачуле од планине бјеле виле,
Планинкиње виле.”
пештеркиња:
„Клета да је вила пештеркиња.”
б) виле које живе око воде или настају из воде:
водаркиње:
„Бог те сприми, вило, вило водаркињо. ”
језеркиње
„А ево ти виле језеркиње
На шатор је Јови долећела. ”
бродарице / бродаркиње
„Док ево ти бродарице виле,
Вила паде код тиха језера. ”
„У језеру бродаркиња вила;
Иште тешку бродарину вила. ”
баждарице:
„На водици вила баждарица,
Те узима тешку баждарину. ”

2

Помињу се ороними Авала, Мироч, Ловћен, Шара.
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в) оне које се граниче са дашком вјетра и живе у облацима:
виле облакиње:
„Посестримо, бјела облакињо.”
Нереиде се замишљају „као жене витка стаса и изванредне
лепоте” (Ђорђевић 1953: 58). Вук каже како виле живе по великим
планинама и по камењацима око вода, те да је вила „свака млада,
лијепа, у бијелу танку аљину обучена и дугачке, низ леђа и прси
распуштене косе” (Вук: 1966). Грађа Тихомира Ђорђевића показује
да се свуда по Херцеговини, Хрватској, Далмацији, Црној Гори,
вила замишља као висока, витка, лијепа, бијела / пребијела,
распуштене косе или оплетене у плетенице. Међутим, постоје
још неке физичке особине које вилу чине другачијом од осталог
лијепог женског свијета, а у питању су физичке особине које се
разумијевају као мане, односно као ружно.

Вилинска љепота: боја косе, боја коже, боја лица;
вилинско „ружно”
Најчешћи епитет који се у народним пјесмама даје вилама
односи се на бјелину, бијелу боју (нечега), па гласи „бијела вила”.
Томо Маретић је мислио да се тај епитет односи на „бијелу хаљину”
у коју је вила најчешће обучена, међутим, имамо потврде и за
другачије мишљење. Поредбени фразеологизам лијеп као вила,
са митологемом вила може се односити на а) женску љепоту, б)
љепоту витког, стаситог младића, али и в) на коња, као вила брзог,
свијетле длаке, крилатог (Мршевић-Радовић 1996: 103).
Да бисмо објаснили мотивацију овог фразеологизма који
садржи митологему вила, најпре ћемо видјети који све атрибути
улазе у вилински концепт љепоте.
Коса. Потврђено је још назива за вилу, вила је и „златокоса”
/ „плетикоса” (Ђорђевић 1953: 58, 84). Слободан Зечевић наводи
да се у народном стваралаштву не помиње црна, смеђа или коса
неке друге боје, што указује на „плаву и риђу комплексију (телесни
склоп и особеност) наших предака” (Зечевић 1981: 43).
Боја коже. У народном језику вила је обучена „у бело
одело као пребели снег” (Далмација), „у бијелом руху” (Хрватска,
Самобор), „у белој одећи”, „бијела вила”. Када је о пути ријеч, за
вилу се каже да је „бјеља од снијега”, „бијела као лијер”, „саздана
од снијега”.
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Боја лица. Виле се називају још и „беле црвене”, „то
јест лепе” (Ђорђевић 1953: 58). Приказујући „вилински” концепт
љепоте који је у вези са свијетом феномена у природи, Драгана
Мршевић Радовић доводи у везу „румену боју Зоре” са вилом као
персонификацијом Зоре. Вила је „румена као ружица”, „румена
у образу као румена јабука” (Ђорђевић 1953: 58, 59). Придјев
„румен” је заједнички епитет и за ружу и за зору (псл. rud са
значењем „риђ, црвенкаст, црвен”). Позивајући се на Афанасјева
и Потебњу који „бијело-црвену” тјелесну боју не посматрају
одвојено од ружичасте, „доводећи их у везу с природним
сценаријем - јутарњим свитањем”, Драгана Мршевић Радовић
сматра да постоји корелација између „ружопрсте Зоре” (рус.
„розоперстая Зоря”, красная заря, заря-зорица, красная девица)
као антропоморфизованог бића неживе природе и виле као
персонификације Зоре. Према томе ,,у „вилинском” моделу није
немогуће да се боја лица (образа) доводи у везу с црвеном бојом
чија је прототипична вриједност боја крви” (Мршевић Радовић
2013: 115-121). Да је високо оцијењен „вилински” модел љепоте у
нашој култури и да постоји еталон лијепога у колективној свијести
показује и сљедећа пословица која се изговара за дјевојку коју
други хвале: „Нит је она вила, нити ће за вилу поћи”. У Рјечнику
Матице српске налазимо примјере: виловит поглед, виловите очи
(чаробан, који очарава).
Вилинско ружно и забране. Видјели смо да је за
фразеологизам лијеп као вила / лијепа као вила мотивација била
вилина коса, боја образа, боја пути, али виле имају и још неке
физичке особине које умањују њихову љепоту. У фолклорном
језику вила је лијепа, витка, висока, гиздава, са дугом косом, али
има „козје ноге”, „ноге као копита магарећа”, „место људских ногу
има копито од мазге”, „коњске копите” и сл. (Ђорђевић 1953: 59,
60). Сматра се да су виле врло сујетне и да се не смије помињати
какве су им ноге, те због тога и носе дуге хаљине, а ако би некога
упитале шта мисли о њиховим ногама, морао би рећи да су веома
лијепе, у супротном би му за то „очи ископале”. Такође, виле прати
и веома непријатан мирис, задах, али и то се не смије помињати. С
обзиром на то да је ријеч о демонској природи, о бићима која живе
на тајанственим или „немогућим” мјестима, сасвим је јасно зашто
њихове физичке особености морају имати нечега „демонског”3,
3

Ђаво се такође замишља са копитом или са козијим ногама.
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када све остале физичке особине спадају и у домен људских
особина.

Вилин лет и окриље; вилин лет и вилино коло
Вилин лет и окриље. Виле имају крила и могу летјети по
својој вољи куда хоће. Крила се никада не помињу сама већ уз
њих иде и окриље, „крила и окрила”, „крила и оглавља”, „крила
и узглавје”. У фолклорној грађи се помиње да када неко вили
одузме „крила и окриље” она постаје обична жена и нема више
вилинске моћи. Претпоставља се да окриље представља некакву
врсту заштите вилама, те имамо фразеологизам узети (кога) под
своје окриље = заштитити (кога), заузети се за (кога). На основу
једне народне приче сазнајемо како је један младић, видјевши
вилу док се купа, украо њено окриље, те је она постала обичном
женом. Пошто је тако била лишена слободног живота у шуми,
она је била тужна и несрећна. Једнога дана, младић одлучи да јој
врати окриље, али га сељаци спале, мислећи да је вјештица4. На
овом мјесту можемо имати извјесну корелацију са змајем („змајева
кошуљица”; „окриље” као „круна и кошуља”), спаљивање змајеве
кошуљице означава његову смрт, као и смрт виле. С друге стране,
имамо и потврде за спаљивање „црвене кошуљице” кад се за
кога мисли да је вјештица. У Вуковом Рјечнику израз окриље је
преведен на немачки Schirm, Schutz, у значењу заклон. Међутим,
у РМС налазимо да се окриље у народним пјесмама употребљава
да би се појачало значење ријечи крило. Слободан Зечевић сматра
да постоји извјесна веза између симболичког значења окриља и
узглавља, односно капе, те ако се, на примјер, воденом демону
(ђаволу) одузме капа, он губи своју моћ. Чајкановић такође сматра
да је капа у српској традицији човјеков еквивалент. Један од начина
да се човјек заштити од вјештичијег погледа, односно да заштити
и сакрије свој знак на челу да је рођењем стекао отпорност на
вјештице јесте да „навуче капу на чело” (Ђорђевић 1953: 43). Код

Вила се у нашој култури понекад приближава вјештичијем концепту, односно
концепту зла. Лако је закључити да би вили могао одговарати и концепт кобне
љепоте, а вјештици искључиво концепт ружног и злог. О вјештици је писао и
Тихомир Ђорђевић, а у неком од наредних радова намјеравамо представити и
вјештицу у српској фразеологији и паремијама.

4
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Тихомира Ђорђевића налазимо и потврду из Херцеговине гдје се
каже:
„Благо ономе ко види вилу, те га она помилује и под своје окриље
узме. Он тијем постаје вилењак. Јачи је од другијех људи. Не може
га никаква зла душа урећи нити му наудити. Када је у највећој
невољи призове вилу, она му помаже”. (Ђорђевић 1953: 64)
Сматрамо да појам окриља има шире значење и да је у
представу о вили ушао преко женског божанства ако се узме у
обзир стара представа о богу као крилатом бићу (божје крило). Ову
стару представу Јунг види као старинску слику о представи Сунца,
односно да се иза сунчевих крила крије египатски симбол Сунца.
Исте ове Јунгове наводе примјећује и Драгана Мршевић Радовић,
с тим што се она више бави старозавјетном представом Бога
(опет крилати Бог), крилатим анђелима (новозавјетна представа)
и представом Богородице (Богородичин покров којим нас штити
- хришћанске иконичке представе). Пратећи фразеологизме у
српском и руском језику, она сматра да је Богородица замијенила
врховно женско божанство (Велику мајку / бабу) и даље се бави
бабиним рубима и сличним фразеологизмима (Мршевић Радовић
2008: 174-181). Пошто је вила садржајно дио паганске слике
свијета, сматрамо да би се у неким случајевима могла занемарити
демонска компонента представе виле, а истаћи божанска.
Дуалност вилинске природе заснована је и на њеним физичким,
али и унутрашњим особинама. У вези са тим је и стари концепт
стварања свијета из јајета, наивна слика свијета у којој смо сви под
божијом небеском капом, односно под божијим крилом, окриљем.
Отуда фразеологизми привити се под (чије) крило, метнути (кога)
под крило (као квочка пилиће5) у значењу сакрити се, заштити
се, бити сигуран, бити под (чијом) заштитим. Пратећи ове
фразеологизме, старе концепте, али и причу о вилином окриљу,
концепт виле добија ширу и вертикалну димензију - вила није само
демонско биће него је дио старог концепта женског божанства.
О настанку свијета из јајета, о мјесечевом јајету (сребрном мјесецу, мит о
излијегању мјесеца), о изразу снијети јаје (одакле?) и о сребрним веслима
(Горски вијенац, Његош) говорићемо у наредном раду када будемо представљали
вјештицу у српској фразеологији и паремијама.
5
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Вилин лет и вилино коло. Виле живе на разним мјестима,
на планинама, око воде, у горама и пећинама, у облацима. Њима
се приписују и различити послови и различите радње, као што су
играње и пјевање или чак отимање других људи и дјеце. Виле се
састају ради уживања и разоноде, односно играња и пјевања. То
мјесто на коме виле играју назива се игриште, мада има потврда
да се скупљају и на храсту. Храст у нашој култури представља
поштовано дрво, а према народном вјеровању у околини Скопља
„има један самовилски дуб, храст на коме се скупљају виле”, те
се „на њега не сме пети, нити му се смеју сећи гране” (Ђорђевић
1953: 111). Виле се најчешће скупљају око вода, око извора, а за те
воде се мисли да су љековите. О скупљању вила свједоче топоними
и хидроними Вилино коло, Виље коло, Вилије коло, Вилина вода,
Вилин извор, Вилењак. Тамо гдје су виле играле и пјевале „трава
је утапкана или се може видети нека бела пена за коју се верује да
је „бљувотина виловска”. Ако би неко наишао на „вилино коло”6
не би се добро провео. Према народном предању тада виле тјерају
онога ко им се придружио да игра и пјева с њима, па, пошто он то
не издржи, обично се разболи или падне мртав. Исти је случај и ако
се само наиђе на мјесто гдје су виле играле или на вилинску вечеру.
Вук наводи да ако неко нагази на њихову вечеру, оне могу бити
опаке, али зато што то представља увреду. Поштовање „вилинског
мјеста” дјелује као остатак култа, налик на поштовање паганских
храмова.
У фолклорној грађи наилазимо на различита схватања
„вилинског карактера”. Начелно, виле су добра створења,
богоугодна бића, правичне, заштитнице дјеце, нарочито оне дјеце
која су без мајке, и „ником неће зла учинити докле их ко не увриједи”
(Вук: 1966). Међутим, оне могу бити и сујетне и осветољубиве
нарочито ако је ријеч о љепоти или ако неко има љепши глас од
њих. Позната је народна пјесма у којој се пјева како је Милош
Обилић љепше пјевао него вила, па га је она устријелила. И ова
схватања нас наводе да тврдимо како су представе о вили везане за
старо женско божанство. С обзиром на то да у редовима вила нема
бића мушкога пола, виле су склоне томе да „украду” мушкарца и
да се заљубе. Приповиједа се како се виле могу заљубити у каквог

6

Посебно је Врзино коло као вјештичије коло.
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младића, па би га онда „уграбиле и однијеле у шуму или пећину”.
Слично томе, виле могу „уграбити” и „однијети” и неко дијете које
тада постаје вилењак.7 Фразеологизам однеле га виле / однеле га
бијеле и клетва Виле те однеле! могу се довести у везу управо са
овим вилинским особеностима а) способност лета, брзог кретања
кроз простор и вријеме б) невидљивост („бијела вила”)8.
Ако човјек открије неку од „вилинских тајни” (вечера,
коло, ноге), оне га „однесу са собом”. Драгана Мршевић Радовић
овај фразеологизам доводи у корелацију са сличнима однео га ђаво,
ветар га однео (демонска природа вјетра) у значењу нестати без
трага (Мршевић-Радовић 2008: 116). Свакако је ријеч о истој
синтаксичкој структури и мотивацији која се односи на „демонску
снагу” бића која су у вјетру, крећу се кроз вјетар или су испуњена
вјетром.
Иста мотивациона слика у вези са „летом” и „демонском
природом вила” послужила је и за фразеологизме иде / јури (неко)
да га не би виле ухватиле = ићи / јурити врло брзо; иде / јури (неко)
као да га виле носе = ићи / јурити врло брзо. Ова два фразеологизма
немају исту структуру, први показује да „иде / јури (неко) да га не
би виле ухватиле и баш због тога јури тако брзо” (узрок), док је
други поредбени „иде / јури (неко) тако брзо као да је већ ухваћен,
као што јуре виле, као да је већ у вилинским рукама”. Значење је
исто „врло брзо”, али, вјероватно, се не користе у истом контексту.
У РМС налазимо и примјер које су те виле донеле = откуда, зашто
си дошао.

Коњ као вила
Коњ као вила; вилин коњиц. Вила може имати коњске
атрибуте, а одакле им коњске ноге, вјеровања су различита. Једни
сматрају да су то лијепе дјевојке које су биле много гиздаве и
поносне на своју љепоту, па их је Бог казнио звјерским копитама.
Вила се често појављује у друштву коња, јаше на коњу или може да
се претвори у коња (као и вјештица).

Вилењак, виленик, виловнак, виловњак, вилаш: миљеници вила или мушкарци
које су виле уграбиле.
8
Бијела боја може да симболише ваздух, „бијело” као одсуство сваке боје (уп.
гледати (кога) бијело).
7
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Примјер из РМС: Тер посједе (ага) вилу оседлану.
Овај примјер показује да митологема вила са компонентном
особином „брзине” може фигуративно означавати и коња: „брз,
виловит коњ”, „брз као вила”. Имамо потврде и за коња коме се
приписују крила: крилати коњ, коњ крилаш, Пегаз, крилати коњ
Зевсов. Такви коњи су бијеле боје, свијетле пути, грива им се може
уплести као и вилама (али и ласицама). Пегазово име се доводи у
везу са изворима и водама, као што је коњски извор. Познато је да
Пегаз живи на планинама, тамо гдје су музе, а под одредницом вила
РМС даје обашњење да је то и „замишљено биће које надахњује
уметнике, муза”. - Вило, Пегаза ми викни и поведи тамо.
У РМС под одредницом виловит налазимо и а) брз,
плаховит, који лети као вила: виловити коњи, б) необуздан, полетан,
раздраган, жив: виловита пјесма, - Коло, коло, наоколо, виловито,
плаховито.
Око воде живе и русалке за које се вјерује да су вјечно младе
и дијеле скоро цијелу митолошку слику са вилама: живе око вода,
играју и пјевају, опасне су ако се наиђе на њихово коло и према
енциклопедијском рјечнику Словенска митологија, русалке су
прерушени коњи. (Толстој 2001: 280). На основу једне од варијаната
о настанку вила која казује да су виле као и вјештице дјеца Адама
и Еве9, оне виле које су отишле у воду „од њих постадоше водени
коњи” (Ђорђевић 1953: 71), имамо називе: вилин, вилински, вилињи
коњиц (Libellula depressa). У РМС означава „врсту кукца, инсекта
који живи поред вода”.
Вила и јунак; вилински послови. Наше народно предање,
нарочито оно у стиху, препуно је мјеста у којима се појављује
вила, као народна инспирација и муза, те видимо да је вила једно
од најпознатијих и најзначајнијих митских бића. Тако се јавља
уз најзначајније епске јунаке, као појачивач или узрок њихових
јуначких особина. Према предању, Марка Краљевића је задојила
вила, те је он постао снажан, а прије тога је био нејак. Вук Врчевић
каже како „виле радо подоје чије дијете кад га виде да је гојно, па,
ако је мушко, буде одвећ снажно мимо других људи, срећно у свему
и да га не може пушка убити; а, ако је женско, да ће бити гојно, јако
и лијепо као вила”. Вила је подојила и Ђерзелез Алију, Бановић

9

Она дјеца коју су Адам и Ева сакрили стидећи се Бога: број те дјеце варира.
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Секулу, а Милоша Обилића је подојила вила Јерусавља. Према
другим варијантама Милоша Обилића / Кобилића је подојила
кобила, што би могло алтернирати са представом виле као коња,
односно кобиле, „вила као лепа и брза кобила” (Мршевић Радовић
2008: 114).
У нашој култури и родбинским односима постоје такозвани
„рођаци по млијеку” и „мајке по млијеку”, када нека здрава и
узорна жена подоји туђе дијете одмах по рођењу, прије мајке.
Такви односи се у нашој патријархалној заједници изједначавају
са крвним односима и „помајка је као и рођена мајка” (Ђорђевић
1953: 99). На основу тог обичаја, када вила подоји неко дијете /
јунака, они улазе у родбинске односе, побратиме се, посестриме
се, „Помоз, вило, помоз посестримо!” , а посинак вилу зове
помајком.
„Мој Милоше, моје миловање,
Што год има Србина јунака
Свакога су виле одгајиле”.
Већ је помињано да су виле сујетне и да не воле када је
неко бољи од њих у нечему, онда га казне тако што га устријеле,
а понекад и са смртним исходом. Тако се Милош Обилић у једној
народној пјесми надмеће у пјевању са вилом, па бива устријељен,
али му она после превија ране и врати га здравог и правог. Дакле,
виле могу бити и незгодне ако их неко увриједи или им не ода
поштовање, али и опраштају ако се неко покори. Многобројни су
примјери гдје се јунаци жене вилама: Марко Краљевић, Љутица
Богдан, Старина Новак, Сибињанин Јанко и многи други, јер је
то особито мјесто у нашим народним пјесмама. Није познато у
литератури колико дуго виле живе и како умиру осим ако им се
спали окриље, међутим, има примјера у народним пјесмама како
јунак устријели вилу. У народној пјесми „Јунак вилу устријели”
вила моли јунака да је не устријели, обећава му свакаква добра и да
ће учинити да његова љуба буде љепша од ње, али јунак говори:
,,Мала т’ фала б’јела вило!
Ја сам стиман у дружину,
Имам спензу небројену,
Моја је љуба љепш’ од тебе”
И устр’јелих б’јелу вилу”. (Вук, СНП).
Виле су и градитељке, народна пјесма Вила зида град:
„Града градила бјела вила
157

ни на небо ни на земљу,
но на грану од облака”. (Вук, СНП)
али и рушитељке, народна пјесма Зидање Скадра:
„Што мајстори за дан га саграде,
То све вила за ноћ обаљује”. (Вук, СНП).
„Тако се тих првих јесењих дана пронео глас, најпре међу
радницима па затим и по
касаби, да се вила бродарица умешала
у посао на ћуприји, да руши и разваљује прекноћ што се за дан
сагради и да од градње неће моћи ништа бити”. (Aндрић 2006: 29).
У неким народним пјесмама вила завађа браћу, руши
породичне односе и пријети смрћу.
Косовски јунаци и њихови коњи - Ждрал. Под овим
насловом ,,Косовски јунаци и коњи њихови”, Вук је остављао
етнографске податке о косовским јунацима и њиховим коњима, а
Драгана Мршевић Радовић покреће питање празног листа поред
имена Милоша Обилића и његовог коња Ждрала. Користимо
ова објашњења у прилог тези да у представама о вилама постоје
трагови старог женског божанства или да нису само демонског
поријекла (демони природи). О томе какав је то коњ Ждрал и у
каквој је вези са вилама, Драгана Мршевић Радовић нашироко пише
служећи се представом о вили као о бићу с коњским атрибутима
или представом о коњу као о виловитом, крилатом бићу. Одакле
нашим коњима крила или зашто је коњ крилата птица? О томе
да коњ постаје виловит ако га узјаше вила, већ смо говорили и у
вези са истом интерпретацијом, Мршевић Радовић у овом раду
осјетљава фразеологизам не да се ни вилама (о) седлати - ,,не дати
се наговорити, натјерати, упорно се опирати” и претпоставља да је
мотивисан значењем супротстављања вилинској моћи, при чему се
коњ опире вилама да га узјашу. Ово њено објашњење је другачије
од онога које стоји у Речник Српске академије наука и умтености,
гдје се ово значење доводи у везу са вилама као оруђем за рад око
сијена (Мршевић Радовић 1989: 187), што нам додатно служи
за сигурније поткрепљивање фразеологизма јури као да га виле
носе који смо већ објашњавали. Даље, ослањајући се на изворе из
Његошевих дјела Прољеће и Писма, гдје се помињу ждралови, преко
митолошке приче о божанским коњима и Тодору и тодоровцима
(чопор коња) као о супституцији соларног божанства, гдје се
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и она ослања на тврдње Миленка Филиповића, као и на Српски
митолошки речник, долази до сљедећих закључака: а) ждрал, рода,
кукавица и ласта божанске су природе што свједочи поштовање
табуа у вези са њима; б) Тодор (Тодорова субота), коњ / јахач на
крилатом коњу / сунчево божанство алтернира са родом; в) ждрал
обједињује божанску природу крилатог коња и божанске птице.
Зато сматра да су због ове природе ждралови постали симболи
срчаности и јунаштва, односно бића која савладавају препреке у
времену и простору и испуњавају своје божанске улоге. (Мршевић
Радовић 1989: 188-193). Компонента брзине виловитог коња имена
Ждрал, који је божанске природе, поред оне о окриљу поткрепљује
тврдњу да виле нису само демонска бића или једноставно митска
бића демонских особина, како је у литератури искључиво познато,
већ и бића божанске природе. Вјероватно припадају старим
представама о женском божанству које штити, помаже, гради,
антропорфизовано осјећа и бијес и љутњу па руши и убија, али
и постаје мајка ,,по млијеку” и посестрима (попут побратима ,,по
крви”). У зависности од тога колико неко поштује њихов култ и
њихову вољу, толико од њих може добра или зла очекивати. Ако
српски јунак Милош Обилић јаше на крилатом коњу, односно на
божанској птици, онда и он мора имати надљудску позицију или
полубожанску природу. Тако наши српски јунаци које су виле
задојиле и одгајиле или с којима су се посестримили, постају попут
оних класичних и античких полубогова, грчких хероја са великом
историјском одговорношћу.
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Нина КОВАЧИЋ

ИЗ СРЖИ ХАИЂИНА
Осврт на књигу Пауна Петронијевића “Није последња”
Сажетак
Иако пјесник Паун Петронијевић није писао хаикуе, у његовом опусу
налазе се значајке хаику-изричаја. Ауторица указује на стихове из
збирке Пауна Петронијевића “Није последња”, који су написани
у стилу врхунскога јапанског традиционалног пјесништва (хаику,
танка), као потврду поставке да је он хаиђиновски живио поезију.
Чланак је уједно потицај књижевној критици за даљњу експертизу
опуса овог недовољно валоризираног пјесника при чему не треба
занемарити аспект хаику-изричаја у његовим пјесмама.
Кључне ријечи: Паун Петронијевић, Милијан Деспотовић, поезија,
хаику, танка.
исати о стваралаштву које је, између осталих,
мериторно и прецизно анализирао књижевни зналац
и уједно приређивач1 књига дотичног пјесника, а етаблирани и
славом овјенчани књижевници2 опјевали његову поетику или
вехементно сажели у језгровиту мисао његов прерани одлазак3,
надасве је велика одговорност и незахвална мисија, изложена
опасностима од понављања, могућим аналитичким пропустима у
тражењу новога и несвјесном удаљавању од битнога.
Иако су о књизи Пауна Петронијевића “Није последња”4
писали и други5, највећи терет ми је чињеница што је Милијан
Деспотовић, тај књижевник, ерудит и самопријегорни приређивач
Паунових књига и најбољи пријатељ његовог књижевног опуса,
објавио есеј “Усправна поезија” којим је представио ову Паунову
стихозбирку у њеном поговору. Унаточ тому, потакнута позитивним
дојмовима након читања ових стихова, али и мишљу да читање и
разумијевање поезије не може бити униформно и једносмјерно, те

P
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увјерена да о поезији увијек вриједи покушати написати импресије
и асоцијације колико год биле субјективно обојене, посебице кад у
нутрини бића затитрају они најтананији нерви сигнализирајући да
је ово што сад читамо вриједно и читања и памћења и преношења
особног доживљаја другима, нека овај кратки приказ буде још
једна цртица па макар и на самом рубу, уз оквир портрета Пауна
Петронијевића, и скроман прилог литерарном градиву о његовом
стваралаштву.
Програматски наслов стихозбирке “Није последња”
изведен је из назива пјесме која је отвара Песма није последња
и може бити перципиран на чињенично-повијесној разини као
објављена осма по реду књига пјесама (унутар “декалога” којега
је уреднички зацртао Милијан Деспотовић) овога незаслужено
запостављеног и недовољно валоризираног пјесника, али и као
својеврсно пророчанство, јер су у оставштини пјесника накнадно
пронађене пјесме које Милијан Деспотовић уреднички обликује у
двије нове збирке. Овај наслов такођер је свевременски естетички
симбол: пјесма није и не смије бити посљедња! Јер повијест
нас учи да, кад музе утихну, људски род губи свој атрибут
човјечности, досегнут генезом доброте и солидарности стрпљиво
надограђиваном прегнућима генерација праведника.
Нека почетак откривења, тај благи покрет којим помичемо
свилени вео, омогућујући нашим осјетилима задовољство
препознавања непатворене чистоће изричаја истинског поете,
буде стих „Полако дим се вуче изнад угнутог крова (…)“ којим
започиње пјесма Воденичарев сан. Достатан за умјетничко
оправдање и постојање пјесме која га садржи, овај стих осваја
својом сугестивном визуализацијом и навјешћујућом атмосфером,
али издвојен у засебну цјелину, беспријекорно функционира
као репрезентативан хаику, садржавајући неке од темељних
карактеристика ове кратке пјесничке форме: кључну ријеч
(„дим“), један глагол (овдје повратни – „вуче се“), јукстапозицију
двају појмова (један статичан, изграђен људском руком и начет
дјеловањем природе, а други у покрету као продукт сагоријевања
природног материјала). Али, пуно је важније осјетити тај дим
као хаиђиновску душу Пауна Петронијевића. Полако и пажљиво,
она попут доброг духа чувара лебди изнад угнутог убогог крова
старе воденице, да наглим покретом не падне на њега и не
прекине воденичару сан, односно да урушавањем не затрпа оно
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што је десетљећима служило људима у процесу припреме круха
свагдашњега:
полако
дим се вуче изнад
угнутог крова
Иста строфа пјесме Воденичарев сан садржи још један
изврстан класичан и стилски избрушен хаику с изравним
упућивањем на годишње доба (киго). Његову правилну структуру
обиљежава yиновски, тј. статични дио (констатација да нешто јест)
у првом стиху, док је активни yанговски6 дио смјештен у другом и
трећем стиху:
изнад воденице (…)
ветар замрси снег
са сенкама
Тиме сам освијетлила тему овога кратког приказа. Паун
Петронијевић није писао хаикуе, али у његовом пјесмотвору
налазе се значајке хаику-изричаја. То је потврда поставке да је он
хаиђиновски живио поезију. Ово није нова теза у валоризацији
његовог дјела јер ју је већ поставио и доказао неуморни Милијан
Деспотовић који је својом ерудицијом, истраживачким трудом
и особним поетским сензибилитетом у фрагментима Паунове
лирске поезије открио вриједне хаикуе те их је уреднички пробрао
и припремио за тисак у двије збирке: "Велико јутро" (1987) и "Крв
петељке" (1993), а написао је и вриједан есеј о хаикуу у поезији
Пауна Петронијевића.7
Упориште за још једну потврду споменуте тезе настојим
додатно оснажити подастирући чврсте и непобитне доказе
садржане у стиховима из збирке „Није последња“. При тому сам,
уз дужну исприку пјеснику, због више разлога (нпр., хаику не трпи
риму, метафоре прихватљиве за лирику нису једнако функционалне
у хаику-изричају, поредбене ријечи “као“ и „попут“ погубне су
за хаику итд.) кратила оригиналне стихове, како бих издвојила и
нагласила оно најхаикустичније у њима, испуштајући поједине
ријечи и/или изразе. Слиједећи савјет Јима Кациана8 избјегавала
сам први стих започети великим почетним словом и завршити
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хаику с точком, остављајући стихове да без наглашеног почетка и
краја буду отворени за активан и судјелујући доживљај читатеља и
могућност да поновљеним читањем открива нове слојеве и увиде.
Пјесме као што је Воденичарев сан красе сваку збирку у
коју су уврштене и оправдавају намјеру да их сачувамо од заборава
јер оно што заборавимо, за нас више не постоји. И пјесма Међаши
лијек је против заборава. У њој пјесник попут филмског режисера
реда кадрове и секвенце, просторно-временске записе детаља
којима оживљује кронику једне заједнице, враћајући нас у вријеме
када смо из визуре дјетета проматрали природу и свијет одраслих.
Природу, завичај, дјетињство, традицију, повезаност нараштаја,
славу прадједовских обичаја - пјесник је попут алкемичара стопио
у синергију мудрозборивих стихова епско-хомеровског угођаја, али
и осјенчао жалом за завичајем какав је некад био. И све то извире
из садржаја згуснутог у седам стихова у форми wаке, односно
танке9:
врх села (…)
међаш је закопан давно
(…) да није букве (…)
можда би заборавио
овај нараштај млади
На трагу бијега од незаборава је и пјесма о слободи
Горштак. Из синестезијом проткане задње строфе издвајам први
стих. Пјесма је написана у перфекту, а будући да се хаику догађа
овдје и сада, искључиво у сврху потврде темељне идеје овога рада,
оскврнула сам оригинал и промијенила глаголски облик:
песмом
слободних птица грејем
своја недра
Пјесник Паун Петронијевић као да је интуитивно послушао
савјете генијалног знанственика Николе Тесле (Ако не знате како,
проматрајте појаве природе, она ће вам дати јасне одговоре
и инспирацију)10 и хаику-пјесника Ј. W. Хацкета (Пажљиво
проматрај предмете из природе … открит ће се невиђена чуда).11
Дакако, знанствени великан и хаику-пјесник нису проматрали
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природу на идентичан начин, али бит је у тому што су обојица били
богати даром за проматрање и примање. Природа је свуда око нас и
не скрива се. Посебице се не скрива од оних који знају трагати. А
поета природу налази у свему, па је у пјесми Баш ништа интензивно
доживљава у пољупцу вољене жене. Док му још на усницама гори
врели додир њезиних усница, он га „струјањем крви“ осјећа као
отаву нараслу након киша, љетну зрелину жита и слутњу јесење
модрине шљивика, свјестан да је тај пољубац био јединствени
тренутак који се не може вратити. Вриједно је забиљежити како
би стихови из прве строфе изгледали њиховим прилагођавањем
форми танке. Упућујем на стилску функционалност трећега стиха
у својству повезнице између прва и задња два стиха:
(…) сунце пали
јулско жито врело
струјањем крви (…)
слутим јесен
у шљивама плавим
Ако уметник вреди, свака приповетка део је њега самога,
кап његове крви, црта с његовог лика.12 У овој мисли Ивана
Цанкара само треба замијенити назив књижевне врсте, па ћемо
добити изванредан опис поетике Пауна Петронијевића. Свјестан
да вријеме није на његовој страни и да прерано губи утрку с њиме,
он је из сржи свога поетског бића црпио поетске молекуле и атоме и
уграђивао их у ткиво својих стихова. Интуицијом и истраживачким
даром Милијан Деспотовић је у пјесми На дан твог одласка већ
пронашао сљедећа два снажна хаикуа13:
однесе вода
лист одређен за пупољак
једне гране

вода је опрала
крв петељке, ветар је
однео уздах

Из елегичних стихова ове пјесме издвајам још један хаику
вриједан биљежења који наизглед представља једноставну слику
из природе. Али, ту се не ради само о визуалној перцепцији, већ
о отварању свих осјетила и фокусирању на имплицитни контекст
и резонанце слутња о субјективно доживљеном тренутку. Стога,
сваки читатељ треба својим асоцијацијама надопунити, продубити
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и изоштрити свој одговор на пјесников доживљај. Лист из доњег
хаикуа може бити поистовјећен с хаиђином несвјесним свега што
се догађа у вањском свијету и усредоточеним на сатори. Сузуки тај
доживљај описује као интуитивно схваћање и врхунски тренутак
стјецања унутарњег искуства скривеног у најдубљим закуцима
бића.14 И појашњава: (…) доживјети сатори значи посвијестити
несвјесно (…) Умјетност увијек у себи садржи нешто несвјесног.15
однесе
вода лист бачен
на талас (…)
Љубав је платонско-интимистички интонирана младеначка
поетска исповијест исписана слободним стихом, испуњена
профињеним сензибилитетом. Само је мјесец свједок када пјесник
у сомнабулном заносу „као сенка“ „појури преко ограда и кроз
њих“, “не видећи“ да је „очајно исцепан и искрвављен од грања“,
па „у грозници“ застане на оном мјесту „докле допире дах њеног
спавања“, „као у агонији пије јој дисање“ од којега се растријезни
„тек колена када (…) заболе и глава почне да пада“. Оваква врста
љубави излази изван тематског оквира хаикуа. Међутим, налазим
стихове који се складно уклапају у форму и угођај танке:
(…) месечина (…)
јурим преко ограда (…)
искрвављен (…)
докле допире дах
њенога спавања
Паун Петронијевић писао је ношен надахнућем,
спонтаношћу, страшћу и сензибилитетом поетске душе
сагледавајући и доживљавајући збиљу онаквом каква јест, без
квази-поетских помагала и самих-себи-сврхом контаминирајућих
и дисквалифицирајућих напабирчених израза које данас развлаче
и муче неталентирани стихоклепци гомилајући баналну,
клишеизирану и рециклирану орнаментику на блоговима
и властитим wеб-страницама. Његов природан и непосредан
доживљај одражен у искреним и кристално-прозирним стиховима
без цизелирања, опјевала је Весна Парун препознавши да пјесник
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дише грлом чишћим од снијега16. Или, како је то рекао Крлежа,
главно је питање у поезији било и остаје у оној прецизној и коначној
снази израза, који није фактура стиха ни формално свладавање
поетске материје, него просто снага талента.17 А талент за
хаику прокуљао је и из стихова пјесме Вихор. Пјесник као да је
интуитивно осјећао динамику и ритам хаикуа па је уметнуо цртицу
( - ) као знак интерпункције раздвајајући паузом (киреји) прва два
од трећега стиха, односно стављајући двије слике у међусобни
однос:
(…) у даљини
облаци бели и црни ломљава одбеглог стада (…)
Стигла јесен и У подне јесење двије су пјесме
супротстављеног угођаја. У свакој од њих препознајем (бар) по
један успјешан хаику. У прво наведеној, дурски интонираној и
експресионистички набујалој, све кипи од богатог рода из воћњака
и са њива. Природа је била благонаклона према људском роду
даривајући га обиљем плодова земље. Пјесникову имагинацију
привукао је тренутак трансформације и почетак једног новог
стања:
у кацама
шљиве пеном
превирају
Другом доминира молски угођена библијска слика
мршавих волова који као да су изашли из фараоновог сна18 и сад
тумарају Илићевским пејзажем позне јесени. Петронијевић ту јесен
доживљава на свој аутохтони начин осликавајући „разглибављене
путове“ и „умор млитавог тела“ који су се стопили у меланколични
пејзаж. Хаику на којег овдје упућујем репрезентативан је, естетички
и асоцијативно снажан у својој једноставности, а, истовремено,
испуњен концентратом садржаја који потиче осјетилну реакцију
читатеља:
у подне јесење
неко је пустио
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мршаве волове
У пјесми Зов твој, њиво, чујем пјесник осјећа зачудни
континуитет живота земље који је „без краја и почетка“. Бројни
глаголи које користи складно функционирају у инструментарију
лиричног пјесниковог обраћања њиви. За разлику од тога, хаику је
поезија именица.19 Стога сам из обиља хаику-искара, а настојећи
у потпуности задржати континуитет ријечи из пјесме, издвојила
хаику у којем је пјесник осјетио унутарњи живот њиве и избрисао
границе између себе и објекта који перципира, стапајући у
јединство живо биће и благословљену му хранитељицу земљу:
исток
преварих браздом
дах нам се пари
Губитак вољене жене, прве љубави с којом је био „један
плач и осмех, и једна душа“, описан је у пјесми О, сан је била кроз
бујно навирање слика из природе. У задњој строфи налазим хаикутренутак увида у збиљу спојен с увирањем у њу:
(…) сеоско гробље (…)
гледам у црну земљу
(…) део моје душе
Пјесма којом завршава збирка Благо мени, благо души
прожета је трагиком тешке болести и немоћи пред пролазношћу
непоновљивог и једнократно даног живота. Стиховима
ослобођенима од риме пјесник огољује своју унутрашњост, своју
душу која је „отишла далеко од тела“ омотана тајновитошћу
неминовног фатума. Паун Петронијевић прихватио га је природно
не тражећи самообрану у патетици, мистици или прекогробности.
Али није то резигнирано предавање судбини, јер он је "помрчину"
разведрио снагом својих стихова:
(…) помрчина
путник (…) смишља како да
разведри небо
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Као свака добра поезија, пјесме Пауна Патронијевића
надживјеле су пјесника. Као у свакој доброј поезији, у њима
можемо препознати универзална значења. Као свако умјетничко
дјело, оно снагом своје естетике и аутентичним умјетничким
исказом урања у наше биће и осјећамо га као властито доживљено.
У вријеме обиља облика масовног комуницирања који грубо
поједностављују и осиромашују језик, у вријеме културолошког,
политичког, естрадног и свакодневног конзумеристичког кича
којим је појединац засипан, стихозбирка Пауна Петронијевића
„Није последња“ оаза је природног зеленила, гутљаји из бистрог
студенца што извире из дубине Геиних њедара, откриће и позив на
даљње читање свима који су је срели први пут, потврда вриједности
онима којима његова поетика није непозната и потицај књижевној
критици за даљњу стручну експертизу пјесниковог опуса, не
занемарујући елементе хаику-изричаја у његовим пјесмама.
[Ауторица захваљује књижевнику Мирку Ковачевићу и Мирославу
Вурдељи што су прегледали овај текст и својим сугестијама
помогли његовом уобличењу.]
Књижевник Милијан Деспотовић пише поезију за дјецу и одрасле, хаикуе, прозу,
афоризме, књижевну и ликовну критику. Приређивач је антологија и уредник
књижевних новина "Свитак" и часописа за хаику-поезију "Паун".
2
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3
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4
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Давид КЕЦМАН ДАКО

ПÔЈ С КОСОВСКОГ РАЗБОЈИШТА
Поводом објављивања необичне збирке пјесама Срне и ране
Милана Михајловића*
стварене у класичној, махом у сонетној форми,
тематиком, садржајношћу и начином који их чини
блиским поетици традиционалног српског песништва, посебно
оног које нам стиже лирским гласовима са косовско-метохијског
тла, за песме у збирци „Срне и ране“ Милана Михајловића (1966.
у Косовској Митровици) може се рећи да уз нову потврду старих,
временом, применом новина, урбаном поетиком потиснутих
вредности, одишу и свежином. То су остварења у много чему
специфичне структуре и композиције како у погледу сваке песме
тако и збирке у целости. У свакој је лирски субјект окренут себи,
усредсређен на оно што се, болом изазвано, суочавањем са немилим
у стварносном трену, а потом и слутњом, збива у њему самом.
Отуда и тако изражена индивиуалност, па и посебност, којом се
овај неретко и ангажовани лирик издваја из лирског многогласја,
са наглашенијим примесама објективности у сагледавању истине о
свом роду. Директност, непосредност, слово не толико о оном „што
сања(м) и шта ми се догађа“, мада и тога има, али остаје на нивоу
изазова за приснији и бистрији, неретко и критички поглед – став у
односу и на свој народ, као и на свет од кога до његовог народа, а у
његов завичајни простор свом жестином до ништења и раздвајања
од матице, стиже све то од света ненадано и ненавидно зло. Тако и
у песми „Лактање са Ибром“, при директном обраћању реци која
управо у његовом завичајном граду нагло скреће, „прави лакат“,
казује: „Од извора до ушћа, знам,/ дуг је пут, али зашто се/ баш
овде повијаш/ па се исправљаш/ све до Мораве?/ Што ти се руке/
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баш овде савијају, криве? Да ли ти нешто/ од рођења знаш,/ што
ја и многи пре мене,/ неми ослушкивачи/ пулса твога срца,/ хука
твоје вене/ нисмо ни слутили,/ ни мутили!?// (...)// Лако је теби,/
да се усправљаш,/ па да се савијаш,/ да се довијаш и шепуриш,/
мој стари друшкане!/ А ми, деца/ подно Кукавице,/ нисмо убрали
шипурак/ још од онда/ кад смо као веверице,/ преко твојих рамена,/
групно стизали до Соколице.// (...)/ Па, кад је све то нестало,/
Видиш ли да је поред тебе/ још мало старог остало?/ Зар и теби
није стало/ до новог поретка?// Па ниси ти гуја/ да ме, мало по
мало, затежеш/ и за твоје обале привежеш.// Светог Димитрија/ да
ми није/ са висине да те/ сјајем и белином/ прекори/ ти би и Саву
Светог/ пустио низ воду.// (...) Ја само набрајам/ и певам// ко онај о
Тибру,/ а ја о теби, мој Ибру,/ са жељом/ да ти сећањем захвалим/ и
у недра твоја/ заувек поскочим/ кад лактове нове надошле, истином
верном доскочим...//”
Садржајност многих песама у књизи „Срне и ране“ таква
је да покреће и преиспитујућу, упитну мисао: да ли је све то зло
што нам се збива данас, а наставак је давнашњих невоља на истом
простору, мора бити управо такво?
И сам песник нас, најпре, болном и увек актуелном
садржајношћу своје новије лирике, али и свему томе примереном
бојом, ритмом, звоном и мелодиком посве аутентичног гласа,
сугестивношћу свога вјеруја води и доводи у садејство са собом,
до сродне (при)мисли и присног саосећања, посебно у оном делу
књиге који је у знаку непосредног обраћања шапатом, писмом
неком пред ким не скрива сузу, кога макар и у сну види, иако је
негде у свом неповрату, у видом непремостивој даљини, а потребан
му је треном кад увек изнова покушава да нађе пут избављења
из властите нигдине, од злог ненавидника. У таквом знаку, у
молитвеном тону је и зачетна, пролошка песма „Плач Светом Сави“,
обраћање првом српском песнику и у њој акростихом молитвени
вапај: „Појави се, Саво, пробуди Илију,/ Лица ти, Светог, загрми и
прозбори,/ Ако смо још твоји, упрегни кочију,/ Часи су последњи,
иверје вере гори!//“.
И у наредним песмама, такође дослух, обраћање, сусрет
при ходу временским лавиринтом, кроз српску, суморну, трагичну
повест, епистолом и сећањем и директно обраћање својим такође
стожерним лирским узорима и духовним сабеседницима: Светом
краљу Стефану Дечанском, коме се при свом недоуму лирски субјект
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обраћа питањем: „Где смо згрешили Краљу/ у слави, календару,/
Глагољивом језику,/ У кнезу и поглавару/ или у цару сину!?// Да
ли у твом срцу/ Време катанчи истину/ Свих српских невоља,/
Јадиковки, рана?// Белина лица твога/ Тамничи ли веков’ма клeтву,/
Па данас пузимо гробљем/ И кад је доба за сетву.// Да ли кроз
клепало гласом/ Још видаш болне по свету/ Или то тајно ридаш/
Судбину нашу клету?/“ Или је то песма настала при молитвеном
трену у манастиру Милешева, тамо где јесу и заувекно су живи
фрескописани „Бели анђео“ и с таквим призором у хришћанском
и православном свету јединствена зидна слика „Богородица са
преслицом у руци“, шапатом обраћање Тројеручици, заштитници
песника/ стваралаца, оних који делају „трећом руком“. С разлогом,
дакако. Њој, Тројеручици, јер и сами песници су та божја, трећа
рука, ненавидна. Песмом збивање у лирском субјекту при трену
вечерњем, глас из ораторијума (лат. оratorium – простор за молитву),
с места оног из простора светилишта одакле ће мошти светитеља и
првог српског песника силом зла бити однете и спаљене на Врачару,
те отуд и оваква реч: “где Гроб Саве Светог целива књижевнички
рој/ Смерно клекох и пред Иконом Мајке Тројеручице/ Воштаница
распламсана док стражари јој лице //(...) Молим је, а трним, да је
не повредим/ Достојан да ли сам њен глас да проследим!?//“.
Многе Михајловићеве песме, свеједено да ли су у сонетној
форми, везаним или су слободним стихом и у форми монолога у духу
модерног доба, у епистоларном су и у исповедном, молитвеном тону.
Уз нескривени бол и вапај за опрост и за спасење, чиме је прожета
најпре песма која отвара ово дело, трајност има управо та књигом
најизраженија чежња за избављењем од зла, од ненавидника. У
таквом је тону и обраћање Светом Димитрију у истоименом храму
у Косовској Митровици, треном освештења храма 2005. године,
молитвом и руком Његове светости патријарха српског Павла („Ти,
пркосу преораних векова,/ Погубљених година,/ Недовршених
слова,/ Утамничених језика и слова...“); песма захвалности Светом
Василију Острошком („Да ми је милости твоје“); благодатни лирски
пој изазван лепотом Милентије („Милентија моје уснулости“),
или манастира Грачанице („Вечна је. Невеста, а муж тек што
није/ На вековна венчања ступио ногом./ Грачаница – заручница
са народом и Богом!“//; такође и песма настала сећањем на прво
бденије у манастиру Високи Дечани, потом посвећеница Пећкој
патријаршији, тој „Чуварки светог трона“, величанственом храму
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што је сав од лепоте и ризница многих вредности („Колико златних
и сребрних латица/ по лицу икона и плаштаница/ каквих од сребра
посуда и дуборезних розета,/ столетних гњилих књига/ са и без
вињета!? Колико гробница, кивота, уснулих, а светих,/ у теби
тихује, коначи и шета!?//); Богородици Љевишкој, за коју казује да
је „Лек за болне и невернике, крепи миром и воском, те да је „Звезда
у Витлејему косовском.“; манастиру Соколица (песма „Богородица
соколичка“) са упитношћу Богородици: „Да ли су те по рођењу/ Из
мајчине постељице – стене,/ Усвајали брзаци горских потока/ И са
одрастањем извајали / У лик Мајке свих извора,/ Река и притока!?//
(...) Да ли овде,/ На косовском разбојишту,/ Где чуваркућа (и душа
посрнулих) Израста и буја/ Из сваког камена, и лети и зими,/
Свесно позајмљујеш анђеоски лик/ Свакој монахињи – својој
посестрими!?// Игуманијо мајко,/ Игуманијо, Мајко!//“; или је то
са призором где је манастир Савина, какав бива песмом „Мајци од
слова“, посвећеница Тргу од Ћирилице у Херцег Новом: „Трг, не од
квази визионара,/ Револуционара и братоубица,/ Већ Трг од књига/
у којима срцем куца Ћирилица// Од рођења прозивана, нападана,
растрзана,/ Сатирана, рањавана, гажена и сужавана,/ Дочекала Трг
да има/ У близини Савин стана!...//“; песма о Свенсиону, древном
граду из времена краљева Вукана, Стефана и Константина „све од
реда Комнина, данас град Звечан („Бели Звечан,/ Свечан, вечан!/
Вечни Звечан,/ Бели, свечан!“//... Било о чему да је реч увек је
то песма остварена као ехо мисли о вечно удесном, о оном што
је нераскидиво од Србије и српског рода. То је у овој збирци у
првом плану, тако да и књигу у целости доживљавамо као болну
лирску повесницу изаткану непосредним, присним словом љубве,
словом туге и непребола за Србију и сав спрски, али и свељудски
род. Све је најпре с пажњом са свих страна, из свих временом
све понорнијих дубина најпре критичким оком добро сагледано,
потом ослушнуто и кроз густо сито сумње просијано, провејано,
те оштрим пером, оним које не шкрипи и не оставља мрљом траг
за собом, у бистрини записано, књигом у светлост изнето и, надати
се, од пустошног заборава одбрањено. Отуд у новој лирици Милана
Михајловића такво једнако и преиспитивачко, дубоко мисаоно,
али и отворено критичко слово о свему што се сјатило током
ходољубља и хододарја завичајним непрегледом, те бива слово које
је у знаку „чемер – истине“. Словом бденије над колевком, песмом
нескривена брига и чујни вапај за Косово и Метохију, из сродног
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многогласја садржајем, бојом, ритмом издвојен је овај лирски
глас који казује тај „раб Звечански Божији“ из само себи знаних
тамнина што је од свих времена. Без родољубне патетике, већ са
дна душе и срцем сагледана и доживљена брига за сав тај песников
завичајни простор, за срушена или оскрнављена светилишта и за
све те несрећне, али и инатне, достојанствене људе испод косовскометохијског неба. За све њих, без грешног, сујетом, самољубљем
изазваног уздизања над другим, какви су одвајкада зли наумници
од којих је свака, па и ова нова етапа у остваривању „новог светског
поретка“. Јер, од истог су корена у закоровљеном простору, тамо
где уместо црвених божура сад влада кукољ, а ниоткуд ветра да га
оплеви, па да изнова „зрневљу част буде образина“; где се уместо
коса чује заглушујућа тишина пустошна. Песмом приклањање
сенима у православној српској вери стожерних духовника и
владара-великана, као и отрежњујуће слово истине за изданке и
потомке што су из исте колевке из које потиче све што нам је у
истом корену и у бићу. Глас је то сав од искрености, па отуд и таква
снага присности при лирском дослуху са њему драгим песницима,
али и са људима који нису остварени књигом, али су, са лирским
осећањем света и себе у њему, такође са душом песника. Такве
су лирске епистоле песникињи Даринки Јеврић („На небеском
венчању славјанске госпе“), песнику и професору Слободану
Костићу („Доњоречанска барка“), Слободану Ракитићу (насловна
песма „Срне и ране“), коме се песник песнику-узорнику обраћа с
поштовањем; Моми Димићу који је деценијама и сам са учесницима
Међународног сусрета писаца неизоставно ходочастио Косовом и
Метохијом (песма „Живот у кутији“), сликару Младену Поповићу
(„Пејзажи наде“), прегаоцу на пољу културе Благоју Стевићу
(„Божур на гори“), Александру Аци Деспотовићу, такође песнику
(„Жубор времена кроз усамљена јутра“), Велибору Спасојевић
Либету, иницијатору изградње цркве на Девиној води („Дуга над
Кремештаком“), Милораду Арлову, хуманисти и добротвору из
Бања Луке („Живи мост“), као и брату, доиста добром, а недавно
преминулом, песнику Миомиру Микију Јовановићу, најмлађа
песма „Уместо опроштаја“, настала непосредно по његовом
одласку у свет небесника, 2019. године. Неколике песме, „Писмо
са Ибра“ и „Лактање са Ибром“, изразито су аутопоетични записи
о свом животу са или без других „оправдано одсутних“, као и о
оном што није само на трен, већ је велика невоља која и сећањем,
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уз нежност и осетљивост (симболика срне, при слову о свом роду
и својим драгим незаборавницима), увек се изнова јавља и жива
рана бива.
Самосвојност ове књиге огледа се и у њеној зналачки
смишљеној и доследно оствареној композицији. У њој је тридесет
и шест краћих али и дужих песама, неколике и у форми поеме, а без
поделе је на циклусе. Отвара је сонет „Плач Светом Сави“, написана
у акростиху, а врхуни је „Глосин венац“, поема од четрнаест
строфа. Свака се, завршава стихом из уводне (истим редоследом)
пролошке песме. Тако компонована збирка одаје утисак да је то
у ствари све једна, али мозаична поема, или ораторијум, па и
лирска симфонија, наравно, само њен стиховни, текстуални део.
Симфонија чије деонице у компактно садејство повезује венац од
четрнаест (један се понавља) брижљиво одабраних Давидових
псалма. Псалми су ту не да би, религијским тоном којима се песник
обраћа Свевишњем, били у функцији везног украса у књизи.
Претходе лирским записима, али нису ни раздел, логичка пауза
између појединих наслова, између деоница са болним садржајем
који су почесто и такви да изискују краћи предах и удах како би се
током читања лакше примило и оно, такође болно што у збирци тек
следи.
Мало је збирки песама у ововременој српској лирици које
су као књига „Срне и ране“ тако у логичном низу и у потпуности
остварене и у погледу композиционог јединства, односно
доследности у прожимању и у заокружењу свега што је предмет
певања. Као што се сваки стих из пролошке песме „Плач Светом
Сави“ изнова јавља и на крају књиге, тако се у поеми „Глосин венац“
понавља и кључни део из Давидовог псалма (издвојен италиком,
полуцрним словом), те скупа, садејством мисли, бивају поента
у сваком од четрнаест катрена. На исти начин Давидови псалми
и слово из пролошке песме бивају једна чврста и нераскидива
мисаона нит. Бива спона која у целину збира и све оно што свих
тридесет и шест песама чини једним непрекидним „Плачем Светом
Сави“. Читањем у таквом логичном следу, као сплет од више
везивних нити, лако се стиже до истине о свему што је битно при
аналитичком осветљавању овог Михајловићевог ванредно успелог
дела. Књигом симфонијски, складни пој који се са свих страна, из
свих епоха, у исти ораторијум збира и појем се у један бруј слива.
Тај ораторијум и такав симфонијски склад бива још потреснији при
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мисли како је некада на истом простору, на Косову и Метохији било
1.181 црква и 113 манастира. У време недељне Свете литургије у
црквама само Метохије, у истом часу звонило би и више од 3.600
црквених звона разних величина и различитог бруја. А данас
и после лета „Милосрдног анђела“, после најезде бездушних и
силних са свих страна…? Боли, жестоко, до саме сржи доспева и
ту непрестано пече та сурова истина да је од 1999. године запаљено
и срушено 155 српских цркава и манастира, а дванаест богомоља је
потпуно избрисано са лица земље. А где су људи? Шта је са њима
и са њиховим стаништима пре и после великог чистилишта с краја
двадесетог и почетка двадесет и првог века? Свуда се, свуда бришу
наши трагови - како је то још у младости, као пештански студент,
записао песник и приповедач Вељко Петровић.
Збирком „Срне и ране“ песник Милан Михајловић
потврђује не само како и колико доиста припада традиционалном
српском песништву већ и каквом то снагом успева да се издвоји
из сродног му лирског многогласја. Јесте сродна тематика (српски
удес кроз сва времена), али сваки његов лирски запис је и са
обележјем трена садашњег на страдалном српском југу, на Косову
и Метохији. Тако је и ова самосвојна певанија остварена снагом
оне лирске нити каква настаје предочавањем и личног удеса који
је у потпуном садејству са универзалним болом. Управо том
личном нотом, бојом властитог непребола, прожета је ова књига
и њоме је у целости потврђено оно суштинско у његовој лирској
самосвојности. Реч је о лирском гласу којег карактерише засебна,
рекли бисмо и посве аутентична мелодика, светловидни лирски
глас какав једино и може бити уколико настаје као најнепосреднији
ехо свега оног што је изазвано антејским спојем лирика са родним,
завичајним тлом.
Уз сву тематску и стилску разноврсност при остварењу
лирског одбола трена вечно-садашњег, веома је изражајно и то
снажно емотивно осећање света и властитог, такође удесног
осећања свог живота у њему. Управо у томе и налазимо разлог
више уверењу како лирску нит Милана Михајловића карактерише
и посебна, рекли бисмо и специфична косовска премисао у свему,
посебно у погледу звуковности. Значење појединих речи, односно
појмова, који су истовремено и са значењем националних и
духовних, српских симбола, непосредно је условљено осећањима
песника. Имају само привидно спонтан редослед у лирском исказу
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и захваљујући тој звуковности и ритмичности битније утичу и у
формирању целине песме, а примају се и као крајње рационални
поступак при осмишљавању песме и дају јој и примерену естетску
функцију.
Проткане осећањима жала и непребола, свим оним што
и при читању бива доживљено, или присношћу пропраћено
са осећањем негативне песникове прогнозе, песме Милана
Михајловића, складношћу изаткане без видног раздела у спрези
објективно – фиктивно, јава – сан, а искреношћу и критичношћу,
немирењем са задатошћу, такве су да истовремено покрећу
размишљања о смисаоности трпљења, па и смисаоности самог
живота, опстанка у том делу не само косовско-метохијског, српског
него и опште људског у том делу земаљског пакла. И у томе овај
песник има свој угао посматрања, свој став и томе примерено
обличје певања. То и чини да су му песме и са таквом тематиком
пуне смисла, јер су са одразом личног, удесног искуства и сазнања
каквог не би било без сажимања свих времена у један трен. Онај
стварносни трен у коме и као пут самоизбављења настаје поетска
реч, реч као огледало оног који такву стварност живи, о њој мисли
и својом „трећом“ руком, са ослоном у вери и у нади пише све са
жудњом да тиме, писањем, нађе и путоказ за проглед, ако не и за
извесност властитог хода у време будуће, у време могуће и време
боље.

178

PRIKAZI

ЧЕТНИШТВО У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ
ВИЂЕНО ИЗ ДРУГАЧИЈЕГ УГЛА
(Миомир Милинковић: Шумљаци, Алма - Сунчани брег, Београд
2020)
ознати пјесник и приповједач за дјецу и одрасле и
аутор бројних књига из области науке о књижевности
и књижевне критике, Миомир Милинковић, почетком 2020.
године објавио је роман Шумљаци о трагичном сукобу партизана
и четника у Другом свјетском рату и о агонији остатка четничких
снага по завршетку тога рата.
Мада је наведену тему у српској књижевности прије
Милинковића обрађивало више аутора и да се стога може помислити
да је о њој све речено, овај искусни књижевни стваралац је ипак
читаоца изненадио својим другачијим приступом овој теми. У
средишту његовог разматрања је онај дио четничких оружаних
формација који није био спреман да прихвати пораз, него је, и након
завршетка рата, на простору Пљевља, Чајнича, Рудог, Прибоја,
Пријепоља и Нове Вароши појединачним акцијама покушавао да
настави борбу против нове власти. Остаци четничких снага Драже
Михаиловића били су свјесни сложености положаја у коме су се
нашли послије рата, али се нису могли ослободити илузије да би
на дужу стазу могли да побиједе противника. Нове, за њих крајње
неповољне историјске околности, су их присилиле на скривање у
шумама, због чега су названи шумљацима.
Драму поражене стране аутор романа приказује претежно
методом интроспекције. Његов главни јунак, четнички првак
Божо Бјелица, у дугим часовима заточења у земуници подробно
анализира пређену живиотну стазу, своје поступке и односе према
другима, као и злочине које је починио да би се осветио својим
противницима. А на освету се одлучио на пречац када је команда
партизанске бригаде, у којој је он био командир чете, донијела
одлуку да сурово казни његовог сестрића зато што је, по његовом
одобрењу, од неког сељака узео прехрамбене намирнице и братски
их подијелио са изгладњелим друговима из своје чете.

P
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Сестрићева смрт Божу је тешко погодила, јер је сматрао
да за поступак свога војника већу кривицу сноси он као његов
старјешина и да, ако за то треба некога казнити, то је прије свега
старјешина који је дозволио тај поступак. Међутим, његове
аргументе командант партизанске бригаде није уважио. Послије
тог трагичног догађаја Божо приступа четницима, губи осјећање
самилости и чини низ злочина, убијајући не само наоружане
припаднике противничке стране него и ненаоружане цивиле ако
је сматаро да они на било који начин помажу нову комунистичку
власт.
Упркос израженој самоувјерености и искључивости, главни
јунак романа посједује способност реалног закључивања, тако да
он не скрива своје разочарење незавидним положајем у коме се
нашао са својим саборцима по завршетку рата. Милинковић на
више мјеста детаљно описује тешка душевна стања тог ратника
губитника. Док борави у земуници, Божо више ни сам не зна да ли је
жив или мртав, нити шта му доносе нови дани пуни неизвјесности.
И уз приказивање повремених душевних клонућа, писац Бјелицу
није представио као малодушну особу неспремну да умре за своју
идеју, али скучен животни простор, оскудица у основним животним
потрепштинама, недостатак било какве активности, неминовно су
узроковали његове психичке кризе.
Плаховиту ћуд Боже Бјелице писац је освјетљавао на више
равни. Бјелица не испољава насиље само према противницима него
и према својим саборцима. Неке од њих презире због лијености,
неке због склоности алкохолу, неке због супротних ставова о
циљевима и методама четничке борбе против комуниста. У вези
са различитим виђењем метода борбе против комуниста, Божо се
најчешће спори са најстаријим четником у својој групи – Ристом
Даниловићем. Њихов однос према противницима је потпуно
опречан. Док Божо заговара освету и терор, Даниловић сматра да
се терором највећа штета наноси управо четничкој борби, пошто
свака ликвидација недужнких цивила ништи четницима углед, а
без придобијања народа за своју идеју, нема побједе. Даниловић
разложно опомиње Бјелицу да се број њихових сарадника и јатака
стално смањује и да се положај преосталих четника из дана у дан
погоршава.
У једном таквом диспуту са Даниловићем, Бјелица
потпуно губи контролу над својим понашањем и, гњеван на
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свога саговорника, кога иначе често понижава и вријеђа, почиње
да га дави тако да несрећног Даниловића из Божиних снажних
руку спасавају присебнији четници – Тасић и Војиновић. Овим
призором Милинковић ваљано илуструје висок степен нервозе у
редовима дезоријентисаних четничких вођа.
Губитник Бјелица је свјестан да су њему и његовим
саборцима дани одбројани, али га у животу држи нада да ни
владавина оних који су побиједили у рату не може трајати вјечито
и да ће и они једнога дана бити губитниици. Милинковићев јунак
такође зна да он неће дочекати тај дан, али чврсто вјерује да ће
се то десити. Он је сматрао да су антагонизми између четничке и
комунистичке идеологије такви да их више нико не може помирити.
Због издајâ које је Удба организовала уз помоћ својих агената,
дојучерашњих најповјерљивијих сарадника четничких вођа,
страдали су многи, међу њима и командант Дража Михаиловић и
угледни саборац Боже Бјелице, Српко Меденица. Милинковић је
Бјелицу издвојио од лаковјерних и приписао му велику опрезност
и неповјерење према свима који су се у то вријеме представљали
као борци за краља и отаџбину и пријатељи преосталих четника.
Издаје су му биле снажан подстицај за немилосрдне обрачуне са
представницима нове власти до краја живота.
Навођењем Бјеличиних размишљања о тешкој судбини
четничког покрета Милинковић посредно указује на релативност
ратних побједа и губитака. Бјелица сматра да побједа над
противниким једно вријеме даје одређене предности побједницима,
јер им омогућава да одређују све: ко је крив, а ко прав, ко је
злочинац, а ко херој, кога треба славити, а кога осудити на
дугогодишњу робију или на смрт. Из Божиних монолога наводимо
један врло карактеристичан одломак којим Милинковић осликава
трагику односа између побједника и поражених: „Кад ја убијем
противника идеје за коју се борим, власти то сматрају злочином,
а мене највећим злочинцем који је унапред осуђен на вешала. А
кад они убију мог човека, мисле да је то херојско дело а убицу
проглашавају херојем“ (Шумљаци, стр. 87).
Колико год да је главни јунак романа Шумљаци огрезао у
злочине, писац је и у њему откривао понеко зрнце људскости, јер
и Божо Бјелица може да воли и да испољи њежност према мајци и
пажњу према љубавници. У XVII поглављу романа насловљеном
Лепота јача од срџбе писац је изванредно потцртао вриједност
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дјевојачке љепоте, моћне да заустави и руку окрутног убице. Кад је
Бјелица одлучио да казни сеоског домаћина оданог комунистичкој
власти, Милана Јеловца, и кад је, у Милановом одсуству, са својим
људима напао његову породицу и убио му брата и оца, насрнуо је
и на Миланову сестру Јелену, дјевојку која је у тренутку изненадне
пуцњаве покушала да истрчи у двориште да види шта се дешава.
У томе ју је спријечио Бјелица и покушао да је силује у њеној
кући. На Божино велико изненађење, дјевојка се храбро бранила
и у једном моменту успјела да се отме и побјегне из просторије.
Божо је потрчао за њом и спремио се да јој мецима одузме живот.
Али, пред Јеленином љепотом и храброшћу силеџијина рука се
наједном укочила. Иако повријеђен што пожуду није задовољио,
његова срџба је изненада спласнула и он је одустао од страшне
намјере.
Уз Божу Бјелицу, у роману су дати портрети и других
припадника остатка четничких снага: Српка Меденице, Ристе
Даниловића, Шипчића, Рађеновића, Тасића, Војиновића и
Ковачевића. При представљању карактера, аутор је детаљно описао
и њихов физички изглед.
Од женских ликова највише пажње је посвећено сеоској
дјевојци Стајки Рајковић, касније удатој за глувог момка Луку
Секулића. Аутор романа је подробно освијетлио Стајкин претходни
живот да би донекле оправдао њено посрнуће када се као удата
сеоска жена подала озлоглашеном четнику Божи Бјелици. Мада је
Стајка у роману Шумљаци позиционирана као главни женски лик,
код читаоца оставља утисак недосљедне, па и контроверзне особе.
Тешко је прихватити као логичну Стајкину удају за глувог младића,
пошто је та сеоска љепотица већ имала момка кога је вољела.
Не дјелује увјерљиво да се млада и паметна дјевојка ради удаје
у породицу бољег имовног стања одрекне љубави према момку
који јој је по свему одговарао. А кад је већ пристала да се уда из
материјалног интереса, било би природно да прихвати норме које
владају у мужевљевој кући. Међутим, у тој новој породици Стајка
не сарађује ни с ким осим са дјечаком Момиром, знатно млађим
братом свога мужа.
Писац у роману нигдје не говори о односима између Стајке
и њеног мужа Луке, сем што кратко биљежи Стајкину жалопојку
да је за њу полни однос са мужем “дуга и тешка робија“ да би
тиме оправдала своју ванбрачну везу са Бјелицом. Није природна
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ни Стајкина доминација у породици у вријеме припремања
ликвидације одметника Бјелице. У акцији која је захтијевала да
се у кућу Секулића на одређено вријеме тајно смјести један број
милиционера ради заштите те породице од изненадног четничког
напада, Стајкин муж и његови родитељи се уопшпте не помињу, а
ријеч је о патријархалној сеоској породици у којој жена није могла
имати такву улогу.
По нашем увјерењу, лик Стајкине старије сестре Стоје
моделован је досљедније и увјерљивије, тако да она увијек тачно
зна шта хоће и како ће остварити то што жели. Кад је планирала
да своју млађу сестру уда у богатију сеоску породицу Секулића и
спаси је сиромаштва, то је постигла релативно лако, а кад је начула
да јој се сестра Стајка спетљала са озлаглашеним шумљаком
Бјелицом, она врло вјешто утврђује истину о тој вези. Кад њена
млађа сестра ни једном ријечи не одаје своју ванбрачну везу, лукава
Стоја јој потура причу о Божиној вези са удовицом из Чајнича која,
наводно, чека Божино дијете, Стајка је ту удицу наивно прогутала
и жестоким изливом љубоморе на супарницу открила управо оно
што је њена сестра жељела да сазна.
Посебну групу ликова у овом роману чине јатаци. То су
људи који су се у смутном поратном времену бавили опасним
пословима у којима се свака грешка плаћала животом. Према
Милинковићевој интерпретацији, једни су улогу јатака прихватали
из мржње према новој власти и из жеље да помогну онима који
се боре за повратак краља и монархије, а други зато што су их
четници уцијењивали пријетњанма да ће им, ако одбију сарадању
са њима, побити најближе чланове породице.
Више детаља аутор је дао о два четничка јатака – чича
Илији и Голубу Секулићу. Први са четницима сарађује јер мрзи
комунисте и свим бићем подржава четнике, а други зато што га је
Божо Бјелица уцијенио да ће му убити сина јединца ако не буде
извршавао оно што од њега буде тражио, пошто Голуб није могао
прихватити Божин захтјев да се Голубов син по одслужењу војног
рока прикључи четницима.
Да би илустровао мучан положај у коме су се у то вријеме
нашли поједини честити домаћини, писац наводи драстичан
податак о невољи Голуба Секулића који је ни крив ни дужан
морао сарађивати и са четницима и са представницима Удбе која је
у новој држави имала задатак да истријеби фанатизоване остатке
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четничког покрета. Кад је послије неког времена од Божине посјете
Голубу, у његову кућу дошао мајор Бранко, и од њега затражио
сарадњу у планираној ликивидацији Боже Бјелице, Голуб се силно
уплашио, јер је био увјерен да ће Бјелица преко својих доушника
сазнати за његову везу са удбашима а, ако се то деси, смртна казна
од четничке руке му је сигурна.
Свјестан да не може одбити сарадњу представницима нове
власти, на крају разговора са мајором Бранком несрећни Голуб
каже: „Учинићу све што тражите од мене. Како год да урадим, ја
сам себи написао смртну пресуду“ (Исто, стр. 164).
У излагању фабуле романа писац се претежно служио
реалистичким методом, али је квалитетним представљањем
ликова и маестралним описима атмосфере несигурности и страха
показао да влада и модерним наративним техникама. Чињеницом
да је највећи дио фабуле исказао у виду присјећања главног лика
на прошле догађаје и путем самоанализе својих поступака указује
да је Милинковићева нарација знатним дијелом и психолошки
обојена.
***
Највећа вриједност романа Шумљаци је у томе што је у
њему на нов начин третирано четништво као поражена страна
у Другом свјетском рату. Аутор романа је након седамдесет пет
година губитнике у том рату, представио у другачијем свјетлу
од стереотипа који је практикован све до окончања комунистичке
владавине и распада Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије почетком деведесетих година XX вијека.
Иако Милинковић никога од четника који су остали
досљедни идеји служења краљу и отаџбини не ослобађа кривице
ако су чинили злочине, он овим људима не одриче право на
властита увјерења и идеолошка опредјељења, која не морају бити
погрешна чак и кад су потпуно другачија од владајуће идеологије.
То што посљедњи остаци четничког покрета Драже Михаиловића
настављају борбу против комуниста и послије њихове побједе,
никако не значи да су сви они народни непријатељи, издајници и
злочинци које треба прогонити и уништавати без исљеђивања и
суђења.
Више је разлога због којих вриједи прочитати наведени
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Милинковићев роман. Најважнији је, свакако, увјерљиво и снажно
ауторово указивање на трагичне посљедице српских подјела које,
на нашу несрећу, нису превазилажене ни у ситуацијама кад смо
били суочени са заједничким непријатељима.
Цвијетин РИСТАНОВИЋ
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ОДА ГОСПОДСТВЕНОМ ВРЕМЕНУ
(Ненад Грујичић, Сремскокарловачке терцине,
„Бранково коло”, Сремски Карловци 2020)
акон низа објављених дјела, Ненад Грујичић се
прихватио задатка да у поезији остави свједочанство
о Сремским Карловцима као духовном центру и језгру културне
елите која је годинама исијавала своје интелектуално преимућство
над осталим нашим крајевима.
И било је најприродније да то свједочанство потекне и
изађе из пера врсног познаваоца друштвених, посебно културних
прилика у том граду, јер је Грујичић већ од 1983. године на челу
Бранковог кола, културне манифестације која се, уз мање прекиде,
одржава у Сремским Карловцима и окупља бројне културне
посленике и поштоваоце не само поезије Бранка Радичевића него
и књижевног стварања уопште.
Чувена Карловачка гимназија и Бранков гроб на Стражилову
свједоче о непролазним културним вриједностима а Бранкови
стихови и његов трагични животни усуд, кад је рано прешао у
легенду, напустивши живот у најбољим годинама, доводили су
у Карловце генерације заљубљеника у писану ријеч и лепршаву
поезију младићког усхићења, али и туговања за животом који је на
измаку.
Ненад Грујичић отвара ову своју пјесничку збирку пјесмом
Годишња доба, посвећеном пролазности живота у коме се смјењују
дани „у паклу и рају“, гдје стално траје немир и вјечита сеоба. Али
Карловци су „увир светлости и мрака, / о њима се увек нова прича
нуди“. Дјелујући и зими и љети као бајка, посебно у вријеме бербе
грожђа, „ овај градић безброј красних лица има“.
Књига Сремскокарловачке терцине састоји се из сљедећих
циклуса: Са извора, Карловачки мотиви, Сремскокарловачке каже,
Стражиловски портрети и Вино и песма. Ових пет циклуса, сваки
на свој начин, осликавају атмосферу Сремских Карловаца и указују
на карактеристичне особине града, Стражилова и околине те људи
који ту живе или су дали својеврстан печат том амбијенту.
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Циклус Са извора отвара се пјесмом Икона која даје збирци
молидбени тон а лик Јована Крститеља, „заштитника извор-воде
са студенца Бранковога“ обожиће збирку својом светачком моћи.
Пјесма Студенац „Патријарховац“ њежна је породична идила
у којој пјесник са супругом и ћеркама Даницом и Миленом
прилази студенцу да се окријепе његовом бистром и хладном
водом. Сљедећа пјесма У Саборној цркви Светог оца Николаја у
Сремским Карловцима ода је цркви која шири „радост благодатну“
и у коју долазе туристи из цијелог свијета. Пјесник је везан за ову
богомољу, у којој је крстио ћерку Даницу и у којој прислужује
помен оцу Драшку и мајци Стоји, али увијек „такне и траг моштију
Арсенија Светог Сремца“. Значајна је и горња црква у Сремским
Карловцима, данас Манастир Ваведења Свете Богородице, гдје је
сахрањен патријарх Григорије Бранковић, који је саградио „све
што радост чини оку када стигнеш до средишта Kaрловаца”.
Ту је сахрањен и Лукијан Богдановић, патријарх кога убише „бечки
жбири“. Пјесника инспирише и тровјеки платан у доњој цркви
сремскокарловачкој, која је посвећена светим апостолима Петру и
Павлу. Оно што нарочито оставља утисак на пјесника је да је ту
рукоположен Петар Први Његош.
У циклусу пјесама Карловачки мотиви Грујичић издваја
карактеристичне мотиве везане за Карловце. Ту је и пјесма о
чесми „Четири лава“ која је својеврсна атракција града. Грујичић
пјева: „Када песник, ил намерник, на Бранково коло дође, / жедан
песме, намах приђе старој чесми да попије / добре воде у градићу
стражиловске метаноје.“ Већ тај призор утиче на путника да се
на први поглед заљуби у овај град. „И Бранко је овде био, у два три
лака крока / до студенца доходио.“ Пјесник дочарава магију чесме
„са четири луле“, а ехо пролазности живота уноси меланхолију:
„ах, тај живот – као магла; бело вино па са содом, / сремски гулаш,
штрудла с маком и бећарац, брацо-роде, / до Дунава с тамбурама,
па отпутуј с првим бродом, / а већ сутра, тамо негде, пожелећеш да
си овде.“
У Сремскокарловачким кажама пјесник пјева о истакнутим
личностима везаним за Карловце. Ту је на првом мјесту пјесма
о Алексију Радичевићу, заправо младом Бранку, који је везан
за Карловце једним дијелом свог живота. Лијепа је пјесникова
констатација; „Поезија, шта је она, да ли младост што не стари?“
Симбол Карловаца је и Гимназија у том граду којој пјесник
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посвећује успјелу пјесму пјевајући: „Развила се гимназија, дивно
чудо нове зграде, / вавилонски она сија, трећи вијек јој на плећима“.
Пјесник се сјећа истакнутих личности које су похађале ту школу
као Димитрије Давидовић, Јован Стерија Поповић, патријарх
Рајачић а, касније, Михиз, Дејан Медаковић, Вида Огњеновић и др.
Посебно је истакнута атмосфера на Бранковом колу: “...када сваког
года крене, / и у марту и септембру, гимназијски дух се нови / с
песницима одасвуда, с гласовима хора прене, / стигао је Радичевић,
васкрсла је с вером нада, / а свечаност на лицима у ореол се одене.“
Грујичић је опјевао и пренос Радичевићевих костију из Беча на
Стражилово („Вито ребро“) а централна пјесма тог циклуса је
„Бранково коло“, у којој је опјеван подухват Павла Маринковића
Адамова да оснује Бранково коло које је имало прекида у свом
развоју, али се одржало до данас. Вјештим епитетима Грујичић
дочарава разноврсне личности културне елите које су биле гости
Кола: „Десанка је са шеширом направила свима хлада, / Антић
муца, али сева, његов напев народ воли, / а Петровић Брана клеца,
шири руке, светом влада...“ Ту су вјешто окарактерисани Иван
Лалић, Стеван Раичковић, Слободан Ракитић, Светлана Велмар
Јанковић, Борислав Пекић, Раша Попов, Душко Трифуновић и др.
а пјесник зна да за сваког нађе карактеристичну црту понашања и
упечатљив детаљ. Завршни стихови дјелују снажно „песма живот
повезује, матерњи је језик саће, / Бранко меда стражиловског при
доласку сваком даје.“
У овом циклусу Грујичић се одужио лијепом пјесмом и
оснивачу Кола, Адамову, који је „све имање свога бабе у Бранково
дао коло“. Грујичић пјева и о Лукијану Мушицком, али ће споменути
и Карловачки мир у XVII вијеку кад се „Турска нашла савијеног
војног врата“. Посебно треба истаћи пјесму „Српски Хајделберг“,
како би се могли назвати Карловци, али пјесник са жаљењем
уочава како ми не знамо да цијенимо своје вриједности, те су тако
у Карловцима дали Вуку сасвим малу улицу, „ал је нису уредили,
фасада је сва у були, / огуљена, без малтера“. Грујичић на крају
иронично пјева: „Ако ли се чудо згоди, и Хајделберг овде крене,
/ трипут ћу се прекрстити, драгом Богу захвалити / што је ситног,
и грешнога, у сузама чуо мене.“ У пјесми После рата Грујичић
истиче како су након Другог свјетског рата Карловци сатрвени а
„Српска жила духовница режимом је приклештена“. Потресно
дјелују завршни стихови пјесме: „Карловци су мученици чија
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песма са Парнаса / даје веру да остасмо вишим смислом одабрани.“
Пјесма „Алеја песника“ спомиње идеју вајара Јована Солдатовића
да се на Стражилову подигне алеја песника и „српском речју да
оживи вавилонска кула стара“. Пјесма “Видиковац“ упознаје нас
са дилемама које су пратиле пренос Бранковог земног праха из
Беча у Карловце а односиле су се на мјесто гдје треба сахранити
пјесника. Пресудило је ипак Стражилово и његов Видиковац јер
ту „озго поглед као бајка - Карловци су ту на длану“. Такође и
споменик Душку Трифуновићу, „фигуре у бронзи“, постављен
је на Стражилову, иако он није ту сахрањен. Душко је годинама
долазио на Бранково коло да „наизуст каже риме свога бола“. У
пјесми „Карловачка гробља“ Грујичић истиче мисао да би гробље
у Карловцима могло бити као париски Пер Лашез, „ал ми Срби не
умемо, то је наша трагедија, да чувамо гробна места и земаљски
траг песника.“ Тако се многим истакнутим Карловчанима не зна за
гробно мјесто.
Велика заслуга Грујичићева је што је овом књигом истакао
вриједности Карловаца, али и оптужио за небригу која доводи до
пропадања истакнутих културних институција, у које су појединци
улагали не само свој новац него и своје амбиције и жеље да оставе
и сачувају вриједности тога града. Таква је и пјесма о Галерији
Милана Кечића, која је након смрти свог оснивача потпуно
запуштена. Пјесма „Стражилово“, сва у динамичном обасјању,
повезујући елементе Бранкове поетике исказане љепотама живота,
посебно карловачке бербе грожђа, дјевојке са студенца, путника
с уранка, лисја које жути и опада, дочарана је раскошним бојама
пјесникове причине у којој се јавља Бранко окружен музама.
Црњански, апострофиран у моту пјесме, јавља се и на њеном крају
крстећи се и не вјерујући у причин који му се указао пред очима.
Највреднији дио књиге су Стражиловски портрети
гдје је представљено 40 портрета: писаца, сликара, глумаца и
других заслужних културних радника. Задивљујуће је с колико
је импресивних детаља Грујичић приказао свима нама знане
личности, али са самосвојном специфичношћу која открива
дубину карактера опјеваних као и њихове врлине и мане. Ту је
Десанка са својим шеширом, боем и добричина Мирослав Антић,
интелектуалац оштрог језика Михиз, Иван Б. Лалић који воли
да дискутује о необичним формама лирике, ту је Павић један
од ријетких прозних писаца који отвори Бранково коло и који је
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„свестрани човек новог и старог, синестезијски Марко (А)поло“.
Ту је и Дејан Медаковић који је „волео Карловце много да велича“,
затим Душко Трифуновић тек пристигао из рата, непредвидиви и
често мистериозни Раша Попов, пјесник из Македоније Радован
Павловски који за „песму живи“. Али ту је и Живан Сарамандић
који „тамо где је певао, ницале су обале, / са мора су таласи лупали
о хридине, / нимфе су израњале, арије их спопале“. Па онда
Оља Ивањицки „и сликарка, песникиња, дете руских губернија,
визионар новог света“. О хришћанским вјечним темама није знао
да збори нико тако као Владета Јеротић а пјесму Santa Maria della
Salute маестрално је изговарао Петар Краљ док је Миша Јанкетић
одушевљавао својом двоструком улогом глумца и пјесника.
Посебно је емоционално обојен портрет Љиљане Петровић, која
је својим баршунстим гласом, уз пратњу гитаре, одводила у неке
далеке узвишене свјетове. Тешко је и побројати све који су током
година увеличали Бранково коло, али ту је и пјесма о Данилу Кишу
који због болести није могао доћи. Детаљи Кишовог описа, његове
ријечи и општа атмосфера која је окружавала овог нашег генија
литературе маестрално су дочарани у Грујичићевој пјесми.
Књигу завршава циклус Вино и песма о чувеним
карловачким винима и још чувенијим бербама грожђа.
Збирка пјесама Сремскокарловачке терцине представља
оригнално дјело везано за чувену карловачку средину и дочарава
нам атмосферу града који је био значајно културно средиште а
оснивањем Бранковог кола и пријестоница пјесника и многих
других који су проносили значај Бранка Радичевића и његовог
Стражилова, али и поетске ријечи уопште. Уз Вуков сабор,
Бранково коло је врхунска манифестација културе, које су, мора
се признати, медијски недовољно пропраћене. Књигом Ненада
Грујичића Сремскокарловачке терцине даје се велики допринос
величању поезије и пјесника те Бранково коло као јединствена
културна манифестација остаје овјековјечено у нашој литератури.
Врстан пјесник Ненад Грујичић, који је објавио велики
број збирки пјесама као и осталих књижевних творевина и постао
лауреат најзначајнијих наших књижевних признања1, ношен
Ненад Грујичић је поред низа награда и овогодишњи добитник Кочићеве награде
за укупно књижевно дјело, која му је уручена у Бања Луци, 29. августа ове 2020.
године.
1
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емоцијама и ентузијазмом, испјевао је ове лијепе стихове дајући
им јединствен и оригиналан тоналитет и многоструку поетску
разноврсност.
Задивљују вјешто одабрана и луцидна запажања, успјело
баратање разноврсним метром старог пјесничког облика терцине
(веома ријетко коришћене у савременој српској поезији и уопште)
као и употреба карактеристичних и до гномичности сажетих
детаља а посебно опијеност сремскокарловачким предјелима која
доводи до поезије изникле из пјесниковог срца.
То ће, надамо се, осјетити и читаоци ове занимљиве и
значајне књиге.
Мр Љиљана ЛУКИЋ
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ЖИВОТОМ И ЛЕГЕНДОМ СПЛЕТЕНА
РОМАНЕСКНА ПРИЧА
(Тихомир Несторовић, Јабланови Снене Звијезде,
„Прометеј”, Нови Сад 2019)
одинама се на српској књижевној сцени јавља име
Тихомира Несторовића (1949), једног од најчитанијих
прозаиста о чијем се делу критика још није изјаснила на одговарајући
начин. Нема слуха за његову прозу која ставља на увид историјско
време онеобичено брижљиво бираним приповедачким језиком и
структуром која кореспондира са искуством новије српске прозе.
Овај писац прожима историјску збиљу специфичним прозним
наративом, описујући судбинске догађаје живота обичних људи,
привид људске среће, радост и бол љубави, драму рата, горштачко
прилагођавање динарских брђана равничарским околностима
живота. Успева да створи приповедачку атмосферу из које израња
живи приказ времена, догађаја и ликова; изједначава животну и
уметничку истину, па и не чуди што је један од најчитанијиг писаца
у Републици Српској.
Ликови његове прозе су репрезенти подринско-семберског
менталитета, виолентни „динарци“ који су се у равницама
Семберије, Подриња и Мачве прилагодили новим животним
околностима. Он је хроничар њихове збиље, приказивач који је
овладао њиховом психологијом. Обично су то људи којима нису
наклоњени ни живот, ни силе историје. Пише о темама љубави и о
догађајима из Првог и Другог светског рата. Несторовић прегледно
и јасно конституише своју прозу.
И у роману Јабланови Снене Звијезде („Прометеј“, 2019)
прегледност и јасност долазе до пуног изражаја, иако је реч о
неколико токова радње. И у њему преплиће историјско и митско са
имагинативним и реалним, тако да све изгледа стварно и могуће,
као и у романима Миона Брочанска, Јана, Теодор, Илинчићи,
односно, у књигама прича Беле лађе Теше Бећарине, Јецај душе
танкоћутне, Прољећа редова Јосифа. Због те околности и, надасве,
због уверљивог приказа прилагођавања динарских горштака
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равници, за роман Илинчићи добио је 2016. године награду „Јанко
Веселиновић“.
Роман Јабланови Снене Звијезде одликује акрибично
описан набој емоција, ванредна интерпретација призваних легенди
и пословична несторовићевска способност описивања важних
детаља из даље и ближе прошлости. С почетка је у први план
ставио функционисање тоталитарне власти, каријеризам њених
протагониста после рата 1945. године, да би у даљем току романа
у први план извукао љубав и учинио је главном темом романа.
У приповедању нема ни најмање напуклине која би
расипала читалачку пажњу. За фабулативни ток романа читаоца
особито веже пракса изненадног увођења у причу нових ликова
и појединости, јер сваког часа очекујете да однекуда, из историје,
легенде, стварности или пишчеве имагинације, бане нови лик, који
постаје носилац битних догађаја приче.
Роман почиње наредбом више власти (1946) да се
национализована вила на Брдаревом бријегу што пре претвори у
Дом за децу палих бораца. Настаје невиђена фрка међу нижајшим
чиновницима и активистима: прво понос што је баш њима поверен
тако важан задатак, а потом, и каријеристичка паника услед
страха да ли ће задатак бити успешно обављен и хоће ли уследити
потенцијална одликовања.
И, таман кад помислите како се, уз уверљив опис
демагошке и тоталитарне постреволуционарне збиље у Југославији
четрдесетих и педесетих година прошлог века, писац определио за
тему „постреволуционарно функционисање власти“, неочекивано
у роман „утрчава“ легенда о давном настанку Брдаревог брега
– о злехудим црним коњаницима, пљачкашима и крвопијама,
одметницима из некаквог полудивљег северног племена, а са
њом и кажа о отетој девојци властелинског порекла, Додоли, која,
заробљена у одметничком „биваку“, сузама изазива поводањ;
потапа одметнике због зла које су починили.
Из те ће се легенде у Несторовићевом роману издићи
вулкански „Брдарев брег“, место свих места, језгро које ће родити
још неколико прича о стварним људима. О Брдаревима којима
су комунисти национализовали имање: Машењки Ивановној,
Владимиру Брдару, његовим прецима, жени Марији, кћери Маши,
па о Немцу Бернарду Вестерману, агроному који је пре немачке
окупације бринуо о развоју Брдареве економије и извозу воћа у
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Европу, који, у време Другог светског рата, долази као окупант
да би се осветио Маши што није хтела да се уда за њега. Следи
и прича о Немцу Паулу Бишофу који је веома ценио Брдареве и
помогао им да из окупиране Србије избегну у Праг. После рата,
кад су богати жигосани као „ненародни елементи“, Брдареви опет
нестају без трага. Одлазе, крадом, у Швајцарску.
У роману Јабланови Снене Звијезде приповедање је лако
конституисано, упркос комплексности садржаја, згуснутости
романескне структуре и дугом временском периоду о коме се у њему
пише. Осим мноштва фабулативних мајсторија, писац је нанизао и
већи број мајсторски изведених описа природе и „времена које се“,
симболички, „колеба на коју ће страну“. Нарочито функционално
делују описи зачудне зависности времена од сунца у смирају и
рађању, од сенки (предвечерњих и ноћних) и расположења која
опседају главне ликове.
Некако средином романа, као носећа тема јавила се тема
љубави. Читаоца у том делу опседа прича о заветовању на вечну
љубав гимназијалца Невена и гимназијалке Сенке Бјелајац, девојке
из Дома за децу палих бораца, коју је, у време рата, као трогодишњу
девојчицу, поред дуба једног јаблана у крајишком селу Камени
до, пронашла партизанска болничарка Сенка Бјелајац. Партизани
девојчици дали име Уна, а кад је Сенка погинула, Сенкино име.
Сенка је интуитивно осећала да између ње и јабланова „има
нека тајна веза“. У Дому деце палих бораца на Брдаревом бријегу
свакодневно је седела под западном липом и посматрала два јаблана
на месту где је Брдарева кћи Маша приређивала очаравајуће
концерте класичне музике, све док их нове власти нису забраниле
зато што, наводно, нису у складу са новим социјалистичким
моралом. На тим концертима и у другим приликама, гимназијалац
Невен је уходио Сенкину лепоту и тајанственост, и сам се
загледајући у два јаблана и очаравајући сјај звезда. Најсјајнију
звезду је назвао „Снена Звијезда“, назвавши тако и Сенку. Убрзо
су се зближили. Очарани јабланима, заласком сунца и звездама у
ноћи, више нису могли једно без другог.
Сенка је веровала да су јабланови „њено постојање. Корени.
Идентитет“. Узвратила је Невену блискошћу и пажњом назвавши
га „Невен Цвијеће“. И Невен је веровао „да су два Брдарева
јаблана објашњење Сенкиног постојања, опстанка, душе, мисли,
чула, свеколиког њеног живота“; да јаблани из њеног сећања
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сигурно негде постоје: „у њеном завичају, партизанској колони, у
збјегу, нечијој причи, ратним страдањима, сиротиштима, уз пруге
и путеве којима је ишла од дома до дома“, „негде у Крајини, на
Просари, Мањачи, Кленовачи, или на некој другој планини“.
Романса између Невена и Сенке трајала је кратко. „Народне
власти“ су преселиле питомце Дома за децу у Невену непознат
крај. Остављеним писмом на одласку, Сенка га је заветовала да
свако предвечерје обоје гледају залазак сунца, не би ли сачували
сећање. Никад се више нису срели, али су обоје испуњавали завет.
Нису се срели ни у Београду, где је Сенка Бјелајац
Делшамбр, шездесетак година после, као афирмисани сликар из
Париза, отворила изложбу са мотивима из времена њихове љубави.
Невен је посетио изложбу с намером да је сретне, али Сенка се већ
била вратила у Париз.
Мало после, позвала га је телефоном. Гушили су се у
међусобном сећању и успели само да неколико пута изговоре:
„Невен Цвијеће“ и „Снена Звијездо“. Веза се заувек прекинула, па
се тако затворио и последњи круг њихове романсе и мелодраме.
Роман се чита без даха. Читалац се поистовећује с
његовим ликовима пошто су њиме романса и мелодрама враћене
у раван људске збиље. Писац је пронашао синтаксичке спојеве
који функционално подстичу намеру да истом причом протресе
и време народне власти с краја четрдесетих и почетка педесетих
година прошлог века.
По структури, заплетима и порукама, роман „Јабланови
Снене Звијезде“ најживље кореспондира са Несторовићевим
романом „Теодор“. Као што су се изненада јавиле блискост и љубав
између Невена и Сенке, тако су се, у другачијим околностима,
изненада јавиле и између Теодора и поп-Марићеве жене Дрине.
И други описани моменти заплета и раслпета имају сличну
романескну структуру, воде ка сличним мелодрамским исходима.
Слични по емотивном набоју, различити по садржају, идејама,
литерарно-филозофским слојевима и порукама.
И у овом роману прича је сплетена низом мозаичних
елемената, без хронолошког праћења догађаја и ликова. То је
писцу омогућило да се лако пребацује из времена у време, из
стварности у мит и легенду, да мења становишта ликова и учини
их блиским читаоцима.
Реч је о искуствено потврђеном зналцу тајне писања. Његово
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течно приповедање плени пажњу лепотом реченице обогаћене
многобројним асоцијацијама као елементима личне везе читаоца
са текстом. Језик је прилагодио времену о коме пише, ситуацијама
које пресликава из стварности, или их домишља. Успева да задржи
пажњу и кад пише о данас профанисаној теми љубави. Чува јој сјај
пресудне емоције у човековом животу.
Љубомир ЋОРИЛИЋ
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ПРОСТОРИ СВЕТЛОСТИ И ЉУБАВИ
(Марија Шкорнички: У једној руци фењер, у другој поезија,
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево, 2019)
арија Шкорнички (1959), песникиња из Ваљева,
ауторка више песничких књига – од којих су неке:
Дробњачки записи (2006), Мирис коже (2007), У кући блуза (2012) –
објавила је ове године књигу необичног и инспиративног наслова:
У једној руци фењер, у другој поезија. А као што је инспиративан
и асоцијативно богат наслов, таква је и књига у целости, иначе
подељена у три циклуса, у три мала космоса који су целине за себе
али и светови који се међусобно дозивају и преплићу.
Први циклус „Свет бескраја“ доноси песме које одишу
тајном и ширењем свемира, загледаношћу у просторе бескраја
и просторе бића који се често укрштају и једначе. А сам свемир
је моћан, тајанствен и у непрестаном кретању, те су и песме
овог циклуса херметичне; зато се њима не приступа разумскоаналитички већ интуитивно (једна се песма и зове „Загрљај
интуиције“). Преплићу се различите слике и искази о емоцијама;
подсећа нас ово низање на сликарство и углавном се у овим
песмама не може одредити тема. Но има песама у којима се она
ипак разоткрива: о свитању говоре песме „Кретање“ и „Не одупири
се“, а о смирају дана „Космичка равнотежа“. Свет се обзнањује као
да се пред нашим очима ствара; песникиња Јулија Капорњаи1 види
овај циклус као благу реминисценцију на старозаветну Књигу
постања, а читалачки доживљај као „саучествовање у радости
стварања“ (књига има посвету сину: „Радуј се, јер се свет догађа“).
Први циклус прожима пуноћа бивствовања, учешће лирског
субјекта у свету бескраја и спознају неких важних животних
умећа, као што су радост, захвалност, љубав. Отуд често, било

M

Јулија Капорњаи: „Ољубљивање стварности“, Савременик, број 282-283-284/
2019.
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у наслову било у ткиву песме, одређена порука.2 С тим је у вези
дијалошки тон, упућеност ка другом лицу, што се може тумачити
и као обраћање лирског субјекта себи и као савети читаоцима
(“Не одупири се“, „Очекуј најбоље“ и др.) А повезаност космоса
и унутрашњег света, претежно имплицитна, на неким местима је
експлицитна: „Кроз вену / и крв / као појас опаши / законе свемира“
(песма „Угледај свитање“).
Својство космоса је и светлост, она обасјава многе
песме овог циклуса. Већ прва песма „Космос“ повезује ова два
феномена: „Космос / Преживео / Светлост ума“. Светлост се јавља
у различитим видовима испољавања, у разним асоцијативностварним и метафоричним спреговима: „сноп светла“ („Загрљај
интуиције“), „светлост разведрења“ („Обраћање пажње“), а
јавља се и као самостална лексема, као неодређена и неомеђена –
светлост. И не само у овом циклусу, светлост доминира у целини
збирке, с тим што је почетни циклус просторе светлости отворио.
Са светлошћу је у неким песмама повезана и музика (претежно
џез); и музика и светлост су учеснице у ширењу света и доживљају
бесконачног. Треба истаћи да у овом бескрају таме нема, или је она
пролазна; чак је и ноћ – „светла“ („Отисак“).
У простору светлости и бескраја свакако је важна – љубав.
Она краси збирку Марије Шкорнички од почетка до краја, а
први циклус уводи свет љубави. Божанска љубав има својства
бескраја: „Све је (то) љубав / и Љубав је живот“– истакнуто
курзивом, у песми „У правом смеру“. Љубав је тај прави смер,
поручује нам лирско биће ове песникиње, са реченицама које су
спремне „Отворити срце свима“ (песма „Чиста љубав“). Љубав је и
мистично искуство и промена која води дубоком доживљају света,
присутном у свакој песми збирке, у сваком стиху ове песникиње.
У другом циклусу „У једној руци фењер, у другој
поезија“ настављају се простори светлости и љубави, с тим што
су уведене и нове теме. Таква је тема трагања, која на прстенаст
начин уоквирава овај циклус (песме „Трагање“ и „Трагање 2“),
симболизована је сликом фењера, а с њом је повезана тема поезије,

Драган Павловић, рецензент књиге, уочио је да су наслови у првом циклусу „као
кључеви у којима се налазе савети и шифре за апсолутну радост у откривању
космоса“ и да читање наслова у низу даје нову песму и поруку. Поговор: 89, 90.
стр.
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уз присутне теме детињства и времена. Већ песма „Трагање“ (којом
ћемо се позабавити касније) у завршним стиховима најављује тему
времена („...И оно онда, / и ово сад, / љуби свет“), што је увертира
за оне песме у којима се лирско биће јавља као дете. Песма „Јесење
вече силази у ноћ“ полазећи од слике неба у смирају дана уводи лик
девојчице која сања „светлост великих мехура“, од којих је један и
она, Марија. Наредне песме у тону писма јесу обраћање тој бившој
Марији; појављују се призори из детињства: санкање („Савршени
дани“), игра са братом („Као светлост свица на длану“), играчке и
украси мале Марије („Док се не раздани“). Свих ових шест песама
обасјава светлост детињства (песникињина синтагма); подсећа
помало њихова атмосфера на лирске пасаже Владана Деснице о
времену и светлости из романа Прољећа Ивана Галеба. Садрже
ове песме и тихе временске прелазе из прошлости у садашње
време, на пример: „сада певам“ (песма „Савршени дани“), „и сад
подрхтавам“ (песма „Док се не раздани“). Али ти прелази теку
благо, ненаметљиво, тако да чар рилкеовски бескрајног детињства
остаје упркос постојању садашњег лирског гласа. Задивљују
рајски простори природе3, светлости и љубави, та лепа блискост са
унутрашњим дететом: „Пусти из себе / сазнање сопства, / то дете
што жуди за сунцем“ („Блискост“). А све то води миру јер „сунчеви
зраци (...) буде спокој унутар душе“ („Док се не раздани“).
Мир услед битних спознаја настањује и остале песме
другог циклуса. Такву, велику спознају садржи изјава-стих: „Љубав
вечно сија / у кругу времена“. Она је та „светлост постојања“ (што
је и наслов песме из које је малопређашњи цитат), светлост која,
удружена са љубављу, трепери просторима при свитању: „Све
љубави етра / пливају око нас. / Чекају да ускоче у наш свет“.
(„Раскошан призор“). А песма „Саосећање“ такође пева о љубави
и води нас „до самог извора универзума“, до љубави која повезује
срце и ум те отуд, у завршном стиху, филозофско-мистички спој:
„цвет ума“.
Стихови-поруке и дијалошки тон, као обележја првог
циклуса, присутни су и у другом циклусу. „Премести своје очи
у моје / да видимо исту светлост / очарану тишином, / да видимо

3
И природа у збирци Марије Шкорнички има квалитете светлости, љубави и
стварања, отуд и присуство дрвећа, птица, тишине...
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исту љубав / смештену у капљице росе“ – вели песникиња тоном
молитве и љубави (песма „Ономе који се свему весели“). Дијалошки
тон уз нежну поруку краси и песму „Дивна игра“: „Поклањам ти
перо / за писање, / помилуј крхке радости, / мајушне и чисте / капи
из душе“. Мотив писања и поезије, најављен овом песмом, озариће
и малу целину од неколико песама које се баве писањем, односно
спрегом светлости и поезије.
Истоимени су назив другог циклуса и наслов збирке:
У једној руци фењер, у другој поезија. Овај ће се наслов, на
лајтмотивски начин и сличан музичкој теми, појављивати и у ткиву
неких песама другог циклуса. То су песме: „Трагање“, „Пуна шака
поезије“, „Пишем“, „Осећај почетног слога“ и „Трагање 2 или Тамо
где јесам“.
У песми „Трагање“ улога фењера4 и поезије јесте лични раст,
спознаја себе: „У једној руци фењер / у другој поезија / скупљају
моју личност / разливену околином“. У том процесу самоспознаје
прикупљају се „звуци“ и шири „светлосна нит“. Трагање за
извором, теме љубави и времена, најављене овде, кристалисаће
се и у потоње песме, а „светлосна нит“ из „Трагања“ постајаће
растућа светлост у већ наведеним поетичким песмама. Тако лирски
субјект у песми „Пуна шака поезија“ говори о вредности ова два
феномена: „Пуна шака поезије / и светлости / може послужити и
као лек / и као путоказ / звезданој мапи душе“. У песми „Пишем“
открива се још један циљ: „Пишем да се саберем / и стопим у
једно, / да опрезно упознам / први примерак себе“. Може се ова
песма окарактерисати и као психолошка лирика, јавља се мотив
јунговске сенке која је интегрисана у личност лирског бића и која
је – „чувар постојања“, а захвалност за све даје мир. Лајтмотивско
јављање фењера и поезије овде „мења свет“. Тако се из нутрине
иде ка споља; у тој ланчаној реакцији јавља се љубав а повратак
себи је пут ка бесконачности. Зато је након ових спознаја у првом
лицу, психолошких и лирских уједно, песму на прстенаст начин
поентирала курзивом наглашена последња строфа, идентична
првој.
Лепе поруке метафизичког сјаја красе и песму „Осећај
почетног слога“. „Кад гледаш, гледај унутрашњим видом, / осети,
Алхемичарску симболику фењера уочио је Драган Павловић (Поговор, стр. 90,
91)
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трагај, не жури, / стопи се са светлошћу, / са ветром“... Лирски
субјект говори о писању песама: речи које чекају де се напишу
неко је већ „грлио, претакао, / па онда испустио / чекајући прави
стих“ (крупна истина и о природи стварања и о повезаности
многих лирских бића!) Ова песма говори и о времену, а мотиви
фењера и поезије овде призивају „блажени загрљај“, онај с почетка
постојања.; зато и звучање два слога („ма ма“) дозива доба давног
постојања, прва откривања сопства и света.
„Трагање 2 или Тамо где јесам“ следи после песме
„Досежући свуда“, која говори о љубави и ширењу душе до „роја
упаљеног светла, / до светионика јединственог етра“, те је на неки
начин њен наставак и градација, јер уводи тему песништва. Такође
„Трагање 2“ дозива се са првим „Трагањем“ и тематски и музички:
две њихове строфе су истоветне али низане у обрнутом следу.
Значењски, ова песма представља и резиме и нове спознаје, где
фењер и поезија „мешају светло-таму / и виши простор“ и сабирају
лирско биће у „све оно што (је)сам / и што икад могу бити“. Једно
велико постојање. Отуд на крају песме, након свих спознаја, стоји
коментар у загради5 да је она као биће „кристално јасна“, као што
ће на завршетку последње песме овог циклуса „Тишина“, озарене
нежношћу тишине (јер шта друго и остаје након великих трагања
и спознаја), стајати у загради коментар: („Дарована“).
Простори свеопште љубави, било као слике у спрези
са бескрајем и светлошћу било као експлицитне животнолирске поруке, насељавају многе песме другог циклуса, а песма
„Унутрашњим светлом дарован“ – која је посвета песнику
Томиславу Мијовићу и говори о његовом стварању али и о мисији
сваког поете („и Очевом лампом вођен / осветљава поезију“) –
отвара ону братску љубав коју ће Марија Шкорнички обзнанити у
песмама трећег циклуса „Космички врт“.
Циклус „Космички врт“ садржи песме-посвете, углавном
песницима али и другим уметницима (глума, сликарство).
Свет ових песама је нека врста дијалога песникиње са туђом
уметношћу, с тим што се откривају и њена лирско-поетичка језгра.
Тако је „Космички врт“ шаролики бескрај света и уметности, пун
Улога заграда у песмама Марије Шкорнички је обично у томе да покаже
паралелни ток размишљања и доживљавања, или одређено осећање и спознају о
себи, при чему је то увек нешто светло, лепо.
5
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ауторкине пријатељске љубави према другим ствараоцима, са чијом
уметношћу осећа фине споне. И у овом бескрају, као у прва два
циклуса, она настоји да објави просторе светлости („Где се добре
мисли легу“, „Пивско око“) и љубави („Љуљашка постојања“).
Такође, спаја оно што је различито, једначи књижевну прошлост
и садашњост (песме су посвећене књижевним претходницима
као што су Душан Матић, Бранко Миљковић, али и данашњим
ствараоцима), живот и смрт (које суштински и нема у овом
простору-времену где се свако дело сели у универзум).
Песништво Марије Шкорнички показује њену ерудицију и
уметничку свестраност; чак су три песме посвећене глумцу Зорану
Радмиловићу, од којих неке теку као маштовита игра (каталог
филмова овог глумца) а неке су као мали есеји о глуми. Есејистичко
мишљење одликује и песму посвећену сликару Љуби Поповићу,
„Пулсирање Љубине мреже“, која представља прави мали есеј о
уметниковом сликарству. Понављања речи и стварање језичке,
песничке мреже, услед инспирације сликарском мрежом (која
је аналогија са пауковом мрежом, неуништивом у непрестаном
стварању), родило је ову надахнуту песму у којој ће познаваоци
сликарства Љубе Поповића осетити изврсну уметничку емпатију
Марије Шкорнички. И као што ликовно дело преноси бескрај
– постоји слика Љубе Поповића с називом „Космичка свест“
– такву свест показује ова песникиња чија се књига и завршава
констатацијом да дело „нема крај“.
Нема краја у простору и времену које прожимају светлост
и љубав, показала је Марија Шкорнички у књизи У једној руци
фењер, у другој поезија. А у том простору и времену лебди –
поезија са песникињиним речима које су „светлосне нити“, језички
брижљиво плетене, на музички начин слагане, лирски нежне и
метафизички моћне. Због свега тога препоручујемо љубитељима
добре поезије ову књигу, уметнички успелу и људскошћу обасјану.
Маја БЕЛЕГИШАНИН
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НЕБОЈШИНИ БЕРАЧИ ПОЛЕНА
(Небојша Лапчевић, Берачи полена, Повеља, НБ „Стефан
Првовенчани”, Краљево 2019)
апчевић је песник који Елиотов идеал синтезе
традиције и савремености осваја попут пчела – оне су
одувек на истим а увек друкчијим пољима маслачка и беле раде,
ђурђевка и кукурека. Другим речима, и појму традиције и појму
иновације приступа као природним, последичним феноменима,
а не као непомирљивим супротностима. Философи хегеловског
поимања дијалектике би га пригрлили као песника тријадног
поимања света: непрестане смене тезе, антитезе и синтезе, при
чему синтеза постаје нова теза у бескрајном ланцу промена. Но то
је, можда понајбоља, али ипак апстрактна мисаона конструкција,
док су око и дух песника превасходно уперени у бруј природе,
како би то рекао велики Момчило Настасијевић, у шум времена,
како би то рекао Пастернак, у жагор људски... Песниково здање
света и свести о њему непрестано крећу од почетка, од искони и
праначела. Зато није чудно ни случајно што нам Лапчевић отвара
своју књигу песмом која претходи циклусима збирке, која има
повлашћено место да буде мото, а носи једноставан наслов Ваздух.
Ваздух је, сетимо се, у многим филозофемама био једно
од темељних почела природе, једно од неколико сржних састојака
васколиког космоса. Сви га удишемо спонтано и неприметно,
као што Журден говори у прози а да то и не зна, али за песника
ништа није проза, па тежак ваздух дише... Песнику ваздух није,
као већини, празнина између нас и ствари већ, као Анаксагорин
апејрон, садржи запретане у себи све твари и сва бића овога света:
Ваздух му је поленско поље, / врело и језеро, / доручак и вечера.
/ струј у замаху соколова, / у сунчаним пегама / док га љубе усне
ваздушасте, / жилама и воштаним костима, / у коначном реду
летења / и смрти која чека / бесконачност. Ова химна ваздуху
призива нам у видно поље чувену Рилкеову песму О музици (An
die Musik), чији опис сублимира и оваплоћује њеном сестринском
везом са ваздухом: Музика је друга страна ваздуха.

L
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Песникова фасцинација ваздухом зрачи из наслова првог
циклуса Освајање ваздуха, синтагме која има и супстанцијално
и поетичко значење. Супстанцијално се испољава у његовој
покретачкој мисији и енергији, која се у првој песми, по којој је
и циклус добио име, оваплоћује персонификацијом храста, који
набрекао, шири руке / и уздиже се / попут Икарових крила, /и
покреће ветар, покреће ветар, / и покреће слике у сећању, / покреће
искре огњева запретених, / и покреће обзорја јесењих хридина,
/ покреће плес белих лептирова, / покреће време у којем сам те
волео, / и покреће сиву пешадију у дубини ноћи, / и покреће водени
цвет, / иза кућерака непрестано, / у дубини моје душе / узраста
један велики храст, / за тебе сам га обгрлио... У поетичком смислу
ваздух овде оличава начело једноставности стила, писање као
дисање, хармонично јединство описа и описаног, а не превасходну
посвећеност иновативном стилу, који често доводи до супрематије
форме и до херметизације, односно отежаног разумевања.
Иако је цитирана песма превасходно надахнута исконском
природом, у њој су врло присутни и људски мотиви и темати,
који се дискретно преплићу са феноменима непатворене природе
– храст се уздиже попут Икарових крила, а ветар покреће искре
запретених огњева; кућерци се назиру у природи, а ветар покреће
време у којем је песник волео и наново призива љубав. Другим
речима, нема више оне природе, природе без човека – природа и
човек су увек били и остаће једно, разумео то човек или не. Песник
разуме и зато са радошћу увиђа: у дубини моје душе / узраста један
велики храст...
Може исхитреном читаоцу изгледати чудно што је песник
само првим двема песмама тематизовао чисту природу и потом се
посветио садашњим темама и дилемама. Но песник зна да човек
од свог постања није чиста природа и да је све мање природа,
natura, а да је све више биће технике и културе, цивилизације;
биће sui generis. У односу према природи – песник то сматра не
само човековим дугом према њој већ и својим јединим модусом
опстанка – човек треба да живи у складу са природом, а не да
њоме господари: још се широм света чује нехумана и на дуже стазе
самоубиствена девиза да човек треба да експлоатише природу за
своје добро, што је сечење гране на којој седи или рушење темеља
на својој кући, да се послужимо идиомима народне мудрости.
Песник се одмах након уводних песама посвећује
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међуљудским односима – ти односи су током историје постајали
све важнији, а у нашем добу су не само примарни већ судбоносни
– природа је на почетку људског рода била све (мајка природа):
завичајни и светски миље, од завичаја до космоса; постепено
су везе човек – природа све више посредоване односом човек –
човек, то јест односима појединаца и скупина људи унутар своје
шире заједнице и односима између заједница. О тој темељној
трансформацији речито говоре и сами наслови песама: Парабола
о забрани окупљања, Сигмунд је имао право, Све оно што нам
остаје, Poetica monocultura, Деконструкција вајаревог сна, Биста
незнаном песнику... Песме првог циклуса тематизују различите
нивое ових односа: неке су посвећене односима унутар своје
друштвене/државне заједнице; неке општељудским односима и
искуствима, а неке су аутопоетичке – осветљавају свест и самосвест
самог субјекта казивања.
Хиљаде нити између човека и природе потепено су се
преобразиле у међуљудске нити – метафорично речено: од хиљаде
нити остала је само једна: ваздух, двоструки, материјлни и духовни
conditio sine qua non – свеколике појавности и менталног, опажајнопојмовног разабира њених облика, својстава и временскопросторног распореда. Све друго, сав остатак света (the restle of
the world) песник нам предочава стиховима: Све оно што нам остаје
/ цивилизацијска је нит. Синтагма цивилизацијска нит има опште
значење, сажима опште искуство, означава заједнички именитељ
свих појединачних искустава, али пошто је опште искуство
превелико и непрегледно да би се могло перципирати и појмити као
све-лик, као исто биће за све, оно постоји у онолико видова колико
има људи. Црњански је рекао: На свету има онолико Микеланђела
колико има људи – свако га себи предочава на свој начин. Зато је
уместо метафоре нит за заједничко искуство адекватнија метафора
уже, плетеница од безброј нити, док би сваки човек био једна од
нити тог огромног ужета. Песник је дубоко свестан те двострукости
односа према укупном корпусу, универзуму општег искуства, као
палимпсесту или заједничком фону сваког појединачног искуства:
оно је само потенцијална аперцептивна маса, а у стварности свако
има свој разабир света, сходно свом личном искуству и опажајнопојмовном потенцијалу, релативизованом стицајем повољних или
неповољних околности. У наставку песме читамо: Једни рекоше:
Аријадна није имала / паметнијег посла, / други рекоше: Египћани
205

/ су предуго рачунали на снове; / Сфинга је без очију, / трећи опет,
од винских стихова / Албија Тибула још се отрезнили нисмо. Да ли
је та општа различитост у виђењу једног истог света врлина или
мана људског рода – показатељ да су људи сламке међу вихорове
или је, напротив, то управо аутохтоно биће човек.
Парабола о забрани окупљања подразумева унутардржавни
простор, али се исказује и као општа опасност: Ако новине објаве /
Забрану окупљања, / на брзину ћу записати / све мисли, // папириће
и ројеве стихова / понети на језику. Песник није оптимиста ни у
погледу на ближу ни у даљу прошлост, али не верује ни у смак
света – и биолошки и духовни vital elan оставиће семе будућности:
довољно је зрно / да никне...
Циклус Орнаменти спрам светлости тематизује јединство
природе и историје људског рода – ма колико цивилизација расла
и гранала се у све више праваца; другим речима: ма колико
цивилизација постајала сама себи алфа и омега, извориште и утока,
не може (нити би ваљало) да се потпуно одвоји од исконских видова
бића – материје, времена, светлости... У песми која носи наслов
циклуса читамо: ... светови спрам светла / на све стране / замахују
поленским крилима / и подижу космички ветар... За разлику од
песимистичке визије живота свог великог претходника Слободана
Ракитића да свет нам није дом, наш песник верује у волшебну моћ
осећања: а да не би било сумње / о тачној хронологији догађаја: /
материја од које је љубав саздана / по мери је осетљивих душа...
Песник верује у меку моћ – срце и душа су јачи од мача силника.
Песма Сонет опсена предочава нам невидљиву али дубоку
истину да биће не говори именицама него глаголима – истина бића
није статика него динамика: Клас је опсена, а класање лепота. На
дискретан начин песник варира чувену мисао Достојевског да ће
лепота – призив и стварање лепоте у себи и око себе – спасити
свет.
Наслов циклуса Ако се кућа добро сруши није провокативни
оксиморон ни парадокс већ последња кота одбране – чврста вера у
вечност постојања, јер кућа, по песнику, није палата већ душевноматеријално гнездо саздано од саме искони, од елементарне и вечне
материје: Моја је кућа / саграђена од стабала, блата и сламе / на
једном једином камену. Но кућа је неуништива и зато што је у њу
уткана лична и национална историја, неуништиви амалгам који је
постао монолит ја и ми: Камен је мој деда донео / с Кајмакчалана
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/ и светог Архангела на леђима...
Циклус песама Хероново покретно позориште тематизује
вечно прожимање два основна чиниоца људског бића – његову
исконску везу са мајком природом, његову плот, и његову
духовну структуру, његову надгрању природе, цивилизацију као
нови људски дом. Прва песма, истог наслова као циклус, има
и специфичан мотив – релативизује разлику између Старог и
Новог доба. Та доба се обично разликују и техничким терминима
Предмашинско и Машинско доба. Подсетимо се Херона – он је
измислио и увео у позоришну праксу толико изума да ни већина
данашњих позоришта не може да их практикује. А то је, сетимо
се, било доба без електрике и мотора. Но механика је у рукама
генија тада правила чуда, од којих су многа још непојамна, као
што су египатске пирамиде или Стоунхенџ, да поменемо само њих
од многих. Најзад, кад већ помињемо релативизацију техничког
ума и његових чуда – поменимо и један древни пример који још
обитава у свакодневици: често и данас на селу чујемо као синоним
за шибицу – реч машина: Имаш ли машину? – упитају нас каткад
пушачи. И доиста, није ли шибица права машина ако за трен ока,
такорећи ни из чега, направи ватру која може да букне у пожар?!
Након уводне песме у циклус следи песма посвећена
вечном наративу побуњеног појединца наспрам власти или
јавног мнења: Кључ за електронску наруквицу Џулијана Асанжа.
Следи лирска интимистичка минијатура Руке, сенке, а након ње
опет песма која тематизује давни али ever-green изум Зупчаници,
точкови, револуционарно откриће, алфу и омегу васколике науке
и технологије. До краја цилуса се наизменично смењују у фокусу
песничке пажње, фигуративно речено, субјект и објект, описивач и
описано.
Циклус Акварелист, боје већ насловом упућује на основну
тему, маштовито и духовито зазивајући чудесни свет боја који је
фасцинирао и Рембоа. Циклус Фрагменти керамичке таблице
симбола проширује дијапазон односа стварности и уметности,
али то нису ентитети per se нити такви уопште постоје, ништа не
постоји само за себе већ увек у садејству са другим и друкчијим.
У циклусу Полен-поље сублимира и везе по сродности, како би
рекао Гете, и односе супротности, рата сваког са сваким и свега са
свачим, како би рекли Хобс и његов давни духовни рођак Хераклит.
Човек је у дијалектичкој вези са свим бићима и збитијима у
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свету, од ближњег свога до невидљивих космичких маглина. Но
та ширина нема једнаку густину, судбина нам више зависи од
непосредне околине и завичајне средине него од читавог осталог
космоса. Човек није човеку (само) вук, – Хобс је престрог спрам
људске природе, али је ближи истини од беспризивних оптимиста.
То назиремо у стиховима и између редова у надахнутим песмама
Небо, пепео (посвећену Данилу Кишу), Доле у пустопољини
(посвећеној Шантићу), Ка Вергилијевој реци и завршној песми
и циклуса и читаве збирке – Надражаји, посвећени изазовима
песничким и општељудским. Овај наш свет је полен-поље за
човека-пчелу, сликовитом паралелом нам предочава песник свој
поглед на свет.
Небојша Лапчевић је песник у зениту стваралаштва, у добу
прожимања већ замашног и животног и литерарног искуства, а још
довољно млад за нове узлете у песничке висине.
Витомир ТЕОФИЛОВИЋ
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ИРОНИЧАН ОДЗВОН СТВАРНОСТИ
(Ненад Ћорилић: Мене сте нашли, Библиотека Вуковог завичаја,
Лозница 2019)
енад Ћорилић пре свега је познат као наш врсни
афористичар. Многи су се понадали да ће после
његовог прозног првенца ствари бити мало другачије, али се то
(за сада) није догодило. Објављене књиге: Господин Нојвил (приче,
2007), Преузимање неодговорности (афоризми, 2008), Распродаја
магле (афоризми, 2011), Маратон на кратке стазе (коауторска,
афоризми, 2012) и Утаја пореза (афоризми, 2015).
Дипломирао је на Филозофском факултету у Нишу,
одсек Англистика. Афоризме објављује у периодици и дневним
новинама (Вечерње новости, Политика, Књижевне новине,
Етна, Жикишон, Носорог, Српска вила, Сремске новине, Лозничке
новости...
Онај ко дуже прати ову кратку сатиричну форму уочио
је како се после доброг а ваљано прочитаног афоризма исти
враћа ка публици попут еха или одзвона. Да би се то догодило,
афоризам мора да буде крајње сажет, искрен, благо ироничан и
хуморан. Кад се испуне ти услови, афоризми сами себи обезбеђују
своје место у данашњем мноштву нових аутора. За разлику од
оних афористичара који мисле да је афоризам псовка, пословица,
надоградња кафанских смицалица, или оних који пишу афоризме
водећи рачуна да, недајбоже, окрзну власт, Ненад Ћорилић пише
афоризме ослобођен свих предрасуда и стега. Одабраном догађају
посвећује пуну мисао и поруку уједно водећи рачуна да стварност
буде веродостојна независно од чињенице да је одсликава
сатиричар.
Трећи светски рат само што није почео, а већ увелико
траје.
Оставите се политике и гледајте своја посла. Угледајте
се на народне посланике.
После првог читања збирке афоризмама Мене сте нашли,
бива нам јасно да је аутор сам себи најбољи критичар. Зашто?

N
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Зато што је увек опредељен за оправдан избор. Потом, са дубоким
промишљањем и префињеношћу то искрено бележи.
Код сваке кратке форме мисао треба сажети до краја,
заокружити је, то јест, oбезбедити јој дореченост. Као што прича,
песма, приповетка или роман имају свој крај, тако хаику песма,
кратка прича и афоризам, ако су занатски одрађени, имају своју
непобитну целину.
Остајте овде. Да имам коме да пошаљем разгледницу.
Многи тврде да је слабост кратких форми зато што не могу
имати своје јунаке, било да су у питању позитивне или негативне
личности. То није тачно. Јунаци афиристичара су појединци,
народи, то јест, прави представници једног временског периода.
Нераскидива веза између мноштва и појединца најавећи је квалитет
сваког афоризма. Тој непобитности афористичар прилази без
личне осуде и пресуде, понајмање ликовања, он је ту да обелодани
суштину моралних и егзистенцијалних, затечених, вредности. Са
мало речи треба рећи све оно што друштво или јединку држи у
(не)спокоју. Афоризам је порука која се односи на данашњег али и
будућег читаоца. Ако афористичар, данас, није јасно записао своју
мисао у неком другом времену читаоци неће бити у прилици да
упореде време прошло и садашње, то јест, проблеме и свеобухватна
друштвена кретања у прошлости.
Убица је платио за своја недела. Сад је на слободи.
Нико не зна где све ово води. Али, изгледа да смо стигли.
Афористичар све и да хоће, ако жели тиме да се бави, не
може да игнорише постојеће стање. Напротив. Поред тога, његова
порука мора да буде изнијансирана, питка, добронамерна, и онда
кад боде попут жаоке стршљена. Он не суди, не даје квалификације,
не сугреише, понајмање објашњава и појашњава – он бележи.
Како: прецизно, иронично, духовито, непобитно и, поновимо
још једном, добронамерно. Указивање на грешке није зла намера,
напротив. Ненад Ћоролић се издваја својим афоризмима зато што
остаје доследан опредељењу да до краја испоштује форму којој се
посветио.
Зашто мигранти беже преко Србије? Да не би изгубили
вољу за бежањем.
Рецензент ове књиге,
афористичар Раде Ђерговић,
записује: Мени лично је част што као рецензент потписујем ове
редове и топло препоручујем Ненадове афоризме. Књига износи
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пред читаоца све одлике бриткости Ненадове сатире, препознаје
негативне појаве и опомиње, али, уз то, нуди и хуморне тонове
који раведравају душу будећи наду да ће човек и друштво убудуће
тежити бољем поретку ствари.
Аутор збирке афоризама, Мене сте нашли, не прихвата
устаљено мишљење да афористичар пише афоризме зарад својих
истомишљеника. То потврђују његови одабрани афоризми.
Сваки је афоризам доследан и лако проналази комуникацију
са (не)истомишљеницима. Оштроумност, у оквиру одговорне
пристојности, може изазвати полемику, али, ону праву, пожељну.
Горући проблеми и спотицања нису лаке ставке са којима се може
шегачити. То је за оне друге ауторе, којима је писана реч без
тежине и одговорности. Свако ко казује истину на прави начин има
на уму да је то мач са две оштрице, да нема наивних и невиних
истина. Отуда је правим афористичарима то највећи терет. Они су
ту да фактичко стање сублимирају, понуде читаоцу или слушаоцу.
Наравно, заинтересовани ће лако схватити и прихватити да је
истина по неписаном правилу горка, али кориснија од сваке
сладуњаве лажи.
Бака му је прорекла да ће кад порасте бити политичар.
Гледала му у ношу.
Коме не могу да скрешу крила има да лети.
Као што видимо на примерима реч у афоризму не сме
да изгуби своје право значење, а опет, блага метафоричност и
ироничост су за афоризам као мелем на рану. Својом сажетошћу
порука треба да нас фасцинира, да потраје, никако да ишчили
после последње изговорене или прочитане речи. Мотив писања
у овом случају је наше свакодневље, по обичају, богато апсурдом
и парадоксом, а по неписаном правилу - неизвесно. Афористичар
нам посредно указује на чињинецу да нас прошлост није много
научила, а да ће нам будућност, ако овако наставимо, понудити
нешто што смо већ више пута искусили.
Отишао бих из Србије. Али нигде не бих могао да кукам
као овде.
Напоменимо да одличне афоризме прате и веома добре
карикатуре познатог карикаруристе Саве Бабића, што збирку
афоризама Мене сте нашли чини изузетном.
Душан М. АДСКИ
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НА ВРЕМЕНСКИМ РАЗМЕЂАМА
(Драган Р. Ковач, Погажени тестамент, „Филип Вишњић“ ,
Београд 2017)
змеђу првих сцена романа „Погажени тестамент“
Драгана Ковача - биједе, глади, умирања од глади,
и завршних сцена о главној личности романа Луки Ћеловићу,
његовом огромном богатству, аутор је у 40-так глава, по принципу
шатираног ткања, смјестио масу личности и догађаја на разним
дестинацијама: Требиње, Дубровник, Цетиње, Сарајево, Београд...
У ствари, роман почиње натукницама о рађању идеје о устанку. У
кратким цртама аутор нас упознаје са личностима које ће провести
кроз дјело (Лука Вукаловић, Мићо Љубибратић. Манојло Ћеловић
и његов новорођени син Лука, Jевстатије Дучић, Рус Александар
Фјодорович Гиљфердип...).
Прве главе нас уводе у један мучан живот. Изузетно су
снажне сцене глађу исцрпљених и обољелих људи (а овакву слику
је могао дати само један љекар!) који су били на умору: „Лежали су
утрнулих чула и ријетко трептали избуљеним очима са пожутјелим
беоњачама. Мухе, привучене задахом унутрашњег распадања
тијела (подвукао М. Г.), нису се дале отјерати са сухих усана,
смањена лобања, огољела ребра, суве руке и ноге и велики стомаци
пуни изливене течности. Сретници који су рано упали у дубоку
кому, више нису патили“.1 Овакве сцене налазимо само у неким
пјесмама Риста Ратковића, чије дијете умире од глади, а „једанпут
га питало тужно, тата, шта је то чоколада?“. Или код Душана
Ђуровића у његовим романима. Но, као да је Ковач отишао корак
даље. Погледајмо ову сцену:
- Мајко, ја ћу умријети.
- Нећеш, кћери, само си болесна... оздравићеш...
- Мајко, страх ме.

I

1
Драган Ковач, Погажени тестамент, „Филип Вишњић”, Београд 2017, стр.
13-14.
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- Не бој се, кћери, смрт не боли.
Каква животна иронија! Каква тужна утјеха несрећне
мајке!
А у тим годинама биједе, страдања и гладовања, аутор нам
подастире прекрасан контраст у људским поступцима. Диздареви
људи гоне гладна уста од његове куле-„Сиктер... џаба чекате,
нећете унић унутра, диздар је наредио... Скапајте од глади“, на
једној, и великодушност Манојла Ћеловића, оца будуће духовне
и материјалне величине- Луке Ћеловића, који дијели сиротињи
„капом и шаком“: „...ево... ево и теби... нема више... сачекајте ме,
људи, овдје... доћи ћу поново“2, на другој страни.
Нешто због посних година, нешто због осионости турске
власти, у требињским селима је 1857. и 58. долазило до честих
побуна, које су Турци са промјенљивим успјесима гасили.
Херцеговачке устанике издашно је помагао црногорски књаз
Данило, па су Турци с огромном војском кренули на Црну Гору.
Успјели су да освоје Бањане, али је зато дошло до крвавог обрачуна
на Граховцу. Велике силе (Француска, Русија, Енглеска и Аустрија)
послале су своје конзуле у Требиње да прате ситуацију на ратишту
и да о њој обавјештавају своје владе. Послије борбе на Граховцу
могли су послати само стравичне извјештаје о страдању турске
војске. Били су свједоци изгинулих и измасакрираних Турака који
су успјели да се спасу.
Аутор истовремено даје податке о односима Црне Горе
према херцеговачким устаницима. Ту се превасходно мисли на
сукобе који су стално тињали између Луке Вукаловића и главара
с Цетиња. Чак су Луки одузели све чинове послије једног сукоба у
Биљарди између Николиног оца Мирка и Луке, и именовали ново
руководство устаника.
„Погажени тестамент“ је, у ствари, историјски роман са
аргументованом документацијом, са осликаним односима између
устаника, великих сила, Црне Горе и Турске. Истина, ни устаници
нијесу оскудијевали у сплеткарошима, који су радили Луки иза
леђа. А све то је рађено под диригентском палицом Цетиња.
Неке епизоде, које се не уклапају у историјско-устаничка
догађања, какав је случај с младићом Комненом, који је убио

2

Исто, стр. 13.
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царског службеника, бранећи част сестре, његово вјешање и
притајена љубав Фатме према Комнену, а по његовом вјешању
и њена болест и брза смрт, у функцији су разбијања евентуалне
монотоније, и представљају освјежење и емотивно узрастање
романа, и поред веома мучног дешавања. Но, да је ријеч о било
чему, аутор је проткивао своје казивање честим описима. Показивао
је, притом, и познавање неких радњи, какав је случај с описом
радова око кречане. Иста је ситуација и са описом интеријера куће
Манојла Ћеловића, зв. Конзула. Посебно ваља истаћи ауторове
описе одјеће, било да се ради о устаницима, турским поглавицама
или Црногорцима.
Вукаловић је склапао споразуме са Турцима, али се они
њих нијесу придржавали. Примјер је упад у школу за српску дјецу
и малтретирање њихових учитеља-калуђера. Због тих споразма
западао је у немилост код власти на Цетињу, али и код неких
устаника (пр. Спахић). Зато се рјешава да напусти Требиње.
Преко Трста и Беча одлази у Одесу, али ни тамо није добродошао.
Враћа се у Београд, али га ни књаз Михајло не може задржати,
јер је притиснут од Аустрије и великих сила. Зато поново креће у
Русију.
Поред устаничких догађања и праћења њихових вођа,
значајно мјесто у роману заузима Лука Ћеловић и његов одлазак
из родитељског дома из Требиња и његово осамостаљивање.
Трговачким караваном одлази у Брчко и послије краћег задржавања
у њему и лошег искуства са неким муслиманским кабадахијама,
одлази у Београд. Лука спада у младиће који прихватају
добронамјерне савјете људи. Добро је запамтио савјет мостарског
умјетника Миливоја Бекића: „Драги мој Лука, када сјутра заимаш
и будеш посједовао више него ти треба, баци поглед и на школе,
на младе људе окренуте науци и умјетности, помози Србима који
имају дара да га искажу, учинићеш добро дјело и за њих и за себе,
али што је најважније, и за свој народ.“3
Аутор је веома животно описао
младог Луку по
његовом доласку у Београд. Ради се о виталном, сналажљивом и
предузимљивом младићу, који показује изузетан смисао за трговину.
Ради у трговачким радњама код других газда, али размишља

3

Исто, стр. 166.
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о куповини плацева на терену који је тренутно неприступачан,
али Лука га види у будућности. Ту у Београду сазнаје за тужну
судбину Луке Вукаловића који је умро у изгнанству, у Русији 1873.
године. Према њему је књаз показао изузетну некоректност, исто
као што је показује и према Мићу Љубибратићу, јер је сматрао да
је шпијун Србије и да ради за њене интересе. Зато је ангажовао
Пека Павловића и Ђура Радана који су га сурово бичевали. Своју
подлу и прљаву игру није показивао само према Љубибратићу;
тако се понио и према Невесињцима у вријеме Невесињске пушке,
са јасним аспирацијама да присвоји ове крајеве све до Неретве.
Лука Ћеловић је као добровољац дошао из Београда да
помогне устаницима. Рањен је и лијечен у дубровачкј болници.
Но, разочаран у неке устаничке вође и Црногорце, посебно због
некоректног понашања према Мићу Љубибратићу, враћа се у
Београд. (Мићо Љубибратић је са неким сарадницима ухапшен, а
потом је прогнан у Линц). Но, када је Србија ушла у рат с Турском,
Лука се поново јавља у добровољце. Учесник је у рату у Ибарској
бригади под командом Нићифора Дучића.
Аутор је зналачки изналазио сцене којима је украшавао свој
роман, чија је тематика углавном мучна. Довољно је навести само
организовање хуманитарног концерта у корист руских повратникаинвалида са српског ратишта, на коме учествују великани свјетске
музике - Чајковски и Рубинштајн, када је први пут изведен Српскоруски марш.
Лука је показао изузетне способности у трговачкој
дјелатности. Чак и мангупску духовитост (када једној госпођи даје
ципеле на вересију, али да би се осигурао да ће платити, пакује
јој обје лијеве ципеле). Послује с војском и постаје лиферант за
брашно и одијела. Један је од најугледнијх београдских трговаца.
Иницијатор је и оснивач Београдске задруге.
У 37. поглављу романа аутор нас таксативно упознаје са
судбином неких чланова Ћеловићеве породице, њиховим раним
умирањем. Упознаје нас и са трагичном судбином холандске
херојине са српских ратишта, с њеним, банкротирањем и тужним
крајем у психијатријској болници.
Интересантно је напоменути да се Ћеловић активно
укључио у четнички покрет у Јужној Србији и да га је издашно
финансирао.
Већ је речено да аутор често мијења дестинације: Београд,
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Јужна Србија, Требиње... Оставио је свједочанство о страдању
требињских Срба послије Сарајевског атентата, Требиње је
„окићено“ вјешалима. Но, сазнајемо и о поратним догађајима
и изградњи ТЕ Требишњица, стварању акумалационог језера и
плављењу многих села у околини Билеће и Требиња. За отварање
бране требало је да дође „највећи син народа и народности“
бивше Југославије. А тај је имао веома непријатне успомене
на Требиње и Требињце. Прво, јављају му се сјећања на Бранка
Рудића и његов неуспјели покушај атентата, јер је „бесмртник“
имао панцир кошуљу. Сјећа се и Требињца Ћеловића који га је из
београдског хотела избацио као прљаву крпу. Но, „поштено“ се та
„добра душа“ одужила Требињцима када им је послала Драпшина
да среди ситуацију. А свима нама су позната „доброчинства“
Драпшина, Влада, Саве и иних „родољуба“ који су се шепурили
по овој нашој Херцеговини. Није дозвољавао никакво сјећање на
немиле догађаје у Херцеговини. „Доста... до врага и те јаме! Рекао
сам да се зациментирају, а језик на ту тему – закантачи!“
Пред крај живота Лука Ћеловић се нашао на слатким
мукама. Није знао коме ће оставити толико богатство. Размишљао
је о мосту преко Дунава, о велелепном здању у Београду..., али се
на крају одлучио за најплеменитије: сав свој капитал оствавио је
Београдском универзитету. Јасно, поред улагања у Задругу, Банку
коју је финансирао...
Било је доста замјерки, оправданих или неоправданих што
је запоставио Требиње, што је њему мало, минимално оставио.
Драган Ковач је показао да се на терену романа сналази
веома добро, да изналази праве теме, да је изузетан познавалац
људске психе, да веома вјешто води радњу романа. Не дозвољава
да га поједине дигресије удаље од главне теме. А, мора се признати
да је то веома и тешко и незахвално. Оваква разуђеност романа,
оволике епизоде било је веома тешко контролисати. Држати
их на окупу. Успијевао је у томе, јер је врстан стилиста. Кад
говори, примјера ради, о побјешњелој руљи муслимана, Хрвата
и Цигана испред затвора из којега изводе осуђенике на вјешање,
аутор то саопштава једном прекрасном метафором - „прокључала
жива маса“. Или поједине недоречености које су читаоцу јасне.
Разумијемо ми добро каквим мјерама је био подвргнут Благоје у
мостарској Ћеловини „док није схватио да је у заблуди“. Истина,
наићи ћемо и на ситуације гдје су могућа двојна размишљања: „Кад
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се човјек ожени, од роба направи себи господара, а од готовине –
вересију“.
И тако редом. Битно је да аутор у свим таквим ситуацијама
успијева да сачува јединство интересовања код читалаца.
Момчило ГОЛИЈАНИН

217

Ева РАДОМСКА

СРПСКЕ ПЕСНИКИЊЕ
авремена поезија чије су ауторке српске песникиње
је веома занимљива и ко зна шта ће им све донети
будуcћност...
Прва српска песникиња била је монахиња Јефимија / 13501405 /, тј. Јелена Мрњавчевић. Касније ми је било тешко наћи
поезију жена, али вероватно је то резултат позиције жена у старим
временима. Срећом, времена су се променила, жене су изашле у
први план, а поље поезије постаје све више и вредније у њиховом
раду.
С друге стране, Србија је све време обиловала песницима.
На пољу књижевности такође се појавио велики књижевник
Иво Андрић / 1892-1975 /, који је 1961. добио Нобелову награду.
Други најпопуларнији и најпознатији у целом свету је редитељ,
сценариста, музичар и глумац Емир Кустурица (1954) - два пута
награђиван Златном палмом на 38. и 45. филмском фестивалу у
Кану.
Пред собом имам две збирке - прву „Жене српске“ Јелине
Ђурковић и другу „Септембарски град“ Слађане Миленковић,
а, такође, песме којима се увек враћам са осећајем Олге ЛалићКроwицке, истовремено преводиоца са српског на пољски
наведених збирки.
Обратимо пажњу на песникиње и кушајмо њихову поезију.
Јелина Ђурковић (1953), ради на Педагошком факултету као
професор књижевности у Бијељини, где и живи. Бави се научним
радом и књижевном критиком, рецензира и промовише научна
и уметничка дела, објавила је две збирке поезије, једну кратких
прича и књиге о народној књижевности. Штавише, она је главни
уредник часописа „Српска вила“. У годинама 2002 - 2006. била је
заступница у Парламентарној скупштини БиХ.
Аркадијуш Фрања у поговору књиге резимира ауторску поезију
на следећи начин: „Ауторка са Балкана често говори поткожно,
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неочигледно, интуитивно, али са уверењем и великом снагом
изражавања, уметничким утицајем. Збирка се састоји из три дела:
I - Жене српске, II - Астралне сенке, III - Хелена.
Ево репрезентативних стихова сваког дела:
Пролог
Кад лијепе жене српске,
кад кћери рађају,
то се вилина влас начетверо цијепа,
на четири стамена ступа
будуће куће,
са кровом
од невјестинског вела.
Малене невјесте
са култног обреда понесу
вилину свилу у коси
и мудрост усправљања –
завјетни дар
што вријеме сложи ко ниску
сред чела.
И не смију застати
ни стати у своме кротком ходу
док им на невјестински вео
не слети бијела пчела.
БОГОРОДИЦИ ЛОВНИЧКОЈ, МОЛИТВА
1.
Још једно прољеће
насрће на моје чело, Пречиста.
Хоћу ли чисто издржати
раскошни налет лептира и ђурђевака?
Мирис дуњиног цвијета
долази на крају.
Ту бих да одахнем
а слутим
да нема тог мириса
који чаму тренутка може да одагна.
Само да ми се с мирисима
ум не распе.
Спаси, Пречиста.
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Јелена Анжујска
Идем за твојим зовом и снагом
И гором и водом, беспућем, а с надом
Оданост моја да ће да надјача
Несигурност јаве и суровост мача.
Долином јоргована, плавом измаглицом
Будуће вијекове засијавам клицом
А росом и сузом мирим размирице:
Бјелину љиљана и жезло краљице.
Теби уз кољено, као на узглављу,
Из благих зјеница храним се љубављу,
Испод мрка брка срчем медовину
А срце узвраћа: нађох домовину.

Проф. др Слађана Миленковић (1973) дипломирала је
филолошке науке, југословенску књижевност и српскохрватски
језик у Новом Саду. Ради као професор на Вишој струковној школи
за просветне раднике и рачунарске науке у Сремској Митровици,
а тамо такође уређује научни, културни и уметнички часопис
„Сунчани сат“. Објавила је 5 свезака поезије преведених на 9
језика и чланица је Савеза српских новинара и Удружења писаца
Војводине. Песме Слађане Миленковић, која је две деценије млађа
од њене претходнице, имају другачији карактер, више су утиснуте
у сећања на њену младост, која као да се још увек нису "иселила",
и даље нам дају до знања да се та осећања, утисци и нова искуства
преклапају.
МАТУРСКА
Косе подигнуте у пунђу
са једном несташном локницом са стране.
Зашто ме гледао чудно,
изненађено и чежњиво?
Да ли је мене видео
или само одраз неке
девојке са матурске слике?
Очи крупне
на уљу,
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на жеравици.
Било је то једне матурске вечери далеке
далеке као што су далеке звезде.
Имала сам само твој поглед
и твоје очи што по мом телу језде.
РЕЧ
Реч коју не могу да прочитам
на цедуљи коју ми је послала
судбина.
Шта ће ми се догодити?
Само не питај куда идемо.
На то питање не знам одговор.
СЕПТЕМБАР СИТИ
Бежим од куће
да погледам
јутро
с тобом.
Беле наде тону у ноћима.
Неприхватање је друштвени чин.
Кофери на улици.
Избегли смо опасност
смрти или живота.
Потрошили дане среће
као новац на пијаци.
Довиђења до сећања!
У Септембар-ситију
огољен крвоток
неконвенционалности.
Бог нешто боље за нас одреди.

Обе збирке са српског на пољски превела је Олга ЛалићКровицка, најмлађа од представљених песникиња, јер је рођена
1980. године. Она је српско-пољског порекла, дипломирала на
Факултету за славенску филологију Јагиелонског универзитета
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у Кракову. Не само да је преводилац, већ је објавила и неколико
збирки поезије, освојила је бројне награде, објављивала у
пољским и балканским часописима и антологијама, такође и
фотографије, дизајнирала корице, цртеже и сликала. Живи у Дукли
у поткарпатском војводству. Њена песма “Балкански крај вијека”
под називом „Сећање на ваздушне нападе на Србију 1999. године“
добила је прву награду. Песме младе девојке - већ песникиње са
великом сензибилношћу. Ево две од њих:
Лутка
Лежала је у блату
испред порушене куће
очима је тражила власницу
коју су заједно са родитељима
у ноћ одвезли.
Давне године
Давне године свирају на гитари
пјесму о новим људима,
који тврде да су стари,
песма ипак то не потврђује
боји се очаја.

Из најновије збирке, „Искра и фаза“, објављене 2018. године,
посвећене фасцинацији Николом Теслом - генијалним српским
проналазачем, читамо прелепу поруку:
Када носиш љубав у срцу,
никада не губиш.
Шта може бити веће на земљи
од људског срца?

Више на страници http://poezija.com.pl/index.php/aktualnoci/882-sa-teslom-u-srcu-moj-i-tvoj-zemljak
https://www.kobieta50plus.pl/pl/weranda-literacka/tesla-poezja-z-pradem
Ева Радомска
Извор: https://www.kobieta50plus.pl/pl/weranda-literacka/poetki-serbskie
(Превела са пољског језика Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА)
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BESJEDE

Анђелко АНУШИЋ

ГУСЛАР НА ХАРФИ, РАЗВИГОРАЦ КОСОВСКОГ
ЗАВЈЕТА
аше преосвештенство епископе зворничко-тузлански,
господине Фотије, часни оци наше Свете цркве,
представници власти, часници Градског одбора СПКД „Просвјета“,
даме и господо, браћо и сестре
Наше народно усмено поетско благо, прво је, уз нашу Свету
цркву, нема сумње, успоставило и оваплотило јединство српског
културног и духовног простора нашега народа на балканској
пушкометној висоравни кроз буровита времена, чија се иновјерна,
империјална бурина, нажалост, не смирује ни данас. Тиме је
ушчувало клицу нашега народнога бића, клицу нашега генетског
кода; ушчувало је моралне и етичке висове тога бића; ушчувало
је со нашега националног јединства; заклонило од заборава и
узлатило часност и витештво себара и племића српских и на бојном
и небојном пољу; уждило националну и историјску самосвијест;
умјетнички високо узвисило и очувало хероику и трагику, патос и
етос несамјерљиве жртве нашега народа; засијало зрно међусобне
солидарности наших људи са историјском судбином и животом
цјелине нашега етноса расутог по мрким, озвијереним кланцима и
брдинама Балканског полуострва.
Да нема, да није било тога блага да ли би се и како би се
данас знало за памтивјечну, борбу нашу непрестану за крст часни и
слободу златну по нашим љутим Крајинама – од српске Далмације,
преко Лике, Жумберачког горја (Беле крајине) до Баније и Кордуна,
од Кордуна до Суве међе, преко Тромеђе, Босанске крајине,
Посавине, Семберије, Мајевице и Романије до Херцеговине, и од
Херцеговине до Мачве, преко српске Војводовине до Славоније и
Барање, Шумадије, Неготинске крајине, Рашке, Косова и Метохије,
Маћедоније, Црне Горе, и одавде до господске Боке которске и
Дубровника, и јакоже стоног Стона, и тако уокруг, даље и дубље,
у још неистражено и непознато, и оно неспоменуто...?
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Та ризница да нам не остаде, да на божанске гусле не
прогледа и гласка од себе не даде – како би се разазнао и чуо
превјечни дамар те страшне, величанствене епопеје, лирски циктај
надеждне, сербскословенске душе нашега човјека у иновјерачком
процјепу, кроз вихорна стољећа? Како би се знало чије су те
Крајине и Окрајине, земље и посједи, господства и престоли
били, и засвагда јесу. Најзад, да ли бисмо данас знали за косовско
опредјељење, косовски завјет, криво учени и недоучени кажу мит.
Тај наш категорички императив, неколико вијекова старији од
оног који је изрекао познати философ? А да није било тог нашег
моралног императива – питање је да ли би данас било ових Одзива
Филипу Вишњићу, питање је како би се звало, и на коме језику
и писму, ово прелијепо здање у коме се налазимо, и како би се
звао овај град. А да не постављамо и оно крајње питање – да ли
би нас данас уопште и било ових и оваквих какви јесмо, уз сва
наша вољнаја и невољнаја прегрешенија, и који, уз Божjе уфање,
словесно, православно јесмо?
И одувијек, откако јесмо и гдје год живјесмо, вазда народ,
цјелина бјесмо.
Могу се данас паштити, драга браћо и сестре, као што се и
злостно напрежу, којекоји глобалистички, империјални мисионари
и домаће гољаве госе, колонијалне додворице, рајетинске
шићарџије, могу се, велим, пашштити да све изврну наглавачке.
Да преименују и кривотворе, поткраду, отму, облажу, упрљају
и окуже. Да злотвора поставе гдје му мјесто није а жртву украј
краја ставе и пред судије изведу. Могу, велим, све наопако чинити
за земаљског, за краћаног вијека. Али, оно што је народна пјесма,
народни пјевач и гусле што су једном уписале, у памћење упиле
и царству небеском на олтар принијеле – то се више не повраћа
земаљскоме, трошноме, злостоме, таштоме, ништавноме.
На овоме мјесту морамо застати и опоменути се, зарад
пупчане везе између усмене и писане књижевности, једне видовите
Ћопићеве реченице у причи Гавранови. Други свјетски рат је,
цича-зима. Један слијепи старац стоји испред своје бајтаре негдје
у брдима Босанске крајине, јер није могао да са својом фамилијом
пође с народом у збијег у планину, да се заклони од непријатељске
офанзиве која је посијала изгибију, глад, тифус, помор. Стоји и
слуша, држећ у рукама гусле, грактање гавранова који свакодано
прелијећу његову избицу, и одлазе тамо у ону страшну планину, да
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би се увече вратили. Стоји и слуша, па ће у једном моменту рећи:
Гракћу врани над разбојиштем, а гусле ћуте. Никада тога
досад није било.
А морали бисмо се опоменути и приче Један слепац Јакова
Игњатовића, и једне, колико мудре толико и тужне реченице, у
којој се каже: Од свију Срба, ми слепци смо најсрећнији, јер тек за
славу знамо, а несрећу не видимо.
Филип Вишњић, развигорац косовског завјета, народни
пјесник устаничке Србије пророчки је опјевао скидање османске
губе са душе и образа нашега народа. Збацивање туђинске руке
са нашег кољена, уздизање нашега напаћенога рода, његовог
етоса и патоса до хомеровских висова, његово сврставање међу
слободарске народе тога доба, какав је наш народ од постања и
био. Из оног пошљедњег времена (а које то није било, као што и ово
сада јесте?) кад се мислило да је пораз засвагда затворио видике
– Филип Вишњић је у својим пјеванијама захватио живе воде са
извора баш тог и таквог времена, из његових тајних врутака,
и преобратио и преозначио смртно кретање историјске силе у
прометејско надахнуће, у надежду, у отпор, у борбу, у васкрсење.
Овај гуслар на харфи за живота био је и остао славан.
Неземаљским очима видио је несрећу и њено старо, дахијско
легло и од овога вакта, јасније и дубље него они окатима што су
се самопредстављали. Јер да није, зар би довидио до ових дана и
обала, и нама свога свјетила оставио.
Да ли је био срећан што није видио оно што је, заправо,
расвитно видио – на то су гусле одговор дале.
Шта би данас, даме и господо, браћо и сестре, видио
свјетлозарни Филип Вишњић? Смотрио би на истим мјестима
старе наше душмане са црним намјеренијем у уму, и црним послом
у рукама, намјерне да нашем роду до краја смрсе земаљске конце.
Видио би, у нашем дворишту, и домаће јањичарлије, како на ватру
оних бјелосвјетских паликућа, хуља свију хуља, младих дахија,
весело примећу и своје суварке. А повелика скупина оних из
кољена нашега, оних с политичким гусланкама у устима, и оних
других посвема празних руку и глава, а пуних уста, задриглих трба
и џепова, дотле нијемо стоји и посматра.
Никада тога досад није било, написао би исто наш драги
Бранчило од Хашана.
Видио би како гусле и гајде, наше игре и кола, усмену
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поетску тканицу нашу, и ризницу нашу фоклорну расуту по физички
отетим Крајинама и Окрајинама данас бестидно својатају, и трпају
у своје слугењарске торбуљке, они који умјесто својих Термопила
имају кланице за цивиле и логоре за дјецу, они којима чојство
лежи у топузу, а јунаштво у туђој мамузи. Видио би како са
жаром, и на жару, прогоне и мрзе ћирилицу, а то чине зато што је
она неугодан свједок (на примјер у Хрватској) против оних који су
безочно опљачкали наше народно усмено благо, нашу књижевност
и српски језик. Видио би харачлије и клептомане из караземана, те
маске из Проклете авлије, који би да у своме Позоришту сјенки
заиграју још и ролу с Мирослављевим јеванђељем и с Повељом
Кулина бана, јазавичарски сежући и до најдоњег немањићког
камена, не знајући да тај златни грумен није за прсте и ћемере од
овог свијета, некмоли за шапе!
И видио би антисрбизам на дјелу, јак, отрован и
саморазарајући његов набој, у тзв. региону, али на жалост и
злоћудан, забрињавајући аутошовнизам у нашем дворишту,
србомржњу и самомржњу која не јењава, напротив, ни послије
свега онога што је, у блиској и даљој прошлости, злочињено нашем
народу.
Видио би и нешто постидно, присрамотно, неутјешно
ојађујуће, од чега би нас, понеке од нас, данас и овдје, тамо
и онамо, требало да прожме барем нелагода. Видио би, наш
прозирљиви Филип, како ћирилица свуда клеца и поклецује. Како
уријетко а стидно гвири, ко стидак-цвијетак, између тма и тмуше
непрегледне страних и накарадних латиничних назива и наслова, на
свему и свачему, а из шаренога царства пословне и квазипословне
колонијалне менажерије што је притисла нашу српску земљицу.
Спазио би, не би превидио, да у матичној држави нашега
народа у којој су азбучно писмо и српски језик уставна категорија,
постоји Удружење за заштиту ћирилице!
Видјевши све ово, а напосе потоње – да ли би се Филип
данас машио гусала? Не умијем на то да вам одговорим!
Филип Вишњић, народни пјесник и пјевач, учинио је за
свога мучнога а славнога вијека непоновљиво дјело, и имао се
рашта родити. Само је Небо била граница његовим намјеренијима,
рекли бисмо. И чини и даље, јер значи и зрачи са оне космичке
обале и у наше дане, и тако ће и остати. А ми? Шта је са нашим
одзивом свјетлозарном Филипу? Шта смо учинили, а шта још
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нисмо, на пољу језика и писма, васпитања, образовања и просвјете,
националног, духовног и културног јединства, саборовања и
памћења, историјског и политичког, коначног самоотријежњења
и уразумљења; најзад, шта смо учинили на пољу заштите нашег
културолошког кода међу народима и цивилизацијама?
Ето мене, ето вас, ето нас - поновићу, грешан, ријечи
нашега славног претка – присјели смо вечерас са Филипом на
овоме гумну, а толики нам послови још стоје у рукама, како каже
једна наша народна пјесма!
Е, па у здрављу се латили тих послова, и на многаја љета !
Живјели!
Слава Богу за све!
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Подружница УКРС Источно Сарајево

НА ЗАСТАВУ НАШУ УЦРТАВАМО ТОЧАК
Маријана МИТРИЋ

САРАЈЕВО У РАТНОЈ ПОЕЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ (1992–2000)
бивања у Босни и Херцеговини у периоду од 1992. до
1995. године оставила су велики и неизбрисив траг у
српској књижевности и култури уопште. Књижевност, а поезија због
природе жанра понајвише, увијек је била под утицајем друштвенополитичких промјена и реаговала на њих. Супртно латинској
пословици: „Док топови грме, музе ћуте“, рат је у посљедњој
деценији 20. вијека био међу већим литарарним изазовима и једна
од основних пјесничких инспирација. Зашто је рат тако крупна и
увијек актуелна књижевна тема? Рат ставља човјека у граничну
ситуацију у којој долазе до изражаја у мирнодопским веременима
притајене особине, поставља човјеку питања живота и смрти, и то
не смрти у смислу природног прекида живота, већ ратне смрти,
тј. насилног прекида живота, или пак смрти као свјесног чина
жртвовања за идеале. Та гранична ситуација дубоко дира осјетљиву
пјесничку душу и подстиче на стваралаштво. „Рат је атак на слободу
човјекове личности, а за пјеснике је управо та слобода и највећа
вриједност и светиња. Отуда они рат и виде друкчијим очима него
други. Рат подразумијева и покретање с родног огњишта, што
такође болно пада пјесницима који су у свом дјелу емотивно везани
за првотна станишта“1 (Голијанин 2005: 28). Сви ти драматични
тренуци врло лако налазе одраз у стиху. Рат који је на просторима
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Босне и Херцеговине донио разарања, смрт, сеобе, избјеглиштво је
у извјесном смислу био и плодотворан. У оно смртоносно вријеме,
кад за живот није било времена, за поезију је морало да се нађе,
како једном приликом рече професор Никола Кољевић. Под таквим
околностима пропјевали су многи. Без обзира на ратна разарања,
90-их се много стварало, много писало, а и објављивало. Српска
новинска агенција „Срна“ у својој едицији Поезија објавиће низ
пјесничких збирки чији су аутори били и већ афирмисани пјесници,
али и они које је управо рат мотивисао да пишу поезију. Уз „Срну“,
као издавачи ратне поезије јавиће се и Српска књижевна задруга
из Београда, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“
из Србиња, те Задужбина „Петар Кочић“ из Бањалуке, а и други
мањи издавачи. Већ у октобру 1993. одржаће се велика пјесничка
манифестација Сарајевски дани поезије `93 на Палама, када ће се
и основати Удружење књижевника Републике Српске. На Сокоцу
ће се одржавати Видовдански вечери поезије. Све су ово докази
да се у Републици Српској, упркос ратним разарањима, успијевао
одржати, какав-такав, културни живот и да су пјесници у томе
играли врло битну улогу.
Ранко Поповић2 писце који су писали на ратом задате теме
дијели у три групе. У првој су учесници и непосредни посматрачи
збивања, али нису писци по вoкацији. У другој су новинари. Трећу
чине истински књижевници, они који су и прије рата писали
запажене књиге и које је рад историје тематски преусмјерио,
поетски преобразио и учинио да у језику потраже једини могући
излаз, искупљење и очишћење. Већина аутора о чијим дјелима ће
овдје бити ријеч до ратних сукоба је живјела и стварала у овом
граду, те је он умногоме обликовао њихов умјетнички свијет и
оставио велики траг у њиховом ствaралаштву. Сарајеву ће своје
стихове у виду појединачних пјесама, циклуса или чак збирки
посветити сљедећи аутори: Дејан Гутаљ, Раде Симовић, Радослав
Самарџија, Владимир Настић, Горан Врачар, Ружица Комар,
Недељко Бабић, Жељко Грујић, Ђорђо Сладоје, Томислав Шиповац,
Недељко Зеленовић, Недељко Жугић, Бранко Брђанин Бајовић,
Зоран Костић. Књижевни корпус настао на ову тему тешко је до
краја истражити. Врло је вјероватно да се Сарајево као мотив може
Ранко Поповић, Завјетно памћење пјесме: стварносни контекст српске поезије
с краја 20. вијека, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
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пронаћи и у опусу Неђа Шиповца, Миленка Витомира Малог,
Рајка Петрова Нога, али и неких других, мање познатих аутора.
Претпостављамо да се град Сарајево као поетска тема јавља и у
поезији насталој након у наслову поменуте временске границе.
Може се примијетити да је писање о рату углавном мушки
посао. Међу поменутим ауторима, само је једна жена, Ружица
Комар. Сви ови пјесници нису могли остати нијеми на ванпоетску
релност која их је окруживала. Покушали су да одговоре на
захтјеве времена, али само они најдаровитији су успјели да
превазиђу лична осјећања, да истовремено искажу и појединачну и
колективну трагедију коју рат доноси и створе дјела која у себи носе
универзални значај. Иако неједнака по вриједности, ова поезија је
одраз духовног стања већине људи који су због ратних збивања
морали напустити своја огњишта те самим тим што у себи носи
дозу документарне грађе, заслужује посебну пажњу. Будући да
пишу на исту тему, логично је да међу појединим ауторима постоје
одређене сличности, али, наравно, и разлике. Биће занимљиво
уочити их. У есеју Писац и град Мирко Ковач каже: „Сватко од нас
заволи или замрзи неки град често и не знајући зашто, било да смо
се у њему нашли први пут, било да смо боравили краће или дуље
вријеме. Неко лоше или добро искуство може утјецати на наше
осјећаје према одређеном граду. Са градовима је као са особама;
могу вам бити драге, симпатичне, одбојне; можете се заљубити
на први поглед или остварити трајно пријатљство. Град је живо
биће у којему пулсира скуп свих својстава његових житеља, свих
разлика култролошких, повијесних, антрополошких, класних и др.
У њ се сажима све оно што вам даје право да без суспрезања рабите
термине да је град некога прихватио, прогнао, прославио, одужио
му се, убио га итд., јер смо га уздигли до особе и поистовијетили
са животом. Родни град је, како Песоа вели као колијевка; за њ нас
држе успомене, боје, мириси дјетињства, пријатељства, ближњи,
па ипак смо толико пута маштали о бијегу из те колијевке и
тјескобе, сукобљавали се с градом, проглашавали га непријатељем
или га покушали мијењати. Писац и град, то је готово посебан
статус; једва се може наћи пјесник који се није бактао градом као
поетском темом, опјевао његове чари, његове тајне, овјековјечио га
или ударио на његове митове“3.
3
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Као што видимо, тема града одувијек је била велики изазов
и инспирација за писца. Пјесници о којима говоримо напустили
су град у коме су имали дом, Сарајево, углавном не својом вољом,
неки и прије рата, неки одмах по избијању сукоба, други пак током
рата, а неки и по његовом завршетку. Међутим, право на град као
инспирацију нико није могао да им одузме. Сарајево је наставило
да живи у њима, иако су се њихова осјећања према овом граду
знатно измијенила. Одвајање од завичаја сваки пјесник је доживио
на себи својствен начин, али у том њиховом осјећању постоје и
извјесне сличности. Због насилног одвајања од града, у њима ће
се јавити једно трагично осјећање противрјечности. Онај бивши
град, град из сјећања, они страсно воле, док овај новонастали у
њима буди осјећај мржње. Из тог противрјечног осјећања, из
тог сукобљавања прошлости у којој је слика града идеализована
и садашњости у којој је град позорница на којој се одигравају
најгнуснији злочини, родиће се понајбољи стихови у сарајевском
циклусу.
Свакако да је најпотреснији лирски документ о овом
осјећању пјесма Сарајево Дејана Гутаља, коју, вјероватно, сваки
сарајевски Србин зна, јер је стихове ове пјесме за вријеме рата, на
„С“ каналу, говорио новинар Драган Тепавчевић. Лирски субјекат у
сну посјећује свој вољени град. Пред његовим очима пролијеће низ
лијепих слика из дјетињства и маладости. Његова везаност за град
је толика да осјећа како је и тролјебуска жица „посута звездама“ и
„спетљана с његовим венама“. А онда долази до страшног сукоба
између сјећања и ратне садашњости. Пјесник се буди и изговара
стихове:
„Молим те, Боже, да прођем кроз сваки лепи град
Само не дај ни у сну да прошетам Сарајевом“4.
Стварност је толико потресна да чак ни у сну пјесник не
може мирно да корача том „долином која гори“. Његова сјећања на
Сарајево више никада не могу бити чиста. То осјећање ће јасно да
искаже у пјесми Мртва метропола: „У сећању се велике промене
догађају“ (Гутаљ 1996: 26). Оно Сарајево коме у претходној пјесми,
иако му више не припада, не одриче љепоту, сада је „леш кога је
прогутала рака“. У пјесми Збогом Сарајево пјесник покушава да
4
Дејан Гутаљ, Некрофилне и друге песме, Пале: Српска новинска агенција Срна,
1996.
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прекине сваку везу са градом, иако га његов „болесни пејзаж“ још
спопада. У пјесми Светла Сарајева из истоимене збирке, Горан
Врачар покушава да се врати у прошлост, али је „застао на прагу
бивше земље, бив-шег велеграда“. Пјесник – ратник на стражи
грли оружје као „највернију драгу“ и посматра град у тами чијим
улицама „само грмљавина хода“. У тој пустој ноћи његова мисао је
усмјерена само на једну жељу, коју понаваља у виду рефрена:
„не бојим се смрти само ако могу
поново да видим светла Сарајева“5.
У посљедњим строфама пјесме он схвата да „корења нема“
да не може напријед и да нигдје не може, да га љубав према том
граду на неки начин паралише, те ће у пјесми Сарајево покушати
да прекине сваку сентименталну везу са „умирућим градом“ и
крене напријед:
„и не волим више оно што си био
утопљен у реке немих пролазника
крви сам ти дао – крви си ми пио
бетонска громадо, гробљу губитника“.
Слика Сарајева је и у очима Владимира Настића заувијек
измијењена. Пјесник „уморан и блијед“, „с болом у души“ у пјесми
Сарајево посматра град и обраћа му се ријечима „које крваре“.
Пред њим је слика ратне деструкције: капије зјапе, град је „као
љигави пуж као слина“, „попут баре“, „попут трулежи“, једну
главу љуља вјетар на стубу. Пјесник је беспомоћан, само посматра
„коло како се окреће“. У пјесми Гнијездо такође даје низ слика из
ратне стварности: барикаде, ров у којем је цијела породица, дјечаке
који носе аутомате, снајперисте, кољачке чете. На призор мртве
мајке која је покушала да сину у рову да погачу, пјесник више не
може остати нијем и гласно проклиње тај прљави град. Радослава
Самарџију ће у Поносној песми у сну да походе слике Сарајева:
„Још ми се понекад прометне кроз снове
зеленкаста гуја башчаршијске чесме“6.
Пјесник кроз нишан посматра град у коме је живио и
више љепоте и свјетлости проналази у ратној ноћи док му „смрт
за вратом пуше“ него у сјећањима. За њега је Сарајево Вилајет

Горан Врачар, Светла Сарајева, Пале: Срна, 1997.
Радослав Самарџија, Говорим српски, Сарајево: Завод за уџбенике и наставна
средстава Републике Српске, 1994.
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Смрадни, Црна рупа. Он не проналази разлог због ког би осјећао
љубав или носталгију према том граду.
„И како да имам грам носталгије
За ужеглим воњем града – потлеуше
Где тако пијану уздижу нацију.
Низ главну улицу – канализацију“.
На исту тему и Томислав Шиповац ће се огласити пјесмом
Пропаст Сарајева. „Ова својеврсна јеремијада показује пишчеву
емотивну везаност за овај град, бол над његовим разарањем и
међусобним истребљењем његових житеља“7. И у сонету Казна
или опоменa проналазимо слику разарања Сарајева. То разарање
пјесник тумачи као божију казну. Смрт је неминовност. Небо је у
том тренутку ближе од земље.
Ружици Комар Сарајево је опсесивна тема. Тешко да ће и
један пјесник успјети свом граду да посвети толико пјесама колико
је она. Набројаћемо само неке: И у Сарајеву, Трамвај број три,
Сарајевски шал, Слике, Пјесма незаписана, Напукло небо, Дрворед
за вјешање, Дан Д, Јутро у болници, Добровољачка, Рушење зидова,
Ратни крајолик, Препродаја оружја, Проkлети град. Ратна поезија
Ружице Комар пуна је докуметарних детаља. Слике ратног ужаса
пјесникиња је забиљежила ријечима као камером.
Слике ратног Сарајева у поезији поменутих пјесника
су, као што видимо, потресне. Тек у понеком стиху, с одређеном
дозом носталгије, они се враћају предратном Сарајеву, али врло
брзо ратна стварност их подсјети да град који су вољели више не
постоји, те га се одричу, а неријетко га и проклињу. Други мотив
који је веома чест у поезији о Сарајеву је мотив сеоба који је и
раније врло често обрађиван у српској поезији. „Мотив сеоба
временом је у српској књижевности постао један од оних топоса у
коме се огледа укупна историјска судбина нације“8. Сеоба Срба из
Сарајева, поготова она сеоба након Дејтонског споразума, у зиму
1996. године, дубоко ће потрести низ стваралаца о којима је овдје
ријеч. Рајко Петров Ного је у пјесми Лагано с тугом рекао да су
двије сеобе као једна смрт. Поезија настала на ту тему потврђује
констатацију. Поводом судбине „племена Чарнојевог“ Бранко
Брђанин Бајовић ће створити поему у десет сонета На сарајевској
7
8
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цести. Призори прогона и сеобе у поеми су готово фотографски.
Све се покренуло, на жалост и гробови:
„Растура се зид од плача; У крстима грло стеже
у коферу и ковчегу сва се лоза скупа веже“9.
На исту тему је Зоран Костић испјевао антологијску пјесму
Чарнојевић. „Чарнојевић је заправо личносна метонимијска замјена
за појам сеобе и зато је готово неизбјежан у пјесмама наших
савременика, који то име и његов значењски потенцијал уводе у
различите, каткад веома сложене поетичке игре“10. Пјесник се кроз
неколико дистиха опрашта са њивом, ливадом, ракијом, вином,
родом, хљебом који су за њега и мајка, и сестра, ђедовина, брат,
да би дошао до потресног мотива сеобе гробова, „кости покојних
са живима крећу“. Исти мотив јавиће се и код Рада Симовића
у лирској минијатури Путујући Христос. Сви су утекли, прво
Цигани, а за њима „синови мама и татова“. Остали су само они „до
ува преклани“ и „и сиротиња са задњих спратова“, али ће и они
„место опанака ковчеге притегнути“ и кренути даље. Занимљива је
и Симовићева пјесма Сафари Сарајево јер доноси слику Сарајева
из угла „миротвораца“, Тора, Ајфора и Сфора који у Сарајево долазе
као на сафари. Егзодус сарајевских Срба мотивисао је и Жељка
Грујића. Он ће у пјесми Сарајево (Не осврћи се), грађеној од пет
лирских минијатура, овој теми прићи на особен начин користећи
библијске мотиве и тон. По њему још је у Јеванђељу по Марку
савремена историја предсказана. Ни Недељко Бабић није заобишао
ову тему. У његовој збирци Помен сеоба сарајевских Срба биће
опјевана у пјесмама Бјеже Срби, Док носимо своје гробове, Под
шаторским крилом, Зашто сањам Сарајево, док ће у збирци
Раздужбина овај мотив обрадити у пјесмама Прогон писаца из
Сарајева и Хотел Бистрица у којој ће доћи до поразног сазнања
да се наша отаџбина зове Сеоба. У опусу Томислава Шиповца
пронаћи ћемо сонет под називом Егзодус.„Небо се срушило“,
„утопила се зора“, наш егзодус оплакују и кланци, и камена гумна,
и струге и торине.
У Напуштању Грбавице Дејана Гутаља сусрешћемо се са
празним школама, „збуњеним стварима под церадом“, „сузама које
Бранко Брђанин Бајовић, На сарајевској цести, поема у 10 сонета, Пале: Српска
новинска агенција Срна, 1997.
10
Поповић, стр. 178.
9

237

капљу низ празне лифтове“ и страшним сазнањем да „за четири
године други пут цркву премештамо“ и да се због тога „уопште
не растужујемо“. Срби патњу доживљавају као своју судбину, од
Бога додијељену, и мирно је подносе. Радосалав Самарџија, и сам
учесник у рату, такође ће створити потресне стихове на ову тему.
У збирци Ослушкивање бога наћи ће се пјесме Илиџанска рима,
Сеоба Срба из Сарајева и Последњи поглед на Сарајево у којима
су дате слике поворки које миле носећи у коферима кости својих
погинулих и иконе кућног свеца. Слаба утјеха тој поворци биће
сазнање да град који напуштају „није им чак ни до колена“, те да
им је „стога у њему било тесно“. За разлику од Самарџије који
даје благу утјеху, код Брђанина нада не страда, и он у мајсторски
изведеном куплету свог елизабетанског сонета, пркосно узвикује:
„Ал било нас ил не било Као сунце што изгријева
Врије врева – Нас још има – Биће опет Сарајева“11.
Мало је оних који сањају повратак у Сарајево. Горан
Врачар има једну пјесму која носи управо тај назив. Пјесника у
избјеглиштву мучи носталгија, губитак завичаја и чињеница да му
је „парцела на гробљу отаџбина“. Обим рада не дозвољава дубљу
анализу поезије настале у рату чија је основна тема град Сарајево.
Наш циљ је био само да укажемо на неке тематско-мотивске
сродности у датом корпусу. Надамо се да ће овај рад послужити
истраживачима да изврше дубље и свестраније анализирају поезију
насталу у Републици Српској у периоду од избијања ратних сукоба
1992. и у првим поратним годинама.

11
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Дејан ГУТАЉ

БРАШЊАВИ ПСАЛАМ
У име Оца и Сина и Светога Духа
Самељите три тоне камена
У прах када се претвори
Све то још једном самељите
Готово је кад се кроз прах јави сунце
Не пакујте ту смесу, не дирајте је прстима
Само хлеб замесите и храста додајте,
Али не храста, него
Ту именицу огулите, али не прстима
Већ сенком дивље трешње у сутон
Када се гаси светли мајски дан
У име Оца, пољубите децу и крените у млин
У име Сина, пољубите умрле родитеље, па у млин
У име Светога Духа, дахом, помилујте икону
И крените већ једном према млину
Као према детету које је у невољи
Не дангубите
Не седајте да тужне приче причате
О смрти краљева
Јер снег ће падати, тај снег
Од камених пахуљица
И у свакој звони кристално звоно
Старих задужбина
Да у млинове кренемо док
Брашно пада – само не прстима
Дирати, нека тихо вода меси, нека
Мајско сунце милује брашно, нека
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Се насмеје наше очајно дете, нека
Потопи стопала у кристалну воду, нека
Их љубе лековите рибе

САН
Мирис црног грожђа и
Шум њене косе
Терају те у реку алкохола
Као у Гангес
Шапат са њених усана док
Бира лубенице на тргу
Забада ти ружу у срце као
Мирисни ексер
Сан тај биће узрок твоје преране смрти
Ако мирис грожђа и шапат њен
Док бира лубенице
Не замениш сном
У којем ће друга жена
Тихо звиждати песме о птицама које
Лете сутонском небом са запаљеним
Звездама
Та ће ти жена све опростити
Након што научиш да калемиш брескве самоће
Поклониће ти један неизрециво нежан тренутак
Од којег ћеш постати светао
Као сеобе ластавица и мирисан као
Цвркут шећера у воћу
Тада ћеш заборавити мирис црног грожђа
И шапат њен док бира лубенице
Перон један ће ти ова друга показати
На њему касни воз
У возу том мртвачки сандук има
У њему ти спаваш поливен златом туге
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Подригујеш самоћу и пратиш ласте које одлазе
Цвркућу песме анђела и пружају утеху онима
Који улазе у реку алкохола као у Гангес
Не седај у тај воз
Само удиши мирис самоће од којега
Крв прима боју облака
А срце што се отвара и затвара
Пали и гаси звезде
Дејан Гутаљ је рођен у Сарајеву, 1954. године. У овом
граду завршио је основну школу, гимназију и на Филозофском
факултету, општу и компаративну књижевност и театрологију.
Објавио је шест књига поезије и једну књигу изабраних пјесама.
Пјесме су превођене на стране језике и уврштене су у антологије
савременог пјесништва.
За своје пјесме је (недовољно) награђиван.
Објављене књиге: Вежбе огледала (1978), Смрт у свакодневном
животу (1982), Мртвачнице (1988), Јутро у Гестапоу (1994),
Некрофилне и друге пјесме (1996), Тамно псето самоће – изабране
пјесме (2014).
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Горан ВРАЧАР

ЦРКВА
Подигли смо цркве од бетона
И марљиво пребројали жртве
Па без попа, опела и звона
Уз ракију помињемо мртве
Око нас су жбирови и але
Свако руке од свакога пере
Синови нам копају канале
За пресвете ратне профитере
Клањамо се свакој бож'јој ваши
Кћери су нам српске конкубине
Није важно, само нек су наши
И нек је у име отаџбине
Продали смо потомке и претке
И поново обрукали Србе
Узалуд смо расипали метке
И узалуд вешани о врбе
Подижемо споменике сваком
Издајемо и мртве и живе
Док жалимо над мртвачком раком
Уз ракију и уз гајбу пиве
Под иконе седамо фукаре
Прислужимо кандило о свецу
Не видимо ни младе ни старе
И у цркву не водимо децу
Србујемо кроз стиснуте зубе
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Крстимо се тек о крсној слави
Владике се са господом љубе
И са њима раде нам о глави
Партије нам контролишу време
Плашимо се јучерашњих гњида
Затиремо и племе и семе
И пред бога не смемо од стида
Ал смо дигли цркву од бетона
И коначно покопали жртве
Па без попа, опела и звона
Уз ракију помињемо мртве

СВЕТЛА САРАЈЕВА
још увек постојим, још пркосим богу,
са мном моје цело постојање пева,
не бојим се смрти само ако могу
још једном да видим светла сарајева.
грлим хладно гвожђе, најмилију драгу,
умотан у тешко јутро изнад града,
кренуо у прошлост, застао на прагу
моје бивше земље, бившег велеграда.
не пале се светла, све углавном ћути,
само грмљавина низ улице хода,
чувам болно срце да се не запути
предграђу у коме умире слобода.
дишем ово небо над погнутом главом,
љубим ову земљу, волим је и просим,
а тишина пије, плаћа заборавом,
и ја само беду кроз векове носим.
и подижем руке, ка небу, ка богу,
(на тренутак само чујем како пева)
не бојим се смрти само ако могу
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поново да видим светла сарајева.
тамо где се ђаво осећа на своме,
када јаук ветра низ улице крене,
ја бих запевао али немам коме
кад не боли никог како боли мене.
и погнуте главе у небеса гледам,
бледо праскозорје у очима држим,
украли би и то а ја ништа не дам,
памтим да се сећам, памтим да издржим.
јер шта ћу ја бедан кад корења немам,
не ходају стабла, не мичу се горе,
само ја се ноћу у походе спремам
и капије пакла отварам до зоре.
а не могу напред и нигде не могу,
то узалуд душа своју душу снева,
на колена падам и молим се богу
још једном да видим светла сарајева.
Горан Врачар је рођен 27.10.1964. године у Сарајеву.
Предсједник је Подружнице УКРС Источно Сарајево. Живи и ради
у Источном Новом Сарајеву. До сада објавио пјесничке збирке:
Светла Сарајева (1997), С оне стране Дрине (1999), Лет изнад
Лукавичијег гнијезда (2004), Кад ти јаве да сам умро (2013), Кад
смо се вољели нас двоје (2014), Исповест лудака (2016) и роман
Седми дан (2018).
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Недељко ЖУГИЋ
ПЈЕСМА ПОСЛИЈЕ СМРТИ
Сада сам ту гдје нема вас,
али има Онога који види и чује,
са којим сам и од кога сам.
Не пијем воде,
јер тридесет пута је више нас
од вас који ходите Земљом
испод дрвета ишчупаног,
са коријењем окренутим у небо.
Себевид сам и свјетовид,
вансебан и присебан,
обожен и безгрешан,
очишћен од земаљске прљежи.
Читам отворену књигу живота,
оног што се рекло није,
као Марко, земаљски мит:
"Ни по оцу ни по стричевима,
већ по правди Бога истинога".
Мој глас крштава невјернике,
припитомљава муњу испод дрвета
у које је гром два пута пуцао.
Говорим тишином
која ме научила тајнама
гдје све утиче на све,
гдје је над сваким бићем
отворена књига живота.
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Ријечи нису орођене већ препорођене.
Виде ме они са којима сам имао
предивне експлозије срца:
што се рекло није, што се видјело није!
Зломислене бјеже ватрећи ријечима,
носећи иконе на које падају
клетве њихових жртава...
На лицу историје видим сјенку државе,
матице у пепелу моралних наказа,
над којом робови гријеха не плачу,
већ нестају у чаролијама сјенки ђавољег кола...
Бржи сам од сјенке,
јер корачам у мислима,
изнад ливада и горја,
носећи дух биљки у себи.
Има ме у сјенкама облака
осликаним у дубини језера,
које се узнемире када неко хоће да их види.

ОСМИЈЕХ МОНИКЕ БЕЛУЧИ НА ЗЕЛЕНГОРИ
Осмијех Монике Белучи на Зеленгори
је птица раширених крила
изнад питомог миља планинског.
Њене очи, као у богиње Ратари,
не познају тамне дане,
већ свјетлост унутрашње љепоте.
Кустурица - режисер вјештине препознавања
незапамћеног сна у којем су кључеви
за одгонетање тајни - корача у вјечност.
Када крене први кадар - прећи ће праг
невидљивог свијета да воде љубав,
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у Орловачком језеру да се никад више не помијеша љубав и рат.
Када се најави сунце изнад Орловца,
лебди осмијех Монике Белучи,
лијечи уцвијељене у љубави.
У њему није умјетност додира,
већ језик тијела које се креће
у психологији среће.
На дан када је слетјела на Орловачко језеро
биљке су откриле љековита својства...
Блистала је хајдучка трава у роси незаборава!
Божија благост је у осмијеху лијепе жене!
Сунце је застало да поздрави све
што је у њу гледало!
Моника Белучи је метафизички сјај
млијечног пута Емира Кустурице
изнад Орловачког језера.
Кустурица је свјетлеће тијело наших заблуда.
Трећи дан,
када је летјела изнад Орловачког језера
небо је било чисто,
као у дан када је Богородица
рађала Христа.
Осмијех Монике Белучи на Зеленгори
је кристал који вибрира у простору...
Недељко Жугић, пјесник, романсијер, издавач, новинар,
оснивач и продуцент Прве интернет ТВ "ЉУДИ ГОВОРЕ", рођен
247

је 20. јануара 1952. године у Олову, гдје је завршио основну школу
1968, а средњу 1971, Вишу социјалну школу завршио је 1978. и
Високу - социјални рад 1982. у Сарајеву. Живио је од 1968. до
1995. године у Сарајеву, од 1995. до 2000. године у Сокоцу, а од
2000. године на Палама. Добитник је већег броја књижевних
награда и заступљен је у неколико пјесничких антологија. Досада
је објавио пјесничке збирке: Баштински дар, Молитва за мртве,
Збогом Сарајево, Романијски сонети, Она које има, Пјевљиве
приче, Очевим језиком, Изабране пјесме, Пјесници у ђачком колу
(избор поезије пјесника сарајевско-романијско-дринске регије за
дјецу); романе: Самоубица објашњава свој случај, Роман о Ивани,
Сјенке, Језиком душе, Сербица рамонда или медиј који пише;
драме: Узлазно падање, Оде, а да није погинуо и документарну
хронологију Виђење унапријед - живот на брисаном простору.
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Миланко БОРОВЧАНИН РОМСОК
НЕЋУ НИКУД, НЕ ДАМ НИШТА
Због поноса
И ината
Из принципа
Због Принципа
Убијеног
По два пута
И због земље
Тврде посне
И поносне
Нећу никад
Ја из Босне

Нећу ићи
Због Дучића
Не дам Кочић
Да самује
Да Ћопићу
Опет неки
Кућу руше
Нећу никуд,
Земљо моја,
Нека цркну
Нек` се пуше

Због извора
Вилооких
И потока
Лакоскоких
Због ливаде
Инокосне
Каменитог
Легла змије
Нећу никуд
Са завјетне
Романије

Зар да одем
Да ми опет
Неки 'вамо
Ђонобразни
И Шантићу
И Андрићу
Бисте руше
Књиге умне
Да спаљују
Нећу ићи
Нека чују

Имам папир
И тапију
И копију
Грунтовнице
Ђедовине
Баш ме брига
Што зли бају
Џаба им је
Нећу никуд
Не дам ништа
Нека знају

Нигдје тако
Не заносе
Златосјени
Мјесечине
Нигдје тако
Не миришу
У откосе
Савијене
Траве росне
Зато нећу
Ја из Босне
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Зар да одем
Тамо негдје
У туђини
Да се сушим
И спарушим
Да се саспем
И оболим
Вијековима,
Луда земљо,
Крв ми пијеш
Ал' те волим
Стално ми те
Комадају
Кроје крпе
Калајишу
Док не дрпе
Што им треба
И не збришу
Са торбама
Преко гране,
Дантеовски
Мој бездане
Док те робе
Мене гоне
На све стране
Пустимице
Ал' узалуд
Ја се враћам
Устопице
После сваке
Тарапане Теби, Босно
Видарице,
Волим брда
Твоја звонка,
Вукозовна
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Земљо тврда,
Сузо тешка
Пјесмо громка
Хајдучице
Отровнице
Из присоја
Заноснице
Бритка моја
Дуго топла
Муњо врела
Ватро жива
Леденице
Вјерна љубо
Варалице
Душебришко
Задојнице
Дрчног соја
Узданице
Сабљо моја
Љето зима
И прољеће
Удар грома
Сунце кише
Цвијет трешње
Трна глога
И такише
К`о у теби
Нигдје више
Не мирише
Зачаран сам
Шта је - ту је
Нећу никуд
И не дам те
За живота
И памети
Ти си једна

Ја резервне
Отаџбине
Немам нигдје
У нигдине
Не дам моме
Заводнице
Не дам горе
И литице
И ливаде
Злокоснице
И тапију
Грунтовнице
Ђедовине
Тврде посне
Моје Босне

Образ-слико,
Због поноса
И ината
Из принципа
Због Принципа
Убијеног
По два пута
За памети
Нећу снити
Земље стране,
Грудо родна,
Мој бездане

Не дам свету
Колијевку
Од камена
Ковачницу
Златне жице
Мог племена
Не дам гробне
Безданице
Виногорје
Манастире
И мраморје
Не дам ништа
Ћераћу се
Због огњишта
Ђе сам нико
Не бојим се
Ћераније
Одавно сам
На то свик`о
Не дам тебе,
Светосавска
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Миланко Боровчанин Ромсок је рођен 10. 02. 1954.
године у селу Подгајине (Соколац) на Романији. Као медицински
техничар цио радни вијек провео на психијатрији, помажући у
лијечењу оронулих и посрнулих душа људких. Из минулог рата,
обављајући часно посао медицинара у зони борбених дејстава,
више од четири и по године, изашао са орденом – Крст Милосрђа.
Пише романе, приповијетке, приче, путописе и пјесме – за одрасле
и за дјецу.
Живи и ради у Сокоцу, на Гласинцу. До сада је објавио два
романа: Сновиђења, Заклетва; три књиге приповијетки: Самртни
сан, Срце пуно звијезда, Јауци из таме; седам књига пјесама:
Са вама сам умирао и ја, Молитва, Небески трептаји, Немири,
Истоке душе, Нећу никуд, не дам ништа, Лукина књига и двије
књиге путописа: Куд год да кренем, теби се враћам поново и
Приче са планина.
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Жељко ГРУЈИЋ

МОЛИТВА ПРЕД ПИСАЊЕ, ПРЕМА ЈОВУ
Господе
мој
свети
милостиви
грешном и последњем од свих опрости ми
што напразно отварам уста своја
и безумно умножавам речи у јалов стих
загледан у небо испод мутне воде
Сустав
ево
клечим
и дрхтим
вас
озими
да
вољу
твоју
творим
смилуј
се
и помози ми

МОЛИТВА ПРЕД ПИСАЊЕ, ПРЕМА ЈОВУ
КОСТРЕША, ФЕБРУАР 1979.
Самујем немушт као да ме нема
Са стреха капље у глуве сате
Ни молитва ми није ни анатема
И никога нема путеви да сврате
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Ко потоњи да сам тек на сламку дишем
У тој кући давно ишчезлих фонема
Навлачим на прозор завесу од кише
И тонем у примрак пун влаге и мема
Ни ноћ ми није ни дан ми није
Нит вапију нешто усахле зени
Осим оне Птице која зна да свије
Гнездо Пуноће у Језику и Жени
Оне што крв врелу претвара у млеч:
Све је моје иште ал неће ме реч!
Жељко Грујић је рођен у Сарајеву 1961. године. Добитник
је престижних књижевних награда. Живи и ради на Палама.
Досад је објавио збирке пјесама: Сонети саучешћа (1996), Руже
Јерихона (2000), Стид и мјесечина (2013); књиге есеја: Крстоноше
и сизифовци (1997), Отаџбина и оцеубице: (српско отпадништво
у доба постинизма и ситуационе етике) (2019) и Уби ме нејака
реч: (разговори, прикази, каже, бесједе, есеји) (2019).
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Недељко ЗЕЛЕНОВИЋ
НОЋ КОД ЗЕЛЕНОВИЋА МЛИНА
у плићаку брчкају се звезде
месец српом косио облаке
у дувару пауци се гнезде
приказе се јуре уз отлаке
видра њушком пребире брзаке
из воде се на замајке пуши
страх је састав сад жилице сваке
тесно срцу а тесно и души
зажагрене очи у буљине
сјакте сјајем боду немилице
тужне врбе спустиле хаљине
с млинског точка запрште варнице
вампири ће позобати жито
и авети брашно просипати
вију виле коло виловито
сенка ноћи у стопу ме прати

ПИСМО ИЗ ТЕРЕЗИНА
јеси ли се уморила
мајко моја мила
из тамнице чекајући
принципа гаврила
црном руком пресуђено
никада да сване
ко ће од нас дочекати
лепе видовдане
тамница је дојадила
несвикли на муке
а опет би мајко мила
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с коца у хајдуке
по добру нас помињите
и садите цвеће
сви ће нам се радовати
а слобода неће
Недељко Зеленовић (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. За своје књижевне
радове награђиван преко двадесет пута. Радови су му превођени
на неколико свјетских језика. Потпредсједник је Удружења
књижевника Републике Српске. До сада је објавио пјесничке
збирке: Сецирање душе (1996), Свако има неког кога нема (1998),
Моје срчане мане (2000), За кандило никад доста уља (2004), Прво
пјевање о љубави (2005), Пјесме за вршњаке (2006), Чуваркуће
и раскућеници (2007), Капела на Кукавића брду (2009), У зрну
пубертета (2013), Све да имам одакле ми (2014), Кратко чишћење
грла (2016), Сјетовање (2017), Походник по својој вољи (2019);
збирке приповиједака: Очеви посљедњи дани (2001), Кумова
сламарица (2014); монодраме: Слушај овамо, Све своје носим са
собом; представу за дјецу: Козлићи, јарићи; књижевне критике:
Писци су лажљивци који говоре истину (2001), Прстохват
љековитих ријечи (2013) и монографију ,,10 година фудбалског
савеза сарајевско-романијског“ (са Гораном Иванковићем).
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Аћим ТОДОРОВИЋ

ПРЕЧИСТОЈ ВЛАДИЧИЦИ
Не ископњех вјером, Христомајко драга,
мада ме кроз живот дажд студени бије!
Из кор'јена душе ниче нова снага,
а срце топлином неизмјерном грије!
Не плаше ме сјене огољелих грана,
а ни хладан покров од промрзлог иња!
Шта су моје боли, шта су моје ране...
наспрам Свете крви Твог распетог Сина?!
У Наосу вјечном Божанскога храма
молитвама тихим урезујем фреске,
и налазим живот међу иконама осв'јетљен пламичком са св'јеће небеске.
Повијених леђа пењем уз литице,
свих гр'јехова мојих, Света Владичице!

НИСАМ ТЕ СРЕО ЗА ЖИВОТА, СВЕЧЕ!
/Патријарху Павлу/
Нисам Те срео за живота, Свече,
у гротлу врелом овоземног стида.
„Будимо људи!“, памтим како рече,
пртећи муку, притјеран до зида,
а опет чио, небу диз'о очи,
док Ти милошћу душа мироточи.
Нисам те срео за живота, Свече!
У сржи зјена слутим Твоје стопе,
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ципеле старе са којим претече
Небеском царству - јеванђељски попе,
да нам одозго гласнеш са висине,
„Праштајте браћо, не знају шта чине!“
Нисам Те срео за живота, Свече,
у оно доба пепела и крви.
Све нас је трло зло, и од зла прече,
док су се земљом разбожили црви.
А Ти си знао и Господа чек'о,
причао тихо и чуо далеко!
Аћим Тодоровић рођен је на раздјељу Мале Госпојине
и Светих Јоакима и Ане (21.09) љета Господњег 1965. у
селу Жеравице, општина Хан Пијесак. Учесник Одбрамбеноотаџбинског рата, борац прве категорије. Живи у Власеници
и тренутно запослен у ЈУ Народна библиотека Власеница.
Предсједник је Регионалног књижевног клуба „Луча“ са сједиштем
у Власеници. Добитник великог броја признања и награда за свој
рад и књижевно стваралаштво.
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Милутин САВЧИЋ
НАТО БОМБЕ НАД СРБИМА
Тмурни дани миле под сводом небеса,
у зглобу времена рата и страхота.
На трон светски сели емисари беса,
сплели у узлове прамење живота.
Зло наду растаче у кратере језе,
лепршава јутра црном збиљом трује.
Зао дух смрт суче, црни покров везе,
на огњишту нашем над патњом ликује.
Из поднебља мрачног алејом јаука
свуд дах кобног рата језом збиљу мути.
Пепелиште наде умрлога звука
сраста се са патњом и голготу ћути.
Али с јутром новим сунце ће да гране,
из гробаља наших победе се кују.
Васкрсли ће дуси снене да расане,
из крви ће свете гласи да се чују.
Са новим снагама муња ће да сева
запретеном ватром огњенога жара.
И за нове зоре сунце да изгрева
с лучиним просевом из небеског шара.
Из сазвежђа с неба сред јесењег зрења,
из грумења сунца и сјаја свемира,
Луча ће да гори за нова рођења кроз ватру вечности са јутрима мира.
Сунце ће да пламти снопљем цветних зрака
даривајућ' недра валу чарних мора,
и размаћи таму безгласнога мрака
Љубичастим прахом долазећих зора!
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ТВОЈА СЕНКА
Понекад крај реке жалећ' прошле дане,
кад душом проструји поветарац бола,
изнад густог вресја поглед ми застане јер ми се учини твоја сенка кола!
Ту где вече баца зрак последњег сјаја,
некад усхићени грлисмо се мазно.
Сад кад око блуди дубином бескраја,
тебе тамо нема и већ све је празно.
Обалом сећања с уздахом самоће
на стази заноса видим те кроз сену,
уз лелуј лахора празнина клокоће док кријем у себи тугу молитвену
Слатки рефлекс бола тражим к'о некада
да бих се опио нектаром ил' жучи!
А срце би хтело тамо откле нада
може бар кап среће у душу да сручи!
Благодет природе да улази у ме
док сањарски поглед сјај небески следи;
душа би да снује срце што разуме да сећање на те никад не избледи!
Милутин Савчић је рођен у Мркаљима код Хан Пијеска.
Основну школу и гимназију завршио је у Хан Пијеску. Високо
образовање стекао је у Београду и Новом Саду. Дипломирани је
економиста. Поезију пише још као средњошколац и студент, али
само за своју душу и личну ризницу. Добитник је већег броја
књижевних награда, а пјесме су му објављиване у више зборника.
Објавио је самосталне збирке пјесама: Време у пеленама мрака
(1997), Кроз алеје велемрачја (2001), Везница боје уранка (2003).
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Војин ОСТОЈИЋ

АУТОБИОГРАФСКА
Хвала мајци Босиљки и оцу Лазару
У маленом планинскоме селу
гдје се могла свака звјерка срести,
десио се лоз срећке на дјелу родио се дјечак четрн'ести.
Нико му се обрадов'о није,
но судбина јача је од свега,
то се вјешто од комшија крије;
послије су сви вољели њега.
Трин'естеро браће и сестара
бјеше тешко, а времена пуста,
не може се зарадити пара
за прехрану толикијех уста.
Некако се, мој брате, крпило,
старији су помагали млађе,
кад се нема, сложно се трпило,
било је то вријеме најсалђе.
Игр'о сам се са Ником и Вулом некад лопте, а понекад „жмире“,
ув'јек су ме надиграли с нулом,
редовно сам био без „гибире“.
Кад се сјетим 'љеба јечменога,
помазаног паприком и масти,
још мирише, драгога ми Бога,
и сад би га смазао у сласти...
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Бјеше дивно дјетињство на селу,
само брзо побјеже и мину,
сјета ми се уреза на челу,
радост с вјетром оде уз планину.
Са Жаром сам најбољијем другом,
обијао сијела и прела,
још се сјећам с радошћу и тугом
сваке стазе, богаза и врела.
Несташлуци, младалачко вино,
ноћи б'јеле, луде, неспаване,
било нам је ватрено и фино,
испијасмо живот натенане.
Јурцали смо ђевојке по селу,
уживали пјевајући пјесме,
обрели се на сваком сијелу,
пили воду с „Обрадове чесме“.
Брзо прође осамнаест љета,
мене живот однесе далеко,
старим брате, то ми мало смета,
ал' се нисам љубави одрек'о.
Љубав моја у пјесмама траје.
У срцу ми ватра из младости,
Четрн'ести још се не предаје Све гријехе Бог ће да опрости.
Грешан јесам што волим слободу
и што пером „пуцам“ у душмане,
Још понизно служим своме роду
И полако трошим „задње“ дане.
Ја сам Србин са срчаном маном.
Оваквог је брате тешко срести,
Са пјесмама, својом „живом раном“,
поздравља вас „дјечак“, четрн'ести!
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Војин Остојић је рођен у Калиновику 20. новембра 1956.
године, гдје је завршио основну школу и гимназију, а студиј
матерњег језика на Педагошкој академији у Сарајеву. Од 1979.
године радио је као наставник српског језика у Бужиму, Босанска
Крупа, када је због ратних дејстава морао напустити овај град.
Послије рата је на Филозофском факултету на Палама стекао звање
професор српског језика и књижевности. Поетски дар исказао је
још у гимназијским данима када је почео писати и објављивати
поетске радове у многим тадашњим књижевним часописима. Важи
за једног од најбољих говорника и рецитатора поезије. Пјесме
су му награђиване на више конкурса поезије у бившој држави
Југославији и Републици Српској. Живи и ради у Братунцу. До
сада је објавио три књиге поезије: Словим слово Србиново (1997),
Незаборав (1999) и Бијели божури (2005). У припреми му је и
четврта књига поезије за дјецу и одрасле.
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Душан ЗУРОВАЦ

ГЛАВИЦА КУПУСА
ад год сам путовао у Невесиње душа ми се претварала
у голубицу која очекује излазак сунца послије дуге
и хладне ноћи. Скоро сам био сигуран да ћу, негдје под чађавом
гредом, наћи затиснуту брадву, којом ми је покојна стрина Анђа
прије педесет и кусур година пресјекла пупчану врпцу надајући се
да ћу постати мајстор, наравно, ако преживим то смутно и опасно
вријеме. Већ тада више није било у моди да се новорођенчади
пресијеца пупак српом, као моме дједу и оцу, и зато је моја покојна
баба Савица, која је сваком свјетском рату дала по једног сина,
предложила да се дјетету брадвом пресијече пупчана врпца, што
зналачки учини моја стрина, женица ситна да ситнија не може бити,
али оштра ко бритва. И раније сам упорно тражио ту брадву, која ме
одвојила од мајке Божице, али узалуд, неко је негдје тиснуо у буџак
гдје се обично остављају ствари које никоме више неће затребати
и које временом нестају и из нашег сјећања, као да никада нијесу
ни постојале на овом свијету. Сада се враћам као официр српске
војске са официрским ознакама за које ми се чини да иду испред
мене и у маси ми граде пролаз као царски тјелохранитељи.
Док се полако спуштамо низ Чемерно (а који нам то
планински превој и тврди кланац није Чемерно и Јадовно) према
Гацку осјећам да ме та брадва грије као сунце, док у мислима
улазим у дјетињство, а ти су уласци много већи но кад прољеће
улази у Невесиње, у души ми се лијепо топи нека санта леда што је
живот оставио у дну срца. Елем, стигосмо у земљу светог Василија
Тврдошког, а Велики је Петак и тече хиљаду девет стотина деведесет
и пета од Христовог рођења. Тече трећа ратна година и ускоро
ће Свети Ђурађ по четврти пут да дође међу херцеговачке Србе
и копљем прободе аждају која се окотила у Мухамедову ћитабу.
Пливам у мору чистог херцеговачког зрака за тренутак одвојен од
влажних сарајевских бункера и дубоких траншеја у којима лежи
тешка водурина и гнијезди се страх.
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Тако сам упливао у океан радости моје унуке Тијане која
ме дочека раширених руку и отвореног дјечијег срца у коме никада
нема мјеста лицемјерству и ситним животним лажима. Научила се
дочекивати и испраћати. Испраћа она све мушке главе из породице
на ватрену линију и дочекује их кад се врате уморни и зловољни.
Свијет, онај свијет који није на ватреној линији, и у чијем
се животу најбоље одсликава и осјећа сва несрећа овога рата.
Слегао се на мали трг у Гацку, који није нимало већи од пожутјелог
јаворовог листа. О црним марамама не могу да прословим ријечи,
оне ме увијек посијеку посред срца, јер црна марама никада није
изашла из наше куће, та зар је моја покојна баба Савица није
однијела са собом у земљу, и моја покојна мајка Божица, за својим
унуком Горданом, као, уосталом, што никада није ни излазила
икона светог Јована Крститеља, слава наше породице. Најбољи
путеви у цијелој Херцеговини су они који спајају села и њихова
гробља као што су нам много чешће Задушнице од Васкрсења и
нема у Херцеговини ни једне стопе земље на коју није грехота
метнути ногу.
Пијачни је дан, ведар и чист као недавно доведена невјеста.
Пијаца. Продају људи све и свја, од пилића до аутомобила, од
гатачког кајмака који је у Херцеговини познатији од војводе
Зимоњића, до суве овчје плахе. Неки продају, додуше у брошурама,
своју памет и јунаштво са Вучијег Дола. Неки опет крчме цигарете
и албански коњак. Али као да читава варошица живи у страху
и неизвјесности, као да и овај лијепи дан дрхти од помисли на
судбину својих јунака који се сада ломатају по Трескавици и носе
са муслиманском ордијом.
Беспарица је. Танке војничке плате као да су негдје уз пут
наишле на добро постављену засједу и - изгинуле.
Прољеће помало завирује у варош, крадом и шутке.
Додуше, прољеће се не види на гатачким ливадама, али се јасно
осјећа његов млак пољубац на људском лицу. Шестогодишња
унука ме чврсто држи за руку као што држи малу плишану луткицу
коју сам јој, ипак, донио. Зна она добро и шта је то бјежање, као
што то добро зна свака генерација херцеговачких Срба, та зар се у
збјеговима нијесмо рађали, крштавали, боловали и умирали. Тијана
је имала само три године, када је побјегла из Мостара, остављајући
за собом гомилу играчака, које су опет сањале своје снове испод
њезиног кревеца у татиној кући на Бранковцу.
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Рече ми да иде у малу школу и да зна нацртати татину кућу
у Мостару. Питање је излије ли дијете на тај свој цртеж куће сву
ону радост и сву ону тугу, или је то неодољива, унутрашња потреба
дјечијег бескућника да подигне свој дом.
Понекад нацрта и мртву птицу на мостарском асфалту.
То је и толико понијела из Мостара, ко зна је ли у своме сјећању
понијела и бронзану фигуру Алексе Шантића, пјесника који је остао
у Неретви. Није се сјетила процвалих нарова и зрелих мостарских
трешања, алица. А било их је у башти њезиног ђеда више него
што је у њезиним бајкама било вила и вилењака, крилатих коња и
прелијепих принцеза. Било их је толико да никако не би могле стати
у златне, царске кочије. На њезиним цртежима као да се осјећа
Шагалова рука, који је свијет руских бајки из свога дјетињства
преселио на своја платна да га никада, ама баш никада не пометне
на тврди асфалт поред себе у некој од свјетских метропола. Моја
унука никада не црта цвијеће, још мање лутке, плишане меце и
дугоухе зечиће, јер то су и сувише дјечији изазови, а она је велика.
Њезино дјетињство је изгорјело у дједовој кући на Бранковцу.
Па и ако се свијет тиска око нас, гура нас час на једну час
на другу страну, нас двоје смо сами на овом бијелом свијету у овом
лијепом и насмијаном дану. Она ме затрпава својим причама у
којима има више љубави и невине и чисте дјечије маште, да ми се
чини као да по мени пада цват мостарских нарова.
- Шта ћу ти купити? - питам.
Не одговара, као да није чула моје питање, него се само још
чвршће прихвати за ме и приби уз моју војничку униформу...
- Чоколаду... Лутку... Нешто што ти се највише свиђа?
- Купи, ђеде, једну главицу купуса, пресијече ме и као да
ме пробуди из најљепшег сна. Само то и само толико, једна обична
ријеч која је полетјела са дјечијих усана као рањена птица са зелене
гране, врати ме у сурову стварност. Осјећам да се Гат навалио на ме
ко на смрт рањени Дејан Петровић. Око срца ми се поче савијати
некаква ледена рука и све ме то тако заљуља и помаче из свијета
у коме сам малочас био, да ми се учинило да ћу се истопити ко
грудва снијега на овом херцеговачком сунцу које се просуло свуда
око нас, топло и свијетло. За часак нестаде тог свијета маште и
лијепих сања у коме коначи свако дјетињство и из кога ниједан
живи створ никада није изишао до краја, и сасвим. Је ли то била
само кап радости, која је као кап росе пала на ме и која је нестала
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као птичица која је само за тренутак улетјела кроз отворен прозор
и одмах се врнула.
Не знам колико сам још ишао напријед, несигурно и тешко,
а да нијесам био у стању да нађем праву ријеч и да ту несретну
главицу купуса одмакнем од нас двоје.
- Шта ће нам купус?
- Да мајка направи каљу за ручак кад се тата врати са
Трескавице.
Јесте: Трескавица... Да... Да... Тако сам и ја у њезиним
годинама учио географију и историју, памтио имена мјеста гдје су
моји најближи гинули и остављали животе. То су те лекције што
нам живот у дјетињству зада.
А чоколада, ево ова са цвјетићима...
- Чоколада је за малу дјецу, а ја сам велика, мој ђеде, кућо
стара!
Велика си ти, сине мој, заиста велика, већа од туге
избјегличке, од мајчинске жалости, већа од те проклете планине
Трескавице, гдје твој тата данас стоји на ватреној линији са твојом
сликом у срцу, већа од гатачке “Термоелектране” која је овамо
залутала из неког другог времена и простора. Велика си и већа од
свега тога, већа за читаву главу и за топлу душу. Већа и од Јеленка
Ковачевића, а ипак је Јеленко велик као ова моја љубав према
теби, и твоја величина не може стати у ову причу или је ђед не зна
метнути.
Ти си ми тада испричала причу о Јеленку и ја ћу је
забиљежити, вјерујем ти на ријеч, дјеца су најпоузданији свједоци
и величанствени приповједачи:
... Има он и жену, Биљану. Немају дјеце. Биљана нема својих
родитеља и никога нема само Јеленка. Он, ђеде, иде увијек први,
тамо гдје треба стати и зауставити муслимане. Добио је некакав,
привремени смјештај у Гацку и пола дунума земље, зиратне...
Биљана никада не спава. Очекује неки глас. Знаш, ђеде, оне
гласове што ноћне птице доносе, они су црни... А Јеленко је лијеп,
и добар је, добар. Само он није стигао да узоре своју башту. Оде на
Трескавицу. И поручио је: Ја, вели, одох, реци куму Момчилу да ми
узоре онај комадићак земље... А Биљана само плаче, плаче и чека.
Осјећам, цијелим тијелом осјећам како ме ова тешка и тврда прича
коју је живот метнуо у уста овом црвенокосом дјетету спушта на
земљу и веже као бика прије но што ће га ударити маљем у главу.
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Тијана и даље прича, полако и озбиљно: шта ће јадна Биљана ако
Јеленко погине? И заиста шта ће и куд ће? Зар овај проклети рат
није посијао толико туге и страха да више нема гдје стати?! Заиста,
шта ће бити ако Трескавица узме оца нерођеног дјетета. Могу ли
наше мајке родити толико мушких глава колико их треба нашим
старим душманима и овим несретним просторима?!
И, ето, то шестогодишње дијете рече ми тај дан именом
и презименом сваку мајку палог српског борца, а говорила је
мудрошћу и озбиљношћу покојног војводе Богдана Зимоњића.
Живот се спуштао поред мене, опор, тежак и тврд, као
блок врелог челика који је овог часа изашао из зеничке жељезаре.
Тишина је била дуга и дубока и да није било Тијанине топле ручице
коју ми је цијело вријеме држала на срцу, ја бих побјегао од свега,
вратио бих се у каљаву сарајевску траншеју гдје лежи прљава и
тешка водурина и гдје смрт све живо држи на нишану.
Наставио сам пут у Невесиње, у своје дјетињство, да још
једном потражим ону брадву којом ми је покојна стрина Анђа
пресјекла пупчану врпцу прије педесет и кусур година. Пут је био
дуг и тежак, у срцу сам носио чемерну причу моје унуке Тијане као
врело сјечиво.
Душан Зуровац је рођен 1941. у Луци код Навесиња. На
основу сопственог искуства је написао више дјела о страдању
Срба током распада Југославије. Од 2003. је председник Удружења
„Истина“ из Источног Сарајева, а које се бави истраживање злочина
над Србима у Сарајеву у периоду од 1992. до 1996. године. Досада
је објавио: Записи из мостарских тамница (1996), Крв на лишћу
(1987), Књига о Мостару (1996), На стражи у Сарајеву (1997),
Растанак на Палама (1998), Ријечи (1980), Афоризми (1982), 626
дана у војном затвору у Горажду (2001), Људи (2008), Сарајево
туго моја (2011), Злочини над српским цивилима у Сарајеву (2006),
Књига о Страхињи (2012), Стани да ти речем (2013), Злочин у
Добровољачкој улици у Сарајеву (2014), Живот и дјело Риста
Трифковића (2016).
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Саша КНЕЖЕВИЋ

ПАШИ НА ДИВАНУ
(Одломак)
ПАША: (Сједа у миндере и припија вино) Слушајте ме сад добро,
ти се, Мурате, мало помакни да видим читати, (Као да чита са
најудаљенијег свитка на зиду) сви надам се знате ко је Ебусуд елАмади наш шејх-ул-ислами па ће бар то код вас изазвати извјесни
пијетет да зачепите и послушате ове мудре ријечи. Сједи и, ти
Регула, и ти нешто паметно данас да чујеш. (Ђорђо сједа на под)
Реци и том грбавцу да почине.
МЕХМЕД: Није он никакав грбавац, он је изузетно лијепо грађен
младић.
ПАША: Селиме, ти ми одговараш за дисциплину. Цитирам
узвишеног Амадија: Инсан је најузвишеније и најбогоугодније
сачињено дјело Алахово и зато је инсану и дато да влада свијетом,
и стога, Селиме, накривио се запис како да читам кад главу своју
искривих...
МУСТАФА: С тим у вези, амиџа да ти представим Дамас бен
Хусеина, звјездочитача, највећег математичара савременог доба и
неких будућих времена. Као што сам Вас у свом исцрпном писму
са прве борбене линије ономадне извијестио и наговијестио куцнуо
је крајњи час...
ЂОРЂО: Alea acta est!
МУСТАФА: ... да замијените бескорисног хладнокрвног давитеља
Селима овим прворазредним врхунским интелектуалцем, оцем
корелацијске логике, који зна како сваки појединачни запис треба
да стоји, Дамасу покажи де шта знаш. (Роб и даље клечи јасно
не разумијући шта говоре). О, пашо, он можда јесте роб, јесте
у сужњичким ланцима и окован, али је његова душа слободна
од сваких букагија и кад се ријеши стања шока он ће удесити и
тај запис и све записе у царству ће подесити према звијездама и
најпрецизнијим математичким прорачунима до којих је људски ум
способан кориштењем алгебарских једначина са више непознатих
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доћи, а сад нам дозволите да се повучемо, уморни смо, прљави и
боси. (Паша одмахне руком и они крећу)
МЕХМЕД: Ја, даиџа, одох да намјестим шатор и све ко што смо
рекли како ваља и требује да дочекамо и тог епископопа и испратимо
истог с божјом помоћи. (Паша одмахне и он креће напоље).
МУСТАФА: Само да не останем дужан венецијанском... шта већ,
цар Душан нам у покајничким сузама казује, љубећи свог сестрића
ког је у путу напатио и глађу и жеђу и сваколиком господском
таштином свој аманет Тешко свуда своме без својега. (Излазе.
Ђовани диже руку, а паша одмахује)
МЕХМЕД: (Ђованију испред врата) У нас ти је овдје увијек мањевише у најмању руку овако. Своји јесмо, не ваља нам то, никако то
да избијемо из главе, али како болан кад Мехмеду на језику чучи
Момчило, Мустафи на сабљи дријема Момир, а Мурату по мозгу
стално мути онај варошки ухљуп Мирослав, а што је најгоре и
овом веселом паши на души лежи онај милешевски пјевац Бајо па
му не да да дане, увијек му кад сједе да почине да ко господар сједе
и промисли запијева неки тропар или службу неку светачку, а би
он, здравља ми, ко што би и ја, ко што би сваки да море заборавио
те јаде, то проклетсво крви, сатро све под папучу пашинску, да се
море, ал ош...
ЂОРЂО: Разумијем, ја то стварно разумијем...
МЕХМЕД: Ма курац ти мој разумијеш. Како ти можеш разумјети
да је овај исти паша мене волишног у руке узо и својим ме именом
именово да ме заштити од свих зала и каурских и турских. Како
ћеш ти разумјети оне што веле да моја дјеца на њега личе јер он
с мојом женом спава, ко мене је мојом Меримом оженио да ме
придобије и да пашинице не злоби. Па на кога ће да личе, ја сам му
даиџић болан, све је то једна крв.
ЂОРЂО: Jа све могу разумјети, вјеруј ми. Дај да ти погледам у
длан...
МЕХМЕД: То си се ти мало зајебо. То ти Курата, хотијах рећ
Мурата, мази по ручицама. Мене ако дарнеш... (Прелази руком
преко Ђованијевог грла. Излазе)
МУРАТ: И шта сад.
ПАША: Сједи ту.
МУРАТ: А он је л' да слика?
ПАША: Разгони, да Селим не разгони! (Мурат махне руком и
сликар и робови излазе) Сад смо сами.
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МУРАТ: Јесмо ли?
ПАША: Велим да јесмо.
МУРАТ: Ако му је Мехмед језик одсјеко није уши.
ПАША: Он нема својих ушију, он нема своје главе, његова глава је
моја, твоја је глава моја Мурате Радомиров. Шта то чиниш, чему ли
се надаш. Све си стеко лако на дивану, све што си стеко ја сам ти
стеко. Ја сам тог твог Радомира давно заборавио, биће да га никад
нисам ни знао и да мој рахметли бабо није рекао да си и ти од
наших Соколовића ја те никад не бих примио. Све што имаш у
глави ти је, а твоја је глава моја, па ти види колко ти то вриједи.
МУРАТ: Пашо, ја се питам...
ПАША: И тај ти је погани језик у глави, па га чувај, не пуштај
га сувише на промају, може да назебе, може те јадом ојадити мој
Мурате. А лијепо сам ти име надјенуо, одмах сам ја знао ја сам те
видио да је у теби памет најбоље оружје и свако мора имати једног
таквог уза се, ал док је вакта. Пусти сад ти то, знаш ти то од мене
боље, него реци ми докле је тај монах стигао, јел паметније да ја то
све завршавам ил да га прво шаљем султану па да онда поступам
како ми новонастала ситуација налаже?
МУРАТ: Још није примијећен у луци. Моји људи ће га дочекати и
по вашем наређењу прослиједити, а кад ме питате, није знам моје
да пашу сјетујем, ал да кажем, да послије не буде кад си све знао
што си ћутао. Алаха ми није мудро да га ви први сербез код себе
примате, сазнаће се, прочу ће се, цар ако буде смислио да им да што
ишћу даће им по царској вољи, ако не шћене неће им ни дати, вако
може се баш запитати шта то онај Мехмед преко моје воље са тим
својим Србима шурује и баш зато да одлуку промијени, а кад се
промијени одлука и констелација снага и односа се мијења, а што
нам то у овом вакту треба и ради чега. Чиме су ти Срби заслужили
да ми себи муком и митом крваво стечену цареву милост због њих
ризикујемо. Лако је њима тамо негдје у њиховим вукојебинама
далеко од очију и ушију турских, србовати, пјесме пјевати и уз
ракијски казан шенлучити, овдје се на муци познају јунаци. И ко ће
нам сутра рећи хвала, рајетина која ни писма нема, па да се тај чин
лијепо и цивилизоано овјековјечи. Ја бих то некако мало пустио
да ствари иду својим током, а ми да пратимо ситуацију и да се
укључимо у датом тренутку и зато ја и велим да се шатор спреми,
па ако све испадне по српској вољи с њим лијепо под шатором, ко
што паши и приличи, ако не рећи ћемо, пошо паша у лов а каурина
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ником ни помињати нећемо.
ПАША: Аферим, мој Мурате.
МУРАТ: Да, аферим, ал кад смо вако насамо (погледа према
Селиму), да вам нешто кажем за ону двојицу. Ја вас некако и
донекле и у одређеној мјери и покушавам разумјети, али и сами
јамачно примјећујете да, такорећи у породици нашој, има персона
које нам више штете него користи чине. Овај Мехмед, џаба му и
одијело и сва ваша благонаклоност. Брав био, брав осто, смрди по
лоју и бијелом луку, не пуштају га поред двора да прође, а камоли
да у њега по вашој заповиједи уђе. А Мустафа, ма знате ви од мене
то још боље какав је подлац и лажов и квазијунак, насилник и
аутократа кога војска једнако мрзи колико га се и боји, ал му само
једна са језика никад не силази, Соколовић. А кад Турцима кажеш
Соковић они одмах на вас помисле, пашо, и клоне га се, титрају му
да вас не повриједе, видите како мене... Нисам ја ту нешто лично
повријеђен, више, ја у неку руку заступам вашу хануму, мислим
вашу... Дакле Сабахета каже да ју је од њих страх, мислим није њу
страх, него ју је за Вас, а бар Ви знате жене. Оне имају оно нешто
кад те овако погледају... Мислим, ја ово све ради вашег рахатлука
душевног онако успут, скоро фамилијарно зборим, а на Вама је,
паша сте, па видите.
ПАША: А знаш ли ти, Мурате, може бит шта је то сепет?
МУРАТ: Рекосте сепет, хм... Ако је то нека важна или тајна ствар,
ја ћу дати да се провјери, наћи ћу рјечнике питаћемо хоџе и ваизе
да скину прашину са инџијела, да погледају...
ПАША: Ја, Мурате, ја. Сепет, то ти је шејтанов дроб. Кад те метну
у сепет, тебе прво у почетку буде страх и студен и туга те фата, не
знаш шта ти се дешава, а мниш не може бит да ће ово на добро
изићи. А онда те оно труцкање и она топлина коњских сапи успава.
И кад се пробудиш и доведе те тамо ђе те довело само те посере по
царском друму и твоје очи нису твоје очи, твој језик није твој језик,
твоја мајка и јес твоја и није и ти си сам неки други, па гледај да
постанеш први, јер ако занавијек останеш тај други, ем ће те онај
први занавијек прогонити, ем те овај други никад неће прихватити.
Кога сепет није преваспито ни сам Алах му не може помоћи.
(Одмахне му руком и он устаје и излази. Селим иде од прозора до
прозора и отвара их). Ух нека мало те хаве, нека де и пропуха,
нека вала и тог смрада из луке само да ово њихово изађе. (Селим
прилази и додаје му наргилу и досипа му вино). Покриде ме, ош да
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ме опет санџије пробију. (Селим га покрива и гасе се свјетла).
Саша Кнежевић рођен је у Сарајеву 1971. године. Редовни
је професор српске књижевности на Филозофском факултету Пале.
Аутор је драма Кад облаци једу људе (1995) и Паши на дивану
(2019), те романа: Јадни мој Марко (2005), Откуд памет оном ко
је нема (2012), У сјећању на заборав (2015) и Кад ће срећа па се
зарати (2019).

273

Петар АШКРАБА ЗАГОРСКИ

ГУСЛЕ СУ ДУША ЗАГОРЈА
згледа да нема памтеника (никакве врсте) да зна
поуздано откада су гусле, па ни куда су све гуђеле,
али се зна да су оне у ваздашња времена биле сербске, први (или
најмодернији) и најраспрострањенији инструменат, пјесмовна
справа у тада познатом свијету.
А Бога ви шта би гусле значиле него Ми Срби, Све наше, и
тако опет до Историја, Прошлост, Србљи и Србуљско, наше знано
и незнано, али и будуће, овакви какви јесмо и какви ћемо бити.
Срби су (прилика је) живјели од Сјеверног мора и Балтика,
до Индије, Персије и жарке Африке, те су се распарчавали и
дијелили до данас (од других и од себе) те смо исти народ са неким
народима за које се мисли да смо непријатељи да би дошли на ово
што јесмо и оно што више нијесмо.
Прво биљежење о гуслама датира из доба стајства (или
око пет и по хиљада година прије Христова рођења), а јасно су
забиљежене 1. 000 година прије Христова рођења.
Познато је да је Александар Велики Карановић, кога зову
и Македонски (који живијаше од 356-323. године прије Христа),
након успјешних похода узимао гусле да се уза њих одмори. Оне се
спомињу и у доба Свевладовића (који владаху од 490-641. године),
као и у доба Светог Јеронима.
Константин Јиречек у књизи "Историја Срба" 2, на стр. 267.
каже: „Немањин син Стефан, искусни и храбри ратник, увесељавао
је често властелу при столу музиком с бубњевима (тимьпани) и
гуслама (гоусли)", а на страни 295, исти аутор наставља: "Горе
смо поменули да се већ за трпезом краља Стефана Првовјенчанога
свирало у гусле, преко чијих жица се превлачило малим гудалом
(лучцем). Српски гуслачи помињу се, 1415, на двору пољскога
краља Владислава Јагјелова. Пољски песник Мјасковски (†1622е године) зна, такође, за српске гусле, које прате меланхолично
рецитовање епских песама. Пастири су собом свагда носили
фрулу, а свирачи с фрулом (свирьць) помињу се у повељама већ у
доба Стефана Душана. У Дубровнику помињу се, у 14-15 веку, у
латинским архивским књигама гајде (мех, мешина)...
Пастири, даље, беху толико вешти да од рога начине

I
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инстуменат за свирање...”
(Гуслач је онај који гусла, као што је орач онај који оре, а не гуслар,
јер је гуслар онај који прави гусле као што је седлар онај који прави
седла, или колар који прави кола и тако даље).
У новија времена, иза Другог свјетског рата (или по
званичном слому Срба, иза кога је остало од свега само нада
као пламичак да тиња) под машинеријом „актуелног прогреса”
запријетили су вјешто гушење и нестанак гусала. Међутим, извило
се неколико чинилаца који су дошли као по Господњем промислу
налик на спас), а то су: оснивање Гусларског друштва „Филип
Вишњић” 1961. године у Сарајеву (хвала им), појава Бећировића,
епског чудотворца (слава му), гусларског умјетника Бошка
Вујачића (Бог да га поживи), унијевши нови начин пјевања, данас
најчешће пречињан, и Марка Бејатовића, најбољег мајстора гусала
(од њега играло и пјевало). Онда су се развила многа гусларска
друштва, појавили бројни гуслари (гуслачи), па и мајстори гусала
(Кубуровић, Срето Ковач, Пелемиш и др.) и мање-више успјешни
пјесници ове форме који су "уболи" по коју добру пјесму.
И данас опет (али сада и изнутра) и свана назиру се угрозе
гусларском јеку и вијеку. Ту је распад села и слабо умножење српског
народа као значајан чинилац. (Замислите како грозно и опомињуће
звучи реченица из једних новогодишњих вијести: "Српско
Сарајево је данас богатије за двије дјевојчице"). Ваља напоменути
да се, супротно овоме, јављају млади гуслари из градских средина
(уобичајено је да се каже гуслари), дјеца образованих родитеља
који живе душом струне, не губе себе, завичај и српски дух, сјећај
и вољу. Ово је за посебну похвалу.
Гусле су прва свеза иза православља и језика као заједничко
обиљежје, која држи Србе у јединству (истовремено ојављујући
и опомињући на остале самобитности) па иако су оне пођеђе
поборављене или зашућеле.
Да поменемо тзв. новокомпонована исламско-азијатскогурбетско-цигањско-неписмено-махалска, квази-надри музика,
која халаче и завија, преплавила је радио, телевизију, куће и
породице, кафане и излетишта, свадбе и испраћаје (намећући
питање: Да је све како ваља у једном народу, може ли он напријед
с таквим обезвређењем) што замагљује све људске вриједности па
и гусле староставне. УМНИ НЕ СМИЈУ ДА ШУТЕ!
Посматрањем гусларске епике, може се рећи да су све
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старије и старије пјесме боље и боље (и пјевати их) а млађе и
млађе тање и тање. Данас се у самом гуслачком извоћењу запажа
превладавање "савремених" начина, а ријетко се чују старински и
самосвојни, а, и кад их има, слабије прођу на самим такмичењима,
јер на "гусларским вечерима" гуслељупци више траже кликтање
и надвикивање те турбо-гуслање. Има упрошћавања мелодија
и затурања старих кајди, те, због незнања, мијењања ријечи у
пјесмама и другога.
Загорје је гусларски крај. Ријетка је кућа у загорском крају у
којој није било по два-три бар "осредња" гуслача, односно гуслара.
Најзапамћенији су остали они што су пред краљом Александром
пјевали на Цетињу 1932. године. Два су освојила друго и треће
мјесто, то су Милош Паприца, звани Војвода Милош, и Лазар
Ашкраба. Када је Војвода Милош изашао пред народ и краља,
одмах је "кликнуо" и Краљ је рекао: "Овај је најбољи". Него у
Црној Гори је прво мјесто могао добити само ко је из ње.
Тако је Милош добио друго, а Лазар треће, с тим што Лазар доби
и камене гусле, а Милош златан сат и друге вредније поклоне и
награде.
Такође, крајем двадесетог вијека, уз двојицу најбољих гуслара
Југославије (Бошка Вујачића и Бранка Перовића), јесте Неђељко
Црњак са Загорја.
Петар Ашкраба Загорски рођен је на Петровдан 1952.
године на Загорју, село Јелашца (Калиновик). Студирао више
факултета и радио разне послове у више мјеста Југославије,
од физичког радника, преко референта, васпитача, инспектора,
професора, педагога, економисте, до директора радне организације.
До распада Југославије у више наврата живио у Сарајеву, а
послије Безименог рата углавном у Фочи. Објавио петнаест
књига. Добитник више награда за књижевни рад. Објављена дјела:
Тавногорке (1982), Ђедија (1995), Првнице (1996), Кољеници монк
Р. Српске (1996), Ђедија-Кољеници (1996), Згибеништа (1997),
Синовље (2001), Загорје (Срби кроз времена) (2005), Србија (или
Загорје. Стара србска презимена, сеобе...) (2008), Вјековања
(2010), Казивања (2011), Истине (2012), ЗБОРНИК - Загорска
Србија или Загорје (2014), Послушајте (Срби у све три вјере и
сви други) (2016), Петровке (историке србске повијести) (2018),
Сасрбљења (Срба разсрбљених) (2019).
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IN MEMORIAM
Владимир НАСТИЋ (Оџак 1934 - Источно Сарајево 2010)

ШТА СРБИН ПРОДАЈЕ У РАТУ
Продаје алат и ћилиме старе
Репу и нове оклопе
Јефтино даје сулунаре
да дими из сваке стопе.
Продаје ћускије двије и мацолу
Узду, коња и седло ново.
Креду продаје за школу,
за невољу барут и олово.
Продаје гаће, араре,
Млијеко у праху.
Неподеране шпорете старе
Што их је здипило у страху.
Продаје кошуљу и кокарду,
Само једно крило орла фали,
добровољцу, иде у гарду
да бисмо напокон на ноге стали.
Тргује стално. Цијене све веће.
Стоји за тезгом крај смркнуте бабе,
Ако немаш пара, ако си те среће,
Дођи, узми, добићеш и џабе.
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Недељко Неђо ШИПОВАЦ (Мостар 1938 – Београд 2010)

НИТ ШТА ОСТА, НИТ ШТА ПРЕТЕЧЕ
Сведржитељу, и ти, означитељу, вјечни мој унуче,
И мисао, и ријеч, и чесма, вавијек – пјесма ме вуче –
И нова црква, и стари прота, и доброта и Голгота,
И све под недостижним, прозуклим небом,
Сродисмо се, вољом судбе ородисмо,
И бар мало-малчице земљу уресисмо,
И о много чему понеку прозборисмо,
А ако и нисмо, хоћемо – проговорићемо,
Данас, сутра, заксутра, ил` већ у – подне,
Ноћу те нема, у мраку се кријеш,
Зановијеташ, смицалице смишљаш и шврљаш,
Распитујеш се тако и за чесму и за пјесму,
За џарања за која нема одговарања,
Јер су наивна, дјечија, Божија,
И сада и до краја свих недођија,
И твоја су запиткивања неодгонетљива
Као снепут низ дубоке, сњежне, пртине,
Низ временске мрклине, што стрмије у дубине,
Кроз густе сметове маћехе историје,
У којој вријеме и прска и лије и тече,
Дан ли је, ноћ ли је, ил` вече,
Кад болан лелече, а чесма не тече,
Ал` живот и лије и бије, и протече,
Нит шта оста, нит шта претече, све отече,
Вијек од танких нити ткан, пропадљив и подеран,
Понекад свечан, нечшће начомрган, ај и вај ...
А за сам крај сједамо на окретаљку –
„Ко се врти не боји се смрти“,
Тако је зборио Петровић Брана
Који је умро, а још је жив,
Мој вјечни унуче, џив, џив, џив ...
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Радослав САМАРЏИЈА (Трново 1953 – Источно Сарајево 2009)

ПИСМО БЕСКУЋНИКА
Не шаљи ми писма, ја сам без адресе,
нема становника са именом мојим,
но, ако ме лепа случајност нанесе
веселом ти срцу (ту бих да постојим),
тад привежи строге кербере пред врата
да будеш бескрајно у срцу богата.
Хладан је државни кревет за пјесника –
зебеш чекајући јутро изопштења,
док се слути стварна, невесела слика:
чиновнички ревно и без довиђења,
једног лепог јутра на прагу пролећа,
избаце те као црну кесу смећа.
Не тражи ми кућу, никуд не тумарај,
све је моје добро ватром затрвено,
не пиши ми писма, узалуд не шарај;
скоро ће на твоје чежњиво колено
бескрајни и врели пољупци да слећу
јер ја осим тебе друге куће нећу.
Донећу ти пола најљубавније песме,
друго пола бози у теби сакрише,
у кућу нам тада ни држава не сме
привирити, може тек да метанише;
тада своја писма на уво шапући
бескућнику овом у најлепшој кући.
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Симо КЛАРИЋ (Калиновик 1924 – Калиновик 2019)

ЛИЈЕПЕ НАШЕ ГОДИНЕ
Сјећаш ли се, моја Милена,
оних времена,
кад ништа нисмо имали
осим што смо имали – све!
Нисмо имали стан,
осим што смо имали
лијепу собу, три са три,
заједничку бању и WC
и један стари орман.
Нисмо имали кухињу,
а што ће нам, код онакве мензе?
Три пута недељно гершл,
а грах друга три дана
и недјељом сува храна.
Нисмо имали ни пећи,
никаква штета,
а што ће нам кад смо имали
заједно педесет љета.
Боже, како нам је било добро,
моја Милена,
оних времена
кад ништа нисмо имали
осим што смо имали – све!
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IZ POZORI[NOG @IVOTA U BIJEQINI

Јелена КАЛАЈЏИЈА

ПОВРАТАК ПОЗОРИШТА, ПОВРАТАК ИСТИНИ
(Комедија ометена у развоју, Градско позориште Семберија,
Бијељина)
сти догађај у публицистици може понијети безброј
наслова. Оно што један догађај јесте по себи и колико
значења може носити једначи се са том безбројношћу. И сва су та
семантичка усмјерења валидна, јер оно што је доступно свима,
подлијеже управо таквој и толикој флуктуацији различитости
да стајемо на црту карневалу мишљења. Свако има право да
"чита" и "ишчитава" оно што му свеукупни естетички, етички,
духовни, културолошки или какав год већ комбинаторички склоп
иманентних човјекових вриједности допусти. Но, важно је мјесто
на којем се ова размјена догађа као и значење које оно носи.
А, мјесто је позориште. О позоришту је ријеч. Доступно
свима и за све. Да гради најтананије и најпрефињеније осјећаје
у човјеку, да га празни и пуни живим месом, живом ријечју,
животом. А значење је више него пожељно у декадентном и
парадоксалном добу које трошимо: позориште као постојање
грађанске свијести1! И то је она тачка из које се чита ова представа.
Сељачко-малограђанска лукавост и велеградска интелигенција два
су облика буднога бића које разумева, и између њих је једва могуће
споразумевање2, писао је Освалд Шпенглер. Дакле, када једно
мало мјесто почетком прошлога вијека бива раскрсница и трг као

I

,,Све оно што се у хоризонту модерне егзистенције чинило као претња или
аномалија градске егзистенције, урбани дискурс проглашава за вредност.“
Слободан Владушић, Црњански, Мегалополис, Службени гласник, Београд, 2011,
стр. 39.
2
Освалд Шпенглер, Пропаст Запада, Књижевне новине, Београд, 1990, стр. 109.
1
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симбол грађанског, када то исто мјесто испрати Дучића у Париз3,
а присвоји једну Милицу Зорић и отхрани Марију Ђорђевић (sic!
Жене!), онда с правом говоримо о реслима грађанске свијести
на које се имају зидати темељи града. Зашто уопште доводити у
питање постојање грађанске свијети? Борислав Пекић је писао да је
великог града било одувијек, али не градског менталитета. Потоњи
позоришни догађај уз све мане, мањкавости, па и грешке, покреће
културолошки статус административне јединице у којој живимо. А
на Калемегдан сам дошао да се сетим - себе4, каже Пекић. Сусрет
са самим собом у граду управо је прича о идентитету, личности,
о грађанској свијести, напосљетку. Бити са собом значи бити у
амалгаму са градом. Овдје Пекић симболички покушава да нагласи
немогућност бивствовања ван историје, а особито своје. Шта значи
та своја историја ако не може да се сјети себе? Свијет? Национ?
И каква је, на првом мјесту, та историја? Питам се из урођеног
срца своје себичности, свог права на живот, да ли је праведно да
историја, и то она која ме се, у крајњој линији, лично не тиче,
тако суверено, тако брутално елиминише све што сам уистину
Стеријин ,,Милош Обилић“ прва је представа играна у Бијељини још 1873.
године, а играло је путујуће позориште Фотија Илинчића из Новог Сада. Прва
позоришна критика везује се за исто играње, наиме хроничари града биљеже
како несрпско становништво није било интересент комадаа са националним
садрајем из историје српског народа. У свом кратком, али каријерно важном
боравку у Бијељини, Јован Дучић поставља, такође, Стерију. У питању је била
трагедија Невиност или Светислав и Милева у којој је и сам глумио. Одабрана
група занатлија и трговаца који су били лице новоформиране грађанске класе
био је Дучићев ансамбл, који 1894. године на Светосавској академији дебитовао.
Партнерка у главној роли Дучићу била је Вјера Бугарска, учитељица, а то сазнајемо
из писане критике из „Босанске виле“. Важно је напоменути да је комад игран у
двије године млађем, Хотелу Дрина који и данас постоји, а који је за тадашње
појмове садржао и велику салу и позорницу, сасвим довољан знак да је стремљење
ка некаквој сцени било неопходно. Из ових пар фактографских детаља, рецимо
сљедеће: позоришна традиција овдје се калеми готово вијек и по (а квалитативно:
кад би се данас играла прије Стеријина трагедија, него комедија, без обзира на
датум постанка!); и друго: у необјављеној рукописној заоставштини из архива
Петра Бубрешка постоји запис о Бијељини у којем Дучић не крије одушевљење у
каквој се средини нашао (још увијек јуноша, али свијет се за њега није отворио ни
у Сомбору ни у Требињу колико овдје), а знамо да је своју Херцеговину описивао
као ковницу језика и земљу рапсода. Дучић не мора бити репер колико метонимија
времена које је претходило нама, а чува га наш град.
4
Борислав Пекић, И најзад, једна утвара Новог Београда, у: Изабрани есеји,
Соларис, Нови Сад, 2007, стр. 285.
3
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ЈА?5 Овдје видимо немогућност опстанка грађанског у миљеу који
разумијевамо као трагичне историјске изазове: Било из квазинационалних или квази-социјалних разлога, грађанска култура,
књижевност и други плодови урбане6 (у значењу грађанске - прим.
аут.) цивилизације протеривани су на најудаљенију маргину српског
друштва, изоловани и ограничени као нешто што не припада
српском народном духу, па је отуда наводно супротно свему
што је оличено у сну и самосталној култури и цивилизацији7. А
Пекићу на тој калемегданској клупи смета управо један сељанин
у грађанском капуту, о коме пише Павић, и полу-интелектуалац,
интелигент без морала и културног обрасца, о коме говори
Слободан Јовановић, односно Велмар-Јанковићев прелазник, коме
збрка у којој живи износи на површину његове најгоре особине
после чега се у њему јавља прикривени мали диктатор који све
жели да подјарми и подреди себи, коме оно што не разуме смета,
док оно чему није дорастао страсно мрзи8. Два погрешна заноса
су оно што Александар Јерков види као слом грађанске свијести:
барбарогенијски занос, заснован на идеји да је за културу довољна
народна, херојска традиција и занос имитаторске струје која туђе
отпатке види као нешто посебно.
У овом тренутку, одбрану грађанске свијести Бијељине,
заступа Градско позориште Семберија9.

Исто, 286.
Александар Јерков пише прије осавремењеног нијансирања у значењима
градског које у његово вријеме еквивализира урбаном. Савремене студије, заправо
опонирају градско и урбано (у значењима инстант-масивизација), као и овај рад,
с обзиром да цивилизацијски напредак дисквалификује пар рурално:градско као
анахроно. Види више: Слободан Владушић, Градско VS урбано http://www.nspm.
rs/kulturna-politika/gradsko-vs.-urbano.html?alphabet=l
7
Александар Јерков, Одбрана и последњи дани, у: Антологија београдске приче,
Време књиге, 1994, стр. 661.
8
Исто, 665.
9
Упркос једном кулутрном троуглу (који би сваком просјечном човјеку био
довољан повод да се активно укључи у рад на себи као човјеку културе!) у самом
центру града који физички чине зграде Музеја Семберија, Центра за културу
Семберија/Галерије и Народне библиотеке Филип Вишњић, оне су репрезентације
културе, културних добара, чувари и популазиратори, тек можда секундарно
произвођачи умјетности, глорификација постанка позоришта у контексту (препо)
рађања градске свијести иде на рачун умјетничког акта, умјетничког дјела као
таквог, а то може само живи однос са публиком на даскама које живот значе.
5
6
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Праизведба Комедије ометене у развоју Миливоја
Млађеновића а у режији Душана Тузланчића одиграна је 6.
фебруара 2020. године у просторијама Центра за културу
Семберија, а реприза одмах наредне вечери. Кажу историјска ноћ
– позориште-подстанар дебитује за постанак и опстанак.
Био једном један замак. У њему је писао Едмунд Вилсон
да се правци и покрети књижевности нису бомбама смјењивали
нити они на заласку растрзани коњима на репове долазећим. И
у налету страсти историзма да се полифонија умјетности покаже
у линеарности дијахроније бива осуђена на ако не потпуну
инверзију, а оно искривљену представу, рецимо, ометену у развоју.
У друштву једнаких могућности дало се и то да се комедији чак дâ
овакво одређење. Хоће ли стога на линч бити позвана? Или што
је направила карневал апсолутног пресјека историје позоришта да
би се основало једно? Или ћемо напросто да заћутимо кад тишина
замахне вјешалима Истине? Програмски, ово је уз све своје мане,
којих је мало (али их има јер савршено постоји само на једном
мјесту), једини комад који је морао да се догоди да би Бијељина
основала своје позориште. И то именом и презименом градско,
позивајући на градску свијест/савјест. Текст потпсује Миливоје
Млађеновић, иако би се могло рећи да је он овдје имао праву улогу
колаж-мајстора, интертекстуалног монтажера, ресле постмодерне
традиције. Да, ни мање ни више такав комад: ни дегутантнији,
ни сировији, ни тужнији, ни њежнији, ни смјешнији: баш овакав!
Prodesse et delectare!10 Из дроби и Раблеовог казана из цјелокупног
драмског умијећа и постигнућа, од свега по мало и свима свега.
Не личи ли сада ово на кич? Друштво кича није друштво културе,
а познају оба ова истински карневал (једни га конузмирају, други
га креирају), архетипски амалгам који свргава горњи клин доњим,
који од просјака цара ствара. И да је главна музика тога карневала
језовити смијех - гротеска сама. У њој није ријеч о страху од смрти
већ од живота. А маску, Кајзер замијети, немогуће је скинути, а не
подерати, не згулити лице, идентитет. И све ово одвија се на барем
три равни.
Прва би била сама трупа која, као метонимија незбринуте
умјетности, овиси о доброј вољи власти, која сама штапом и
Велики Хорације из давнина поручује: Aut prodesse volunt aut delectare poetae.
Или да поуче или да забаве пјесници желе. – слоб. прев. аут.
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канапом (подвезицом и канапом који ће зазвучати страшном
истином) покушава уз све очекиване (упадице из ангажоване
публике) и неочекиване (прасак експлозије, тамо негдје ван свега)
прекиде да одигра анахрони комад. То би био метатеатарски слој.
Друга раван би била сама представа која се игра у представи,
а насловљена је дјетињасто једноставно, очигледно, пожељно Нећу
да ратујем хоћу да се женим и прати Панургијеве догодовштине
у тест-ирању женскадије за брачни живот (свођење брака на
свођење, чисто светогрђе!), а по мотивима Раблеовог петокњижја,
коју ће од остатка комада издвојити прије свега не ренесансна,
већ управо барокна костимографија (Биљана Гргур). У сфери
„лаких” знакова11, видимо преоблачење, површну, епидермалну
промјену улоге попут костима12 који ландарају откривајући
цивилни дио реалности, облачење је демистификовано, оно је на
сцени (позориште настаје). На нивоу „тешких” знакова13 ради се о
промјени улога у функцијама самог позоришта. Оно долази на праг
гротескне постмодерности, јер, да би се остварило кроз дидактичку
улогу спрам публике, потребан је знак хиперпамћења. То и такво
освјешћивање не доводи промјену у будућности, јер публикум без
критерија остаје паралисано пасиван, још једно тело у „популацији
која је ново тело: вишеструко, са великим бројем глава, ако не
бесконачним оно барем бројем који није нужно бројив”14. Управо
ова скаредност која ће се у хиперболизацији и персонификацији
делфске пророчице Сибиле кроз простор женског у хтонски свијет,
изокренути на сасвим јасну алузију о маси (свођењу на масу) у
којој је главни трагос губитак индивидуалности, идентитета.
Ако уопште маса може да се сјети. Нужда да се она дозове иде
11
Жан Бодријар, Moда или чаролија кода: фриволност већ виђеног, Поља: часопис
за књижевност и теорију, Год. 37, бр. 394 (дец. 1991), стр. 440.
12
Ово је интересантно пратити још од Видаковићевих предромантичарских
романа, потом код Јакова Игњатовића, али посебно је истакнуто у Бранковом
стихованом роману „Безимена”. Код ових писаца то преоблачење које мења
друштвени статус, односно, дубље, започиње иницијацију јунака у граду дато је
у најбуквалнијем виду. Видимо како сада у театру иницијација публике почиње
прихватањем метатеатарске позиције приказаног. На овај начин Комедија
ометена у развоју заправо рађа грађанску публику.
13
Жан Бодријар, Moда или чаролија кода: фриволност већ виђеног, Поља: часопис
за књижевност и теорију - Год. 37, бр. 394 (дец. 1991), стр. 440.
14
Мишел Фуко, Треба бранити друштво: предавања на Колеж де Франсу из 1976.
године, Светови, Нови Сад, 1998, стр. 297.
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линијом хиперпамћења. А то је могуће само ако се роди гледалац
овог комада. Ако се коначно убије урбани дискурс на рачун рођења
грађанина.
Сјајно филтриране Винаверове кованице, измишљенице
које красе један заборављени српски језик посебна су љепота овог
текста. Намјерно кажемо српски језик, јер представа омогућава да
се замислите над језиком: како глумац (па био и глумљени глумац)
говори у свакодневном животу, како учи публику да сасвим јасно
разумијева ријечи које никада није изговорила, нити ће, како звучи
када читате нешто што превазилази обојеност локалног говора из
публике.
Трећи, али сигурно не и посљедњи слој јесте метанаративни,
који апсолутно излази из театра, скида маске, а испод њих остаје
нешто. То нешто, из старе изреке у вину је истина, које је тамна
страна човјека, кад опијане публику и пљусну јој у лице смрт
након карневала. Сопствену. Лаж или Истина? Може ли одвојено?
Коментар једног од гледалаца, по изласку био је: Да ли ће овако и
сутра играти?, може бити сјајна порука: да је комад толико врцав
да може играти са публиком као Павићев роман Уникат, гдје сваки
примјерак има свој крај15, а Плава свеска збира те све варијанте као
коначиште; али и оно друго: да ли је истина изговорена на крају
стварна или умјетничка... Управо, ово би било довољно да ансамбл
који је довољно изверзиран другим ангажманима и познавањем
мјеста у којем игра да направи представу која ће се продати, буде
сигуран да је на премијери прве представе свог професионалног
новоотвореног позоришта дигао квалитет рецепције за два штапа
изнад онога што се продаје.
И држећи се броја три, ето приче о великом повратку Раблеа,
семберског театра и Душана Тузланчића. Рабле је ту у свакодневици
наше виртуалије, декадентне и развратне. О семберском театру
довољно је рећи: у вријеме кад је у нашем граду основано позориште,
кад смо добили свој храм богиње Талије, то је била ријеткост,
јер га нису имали ондашњи босанскохерцеговачки градови што су
били и знатно већи од Бијељине. Међутим, ти градови имају сада

Свакако да није реферално ово примјењивати на живу игру, у том смислу
сваки комад и јесте и мора бити другачији, интонација овог гледаоца ишла је на
радикалну измјењеност: да ли ће уопште бити панургијевске епизоде, да ли ће
земо из публике опет бити ту...
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своја реномирана позоришта са вишегодишњом традицијом. Ми
га, нажалост, немамао и хоћемо ли га, послије десетогодишњег
прекида рада, уопште више и имати? И кад ће то бити? Хоћемо
да вјерујемо да ће то бити ускоро16, а од тих редова протекло је
још двадесет дугих година. О Душану Тузланчићу можемо рећи
само да је остао један од ријетких камуфлираних ексцентрика који
балансира свијет око себе између бескрајне ерудиције и његовања
разумијевања за његову несавршеност. Иако маестралан када жели
да помете лепезом умјетности опиљке плоти, дубоко је свјестан да
управо ти опиљци јесу карта до поновног изласка на сцену. Рецимо
као и Корун, ако је суштина режије спој поезије и технике, овај
режисер је управо то и извео.
Све више смо свједоци да се на сцену након експеримената,
сценских слика чак и у најрадикалнијим позориштима играју
поново класици, тачније драматизују епохална књижевна
дјела. Нека репер буду Хасанагиница и Ана Карењина (послије
ударничке Неопланте?) у Ујвидеки Синхаз или На Дрини ћуприја
Српског народног позоришта (послије Грете страница 89). Са
друге стране против-тежа нека буде Зашто је полудео господин Р
Југословенског драмског и у рангу са њим Пијани Атељеа 212 као
неомодернистичке поетике у класичном раму. Комедија ометена
у развоју наступа апсолутно постмодернистички, и то је врло
интересантно с обзиром да смо дату госпу већ изгустирали на свим
нивоима. Програмски, она је у контексту оснивања позоришта
једини прави избор.
Постмодернистички је узети и маргинални лик, и ставити
га у центар, иако Раблеов Панургије заузима готово читаве три
посљедње књиге (ако читамо и пету дискутабилну ауторством) у
својим трагањима за истином брака, он је Пантагруелов париски
пријатељ, дакле "први до главног". Читали/Гледали смо разна
позоришта у позоришту, Шекспир је само етикета к тому, гледали
смо и разне глумачке трупе као јунаке, Предства Хамлета..., Шест
лица траже писца, Путујуће позориште Шопаловић, Генерална
проба самоубиства показују печал глумачког живота, као и овдје
гдје је трупа свевремена: главни (условно) глумац у улози Панургија
је и шеф трупе (реално) - Иван Петровић, споредни јунак, у улози
Слободан Петровић, Корзо старе Бијељине, Народна библиотека Филип
Вишњић, Бијељина, 2002, стр. 123.
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Хукабуке је и сценограф (Ненад Благојевић), рецимо, једна од
глумица "задужена" за добре односе са властима и хонораре,
као Капетаница (Вања Кртолина), све смо то већ негдје видјели
и искусили. Али када то изговорите на премијери у граду који,
упркос добрим коријенима умјетничког квалитета, ужива врло
јефтину позоришну сцену (ако се кабареи, ласцивне дуодраме или
монодраме, назови-стендап-комедије могу сврстати у позориште),
у огромној жељи да јој "поскупи" вриједност реанимирајући
се на темељима аматерског позоришта Сцена утинулог прије
три деценије (Аматерско позориште Сцена формирано је 1934.
године, а прва премијера играна је наредне године и била је то
Нушићева комедија у три чина Свет)17, Семберија почиње своју
нову позоришну историју програмском представом. И она је сва
од домаћих производа, онако како је и Раблеово дјело Винавер18
сачинио домаћим, послуживши се даром језикотворја и дописавши
у налету инспирације, тек неких шездесетак страница. На критике
о претешком и анахроном Раблеу, рецимо да је он рехабилитован и
ресемантизован у правом тренутку. Иако је умјетност ма које гране
увијек у кризи ако носи свјеж глас одређене амплитуде у историји
Ево гдје је трагедија бројки: Било је то истовремено и прво представљање
аматера Сцене бијељинским љубитељима позоришта. Од тада је Сцена радила
више од педесет година, обиљежила тај јубилеј и онда – угасила се. Данас више
не ради и као да никада у Бијељини није било љубитеља и поклоника умјетности
из храма богиње Талије. То тренутно стање је штета и срамота за град и
његову културну садашњост и традицију. – бескрајно је огорчен и гњеван један
од најтемељитијих монографа града – Исто, стр. 52.
18
Своје језикотворство Винавер неприкосновено успоставља у својим француским
преводима и треба бити сасвим разумљив извор и круг аутора који су се
изњедрили на нашем језику под његовим пером, изразито у Раблеовом, Гаргантуи
и Пантагруелу, те Вијоновом, Великом завештању али и Волтеровом, Кандиду!
Додајмо, и рехабилитација Винавера у живом језику кроз театар је више него
потребна – чувајмо језик, али и аутохтоно језикотворство, никло из сопствених
извора. Наиме, ако најпрогресивнији у томе смислу свакако је био Ђорђе
Марковић Кодер, али га управо посматрамо као претечу авангардних струјања
у нашој литератури, а ово је изразито важно са аспекта односа према Станиславу
Винаверу и његовој језикотворној мисији која се огледа у и његовом ауторском
књижевном дјелу, али и његову преводилаштву. У нека давна времена Милован
Глишић коме такође дужимо неизмјерни преводилачки дуг маркира Франсоа
Раблеа као непреводивог. Остаје једна књижевна мистерија и туга изгубљене
неколицине страница Винверовог додатка/превода Гаргантуи и Пантагруелу, али
и неизмјерна радост наглас прочитаног језика који плоди и препорађа српски
језик.
17
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истискују у човјеку потребе које су блиске у одређеним временском
распону. Рабле је наш савременик. У чему је декаденција
или савремена mal du siècle19: крајња превласт материјалнотјелесног, гозба цијелог свијета, виртуелна додуше, тиме још
и развратнија. И ако је Бахтин негда за естетичку концепцију,
условно раблезијанштину, назвао гротескним реализмом,
можемо ову представу окарактерисати с правом као гротескни
постмодернизам. Јасно је отуда да од античког трагоса у којем
учествује читав космос: богови, људи, стихије, остаје само човјек.
Тај стари космос који има своју вертикалну структуру остаје само
низином пред публиком као мјесто изгнанства и осаме (казна је
овдје сувишна, држимо се усуда.) Ares mundi20 прекинута је на
мјесту гдје ноге чврсто стоје на земљи, а очи су упрте у таваницу,
рефлектор, омчу.
У доба када борделско-фриволна голотиња безвриједног
смисла и никакве садржине доминира, Панургије поставља питање
да ли да се жени у страху од "набијања рогова" и кроз ту испитвачку
(праксисом, сексуалну) одисеју иде са опатом Јованом. Дуална у
свему када се приказује порнографски, она проговара о светом,
када представа у представи има најжешћи ритам, метанаративни
слој је у другом, пресијеца га, као и симулакрумска позиција три
не-глумца који проговарају из публике, као три могуће реакције
критике, али и као праксис непоштовања позоришног бонтона
који је ишао уз карте. Дакле, мислило се о свему. И сам редитељ
свјестан да умије сачинити оно што би испунило жељу тржишта,
великим повратком додаје гас, нагло кочи, и избацује из шина онај
мртви, зарђали трамвај, звани жеља на сцену. Са великим С. Жељу
да не игра са тржиштем него да игра за публику.
Ритам је оно што је симулирало сензацију савременог доба,
што није дало да се дријема, што је симулирало велики повратак
Раблеа, велики трбух који једе човјека, јединствену гротескну
слику свијета који се пуни и празни. Али и велики повратак Душана
„Болест вијека“ термин који раби историја књижевности од раног деветнаестог
вијека, плодио се од Шатобријана, Бајрона, Игоа, али рецимо да је кулминирао у
Бодлеровом „сплину“.
20
Стријела свијета, буквално, али у значењу оса свијета која, у књижевности,
јесте спона подземног (оностраног) свијета, са небесима, кроз наравно, земаљску,
материјалну позицију човјека.
19
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Тузланчића пред којим је била голема одговорност: обалити овај
тресет текста на сцену и рећи публици: Изволите! И да печал буде
већа, још једна истина из грма, Етјен Паке, Раблеов савременик,
свједочио је да се овај тако играо и са људима и са боговима да ни
људи ни богови не изгледају увријеђени због те игре. Свака улога,
свака реплика, сваки покрет (одговорност носи Иста Степанов, која
је успјела да само од сценског покрета створи засебице комад! Ево
и четврте димензије!), успјели су да од овог комада учине једно
велико: не можеш му ништа! И најдегутантнији тренуци могу наћи
своје оправдање и посљедњи мук одзвања као вјешала. Да ли се ко
напосљетку радује? У томе је сврха позоришта.
Сценографија (Ерика Вујић), минималистичка, сведена,
али бескрајно динамична, састављена од сандука (да ли случајно?)
и глумаца који ако не изговарају текст постају меки извијуци тих
сандука, леђима бедеми представе коју публика прати, у савршеном
и савршено извјежбаном сценском покрету, плес сандука и
глумаца, док је бура или се црква претвара у гозбену салу: све је
релативно. И сасвим неочекивано, промишљајући о дојму који
оставља сценографија за собом, сјетим се Шејкине преокупације
улогом предмета у структури сликарске представе, наједном, све
се заледи и остане јарки колорит сметилишта људских, лучевина
и лажи, свјетло: затамњено плаво, црвено, врашки похотљиво,
аморфног претакања тијела, гротескно смјеховног. Сандук. Шест
пута некакав правоугаоник. Рацио. Тачка. Глас аутентичног
представника локал-дијалекта, да ствар буде црња, дилетантаматер води већи дио комада, и наклоност публике: апсолутно
функционално. Као и сандук.
И недовољна експресивност, рецимо код самог Панургија,
онемогућена је управо дводимензионалном карактеризацијом,
иако Петровић видно носи јак драмски потенцијал, који је успио да
испољи у кратким метанаративним дијеловима. Мирна Јовановић,
чије руке свирају по зраку и глас траје тако да, ако бисте остали у
празној сали још који секунд након аплауза који јечи у уху, чекали
бисте Соњечку Достојевског да говори живот свој. Или га оћути.
Ова улога Магдалене, и симболички именом јесте као и све у
Раблеа (читајте Млађеновића, Тузланчића, како вам драго) дуално,
али оно што након овог играња остаје је ишчекивање једног готово
оперског, драперија-тешког женског глумачког постигнућа.
Михајло Максимовић у ипак крипто главној улози, иако
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у првим тактовима збуњује својом физичком компатибилношћу
са улогом, у другом дијелу комада води ову игру у свој апсурд, у
свој амбис или у реинкарнацију. Ако је ово улога по којој ћемо
га памтити, мимиком, гестом, гласом, концентрацијом, рецимо, ни
Рабле га боље не би уиграо. Улога ова је улога наратора, заправо, а
Млађеновић је, рекло би се, градећи овај карактер уплео у њега и
доста црта јунака Знајше којег ће само најупорнији након гледања
представе потражити у стотинама Раблеових страница. Оно гдје се
Максимовићу, можда једином у читавој глумачкој постави не може
наћи замјерка је прелазак из улоге у улогу таквом префињеношћу
и свијешћу да зна шта ради.
Име Марије Новаковић је оно женско глумачко име које
као ни њену улогу нећете можда толико помно пратити, јер је
одглумила апсолутну звекачу, убиједила вас је у своју споредност,
али ћете након гледања имати невјероватно сјећање на толико
експресивно извајан лик. Сибила је јунакиња која је апсолутни
побједник Комедије ометене у развоју коју досадашња критика
спомиње као шизофрену, мада она није у тој мјери таква (она је само
грађена на постмодернистичким начелима, чија интертектуалност
и метатекстуалност оживљавају такав ефекат) колико је овај лик
којег Марија Новаковић брилијантно тумачи.
И не можемо о Раблеу а да не кажемо још коју вођени
Михаилом Бахтином. Музика (Душан Секулић), сасвим неосјетно,
тај вергл као једна страшна утроба музике, почиње да дјелује на
публику тако да се цјелокупан комад своди на марионетске размјере.
На размјере колективизма. Народно тијело на карневалском
тргу првенствено осјећа своје јединство у времену, осјећа
своје непрекидно трајање у њему, своју релативну историјску
бесмртност, како је објаснио Бахтин. И то јесте напосљетку тако,
ова је представа бој, не Чемер-Љутице (Душан Ранковић, уз сценски
покрет који је брилијантан, ипак најслабији са најкомпликованијом
и најамбивалентнијом улогом хомосексуалца и владара, пијанца
и умјетника, ситничара и револуционара) и Хукабуке против
Панургија, већ борба да се буде и остане индивидуа, да се сачува
идентитет у колективу. Јунаци морају онда да се ломе као лутке
(уз тај језовити вергл), да буду гротескно тијело у настајању,
које тјелесну драму (ића, пића, чулног задовољства, испаравања
и нужди), доводи до крајњих граница апсурда и гађења, да би,
напосљетку здерали те маске и покушали да (п)остану улоге291

мисли. Идентитети који воде из муља и мемле у покушај да се буде
човјек. Да роде човјека. Гледаоца. Грађанина. Позориште.
Метанарација је тежиште представе иако дјелује
маргинализовано, преиспитује све од политике до медицине,
криминала до најњежнијих људских снова. Највећа вриједност је
њен симултанизам традиционалности и модерности: док ефекат
изненађења и пољуљани хоризонт очекивања разбија јединства
времена, мјеста и радње, али и саме истинске сцене, глумци
нису и неће бити само на даскама, дотле једна реплика затвара
класицистички, кружну композицију: Ако ме неко тражи, на сцени
сам.
Поштовани публикуме, шта је овдје ометено у развоју? Линч
свега што не дозвољава да се буде храбар у својој различитости.
Ако вас неко тражи, будите у публици, једно позориште (један
грађански менталитет) је управо тако настало.
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INTERVJU

Душан ВИДАКОВИЋ

МИЛУНИКА МИТРОВИЋ:
ПОЕЗИЈА НИЈЕ БЕЖАЊЕ ОД СТВАРНОСТИ
ада је ране песме, као ужичка гимназијалка,
објављивала у знаменитом београдском часопису
„Дело“, Милуника Митровић (Сеча Река код Косјерића, 1950) је
своју прву књигу публиковала тек три деценије потом. До данас,
у њеном опусу који има своје препознатљиво и уважено место у
корпусу савремене српске књижевности, нашло се петнаестак
наслова, пре свега, поезије, али и прозе, драма, сентенци,
публицистике, међужанровских истраживања.

M

Ваша актуелна књига „Да нисам“ представља први
избор из Вашег досадашњег поетског стваралаштва.
Сам чин таквог селектирања обично је и идеалан повод
за рекапитулацију постигнутог, прављење пресека, па и
свођење неких рачуна.
- Управо, таква прилика захтева строгост погледа и
минимум сентимента у осврту на вишедеценијски лук, у коме је иза
мене остало више стотина песама уобличено у осам претходних
песничких збирки. Углавном, писац није најбољи судија свога дела
као ни мајка властитог чеда. Отуда драгоцена помоћ у избору била
је у виду рецензије Бојане Стојановић Пантовић, као и подршка
мојих најближих сарадника и колега. Неке од песама, као грмови
ситних ружа у сенци импозантнијег растиња, понекад су изненада
искрсавале тражећи да сада буду у повластици новог окружења,
и нађу се међу корицама књиге „Да нисам“. Овој „скици за
аутопортрет“ изабраним песмама придружио се и циклус нових,
тако чинећи „свођење рачуна“ властитог животног и поетског
искуства смисленијим, поетички и тематски обухватнијим. Ипак,
„ниједна песма није никада завршена, само је напуштена“, рекао је
Пол Валери. На сличан начин размишљам и о својим песмама, па и
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њиховим репрезентативним изборима. Имам утисак да је ова књига
померила неке границе увида у моје досадашње стваралаштво,
и то ме привремено смирује. Можда, сублимација пређеног пута
нека врата затвара, а друга непозната отвара.
Критичари у Вашим лирским текстовима препознају
блискост са симболизмом у настасијевићевском значењу
те одреднице.
- Критичари и познаваоци моје поезије не греше када
примећују известан утицај Настасијевићеве поезије, и до данас
још увек недовољно проучене иако високо оцењене у српској
поезији. Такво ласкаво поређење се односи највише на моје раније
песничке збирке, где је онеобичавање и херметичност израза била
наглашенија. Последње збирке и можда целина овог избора ипак
показује упадљивији рани утицај Попине поезије, која је значајан
траг оставила на моју формативну песничку фазу, као и целу једну
генерацију младих песничких гласова шездесетих година. То је
у своме критичком приказу моје књиге добро приметио Мирко
Иконић. Други су опет поредили и нашли моје песничке узоре
и у поезији Десанке Максимовић у једном посебном контексту
традиције српског песништва, која осликава специфично женски,
изразито лирски сензибилитет, према Бојани Стојановић Пантовић.
Такође, Јелена Марићевић је упоредила сржну нит мојих песама
из књиге „Да нисам“ са мистицизмом Витмена и Јејтса, истичући
спиритуалну и ониричку компоненту у речима које портретишу
душу и у трагању за самим речима и њиховом спиритуалном
нијансом. Све је то свакако веома легитимно. Јер, слојеви утицаја
и укрштања наших стваралачких подстицаја и фасцинација
неминовни су за сваког књижевног потомка великих претходника.
Самоћа, као чест поетски мотив, и у Вашим песмама
има значајну, али, рекао бих, и помало неочекивано
стимулативну улогу.
- Осећање самоће и самотности бића за песника је одувек,
а нарочито у овом кошмарном и отуђеном свету данашњице, поред
егзистенцијалне тескобе, и непресушно врело луцидне духовне
креативности. Из њега извире нека узбуркана мисао, нова слика и
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лик осећања, реч стварна или сновидна, свеједно. Јер, није ли свако
себи сам, а човек не може бити сам. Уосталом, шта је поезија ако
не дијалог између два песничка гласа, две сродне душе оних који
се тим гласовима успут придружују.
Истовремено, не устручавате се да стиховима водите
расправе са пролазношћу. Заправо, као да инсистирате
на томе.
- Безмерје усудне временске пролазности чини, на много
начина, есенцију драматике проживљених животних сензација.
Тематизовање и проблематизовање времена нека је стална
преокупација и мога целокупног књижевног опуса, поезије
понајвише. Мотиви, осећајност и најдубља мисаона превирања
збијају се у језику као једно вечно сада, око песничког субјекта
плетући стиховима невидљиво уже. Пролазност као кључни топос,
истакли су и тумачи моје поезије још од „раних радова“ па све до
данас, истичући то као знак пуне свести о истини да само смрт
није смртна, да се сада послужим властитим стихом. Лепота
могућности и туга судбине, то је тај усудни процеп човеку дат,
који ме онако фокнеровски дограбио још од гимназијских лектира.
И траје надаље, усмеравајући крхкост запута и моје властите
песничке речи међу обиље бучног осамишта света. Међу људе,
обраћајући се онима који лек и утешност својој души и духу још
могу наћи у неком листопадном стиху. Песми, која се и сама учи
смрти у љубави. Мотив свеопштег и сасвим интимног осећања
привремености, окосница је и моје недавне песничке збирке
Привремена уточишта, коју је објавила краљевачка „Повеља“
крајем прошле године.
Када помињете листопадне строфе, које су „позајмиле“
наслов и једној Вашој књизи, неминовна је асоцијација
на природу, на њен шарм и њене лекције.
- На шеталици од стварног до утварног, тка се нит лирске
поезије. Али без учешћа васколике мајчице Природе око човека
и у човеку, била би то испразна спекулација, без даха живота,
душе и њеног трајног упоришта. Божанско лице лепоте природе,
и њену цикличну усталасаност доживљавам као дар нашем
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људском делању и постојању. Због тога је она неизоставни
судеоник и у моме песничком путопису. Не декорација и опис
ради описа, како се некоме може на први поглед учинити, већ
симболно и онтолошки свепрожимајуће активни део моје поетске,
па и свакодневне дозе интиме. Та љубљена блискост са природом,
мислим да се успоставила још у моме детињству. Јер, рођена сам
и одрастала у једном малом живописном месту, украј бистре реке
Сечице и жагора бројних потока, ушушканих бујним растињем.
Цветна поља, бујне шуме, пропланци, све је било надомак погледа
и корака, тајновито небо обрубљено врховима брда… Све се
то, ваљда, упило нехотице у дечју душу као какав невероватни
празник. Улило у речник боја неке поетске магме, која је дошла
као освешћење у стиховима касније. И, ето, спонтано се повезало
и са европском струјом Бодлеровог схватања природе, као и
романтичара српске „стражиловске“ линије певања и осећајности,
од Бранка Радичевића па надаље.
Ипак, породица је, за Вас, сасвим посебан, безуслован и
угаони ослонац човековог укупног постојања.
- Читав један замашан круг мојих песама у многим збиркама,
сада у освртању, видим да би се могао окупити под наслов једне
књиге стихова „Породични циклус“, не алудирајући на врхунску
Кишову прозу. Сасвим је природно да сваки уметник, на овај или
онај начин, има најдубљи порив да тематизује себи најблискија
бића из породице: мајку, оца, своју децу, потомке и претке, и
друге сроднике. Јер, онога кога заиста волимо, волећемо заувек,
не доводећи у сумњу мисао да смо на свет дошли ради љубави. Те
фигуре љубави кључни су трезор оног најбитнијег искуства љубави
и живота самог, а тако исто и патње након физичког растанка са
њима. И након смрти родитеља, наставља се та љубав у нашим
сновима и сећањима, у спиритуалним дијалозима психолошког
суживота са њима. И моја Елегија за сингерицу, трајни је крик
стихова за одсутном мајком, и оцем, баком, и уопште неповратном
минулошћу тога времена, које је испуњавало некада властиту
целину. Оног бића, за којим ми жудња никада неће престати, а
стихови сањају.
Из таквог односа са ближњима произашло је и више
Ваших заједничких рукописа са унуком Ланом.
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- Величанствено изненађујућа, и потпуно фасцинантна
моја нова животна и песничка страница почиње рођењем моје
унуке Лане. Њено детињство враћа ме поново и у моје властито
рајско доба, и то је двострука повластица тренутака среће. Та
љубав, чиста и узајамна, наредних година спонтано полеће из свег
срца „стварности“ у чудо спонтаних стихова, бајковито игриве
приче након њеног пресељења у Канаду. Али, океанску даљину и
„девет мора“, наша жеља за блискошћу и радошћу срела је речи,
којима успешно превазилазимо ту раздаљину. Она, већ усред раја
свога детињства, открива ми своју чудесну раскош маште и осећај
за ритам и језик песме, слике, покрет… Надасве, она највише
од својих бројних креативних активности воли читање и књигу,
па смо тако заједно смислиле писање Наше књиге у два гласа.
Објављујемо је у наставцима, а сама идеја обе нас је потпуно
понела. Прошле године смо обликовале трећу по реду књижицу
Љубав лети, а сада већ припремамо издање четврте - Наши
снови, наше песме. Дружећи се из дана у дан у прелепој канадској
јесени, уживајући у природи стално су нас инспирисале неке нове
узбудљиве, па и све зрелије теме. У стиховима, записима, причама,
све је више њених самосталних радова на српском језику, што је од
неоцењивог значаја, с обзиром да иде у школу на енглеском језику.
Али, напоредо, настаје и мој најновији поетски рукопис за одраслу
децу, који такође посвећујем мојој унуци.
Читајући Ваше збирке стиче се утисак да се, практично,
ради о некој врсти поетских дневника.
- Мора се признати да је веома „тешко баратати подацима
из властитог живота“ како је забележио негде Милош Црњански.
Такође, сложена је и упитност сврсисходности дневничких записа и
мемоаристике за писце, песнике поготову. Јер све што се преведе из
укупне животне и личне животне грађе у поезију, постаје фикција
„песничког субјекта“, удвајање, спиритуализовање, хипербола,
симбиоза у Ја, или у Ти. Вишезначна слика у једном сломљеном
огледалу, то је уједно и коначна скица за властити аутопортрет.
Да ли је, онда, поезија, понекад, бекство од стварности?
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- Не, поезија није бежање од голе стварности. Већ напротив
- дубљи урон у стварност, који тражи речи да би дубљу „реалност“
свога и сваког другог времена исказом сведочио само другачије.
„Поезија је облик више истинитости“ - призивам сада исказ мога
славног земљака „српског Монтења“, умног Сретена Марића. Са
додатком, да такво повишено стање истине тражи увек од поетског
гласа неки трезвени, чист облик кондензоване екстазе, уз све
остало.
По многим обележјима Вашa поетикa може бити
тумачена и као узоран пример такозваног женског писма.
Па, какав је Ваш став о том фамозном диференцирању
списатељских поступака према родној припадности.
- Не припадам заговарању оштре поделе уметности речи
(као и другог духовног делатништва) на „женско“ и „мушко“ писмо.
Мада је чињеница да већ много векова, као и данас жене пишу
једнако добру или бољу/лошију поезију од мушкараца. Па ипак,
остају и даље мање видљиве на јавном пољу вредновања, скривене
негде под сенком знака мушког плашта, не случајно, и са бројним
разлозима. Један од кључних разлога је дуг дубоко укорењеног
патријархата на нашим балканским просторима. И гле чуда, и
данас у нашој технолошки високо унапређеној ери, мање или више
мимикрирано, још преовлађује схватање да је женско биће само
по себи мање вредно и зато маргинализовано у односу на мушко.
Дакле, борба за женску равноправност, започета још у прошлим
вековима, и надаље ће жестоко да траје. А дотле, цењене мушке
колеге у дисциплини духа па и поезије, још ће дуго доминирати
у првим редовима моћи, видљивији и јавно фаворизованији од
својих колегиница.
Песништво у сваком случају, ако се Ви питате, нема
разлога да зазире од будућности, упркос свим изазовима
Трећег миленијума.
- Поезија је одувек била и остаће оно древно срце које куца
у живим грудима. Јер, ако постоје небески дарови, они нам стижу у
стиховима, у њиховом одјекивању, неке топле утешности за „трску
која дрхти“. Кроз хладни свет виртуелне турбуленције савременог
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доба, поетска реч се тихо и упорно пробија, упркос неправедном
друштвеном маргинализовању, постајући ипак елитни део
књижевности. Треба веровати у ту величанствену мисију илузије
поезије. У моћ говора, који разгони мрак у микро и макро свету
чинећи га видљивијим, а светлост дана још драгоценијом. Све док
је дана и ноћи. Док је и нас, људи.
Разговор водио Душан ВИДАКОВИЋ
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POVODI

Ранко ПАВЛОВИЋ
Уз одлазак Драгана Колунџије

Пјесник Козаре и ведрине
ада је угледна Књижевна награда „Књижевни вијенац
Козаре“ додијељена пјеснику Драгану Колунџији, с
правом се говорило и писало да је она сама изабрала добитника.
Јер, Колунџија је истински пјесник Козаре коме страдање невиног
народа од усташке каме и фашистичких шмајсера на планини која
је постала легенда, није сметало да истовремено буде пјесник
страдалништва и ведрине. Стиче се утисак да он није писао
стихове, него да их је, као љековите биљке, брао по козарским
висовима, осунчаним пропланцима и ливадама свога завичаја.
Колунџијину поезију народ прихвата као своју и зато је
излишно њено тумачење. Она једноставно не треба посредника
између пјесника и онога ко је чита или слуша (а не смијемо
заборавити да је Колунџија спадао међу ријетке пјеснике који је
све своје пјесме, па и многе пјесме других аутора, знао напамет и
говорио их наизуст пред публиком). Oна сама себе тумачи и отвара
се свом својом љепотом и асоцијативношћу, као шкољка пред увом
оног који зна да ослушкује шум еона и васељене. Па ипак, у трентку
када говоримо о његовом одласку у небеско читалиште, мора се,
макар у назнакама, скренути пажња на основне вриједности поезије
пјесника који је цијелог живота у души остао радознали дјечак, на
њену оствареност, мотивско-тематску усмјереност и разгранатост.
Могу књижевни критичари да ломе копља у вези с тим да ли је,
заједно са Бранком Миљковићем, Божидаром Тимотијевићем,
Милованом Данојлићем, Горданом Тодоровић, Петром Пајићем и
другим, у то вријеме младим пјесницима који су заједно почињали
да остављају дубок траг у српској поезији, Драган Колунџија
неосимболиста или надреалиста, да ли припада овом или оном
правцу, али ће се сви сложити у једном: Колунџија је од своје прве
па до посљедње пјесме свим бићем био и остао пјесник.

K

303

Могу критичари и историчари књижевности нагађати –
да се овдје послужим метафором из руске књижевности – да ли
је са својим саврсницима изашао испод „шињела“ Васка Попе,
Стевана Раичковића и Миодрага Павловића, али ће морати за њега
да кажу оно што се говори и за Црњанског: он је сам себи предак
и потомак; самосвојан, изворан, а утицаји, ако их је и било, давали
су само подстицај тој његовој аутохтоности. Непосредност и
једноставност, уз језичко богатство засновано на завичајном говору
и лиричност каква се ријетко среће у савременом пјесништву,
основне су карактеристике Колунџијиног пјесничког израза и
исказа. Када прочита или чује његову пјесму, читалац односно
слушалац, сам себи ће рећи да је то његова творевина, да би и он,
да је пјесник, баш о томе и баш тако писао, а то је нешто што само
може пожељети сваки стваралац.
Када се за Драгана Колунџију каже да је истински пјесник
од свог првог стиха, онда треба имати у виду његову прву пјесму
коју је, с навршених шеснаест година, објавио у листу Омладина,
затим циклус који је, годину старији, објавио у угледном часопису
Дело и, посебно, његову прву пјесничку збирку Затвореник
у ружи, дјело осамнаестогодишњака које је напросто својом
зрелошћу и оригиналношћу запањило књижевну јавност тога
времена и допринијело усмјеравању њених даљих токова. Он се,
дакле, већ првим својим остварењима исказао као пјесник, што
потврђује и чињеница да се пјесме писане у раној младости налазе
у свим његовим изборима, па и у оном најрепрезентативнијем,
објављеном у чувеном колу класима у Српској књижевној задрузи.
Колунџија је живио с поезијом, за поезију и у поезији. У
сталном дијалогу с пјесмом коју је стварао тешко је разлучити шта
је пјесма, а ко је њен творац, толико су нераздвојни. Он би пјесник
био да је написао само пјесме Лето, Затвореник у ружи, На брег
сам из матере пао, Орах, Љубавна песма из Сежане, али их је,
срећом, много више; свака, или готово свака његова пјесма остаје
као трајна вриједност у српској поезији.
За Драгана Колунџију с правом се може рећи да је пјесник
завичаја – пјесник своје Козаре. Нема брежуљка и чуке, нема
козарског виса, њиве и пашњака, жубора потока и цвркута птице,
нема облачка који је прешао преко планине, нема очеве и мајчине
ријечи коју је чуо или наслутио из њиховог нијемог говора и
разговора, нема, заправо, ничег завичајног и људски интимног што
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мали страдалник из козарских збјегова није преточио у пјесму која
се памти. Најчешће у родољубиви стих, непретенциозан, сасвим
природан, без и најмањег трунка патетике.
Лиричност Колунџијине поезије потврђују и ријечи
којима најчешће осликава ширину душе и „предмет“ опјевавања:
лепо, прелепо, лепота (чак налазимо и синтагму прелепа туго)...
Затим, најчешће боје којима колорише пјесничке слике јесу бело
и љубичасто, најчешћи украс у пјесми: звезде, најчешћи дар
природе: јабука, козарска милошта...
Пјесник који овим и оваквим симболима ствара поетску
слику свијета на посредан начин слика и своју душу, заправо,
стиховима ствара огледало у коме ће она наћи упечатљив одраз.
Уз бојазан да ће зазвучати као „истрошена“ метафора, треба
ипак на крају рећи да је зачуђени дјечак у пјесничком бићу Драгана
Колунџије, одлазећи међу своје небеске Козарчане, оставио
поезију у којој ће живјети и за будуће генерације љубитеља лирски
исказане мисли.
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Слободан РИСТОВИЋ

ЖИВА УТРИНА
Десанки Максимовић
Веће нам је гробље од авлије
Гробови сном загрцнути
Недозрели
Зелени као трава
И мало пернато Сунце
Жива јабука
На свом гробу
Мајко, моли Бога
Да ме врати у твоју кецељу
Окрастао сам од стида и срама
На овој утрини
Која се ни Косовом не може препокрити

РЕЧ О ДЕСАНКИ МАКСИМОВИЋ
реба имати срце, па изговорити њено име, наћи часне
и честите сведоке који ће потврдити да је подстава
твојих уста чиста и да неће упрљати златну свилу слова којима је
исписано кумово одрицање греха. Када јој је име из Божије шаке
извађено и на њено чело као свети брош стављено.
Бити Десанка Максимовић – то значи бити једна и ни
једној другој близна. Бити стожерна, сама насред Србије. Оне и
ове Србије, обрасле громовима и гробовима. Бити као црква, ако
не и већа. Црква се види из трећег села, а Десанка из света.
Када је Бог 16. маја 1898. године искивао штитник којим
ће штитити Србију пред заборавом и насртљивцима, њу је из мајке
изнео. Она је рођена у целој Србији, где је отишла с друге стране
Сунца 11. фебруара 1993. године. Отуда нас гледа како се гложемо,
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а не множимо. Гледа како без престанка, од постанка, кидишемо на
брата да му очи извадимо, да њима не може видети мравињак речи у
бусену Сунца. Оног Сунца које се котрља уплакано кроз будућност,
јер смо ослепљени. И жељни да то и подмлатку учинимо. А то се
најбоље чини ако детету склониш књигу. Отмеш му слова и речи,
којима треба да трасира свој пут у далековидо.
Личила је мрви хлеба и искри Сунца да би се разгранала и
постала завичај поезије.
Њом је Србија засејала књиге и скинула вековну скраму са
очију.
Она није имала неродну годину, није имала сушу и поплаву,
циковину и погибију. Узалуд је Србија стрељана, вешана, паљена
када су је песме браниле.
Нема топа јачег од речи, ни жешће сачме од слова.
Да су наши непријатељи и крвници имали ту сабљу са
балчаком од крста и бридом од образа, ни Божији архивари нас не
би нашли у ћагетима и пусулама. Оно што нису успеле дахије и
бечки башибозлук преузели су наши поседници купљених ћагета да
су писмени. Они су наши феуди, који би да нас врате у црвоточину
историје. Лако је њима, помиловали су свест незнањем... Њима су
све баре - мора.
Због тога данас људи од уклетог семена, на које капају
братске очи, брисане вриском мајке и киком сестре, хоће да је
усинџире и баце у јаму заборава, показујући да су веће улизице од
сваког неразума.
Ево нас данас овде да скрушени и понизни признамо да
смо песници, мали да се са њом поредимо.
Није лако направити утрину од памћења, од човека који је
прво научио да чита ушима, па тек потом очима.
Десанка Максимовић је уздигла српску књижевност и
српски атар међ` умне... Превисоко је до ње и онима који су Србију
гађали са краја света. Бог је далеко свакоме ко мисли да ишчупа
језик једном народу, ма колико он био модар од убоја.
Стид су прогнали чувари Србије, наплатили сваку пљунку,
утрунили Мораву и Ибар, окукољили Шумадију и Тамнаву, ојели
читанке, осрамили учитеље, табле, свеске и оловке. Ојадили нам
видике и прогнали учене у туђину.
Неумна је ово стража на окорцима и ћерпичу чувара
данашњих. Они би да нас размеђе са сродством Светог Саве.
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Нисмо ми једина Србија коју и данас у завежљајима носе преко
Проклетија. И око наше авлије су иста трла и трлиџије.
Десанка је била чанак пун златних суза препраних у песми,
у којем је као семе Сунца ношен Свети Сава, који је, претворен
у тамјан, горио и проветравао плућне марамице, очађене од злих
и зликоликих, од оних који су Бога гађали камењем и стрељали
Лазара и Милоша, правећи од Божијих одаја торове и штале. Богу
не треба дворац на Дедињу и Златибору. Он је кућа у нашим
прсима.
Прогнали су Његоша из његове куће, мислећи да је он од
имања и катастарског броја. У њега може да стане пола света и још
да паметнима претекне. Од таквих је наша Десанка. Која треба и
мора да нам буде бели колијер кошуље и сјај образа.
Они што би да је истуре из нас не знају да су песме видици,
које нико не може заклонити. Нема веће гре`оте и злодела од
убијене речи. Кад у језику неког народа угине једна реч, сав је тај
народ не може ожалити и васкрснути.
Десанка Максимовић је наш извод из крштенице,
насловљене на земљу Србију. И биће тако док је бар једног потомка
Светога Саве.
Треба да смо захвални Богу што нас је ставио под те скуте.
Силници ће се и даље прсити оружјем, Ми нисмо од тог соја. Ми
смо они који носе пуне капе речи и братски деле целом свету. Срби
су племићки народ са крвљу боје шљива.
Нека је светло и свето име њено.
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БИСТЕ СРПСКИМ ВЕЛИКАНИМА У
БИЈЕЉИНСКОМ ГРАДСКОМ ПАРКУ
деја о подизању
бисти српским великанима у
средишњем дијелу Градског парка у Бијељини јавила
се код групе грађана прије шест година, а њеном остваривању
приступило се крајем 2019. и у првој половини 2020. године. Браћа
Станојловићи, покојни Слободан и његов старији брат Борислав,
били су главни покретачи идеје подизања споменика Николи Тесли,
Михајлу Пупину, Иви Андрићу и Јовану Дучићу у Бијељинском
парку.
Том послу Слободан Станојловић се све док га није напала
страшна болест посвећивао потпуно. На жалост свих нас који смо
га познавали и са њим сарађивали, он није доживио да, заједно
са својим суграђанима и пријатељема, учествује у свечаном
откривању споменика српским великанма приређеном поводом
славе Града, Светог Пантелејмона, 9. августа 2020. године.
Свечаности организованој у Градском парку у оквиру
обиљежавања Славе Града присуствовао је епископ зворничкотузлански, господин Фотије. Присутнима се најприје обратио
градоначелник Бијељине Мићо Мићић, затим представник групе
грађана који су финансирали пројекат постављања бисти Миомир
Павловић, академик и познати књижевник Матија Бећковић и
српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик.
Градоначелник Мићић је у свом обраћању присутнима
истакнуо да је Управа Града у прошлој и овој години уложила
знатна средства за уређење Градског парка у циљу стварања што
бољих услова за одмор и рекреацију грађана свих узраста. У том
циљу обогаћени су садржаји дијела парка намијењеног најмлађима,
изграђена је трим-стаза на отвореном за одрасле, обновљене
су главне шеталишне стазе у парку. Мићић је поздравио идеју
групе грађана да влститим средствима финансирају изградњу и
постављање бисти српским великанима, јер се и тиме доприноси
љепшем изгледу Градског парка.
Представник групе грађана Миомир Павловић је исказао
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захвалност браћи Станојловић, Слободану и Бориславу, главним
покретачима ове кризне акције. Посебно је нагласио велики
допринос покојног Слободана Станојловића који се готово до саме
смрти предано бринуо о свему што је требало учинити да се та
корисна замисао и оствари. У завршном дијелу говора Павловић је
напоменуо да дародаваци који своме граду поклањају четири бисте
великана чине само први корак у донирању властитих средстава за
изградњу заједничких добара и да се они надају да ће то убудуће
слиједити и други њихови суграђани.
Послије Павловићевог излагања, водитељица програма
Милица Марић позвала је дародавце да открију бисте. У име свога
оца Слободана и стрица Борислава, Теслину и Пупинову бисту
открили су Слободанови синови Драган и Борко, бисту Јована
Дучића открили су Мићо Мићић и Драго Мирковић, а бисту Иве
Андрића Цвијетин Ристановић и Миомир Павловић.
У средишњем дијелу свечаности бесједио је академик и
знаменити писац Матија Бећковић. Он је врло надахнуто говорио
о четворици српских великаана који су својим дјелима подигли
углед српском роду у свијету. Вреднујући дјела српских научника
и књижевника, чије бисте ће од сада красити Бијељински парк, у
континуитету са дјелима умних и храбрих предака (Светитеља
Саве, косовских мученика, Карађорђа Петровића, Филипа
Вишњића, Вука Караџића, Петра Петровића Његоша, Петра
Кочића и других) Бећковић је нагласио да косовска драма српскога
народа још траје и да нам је и те како потребна њихова помоћ у
борби са данашњим ништа мањим косовским недаћама.
У краћем обраћању присутнима српски члан
Предсједништва Босне и Херрцеговине Милорад Додик исказао је
своје задовољство што се на дан Славе Града, Светог Пантелејмона,
у својству кума Славе, налази међу грађанима Бијељине, другог
града по привредним потенцијалима у Републици Српској.
Честитајући Бијељинцима Славу, Додик је указао на крупне послове
које Управа овог Града и њени грађани у блиској будућности треба
да обаве у циљу свог бржег просперитета.
Свечаност је започета и завршена наступом хора Српског
црквеног пјевачког друштва
„Србадија“ под диригентском
палицом Јелене Тракиловић.
У сарадњи са Управом Града, организацију свечаног
откривања бисти успјешно је реализовало Српско просвјетно и
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САОПШТЕЊЕ
О ЗНАЧАЈУ ОЧУВАЊА ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА КАО
БИТНОГ ОБИЉЕЖЈА НАШЕГ НАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА
ан словенске писмености и културе у већини словенских
земаља (Чешкој, Словачкој, Русији, Бугарској,
Украјини, Црној Гори) обиљежава се 24. маја у знак подсјећања на
значајан датум када су 863. године светитељи Ћирило и Методије,
на позив кнеза Растислава, кренули у Моравску да међу западним
Словенима шире хришћанство и писменост. Тим поводом Градски
одбор Српског културног и просвјетног друштва „Просвјета“
у Бијељини неколико посљедњих година у свој програм рада за
мјесец мај укључује и организовање Дана ћирилице да би указаo
на све израженије угрожавање ћириличког писма и на мјере које би
требало предузимати да се оно заустави.
Из познатих разлога, ове године не може се рачунати ни на
какво масовније окупљање грађана, па се Градски одбор одлучио
на краће писмено обраћање јавности.

D

1.
До доласка учених грчких мисионара Ћирила и Методија
у Моравску, Словени нису имали своје писмо нити писану
књижевност на своме језику. Стога су Солунска браћа прије поласка
у велику мисију сачинили прву словенску азбуку – глагољицу од 38
слова и превели неопходне црквене књиге са грчког на словенски
језик да би ширење хришћанства и описмењавање моравских
Словена учинили што плодотворнијим.
Послије смрти Ћирилове (869) и Методијеве (885), због
све већег отпора франачког свештенства ширењу хришћанства на
словенском језику, ученици и настављачи дјела Ћирила и Методија
повукли су се у Македонију и Бугарску. Неко од њихових ученика
(Килмент Охридски, Наум Охридски или Константин Преславски)
саставио је ново, једноставније писмо - ћирилицу. Срби су још у
то давно вријеме ћирилицу прихватили као своје писмо, које је, уз
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разумљиве реформе, вијековима било а и данас је српско службено
писмо.
Први средоњовјековни списи писани ћирилицом потичу из
XII вијека, а међу њима је, свакако, најпознатије Мирослављево
јеванђеље. Оснивач самосталне српске православне цркве, Свети
Сава, послије преношења моштију свога оца Немање из Хиландара у
Студеницу, „први пут у српским храмовима уводи ћирилске написе
на фрескама“ а он је и зачетник српске писане књижевности, пошто
је у првој деценији XIII вијека (1210) ћириличким писмом написао
прву биографију (Житије светог Симеона) на старословенском
језику српске редакције.
2.
Упркос чињеници што је ћириличко писмо у својој дугој
историји преживјело неколико забрана од стране непријатеља
српског народа, крајем XX и у првим деценијама XXI вијека
дошло је поново до његовог озбиљног угрожавања. Под утицајем
глобализације, отпочело је потискивање ћирилице перфиднијим
методама: тврдњама да је латиница практичније писмо, да је оно
много погодније за савремену комуникацију путем друштвених
мрежа, да се њиме служи огроман број становника планете Земље
итд. Међутим, ни један од тих навода није одржив, јер ћириличко
писмо задовољава све критеријуме употребе и у најмодернијој
комуникацијској технологији.
Но, проблем замјене ћирлице латиницом није толико
у моћи страног фактора колико у неодговорности нас Срба који
олако прихватмо туђе, а одричемо се свога. Латиница јесте код
нас дуго у употреби, али она није српско писмо. Мада је у Србији
и у Републици Српској ћирилица службено писмо, у практичној
употреби латиница има апослутну превласт. У то се лако увјерити
ако се погледају називи фирми у било ком већем насељу у Србији и
Републици Српској, а слична је ситуација и у погледу заступљености
латиничког писма у новинским установама и издавачким кућама.
3.
Прошле године је за Дан ћирилице СПКД „Просвјета“, у
сарадњи са Техничком школом „Михаило Пупин“ у Бијељини, у
једном дијелу нашег града организовала пописивање фирми чији
су називи исписани ћирилицом. По обављеном послу, добили смо
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поразне резултате. У улицама које су са том намјером прегледане
установљено је да је ћирилицом исписане називе имало само
25 фирми. На свечаности организованој прошле године на Дан
ћирилице ученици Техничке школе су присутнима успјешно
презентовали резултате свога истраживања, а СПКД „Просвјета“
је власницима фирми у знак захвалности додијелила признања.
Присутни власници фирми били су одушевљени због јавне
похвале за чување нашег писма. Стога активности на прикупљању
података о томе колико се у нашем граду поштују законске одредбе
о употреби ћирилице као службеног писма треба наставити чим се
за то стекну услови.
4.
Један од најважнијих задатка српског народа је да чува
свој језик и своје писмо. Без обзира на све сложенију ситуацију у
погледу положаја нашег писма увјерени смо да у нашем народу има
довољно умних људи који никада неће пристати да се одрекну свога
писма на коме су написани бројни вриједни споменици културе
који нас чине препознатљивим у културној заједници европских
народа. Нас Србе, као и друге мале народе, у цивилизовном свијету
могу одржати само праве и трајне вриједности а то су: православна
вјера, српски језик и ћириличко писмо.
Градски одбор СПКД "Просвјета" Бијељина

314

САОПШТЕЊЕ
ПОВОДОМ ВИДОВДАНА
осовска легенда није обична прича јер је народ у њу,
поред измишљених појединости, неисторијских ликова
и митских примјеса, уграђивао своја надања и схватања, етичке
назоре, ослободилачке тежње и истинске догађаје из свакодневног
живота. Заснована на истинском језгру, стварном догађају и
личностима, у вишевјековном развоју, стицала је своју историју и
своју изворну вриједност. Легенда је попримала обиљежја дуге
посткосовске стварности и историзовала се. Отуда је њена изворна
вриједност важна за догађаје о којима говори а још више за
сва будућа времена јер је способна да својом мишљу истканом
врхунским принципима живота буде покретачка снага у безнађу
и клица наде зарад опстанка. Зато су Косово и Видовдан вјечно
актуелни, постали нашом опсесијом. Зато слава Видовдана није
слава српског пораза, него дан туге и поноса, смрти и васкрсења,
опомена да се посветимо себи и његовању сопственога духа.
Јесмо ли достојни чувари видовданског завјета? Имамо
ли самосвијест коју су имали Доситеј, Марко Миљанов, Никола
Петровић, Јован Дучић, Алекса Шантић, Петар Кочић, Симо
Матавуљ, Његош и Вук, Бранко и Змај, Пупин и Тесла, који нису
живјели у исто вријеме, ни у истој држави, али су били дубоко
свјесни свог српског бића и, истовремено, припадници културног
човјечанства, свјесни да постоји јединствен српски народ,
јединствена српска култура. Та свијест нам је данас потребнија
него икад. Вријеме данашње пуно је горчине, мржње и суровости.
Ратови, сеобе, разарања, сиромаштво и многе друге пошасти,
не треба изузети ни овогодишњу пандемију вируса, све нас то
опомиње да су солидарност и брига о човјеку најважнији. Данас
нема довољно бриге о јединственом интересу свеукупног српства.
Има свијетлих појединаца, духовника, научника, књижевника,
спортиста и других. Млади Новак Ђоковић је врхунски у свом
спорту - тенису и хуманиста који у овим смутним временима велике
хајке на Србе показује како се воли свој народ и како се брани оно
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најбоље у њему. Показао се на дјелу, као најбољи амбасадор Срба
у свијету. Али то није довољно јер је много Срба који су пристали
на самозаборав, самопорицање до самоуништења. О томе је
писао угледни професор и научник др Мило Ломпар у књизи Дух
самопорицања. Покојни Драган Недељковић, истакнути професор
Београдског универзитета и универзитета у Стразбуру, Нансију и
Сорбони, остао је до краја живота забринут за судбину Срба који
никако да науче лекцију из историје да је највећи непријатељ
онај у нама, у нашем нејединству јер, ако смо на Косову били
покорени и понижени, нисмо били поражени духовно и морално.
У запаженим бесједама разним поводима, свакако и поводом
Видовдана, у многим српским светињама, позивао је Србе на
отрежњење и његовање језика узајамног разумијевања и љубави,
језика културе знајући да је у култури наше спасење. Култура
је, сигурно, спасоносни пут опстанка и трајања јер поуздано
утемељује суштинске вриједности живота. Нама је потребна
духовна обнова. Наши су преци у великим сеобама, предвођени
својим патријарсима, понијели са собом своје светиње: мошти
косовског великомученика Лазара и светих краљева српских, а у
себи јаку вјеру, свијест ко су и шта су, као и неодољиву жељу за
васкрсом државе српске. То осјећање немају наши савременици.
Стога је важно, како поручује проф. Недељковић, да данас Срби
одреде сопствено духовно стање, да дефинишу српску националну
свијест, отклоне хаос и створе ред у себи.
Српско Косово са својим задужбинама показује домете
успона и освајања царства небеског. Кнез Лазар је насљедник и
сљедбеник светородне лозе Немањића. Он је веза са аутентичном
историјом у којој се моралне категорије такмиче са правним
категоријама па владар није само суверен него и праведни заточеник
истине, милости, дарежљивости, одважности и јунаштва. Он је и
бранитељ сирочади и удовица, свих понижених и слабих. Косовски
великомученик Лазар погинуо је на Косовом пољу са читавим
покољењем српске властеле и витезова. Изгубљено је царство
земаљско, али је добијен Светац који је кадар да свом народу, ако
се не изгуби у самозабораву, сачува духовни идентитет. Зато је
Косово биће српско, душа народна. Оно је подједнако историја и
сјећање, рана непреболна али, највише од свега, живо осјећање и
мисаона клица свијести, савјести и самопоштовања.
Кнегиња Милица и монахиња Јефимија, као и Лазарева и
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Миличина кћи Јелена Балшић, водиле су државу кад су постале
удовице. Градиле су цркве, поручивале иконе и књиге и саме
писале. У сензибилности архитектуре, сликарства и књижевности
крајем четрнаестог и почетком петнаестог вијека несумњив је
њихов утицај. Лазарева удовица, уз помоћ монахиње Јефимије
издржала је велику дипломатску битку да би Лазаревићима
обезбиједила право да постану носиоци државне идеје. У жељи
да српска црква у овим тешким временима што више допринесе
оздрављењу и јачању народног духа кнегиња је у договору са
патријархом и Синодом, а уз претходно издејствовано одобрење од
султана Бајазита, одлучила да чин преношења Лазаревих моштију
буде такав да послужи општем духовном оздрављењу. Жељела је
да што више свијета види спровод, њу за спроводом, патријархе
и кнежевиће јер ће они који су пред спроводом клечали и молили
се ширити причу до најудаљенијих мјеста, гдје се покосовска
туга почела да гаси, да покаже цијелом српству а посебно свом
малољетном сину Стефану да је то храна за опаку болест народног
безнађа.
Стефан Лазаревић је имао дванаест година кад је остао без
оца, млад је ступио на престо и витешки се суочио са неумољивом
дневном политиком. Све што су писали и стварали Стефан
Високи и његови савременици одисало је српским родољубљем
и православном духовношћу. Лазарев син, деспот Стефан, по
мишљењу многих, је најотменији српски владар. „Љубав све
превасходи“ – пјевао је деспот – „колико је у моћи, ми ипак песму
плетемо“, имајући у виду очајне прилике у којима се налазио.
И данас је тешко. Потребан нам је преображај, а он није на
видику. Српски народ се не може такмичити са другим народима
јер је слабији и сиромашнији, али ће опстати ако потражи спас у
својој култури и вјери. Професор Недељковић поручује: „Српски
човек јесте издржао, али се и похабао, губећи многе врлине, а тиме
и високи морал“. Посљедњи је тренутак да се вратимо себи!
Наш народ је на Косову примио пораз, али од њега створио
побједу. Видовдан је празник побједе над злим снагама у себи.
Јеромонах Иларион пише: “Видовдан је празник радосне наде,
празник сигурног, трпељивог и молитвеног сутра... ведар поглед из
вечне будућности у невеселу садашњост.“ Наши стари су својим
искуством исковали пословицу коју је Вук записао: “Гдје је слога,
ту је и Божји благослов!“ Проф. Недељковић нам прослеђује гесло
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које је прочитао на зиду једне општине у Швајцарској, а које гласи:
„Где влада јединство – ту станује Бог.“
Нека и нама, данас и увијек, то служи за наук! Спасење је
у култури јер је она ризница искустава, у њој су морални путокази
и принцип јединства. Она је наш идентитет и, истовремено, наша
спона са Европом.
Градски одбор СПКД „Просвјета“ – Бијељина Видовдану
посвећује пажњу, недовољну али достојну свог малог утицаја
и моћи у друштву, иако је, декларативно, Друштво “Просвјета“
од посебног националног интереса за Републику Српску. Сваке
године, свечаном академијом настоји да укаже на важност
Видовдана и да наградама које додјељује најбољим ученицима
основних и средњих школа града Бијељине, усмјери пажњу
јавности ка онима који треба да су узори у друштву. То је мали
допринос којим „Просвјета” може да утиче на успостављање
правог система вриједности. А наше мало – биће велико, ако се
пробуди цијела наша културна јавност.
Овим текстом Градски одбор „Просвјете“ у Бијељини,
онемогућен вирусом "Covid 19" да организује традиционалну
свечану академију "У сусрет Видовдану", даје свој скромни
допринос великом празнику, уз поруку да ће припремљена додјела
награда ђацима генерације бити уприличена кад се за то стекну
услови.
Душанка НОВАКОВИЋ
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БИЛО ЈЕ КРАЈЊЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ
УСТАШКО ДИВЉАЊЕ У БЛАЈБУРГУ
устријски парламент изгласао је необaвезујућу
резолуцију којом од Владе тражи да се убудуће забрани
комеморација у Блajбургу. Резолуцију су изгласале све аустријске
парламентарне странке, укључујући социјалдемократски СПO,
конзервативни OВП премијера Себастиана Курза и либерални
НЕОС, а против је била само десничарско-популистичка
Слободарска странка (ФПO).
Ово је за грађане Аустрије српског порекла и Србе у
Аустрији посебно важна вест. Једна од првих реакција на ту вест
стигла је из бечке Просвјете, која се годинама залагала да се таква
манифестација, са елементима неонацизма и глорификацијом
усташтва, забрани.
Поздрављам и максимално подржавам иницијативу да
се прохрватска неофашистичка манифестација у Блајбургу, на
територији Аустрије, најзад забрани. Верујем да огромна већина
грађана Аустрије то подржава, а нарочито грађани српског порекла
и Срби који живе у Аустрији. Познато је да су припадници српског
народа били жртве геноцида у НДХ, па је било крајње време да
се, барем у Аустрији која има посебну историјску одговорност,
глорификовање усташких и нацистичких злочинаца дефинитивно
прекине. Требало је то и раније. Прије више година је и Просвјета,
а и неке друге организације у Аустрији, па и амбасада Србије у
Аустрији, протествовала и упозоравала на ту срамоту и примитивни
десничарски пир коме ту није било ни време ни место.
Позитивно изненађење је да је управо Зелена странка
иницирала тај предлог, с обзиром на то да је ранијих година
њихов декларативни левичарски и антифашистички програм
био врло конфузан и селективан (сетимо се Урсуле Луначек и
њеног подржавања ратног злочинца Рамуша Харадинаја, као и
скандалозног негирања ужасних злочина косовских екстремиста
над Србима). Добро је и то да су скоро све странке подржале ову
иницијативу, али је веома лоше то што Слободарска странка није
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препознала важност овог чина и није то подржала, посебно јер је
ранијих година, пред сваке изборе, покушавала да се приближи
аустријским грађанима српског порекла.
Очито је да су се многе ствари у аустријској политици
промениле, али ово је нешто што би требало да буде изнад
политике – ствар поштовања према жртвама нацизма и поштовање
елементарних људских вредности. Надамо се да ће здрав разум и
даље наставити да преовладава у Аустрији.
Такође се надамо да ће и у Тиролу, у Инзбруку победити
здрав разум где једна добра иницијатива – табла сећања на Дијану
Будисављевић и њено дело - прети да не буде довљно јасна јер
су иницијатори забравили да помену историјске чињенице: да су
спасена деца, њих више од десет хиљада, била српска деца и да
је Дијана спасавала српску децу, јер су она била готово једине и
највеће жртве геноцидног усташког режима у Независној Држави
Хрватској. Време је да све дође на своје место.
Проф. Срђан Мијалковић, ПР Просвјета, Аустрија
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ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ЧАСОПИСА ,,СРПСКА
ВИЛА” У ТРЕБИЊУ
оводом видовданских свечаности требињска Народна
библиотека је у сарадњи са Удружењем књижевника
Републике Српске организовала књижевно вече на коме је
представљен 51. број часописа за књижевност и културу ,,Српска
вила” издавача СПКД "Просвјета" - Градски одбор Бијељина.
У Требињу је 26.6.2020. године одржано књижевно вече
на коме су 51. број часописа за књижевност и кутуру ,,Српска
вила” представиле проф. др Јелина Ђурковић (главни и одговорни
уредник) и члан редакције Стојанка Ђокић, професор. У овом броју
часописа је под заједничким насловом ,,Књижевна полифонија”
на 80 страница заступљено 26 писаца из источне Херцеговине.
Требињска подружница као главна тема овог броја часописа
показала се као важно регионално стјециште писаца из источне
Херцеговине, који су сљедбеници српских класика попут Јована
Дучића.
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АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”
Аврић, Жељка пише поезију и, повремено, књижевне
приказе. Објавила збирке пјесама: Портрет (2001), Звездарница
(2004), Маргиналије (2013), Временик (2014), Јесам (2016). Сарађује
у књижевним листовима и часописима: Траг, Бдење, Књижевне
новине, Књижевни магазин, Луча, Босанска вила, Кораци. Члан
Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине.
Живи и ради у Сремској Митровици.
Анушић, Анђелко (1953, Градина, Сува Међа). Пјесник,
прозни писац, есејиста, књижевни критичар, антологичар,
публициста. Школовао се у Петрињи и Загребу, гдје је живио
до избјеглиштва, маја 1991. г. Радио као новинар (дописник и
сарадник бројних југословенских и српских листова ) и уредник у
Издавачкој дјелатности „Гласа српског“ у Бањој Луци (1999-2008).
Белегишанин, Маја (1980, Београд). Пише поезију и
књижевну критику. Књиге пјесама: Испод неба (2007), Светлосна
пруга (2011), Зимско сунце (2014), Нежна граница (2018) и књиге
за дјецу Песме разних боја (2017) и Биљке и девојчице (2019).
Видаковић, Душан (1969, Ваљево) Новинар и писац.
Уређивао је часописе „Ваљевска књижевна радионица” и
„Књижевна реч”. Аутор је пјесничких колекција: Брзином воза
(1992), Књига о Ходу (1994), Екстрасистола (1994), Исцрпљивање
ничим (2003), Балкан/Балтик (2010) и Годоов дублер (2019). Један
је од приређивача сепарата Srbska literatura који је, на словеначком
језику, изашао у љубљанској ревији Apokalipsa (1999), као и
тематског блока The tanka of Southeastern Europe, штампаног
на енглеском језику у америчком часопису Atlas Poetica (2013).
У иностранству су издата два избора из Видаковићеве поезије:
на словеначком језику S prebolene obale (Са прежаљене обале,
2005) и на пољском Na rozdrożach (На раскршћима, 2014). Пјесме
и интервјуи су му превођени још и на енглески, руски, њемачки,
мађарски, шведски, словачки и македонски језик и заступљене у
више десетина антологија и зборника у Србији и свету.
Владимирович, Владимир Личутин родио се 1940. године
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у граду Мезењ Архангелске области – на сјеверу Русије у учитељској
породици. Завршио је шумарску техничку школу, потом факултет
журналистике на Лењинградском државном универзитету и Више
књижевне студије на Књижевном институту „Максим Горки“ у
Москви. Радио је у фабрикама у Лењинграду, као сарадник локалног
радија, затим као дописник обласних новина „Сјеверна правда“ у
Архангелску, учествовао у фолклорним експедицијама у Поморју.
Објавио је: кратки роман Бијела соба (1972), Удовица Њура (1974),
Душа гори (1976), Крилата Серафима (1978) те романе Фармазон
(1981), Скитнице (1986), Љубостај (1987) Миледи Ротман (2001),
Бјегунац из раја (2005), Ријека љубави (2010), У очекивању Бога
(2017); трилогију Раскол (1993 – 1997); књигу од осам есејистичких
повијести Душа необјашњива (2000).
Вујић, Живко (1947, село Љубатовци, Општина Лакташи,
Бањалука). Дипломирао на Факултету организационих наука у
Београду. Објављује (или је објављивао) у многим листовима
и књижевним часописима. Бави се књижевном критиком. За
поезију, прозу и сатиру награђиван је на домаћим и међународним
конкурсима. Заступљен у антологијама, зборницима, панорамама,
прегледима збиркама пјесама, прича, сатире и афоризама. Објавио
је 25 књига различитог жанра. Превођен на њемачки, енглески,
бугарски, македонски, словеначки, мађарски и румунски.
Члан Удружења књижевника Републике Српске, Београдског
афористичког клуба (БАК)... Живи у Бања Луци.
Гасми, Абдала (1967, Бени Кулада код Небула у Тунису)
писац, новинар, публициста и преводилац, магистар наука,
професор арапског језика и књижевности. Пише поезију и
прозу (романописац), књижевну критику и есејистику. Преводи
и објављује српске писце и организује њихова гостовања на
Међународном фестивалу Културног салона креативних визија
у Солиману. Добитник бројних награда и признања у Тунису
и другим земљама и неколико признања у Србији за свој рад и
културне споне.
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,
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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.
Дотремон, Кристијан (1922–1979). Белгијски пјесник
и сликар, чувен због својих логограма. Објавио је Logogrammes
I (1964) и Logogrammes II (1965), а 1974. Logbook која садржи
избор логограма. Логоснег смишља 1974, а убрзо и логоогледала.
Логограми су пјесме спонтано сликане с намјером да деформишу
слова латинског алфабета тако што ће их персонализовати. Њих
не треба читати, већ само гледати. Текст се налази изнад, исписан
оловком, нормалним писмом што нам омогућава да разумијемо
смисао, али тек пошто смо га видјели. Пјесничка дјела (избор):
Ancienne éternité (1940), Souvenirs d'un jeune bagnard (1941), Oléossonne ou le moment spéculatif (1943), La reine des murs (1943), Lettres
d'amour (1943), Quand un homme parle des hommes (1944), Le serpent
de mer (1944), Les de Jambage au cul (1949), La pierre et l'oreiller
(1955), Moi qui j'avais pas un balle (1961), Ancienne éternité (1962),
Ltation exa tumulte et différents poèmes (1970).
Дрндаревић, Милица (1992, Ужице). Поезију и приче
објављивала је у часописима “Златна греда” и “Багдала”. Приче
су јој превођене на грчки језик. Објавила је збирку пјесама Чувари
поднебесја. Живи у Пожеги.
Дрпа, Милена (1950, Горња Слатина код Шамца). Основну
школу завшрила је у Шамцу, гимназију у Градачцу, а студије
српскохрватског језика и књижевности на Педагошкој академији у
Тузли. Цио радни вијек радила је као наставница српскохрватског,
касније српског језика. Објавила је књиге пјесама: Молитве из
сјенке (2001), Разасута по тишинама (2009), Бијела лица несаница
(2016), На ручку са животом (2019), књигу пјесама за дјецу
Шашаве љубави (2013), хаику пјесме Јутро на крају свијета
(2015); књигу приповједака Приче о истинама (2006). Милена
Дрпа је члан Удружења књижевника Републике Српске и Удружења
књижевника Србије. Живи у два града која воли, у Модричи и у
Београду.
Ђокић, Стојанка (1990, Бијељина). Основне и мастер
академске студије завршила је на Филолошком факултету у
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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
Србије, Београд), Акценатски модели вишесложних придева са
краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре
(,,Свет речи”, 45/46, 2018, Друштво за српски језик и књижевност
Србије, Београд). Аутор је четврте Библиографије часописа
Српска вила од тридесет првог до четрдесет деветог броја. Ради
као професор српског језика и књижевности у Бијељини.
Ђурковић, Јелина (1953, Шековићи). Живи у Бијељини
и ради на Педагошком факултету као професор на предметима
из области књижевности. Објавила је три књиге поезије Печати
(1996); Вилина влас (2001), Kobiety serbskie (Пољска, 2020) и књигу
кратке прозе Зарубице (2017). Из области народне књижевности
објавила је књиге Дијалог с традицијом (2011) и Фантастика
метафоре (2014), и, у коауторству са Љубомиром Зуковићем,
монографију Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине (2017). Члан је
Удружења књижевника Републике Српске.
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.
Kалајџија, Јелена (1986 Пакрац, Западна Славонији).
Школовала се у Доњем Милановцу, Смедереву, а Филозофски
факултет на Kатедри за српску књижевност и језик по старом
програму завршила у Новом Саду. На истој Kатедри одбранила
Мастер рад. Објављује текстове и приказе у књижевној периодици
(„Летопису Матице српске“, „Свескама“, „Детињству“ и другима),
зборницима што са научних конференција или посвећеним
одређеним ауторима („Летеће виолине Милорада Павића“, „Читање
Аркадије Славице Гароње“, „Визије сигнализма...“), те порталима
Нови Полис и часопис Kулт.
Кецман, Давид Дако (1947, Рајновци, код Бихаћа, БиХ).
Пише поезију, прозу, есеје, књижевну, ликовну и позоришну
кртику. Објавио је двадесет и двије књиге пјесама и прозе,
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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), Талијин
шапат (2020). Књиге прозе и прозаида: Леђ (1982); Калем (1992);
Кад дуња замирише (роман-мозаик, 1995); Озарје (1999); Тамнина
(2008) и романе-мозаике 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). Књиге књижевних критика:
Вертикале са дна пакла (2018); Провид кроз сва времена (2019).
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.
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
"Српској вили" и дневном листу Политика више кратких прича.
Ковачић, Нина рођена је у Пули. У Загребу је завршила
основу и средњу школу те дипломирала инжењерску физику. Живи
и ствара у Загребу. Радове у кратким формама јапанске традицијске
поезије и прозе (хаику, сенрју, танка, хаибун, хаига) објављује у
домаћим и иностраним штампаним и интернетским часописима
и зборницима. Заступљена је у међународној антологији кратких
радова умјетница „Wild Voices I“ (2016) и „Wild Voices II“ (UK,
2017), Антологији хрватскога хаику пјесништва Непокошено небо
2 (2018), антологији хаикуа Пеониес/Божури (Бугарска, 2019) и у
антологији хаикуа, сенрјуа и танка The Signature Haiku Anthology
(USA, 2020). Удружења хаику пјесника Пољске уврстило ју је 2015.,
2016., 2017., 2018. и 2019. године у 100 најкреативнијих еуропских
хаикуиста. Године 2016. објавила је књигу хаикуа Прољетни чај (A
Spring Tea), а у октобру 2020. из штампе јој излази књига хаикуа
Мрмор валова (The Murmur of Waves).
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Лазић Алексић, Силвана (1977, Завидовићи). По
занимању је професор разредне наставе. Из родног Маглаја
уточиште је нашла у Теслићу гдје и данас живи и ствара. Објавила
је збирку пјесама Кнегиња без жезла и круне (2018), збирку
завичајне поезије Сепет за бол (2019). Учесница је многобројних
заједничких зборника. Вишеструко је награђивана и ван граница
бивше Југославије. Многе њене пјесме су и тонски обрађене у духу
народне и изворне музике.
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).
Ломовић, Бошко је професор српскохрватског језика и
књижевности југословенских народа, а безмало читав радни вијек
провео је у новинарству. Објавио је 40 књига, од чега половину за
најмлађе. Сарађивао је у листовима и часописима широм СФРЈ.
Поезију, прозу, књижевну и ликовну критику објављивао у „Одјеку“
и „Ослобођењу“ (Сарајево), Летопису Матице српске (Нови Сад),
„Арени“ (Загреб), „Књижевним новинама“, „Савременику“,
„Политици“ (Београд) и бројним другим часописима. Пјесме и
приче су му превођене на десетак европских језика. Ломовићева
„Књига о Дијани Будисављевић“ је штампана на српском (ћирилица
и латиница), енглеском, њемачком и есперанто језику. Добитник је
бројних награда за појединачне пјесме и приче и књиге. Концем
септембра су му изашла Сабрана дјела у осам књига (3.500 страна)
у издању београдског „Света књиге“. Живи у Горњем Милановцу.
Лукић, Љиљана (1939, Загреб). Магистар књижевности.
Сарађује у великом броју часописа и листова (око 350
библиографских јединица). Пише дјела из белетристике, а бави се
и књижевном критиком. Објављене књиге: Магнолија на длану –
збирка прича (1997); Из књижевног сазвежђа – есеји и критике
(1998); Плаво је боја неба – пјесме (1999); Једнога дана пре
седам дана – приче за дјецу (2000); Балкон за маштање – приче
и приповијетке (2002); Трагање за смислом - књижевне критике
(2004); Кључар чудне љепоте Јован Дучић – књижевноисторијска
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студија (2008); Приче о медведићима – приче за дјецу (2009); Јован
Дучић, Рани радови I (1888-1892) – приређивач Љиљана Лукић
(2010). Сем тога, објавила романе: Јелена Златоносовић (2011,
2013 II издање); Доктор Николо (2015); Звијезда падалица (2015);
У трагању за оцем (2016) и У небо загледан (2017), Пут у недоглед
(2018), Бисер на дну мора (2019). Живи у Бијељини.
Љубојевић, Аљоша (1988, Сарајево). Живи у Бијељини.
Дипломирани новинар. До сада објавио двије збирке кратких
прича Без филтера, Књижевна омладина Србије и ,Знаш ли да је
Михаил Каменски запалио Галац, НК ’’Јован Поповић’’ Кикинда.
Члан је ПЕН БиХ. Приче су му биране на конкурсима и објављене
у књижевним часописима региона.
Марковић, Жељко (1961, Мазоче код Фоче). По образовању
је дипломирани економиста. Пише афоризме, епиграме, кратке
приче и хаику. Објавио је двије књиге афоризама: Истина о нама
(2011) и Народе, извини! (2016). Заступљен је у више антологија,
зборника, лексикона и алманаха афоризама. Живи у Чачку.
Месенс, Е. Л. Т. (1903–1971). Белгијски писац, пјесник,
издавач, уредник часописа, ликовни умјетник, композитор,
пијаниста. Један од оснивача белгијске надреалистичке групе
1927. године. Са Ж. Б. Бриниусом написао је брошуру Idolatry
and confusion против шовинизма ратне књижевности. До своје
смрти неуморан пропагатор надреализма, наставио је да учествује
на изложбама и сарађује у надреалистичким часописима. Дјела:
Femme complète (1933), Alphabet sourd aveugle (1933), Troisième
front, poèmes de guerre, suivi de Pièces détachées (1944), Poèmes
1923–1958 (1959).
Мијајловић, Душан Адски пише прозу, поезију, приче
и пјесме за дјецу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и
новинске текстове. Објавио је збирке пјесама: Несаницом до
истине, Једино признајем своје распеће и ОЧИглеДНО. Збирке
прича и приповједака: Калигула на кестеновом листу, Трошење
сна, Трошење страха, Трошење (не)моћи и Рам за црно–беле
слике. Збирке хаику поезије Крчаг за росу и Стварност, неколико
жанровских новела и преко 1800 жанровских прича. Заступљен је
у "Антологији нишких приповедача " и још неколико антологија.
Мијалковић, Срђан је рођен у Србији, у Лесковцу.
Завршио гимназију у родном граду, па Филолошки факултет
Универзитета у Београду. Професор је српског језика и
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књижевности. Покретач,
оснивач
и организатор бројних
програма и пројеката, од којих се издвајају: "Просвјетина школа
српског језика", "Српски новогодишњи концерт у Бечу, "Мали хор
Просвјете", "Помоћ у учењу", "Представљање дела и аутора српске
књижевности", "Сусрети и разговори"...
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.
Миловановић, Милена рођена 1964. године у Бијељини,
гдје је завршила Гимназију "Филип Вишњић". Након завршене
Гимназије уписује се на Одсјек за књижевност на Филолошком
факултету у Београду, а потом и на Православни богословски
факултет Универзитета у Београду на којем је стекла звање
дипломирани теолог. Ради као вјероучитељ у Основној школи
"Свети Сава" у Бијељини. Објављени текстови у Зборнику
“Цркве, верске заједнице, медији и демократија”, Нови Сад, 2004;
у додатку Политике, Култура•уметност•наука, 2009, Светигори,
Православљу, Живоносном источнику, Српској вили и др.
Миловановић, Немања (1985, Тузла). Запослен је
као професор српског језика и књижевности у ЈУ СШЦ „Вук
Караџић” у Лопарама. Дипломирао је на Одсјеку за српски језик
и књижевност Филолошког факултета у Бањој Луци 2010. године.
Покретач је и главни и одговорни уредник (2012−2016) часописа
за језик, књижевност и духовност „Бокатин Дијак“. Радове из
средњовјековне епиграфике објавио је у часописимa „Филолог”,
“Нова Зора”, “Слово” и др. Живи у Прибоју Мајевичком.
Михајловић, Милан (1966, Косовска Митровица). У
родном граду је завршио основну и средњу школу, као и Факултет
техничких наука (Одсек - геологија). Радни век је започео 1991. као
новинар у Радио Косовској Митровици, a од 2000. до 2003. године
био је и одговорни уредник ове медијске куће која је од 1998. године
функционисала у саставу Првог програма Радио Београда ( РТС).
Од 2003. године ради као уредник културно-уметничког програма
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Телевизије МОСТ у Звечану, на северу Косова и Метохије. Од 01.
децембра 2017. именован је за директора Градске библиотеке „Вук
Караџић“ у Косовској Митровици. Аутор је шест књига поезије:
Колашински расковник (1994.), Центон (1998), Раскопани темељ
(2002), У колевци твога срца (2002), Саће свих матица (2008),
Срне и ране (2019). Од 1998. године члан је и Удружења новинара
Србије.
Николић, Милан (1976, Тузла). По занимању је професор
разредне наставе. Објављивао је пјесме у часописима: “Књижевне
новине“, „Нова зора“, „Српска вила“, „Кораци“, „Бокатин Дијак“,
у дневним новинама „Глас Српске“ и другдје. Прву збирку пјесама
Писма из несанице објавио је 2002. године. Ради у Основној школи
„Јован Дучић“ у Патковачи. Живи у Дијеловима код Бијељине.
Никчевић, Стоја (1951, Жабљак). Завршила гимназију у
Никшићу, а Правни факултет у Приштини гдје је живјела и радила.
1999. године, након избјеглиштва и боравка у Никшићу, 2000.
године враћа се у своју матичну фирму у Косово Поље а затим
у Грачаницу, где је радила до 2011. године. Сада, као пензионер,
живи у Београду.
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.
Павловић, Ранко (1943, Шњеготина Горња, код Теслића).
Живи и ствара у Бањалуци. Пише поезију, прозу и драмске текстове
за одрасле и за дјецу. Бави се књижевном критиком и есејистиком.
До сада је објавио по петнаест збирки пјесама и приповиједака,
четири романа, једну збирку есеја, књигу књижевних критика
и десет радио-драма за одрасле, затим шеснаест збирки прича
за дјецу, пет збирки пјесама за најмлађе, један роман за младе,
десетак текстова за дјечја позоришта и петнаестак радио-игара за
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дјецу. Завод за уџбенике у Источном Сарајеву објавио је његова
Изабрана дјела. Његове пјесме и приповијетке превођене су на
италијански, пољски, мађарски, енглески, румунски, њемачки,
холандски, шведски и друге језике.
Радојевић, Владица (1978, Крушевац). Завршио
Филолошки факултет у Београду (група за српску књижевност
и језик). Од 2007. године објављује новинске чланке, репортаже,
поезију, кратку прозу, есеје и рок и књижевну критику у новинама,
периодици и на интернет порталима. Објавио кратку студију
"Слика света у Роману o Лондону Милоша Црњанског" (2017) и
збирку песама Она се крије у треперењу шуме (2020).
Ристановић, Цвијетин (1937, Модран, Бијељина).
Филозофски факултет завршио је у Новом Саду, а постдипломски
студиј на Филолошком факултету у Београду, на коме је одбранио
магистарску тезу и докторску дисертацију. Објавио 9 књига из
области историје књижевности и књижевне критике: Казивање као
огледало живота (1990); Епик и лирик Петар Кочић (монографија)
(1995); Српски пјесници за дјецу (1997); Огледи и прикази (1999);
Простори дјетињства. Огледи о српским писцима за дјецу
(2002); Књижевне теме (2003); Критички (п)огледи (2006);
Књижевнокритичка освјетљења (2009); Вредновање књижевног
текста (2014), Огледи, бесједе, есеји (2020) и књигу кратке прозе
Свакидашње приче (2017). Живи у Бијељини.
Ристовић, Слободан (1952, Чајетина). Одрастао у Радљеву
код Уба. Основну школу завршио у Радљеву, а средњу у Ужицу.
Члан је Удружења писаца Србије од 1991. године. Објавио је:
књиге песама Вилин точак (1988), Вилине врзине (1989), Љубави
моја од птица (1990), Кућни праг (1992), Кућна гуја (2001), Чувар
ветрова (2003), Људи од перја (2004), Водићу те у Млетке (2004),
Чемериште (2007), Моја Елета (2007), Гујина гозба (2008), Соба
са погледом у чекање (2007), Патина пламена (2011), Дозивање
бога (2016), Пустињиште (2014); проза Мржња (1982), Светлица
(1986), Кучево с оне стране реке (1997), Срећа је негде близу (1986),
Страх од људи (1995), Кад лају птице (2001). Заступљен је у више
антологија. Превођен је на више страних језика.
Рундић, Љутомир (1959, село Врапци, општина Соколац).
По професији је инструктор летења - навигатор. До сада је објавио
књиге поезије: Не знам шта ми беше (1984), Лаку ноћ моја дамо
(1984), Лаку ноћ моја дамо“ (2012), На огњишту душе (2014),
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У пламену срца (2015); истините приче: Досањано небо - књига
прва (2018), Досањано небо - књига друга 2019). Добитник је више
награда и признања за свој књижевни рад. Оснивач је и предсједник
Клуба писаца „Вуково перо“ у Лозници. Од 2013. године члан је
Књижевног друштва Косова и Метохије и Удружења књижевника
Србије.
Симић, Милијан (1958, Возућа код Завидовића).
Преводилаштвом се бави од 1988. године. Преводио је приче
Виктора Астафјева, Василија Бјелова, Фјодора Абрамова, Јевгенија
Носова, Бориса Можајева, Јурија Куранова, Владимира Личутина,
Михаила Голубкова, Георгија Семјонова, Јурија Трифонова, Петра
Алешковског, Дмитрија Новикова и др., пјесме балкарског пјесника
Јуруслана Болатова („Земља у ружичастој даљини“) и грузијских
пјесникиња Маквале Гонашвили, Лали Джапарашвили, Медеје
Кахидзе и пјесника Нодара Думбадзеа и Шоте Ходашнелија.
Стални је сарадник часописа „Живот“. Живи у Варешу.
Станић, Наташа (1971, Требиње). Пише поезију и
прозу. Објавила књиге: Лирика лавиринта, Сонатини снови,
Улица сунчана и Крешендо кише. Заступљена у многобројним
зборницима и антологијама у земљи и иностранству. Превођена на
стране језике. Члан је Удружења књижевника Републике Српске и
Удружења слободних уметника Аустралије.
Стојковић, Душан (1948, Београд), пјесник, приповједач,
књижевни критичар, eсејист, антологичар, преводилац са
словеначког и француског језика. Уредник „Шумадијских
метафора“ (Младеновац). Члан редакције часописа „Бдење“
(Сврљиг) и „Наш Траг“ (Велика Плана). Академик Славјанске
литерарне и артистичке академије у Варни. Објавио седам
пјесничких збирки, двије књиге кратке прозе, десет есејистичких
књига и више од тридесет антологија. Посљедње објављене књиге:
Планета сигнализам: есеји о сигнализму (2018), Мома или Цвеће
сна (2018), Снови душе или Поезија Славомира Гвозденовића
(2018), Књигарник о књигожеднику или Миљурко Вукадиновић
капетан водене републике (2019), Баштиници и сапутници 2
(2019), Читати: волети, Савремена словеначка поезија (2019), Са
сваком нас је песмом мање, поезија словеначких уклетих песника
(2019). Живи и ради у Младеновцу.
Стојчиновић Николић, Јованка (1952, Ритешић код
Добоја). Живи и ствара у Добоју, гдје је радила као професор у
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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.
Теофиловић, Витомир (1943, Врчин код Београда).
Књижевник, филозоф, афористичар, уредник програма Библиотеке
"Илија Гарашанин" Гроцка. Члан је УКС и ФДС. Објавио је збирке
афоризама: Доле црни петак, Примери оптимизма, Државни
циркус, Орвел неће проћи; приредио три антологије Враг и шала
- пола стољећа српског афоризма, Случајни узорак, Горки мед;
збирку пјесама Сунце изнутра; двије књиге есеја Хиперборејци на
Суматри, Есеји о афоризмима, романима и поезији. Осим књига,
објавио је и више од двјеста поговора или предговора књига
разних жанрова. Текстови разних жанрова В.Т. су преведени
на двадесетак језика, а афоризми заступљени у више наших и
свјетских антологија. Живи у Београду.
Тепавчвић, Драган (1956, Гацко). Гимназију и
Филозофски факултет - Одсјек за југословенске књижевности
завршио у Сарајеву. Постдипломски студиј завршио на истом
факултету и 1986. одбранио магистарски рад. Кратке приче и
критичке текстове је објављивао у часописима: ”Траг”, “Нова
Зора”, “Српска вила”, “Бокатин дијак” и другдје, а од 2000. је
више од десет година објављивао приче у најзападнијим српским
новинама - ”Кишобран” из Ванкувера. Објављене књиге: збирка
кратких прича Бројање слова (2005); романи Кома у 26 слика (2010),
Град за незбринуту дјецу (2015), Зна ли ко енглески (2018); студија
о књижевном дјелу Слободна Ристовића Кроз сјенке свиленог сна
(2016). Живи у Аустралији (Бризбејн).
Терзић, Недељко (1949). Живи у Сремској Митровици Србија, аутор је књига поезије, прозе и драмских текстова. Прве
стихове објављује 1967. године. Поезијом и прозом заступљен
је у више од 80 антологија и значајнијих избора књижевног
стваралаштва код нас и иностранству (Русија, Немачка, Аустрија,
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Јерменија, Пољска, Румунија, Бугарска, Словенија, Македонија,
Либан…) и добитник је преко 50 награда и признања за књижевно
стваралаштво у Србији и иностранству. Члан је Друштва
књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије. Објавио
је књигу поезије Ћутање са равницом (1975), преведена књига
Језеро на длану на словачком језику (1980), а његове књиге
су преведене и објављују се у: Италији, Аустралији, Русији,
Македонији, Француској, Грчкој, Бугарској, Румунији, Пољској,
Мађарској, Словачкој, Словенији и Турској.
Тодић Вулићевић, Радмила (1955, Урошевац). Oсновну
школу, гимназију и економски факултет завршила је у Приштини.
Библиографија: Мали одмор - споменар приштинске Гимназије
(1995); пјесме Ноћим у облаку (1997); Лазаричке песме у селу Заскок
код Урошевца (1998); Приштина, Приштевци и време (1999);
Косово и Метохија, имање и немање (2003); Мене воли један пас
(2005); Мали одмор - споменар приштинске Гимназије - Пи прес,
друго допуњено издање (2006); пјесме У скривницама своје душе
(2008); превод књиге Косово и Метохија - Cio che eravamo(2009);
монодрама Митра косовачка (1990); дјечија песма Тужна јабука
(2002).
Ћаласан, Станка (1947, Жабљак, Црна Гора). По завршетку
студија српскохрватског језика и југословенске књижевности на
Филолошком факултету у Београду радила је као професор у Фочи
и Новом Саду. Пише поезију, прозу, књижевну критику. Објавила
збирке пјесама: У тишини (2016), А витлају пламени мачеви (2016),
Тамо и отуд (2019), и збирку пјесама за дјецу Анђели дечјег срца
(2017); књиге приповиједака: Живот је планина (2017) и Додирни
честицу падалице (2019). Члан је Удружења књижевника Србије,
Друштва књижевника Војводине и Mатице српске. Објављивала
је у Књижевним новинама, Златној греди, суботичкој Лучи и у
електронским зборницима. Живи и ствара у Новом Саду.
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
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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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