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POEZIJA

Радослав МИЛОШЕВИЋ

РАЈСКЕ ПТИЦЕ

Oтвори старе камене књиге
по драгом очевом завичају,
јер с Творцем дијеле своје бриге
док рајске птице им пјевају.

Облаци к’о ђаци небом журе.
Прате их у стопу бијеле роде.
Са жедном земљом тајне зборе
душе предака к’о живе воде.

Њихови снови немају мира,
ту у симфонији зрикаваца,
па им ноћ дитирамбе свира.

Ту Нојева лађа сидро баца.
И открисмо небу ново лице
и уточишта звијезде падалице.
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ПОРУБЉЕНА ЈУТРА

Nоћ се скупила к’о гладно куче.
Данас смо чекали свако сутра.
Данас смо испратили свако јуче.
Опет оклијевају порубљена јутра.

Враћам се на крилима љета.
Прескачем све те потоке криве,
корацима дугим преко метра,
да видим како мртви живе,

што имају хиљаду очију извана,
и хиљаду погледа изнутра.
Ту ватре ноћи прије дана
са хумова сјају прије сунца,
као љубав из нашега стана.
И гдје нема зоре без пољупца.
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СУНЧАНЕ КАПИЈЕ

Sунчане капије још чекају,
те драге госте новог вијека,
док хорде у тами пјевају
и носи их небеска ријека.

Млијечним путем видим изворе
да нам нове свјетове стварају.
То ватре ноћи у нама горе
из црних рупа и не спавају.

Поново од харфе давних дана
са златних жица допиру звуци
ил’ је млада јасенова грана

олистала у лијевој руци,
са које су одлетјеле птице,
па ми сунце обилази лице.



12

ЗАТРПАНЕ СТАЗЕ

Zамотан у прашину и сунце
и са изгубљеним корацима
док руши зид сјене неко бунца.
Рађа се зора с предзнацима.

А колач исплетених звијезда
у свијет распарен пада доље.
И птице пјевачице без гнијезда
плачу а снивају дане боље.

Врт је снијежна грудва постао.
Затрпане стазе гране свило,
док под ледом ливадама кружи,

стара романса о свјежој ружи.
И ја убих ту тишину свету.
С тобом све освиће у цвијету.



13

МОЛИТВЕ У МРАКУ

Oкрећем слике к’о жедне снове
пред огледалом стрме пустоши.
Заборављена ивица мора зове
и двије птице у лету руши

тепајући молитве у мраку,
и скрштених руку испод главе,
ту, под мирисом воћа, у зраку.
Па зашто онда јецају траве

док тражих тебе не спавајући?
Ријеке нијеме, врхови ћуте,
звијезде посрћу падајући.

Пред твојом кућом наранче жуте.
Сам пијем пелин из двије чаше
уз сунце ноћи љубави наше.
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Иван ГАЋИНА

У ПЛАВОЈ ГРОБНИЦИ

Sнивам у дубини испод Јонског мора
отаџбину златну, сунце и слободу,
како гору Фрушку буди блага зора
док туробне мисли путују кроз воду.

Месечина бриди низ крваве стазе
што сабласне сцене срцобола носе,
уморни хероји по камењу газе,
ко лавови снажни судбини пркосе.

Запевају алге о пролећу цватном
да оловну тугу разблажује нада,
док уснули леже на стратишту блатном
под звезданим небом тиховање влада.

У тмини оживе веселе долине
где дукатно сунце поднебесјем лута,
ал’ ко мехур воде слика се расплине
док ледено царство многе тајне гута.

Крај острва Видо бродови пролазе
и стапају немир у понору свести,
док орлови бели домовину пазе
до другара мртвих не допиру вести.

Бисерне се шкољке у сјају отворе
да причају приче о небеском роду,
храбре српске чете и даље се боре
ткајући под водом љубав и слободу.
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Кад гробницу плаву сунцомлаз позлати
испод старог Крфа живну јадне душе,
за јунаком сином плаче стара мати,
да освети мртве језив ветар пуше.
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У ЗВЕЗДАРЈУ КАРАЂОРЂА

U Мокроме лугу Карађорђе лута 
и сакупља звезде сјајне васионе
док у магновењу обасјаног пута
грачаничка звона за покојне звоне.

Звездара га зове као некоћ давно
кад је у тишини сабирао блага
и када је Турке поразио славно
да ко божур цвате отаџбинска сага.

Покрај Булбулдера урања у снове
о лепоти српства и Душану краљу,
на Дунаву плавом како лађе плове
док вихорјем спаса победнике шаљу.

На Пашиној чесми сањар се одважи
и распусти војску маглом опијену
да му бистра вода умоумље блажи
док на модрој звезди тражи лепу жену.

Из кафанског духа славуји се вину
над вековни запис од светога дрва
гдје вез златонитни грифони расплину
кад у оку запне зачарана мрва.

У сазвежђу сјаја Маленог медведа
епицентар жарја рефлектира талас
кроз зрцалне двери космичкога леда
да крхотке звезда распореди алас.

Кад Велики Врачар у тами заживи
и запева гуслар у Липовом Ладу
звездарном се крају чак и Орфеј диви
док у сјају кује васмирску баладу.
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Сву лепоту звезда на Звездари њише
небески уланер сабљом Карађорђа
док астрални версник звездописом пише
историју Срба кроз сан вожда Ђорђа.
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СВЕТА АНАСТАСИЈА

Nа граници јаве жедна душа хода
куд клонуле буде словословна звона
и болесне лечи благословна вода
из пресветих руку жене Симеона.

Где ватрени поглед стазе обасјава
на велику радост хришћанскога пука
гусларима слепим тмину осветљава
да их света води немањићка рука.

Када брижно сеје семе православља
светачка аура краси мудро лице,
док се у лепоти свету благојавља
мантију јој плаву носе златне птице.

Србији је дала сина Светог Саву
да неукој раји светосавље шири
и ко ратник Божји чува вечну славу
као развигорац што крепосно пири.

Светитељка наде небескога рода
води мало стадо у загрљај Христа
када хода сјајем васионског свода
да невоље света отајство разблиста.

Из свечарне луке дубоког васмира
србословни ветар кроз векове дува
док поносној мајци у озорју мира
преподобне мошти Студеница чува.
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Емилија ЖИВОЈИНОВИЋ

ЈЕК СРПСКОГ ГЕНА 

bоли ме одлазак вољених
без којих очајавам застрашена
путовањем о коме не причам
нити прихватам астрална тумачења
њиховог преласка у простор невида

зато је грех
пропуштати драге позиве
виђања с људима до којих ти је стало
одлагати шетње кроз разнизану речност града
смишљати слогане европског сленга
док водећи увелико таласају
повремено обзирни на годишњице и
бројевито треће доба
закоровљено у парковима с дијагнозом
хроничне апатије за обећања без покрића
ништа нарочито а много тога
већ виђеног у играма без граница
што отварају поглавља наше постиђености
због излизаних ципела и немог упитника
у скенерском оку касирке маркета
кад динар зафали а њој засмета
патролног коња без кесе под репом
на шетачкој стази калемегданској и
прекинуте шаховске партије на отвореном
пред несвакидашњом сензацијом 
европског копитања
и тако то 
пропустити све то



20

не никако у овим годинама
посебно не пред одбројавање времена
за улазак у моћну европску породицу
док љубав (не моја) уздише на трави
због које се у позну јесен лечи чајевима
уз понеки аспирин (за сваки случај)
што не значи да бих је (згоди ли се) заобишла
чврсто решена да не прикривам
јек српског гена пред умрежавање
бираних мета владајућег света
за преваспитавање
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Мирјана ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ

МЕЂУ ДРВОРЕДИМА ПЛАТАНА
 

Nа десној обали Дунава
Распршила се семена платана
Међу дрворедима у Сремским Карловцима
 
Песникиња и Пјесник 
Испирају своје стихове
Попут драгуља 
Тиркизним капљицама воде
У црвеној фонтани Четири лава
 
Дворском, ботаничком баштом
Са строфама у срцу
До подно Стражилова
Где руже ветрова ваздухом струје
И влати трава су најмирисније
 
У рукама руски уџбеник
Клањају се сенима
Учитеља Максима Суворова
 
Сремски Карловци песмом опевани
На штафелају јутарњем палетом 
Цртачке школе осликани 
 
Станиште вечно зрелих воћњака
И винограда
Са просјајем пшеничних поља
Између Новог Сада и престонице Београда
Кроз мајур петроварадински
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 Стих до стиха 
Шири се на окнима душа
 
Песникиња и Пјесник на ходочашћу
Међу дрворедима платана



23

ГДЕ САМ ТЕ УПОЗНАО
 

Zавртео се први круг
У више димензија
 
До наслута 
До доласка
До призива
Уз/поставиће се пут
 
Где сам те упознао 
Реци ми 
 
Знам када
Не знам где
 
Усковитлали се поново облаци
У сновима душа
 
Данас је Ивањдан*
 
Берем кантарион са поља тихих панонских
И плетем иванчићима о теби стихове
Нисам ништа ни замислила
Нисам ништа ни апстраховала
Не постоји никакав конкретан 
Појам у мојој глави
Тумачићу твоје тумачење
 
Где сам те упознао
Реци ми 
 
Нека стоји 
Све има своје
Па и моје 

*Ивањдан - православни празник Светога Јована Крститеља
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Нека стоји
 
Године трагања
У мислима
У сећањима
У успоменама 
Није лако 
 
*Ивањдан - православни празник Светога Јована Крститеља
Завртео се први круг
У више димензија
У радосну зору
На реци дунавској плахој вировитој
  
Реци ми
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ЈУЧЕ

Jуче си ме закључао у мислима.
Затворио ме у сновиђењу
и чини ми се да су ти капци
били пресахли,
јер ниси видео моју жуту хаљину.
Ниси видео ни тебе у мени,
ни мене у теби.
А, ми смо били.
Били смо, држали се за руке,
као у недосањаном сну,
модром певању.

Песму си о мени написао.
И питао се да ли сам ја Песма
или је Песма ја?

Јуче си ме закључао у сећањима.
Срце ти се растопило у стварности.
Заборавио си и мене и себе.
Привио се уз реку,
скрио ми се у погледу.

Јуче си ме закључао у прошлост, 
Желела сам јецај да одгризем,
покрет да пробудим,
реку да окујем...

Сенке нам се просипале низводно,
кроз прсте клизиле.
Жеље недоречене у истом ушћу.

Јуче си ме закључао у забораву,
Изгубио си и мене и себе
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у омамљено јутро,
у улици препуној киша и туге.
Хтела сам да побегнемо, да нам руке буду преплетене. 
Да из мене сачиниш Песму
и да се питаш да ли је Песма ја
или сам ја Песма?....
Да ти не останем
ни ја, ни моје оче, ни мој глас у дозивању.

Јуче си ме закључао далеко од себе...
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Споменка ДЕНДА ХАМОВИЋ

СЕНКЕ НОЋИ

U овој тихој ноћи
Наше очи
Говоре

Лептири лете
Бујају мисли
Немирно

У грабљиве руке
Жеље се сплеле
Хрле

Две сенке у ноћи 
Таму дана гасе
Пламте.
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САМО ДАН  

U лептирова крила
Сам се скрила
И сенчим тај сјај
Два црна мора
Да ме погледаш

Да ти лахором
Замрсим косу
И на усне
Бацим чини
Да се смејеш.

У тим рукама од сунца
Хоћу да се огрејем.
Погледај ме и загрли.
Знаш да само дан
Живе лептири.
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Андреја Ђ. ВРАЊЕШ

КАМЕНА ПЕСМА

Kамен за под мисао,
за камен  дане,
бол камени носио,
камене му ране.
 Кад је из камена истеран,
 камен  тугу  кратио,
до песама камених,
камену се  вратио.
Камен за под  главу,
у камену  све стало,
оног каменог много
и оног каменог мало.
 

ПЕСНИК СТРЕПЊЕ И СНОВИ

Sнови кроз риме знаци,
 у песнику немир,
ружни неки људи дувају у свеће,
 за име Бога угасиће свемир.

На врху кошмара
глас  га   буди,
Светитетељ јавља,
остале су птице, отишли су  људи.
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PREVEDENA POEZIJA

Виктор Емил РУСУ

ДАЧАНСКА ГРУДА

Oва је земља,
странче,
изникла из прелепог даха
једне небеске фруле. 
Овде ласте праве гнезда
испод ребара наших груди.
Лептири слећу ка једном цвету
на један пешкир на нашим длановима
славуји могу лутати
у нашим душама
као на најузвишенијим небесима
да би задивили 
своја јата…

НЕБЕСКА КОЛЕВКА

Dомовина наша – 
бесконачно глинено сукно
прикачено о небеса
са исплетеним ужадима
од Сунчевих зрака. 
Обожавано Сунце
само је један златни клин
о кога је Замолксис прикачио
одоре
да би нас лагано љуљао, 
вољена децо,
невина и ослобођена одојчад
што ми њему и јесмо. 



32

КА ДАЧАНСКИМ ТВРЂАВАМА

Pролазе наше љубави
као ходочасници
што журе тврђавама
зелених фасада
што су узидане у темеље 
шума. 

Сви трагови воде
ка извориштима
као што се сва весела кола
врте
у двориштима чежње наших срца.

ГЕНЕЗА

U време када Месец
пере своје груди
у чутурици воде
са бунара у мом дворишту
ластавица у гнезду
испод кућне стрехе
шири своја штићеничка крила
преко голуждравих птића.
Жујана у штали
лиже своје теле. 

На белој звезди
у сузи,
у рани дрвета
моја песма прихрањује
као одојче
у мајчиним недрима… 

(Превео с румунског језика Василе БАРБУ)
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PROZA

Небојша ЛАПЧЕВИЋ

КРИЛА ХЛОРОФИЛА НАД ВЕНЕЦИЈОМ

 Oна у цвету, двадесет првој! Ах, Ленка... плетисанко... Он 
у зрелим педесетим! Лаза сриче ,,bacio il letbo dele tue 

vesti compiute, Santa Maria della Salute“ кајан ја љубим пречисте 
скуте Салуте... небеснице.. – 
 Покушао сам  парафразирајући Лазу Костића да на трен ухватим 
себе у истој кошуљи... Раскопчана бела  кошуља попут крила...  
Скидам кошуљу белу и шаљем зелену коверту с писмом из 
Венеције. Стижу ли ти писма?
 Пред хотелом љубазни носач пртљага, дечак у плавом 
оделу прилази, узима кофере, уноси у лифт. Узимам собу 69 на 
највишем спрату. Дечаку, пошто је био унео пртљаг, дајем приличну 
напојницу, и шапућем му промуклим гласом  на ухо, јер сам осећао 
оно гушење: ,,Ако штогод буде за терапију, разумеш, може вечерас, 
то мало приватно ћаскање, знаш на шта мислим“.
 Соба осветљена, пространа, крај балконских врата велики 
писаћи сто, сасвим погодан да запишем који свој стих, или можда 
направим акварел, па помислих како су у неком сличном кутку то 
чинили Scrittori slavi Лаза, Матавуљ, Дучић, Црњански, Пиштало...     
   Нисам се честито ни распаковао а пред вратима је стајала 
она са боцом вина Chianti. Прелепа женка, тршћанског штофа,  сва 
сјајкава, витка под тајанственим светлом црвеног ходника.    
 Разговарали смо о цркви коју смо с дивљењем посматрали 
с хотелског балкона. 
 - Да ли би Венеција била тако лепа без  љубави?
   Разговарали смо о  таласима мора који се смирују у луци  
Поморске царине... Врх зграде Поморске царине краси земљина 
кугла под прстима Фортуне која небеским луком спаја врх Цркве 
Салуте. С предње аркаде цркве голубови се спуштају на Трг 
Светог Марка. Над попречним каналима ка кеју замишљамо 
да лебде  силуете Тицијана, Ђорђонеа, Тинторета, Шекспира, 
Волтера, Езре Паунда, Томаса Мана... Ено, Андре Жида  лети 
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балоном над Венецијом... Свако тражи своју инспирацију за своје 
стваралаштво...
 Човек у жутој кабаници у подножју Ријалта клања се 
пред сенкама платана са великим  крошњама препуних зелених 
пигмената. Испод прозора хотелске собе кроз свежину јутра у исто 
време проплови гондола са хералдичким знацима Дуждеве палате.  
По броју завеслаја и шуму воде распознајемо кад је гондола пуна а 
када празна.
 - Да, Венеција би била  тако лепа! Град помешан са водом 
и сунцем... – рекла је инкогнито Тршћанка.

 - Поздрав лепоти!                                                                  

 Прислонио сам образ чврсто уз јастук као уз њена 
баршунаста бедра иза којих су излазила сунца једно за другим. 
Миловао је јагодицама прстију нежно и  неизрециво безнадежно, 
Лазин сензабилитет ме је подстицао. Над површином кревета, 
постеља као површина мора коју очекује северац. Шири се мрежа 
таласа, размештају  сенке крај њених ногу, по њеним листовима 
стреловита језа од  пијавица.  
 Пузавице од  морског биља, зелених папрати и алги плету 
своје венчиће у плићаку... 
 То се уклапа у  сан који сам назвао Крила хлорофила, 
опсесивна крила сна којих нисам могао да се отргнем ни на јави. 
То ће ми бити наслов нове књиге песама Ali di clorofi lla. То је била 
моја унутрашња потреба да нешто избацим из себе. Зато су ми 
била потребна крила за сигуран лет. 
 Непрестано сам тражио ваздух, плућа напињао, 
прилагођавао ритам  дисања, измучен нервозним кашљем,  
изможден астмом... Доктори, међутим, то нису потврдили, они 
су поставили дијагнозу као психо-соматско стање, поремећај 
личности, умишљајни моментум ума, тело које се не прилагођава 
командама можданих ћелија...        
 Шале ради, или неочекиваног безобразлука ради, можда 
због песме гондолиера O sole mio или привржености  слици на зиду 
Одалиска са очима јелена, звао сам је стихом, звао сам је сунцем 
над острвима, звао сам је тајном срца, Ленком пред огледалима, 
по чедним изворима, пчелојављању у рајском врту, bellezza car-
nival, по похвалама ружиним цветовима, по обалама до којих би 
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допливао...
 Кад сам је ујутру потражио, видех да је била већ отпутовала. 
Са писаћег стола узела је своју уобичајену тарифу,  три педесетице, 
али песму коју сам јој посветио није понела. 
 Попео сам се  пожарним степеницама на кров зграде, 
мислио сам да  је тамо чекала гола, огрнута платном, најежена,  
једра,  окренута ка небу. Осећао сам оштар хладан ваздух, осећао 
сам надолазећу зиму са Алпа, мраз хватам ноздрвама, хватам 
мирис цвета, лист по лист, мирис њеног потиљка и недара.       
 Ноћ коју сам провео са њом у хотелској соби, беше попут 
вечности. Мењала је своје лице, изглед и став, приказивала се у 
разноразним необичним облицима. Да ли је била зрела жена, 
или тек ваздушаста девојчица која занесено слуша док би јој очи 
засветлеле неочекиваним сјајем. Косу је сасвим пустила, у бичеве 
их оштре претворила, разиграла ме моћима младољетнице.
 Носила је маске Венецијанки, са хиљаду лица, час одбојна, 
час приљежна, податна, могла је замахом руку и игром вретенастог 
тела  да заустави време, обрне казаљке на часовнику, заустави 
вртешку која окреће свет. 
 - Dio porco, eх, све бих – говорила је заносно као девојчица 
уживајући у ,,Моцарт куглама“, лижући растопљену чоколаду  с 
танких, бледих  прстију - баш све бих претумбала наглавачке, 
знаш,  по ономе ,,ко би доли, сад је горе“. 
 Кад то рече, попут артисте на трепезу направи нову позу на 
постељи од морског сатена, сва њена нагота је била бела од морске 
соли, валови далеких мора су испирали ситан песак боје злата.
 Глатким и облим коленима је подупирала моје тело у 
налету. Лице је сада крила у чипкастом покривачу као да је хтела 
да сакрије љубавне игре, giochi d’ amore  које је чудесно изводила 
у трену сензибилно нежно, нечујно као што се апсорпцијом одвија 
процес фотосинтезе, па одједном сасвим грубо, по упутствима из 
читанке Venezia perversione.  Остало је осунчано топло место после 
наших испреплетаних тела које би требало опевати. Ја сам ипак 
песник друге врсте; бактерио-хлорофили своју фотосинтезу могу 
да врше у мраку.  
 Обукао сам поприлично изгужвано одело, ставио шешир, 
обукао зелени  мантил мало га раширио... Изашао на балкон,  одозго 
је као снег падало свеже лишће, вејао је хлорофил... Са Алпа осетих 
долази свеж ваздух, милује  палмине гране, таласа борове иглице и 
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листове платана... Удахнуо сам. Попут  песника који ваздух дише и 
осетио олакшање. Продисао сам пуним плућима...  На својој кожи 
осетио зраке светлости која ће променити моју пигментацију бојом 
хлорофила...  Реци само светлост! Реци само лет!  
 Кад сам одлазио из хотела, носач пртљага, који је непрестано 
кашљао и тешко дисао, пошто је кофере унео у лифт покупио је за 
собом, као Амор пар оштрих стрелица. Ја сам му дотурио писмо 
у зеленој коверти са честицама хлорофила,  мало га потапшао по 
леђима, раскопчао му сако, извуко и раширио кошуљу...
 Писмо је било неадресирано. Уместо адресе, и примаоца 
стајало је: крила хлорофила, за неког...    
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Томислав КРСМАНОВИЋ

Јово Тузлак који је говорио Белегија, уместо Белгија.

(Извод из дневничких записа Сага о ...ићима 1940-2017. 
година)

 Jово је у Белгију дошао неколико година пре мене. 
Виђали бисмо се повремено, у почетку наших дружења 

са њим сам био опрезан. Брисел је велики град, такорећи центар 
света, седиште НАТО-а, Европске заједнице, ово је Хладни рат, а 
ја сам дошао из комунистичке државе.  
 Имам у виду да је он за мене пре свега земљак, Југословен, 
Босанац. Сазнао сам да је, по струци занатлија, виђао бих га да 
испомаже у југословенским ресторанима, или би  радио у фабрици, 
а често би  био незапослен и примао социјалну помоћ. 
 Његови поједини поступци би ме збуњивали. Било ми је 
чудно, виђао бих га у југословенским  ресторанима у друштву са 
припадницима појединих емигрантских политичких организација, 
и са Албанцима, усташама, или четницима. А већ следећи дан са 
људима из амбасаде СФРЈ у Бриселу. 
 Срете ме недавно на Гранд плацу у центру Брисела, био 
је врло расположен: ,,Ајмо у ресторан ,Сарајевоʼ ”. Познато ми 
је да је власник овог ресторана познати четнички војвода  Бора 
Благојевић. Изговорио сам се да се журим. Често ми прича да 
се дружи са антикваром Бошковићем, да, када оде у Париз, да се 
обавезно сретне са познатим авантуристом Стефаном Марковићем, 
са којим сам се повремено дружио у Београду. 
 Јово је имао обичај да ми каже када се вратио из посете 
Бечу, главном граду Аустрије: ,,Био сам у Бечеју.” Дакле, није 
рекао “у Бечу”, него “у Бечеју”, а Бечеј је место у Војводини. То 
је изговарао са једном врстом патернализма, као да је цела Европа 
Југославија, чак више од тога, као да је Белгија на неки начин под 
његовом контролом.
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 Једном ми рече: ,,Идем сад колима у Биоград.” Мислио 
је на варошицу у Валонији, која се зове “Belgrad”, основану од 
наших исељеника. Али он није рекао ”Белград”, него ”Биоград”, 
као што то неки изговарају у Тузли. Онда ми једном рече: ,,Био 
сам у Малинама, да наберем малина.” ”Malinnes” је француски 
назив за једно место у Валонији. Када ми то рече, сетих се намах 
фламанског назива за тај град ”Меshelen”.
 “Умишља да је некакав југословенски тајни агент”, 
почињао бих да стварам некакву нејасну представу  о њему? 
 Неке ствари о њему су ми убрзо постале јасније када га 
чух, млатарујући рукама нервозно ми се у ходу окрете право у 
лице: ,,Рује, буразеру, Рује, ама Рује, Руја нема краја, цела планета 
је Руја.`` 
 Приликом недавног нашег сусрета у југословенском 
ресторану ``Монтенегро`` у Бриселу 4, ме зграби за мишицу, 
повукавши ме снажно  у ћошак, смешкао се загонетно и врло  
самоуверено: ,,Само јој кажеш неколико речи, њој, службеници 
ЕЕЗ, НАТО, из неког министарства, ја ћу те спојити са њом, иди 
кући, она ће да мисли после на тебе, биће твоја.”
 Једном ме је позвао у његов стан, подалеко од центра, у 
некој убогој дворишној кућици, као код нас, жалио се на белгијске 
власти и Белгијанце: ,,Мрзе Србе, воле Хрвате, усташе. Белгијанци 
су безлични, Белгијанке су мекане.”
 Када то чух, закључих да је изгледа због нечега незадовољан 
овдашњим животом, моја представа о њему се уобличује. Али се 
одмах растужих. Па забринух. Јово је недовољно образован, он 
не познаје довољно Белгију и њену огромну моћ. Иако у његовим 
речима није било шовинизма, него више неке неконтролисане 
нервозе, непромишљености, ипак сам од како сам у Бриселу, 
упознао да белгијске власти нерадо прихватају такве изјаве од 
Југословена, да их не толеришу. То не треба чинити.
 Осећао сам страх за њега, који не познаје неке ствари и 
односе. Али му ја нисам ништа хтео објашњавати. То би било 
немогуће, он то не би ни схватио. Нека живи тако у фикцији, 
помишљао бих.
 Данас ме сачека на Гранд плацу, одвезе ме неколико минута 
колима у кварт где је становао, то је било недалеко од Gare du Midi 
- Железничке станице Југ. Још у колима, док смо се приближавали,  
рече да ћу бити врло изненађен када видим колико је тај део 
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Брисела сличан Београдској железничкој станици.
 Изађосмо из кола. Доведе ме на мало узвишење. Као 
војсковође обухватисмо погледом повећи трг. Тако је управо и 
било. Био сам зачуђен сличношћу коју сам одмах запазио. Пред 
нама железничка станица на истом месту као она београдска, чак 
и слична зграда. Лево  једна велика зграда, Пошта, баш као Пошта 
6 у Савској улици у Београду поред железничке станице. А лево су 
се виделе бројне возне шине.
 Пођосмо пешке у лево поред Поште, уђосмо у исту улицу 
као што је Савска. Између ње као и у Савској улици и шина је зид, 
а иза зида неки стари заборављени вагони. А улицом као према 
Мостару у Београду што одлазе и долазе трамваји, тако и овде се 
простиру унедоглед трамвајске шине, чујем трамваје како звоне 
помамно, као и у Београду. Каква подударност! Изнад, као према 
Теразијском платоу и улицама Сарајевској, Гаврила Принципа, 
у Београду, има једно брдашце и прегршт малих уличица, које 
постепено иду мало узбрдо. Заиста, много подсећа на Београдску 
железничку станицу.
Али ништа необично или изузетно, помишљам, само подударност, 
случајност!
 Али су се чудне случајности неумитно настављале, на моје 
неизмерно изненађење.
 Јово ме поведе у попречне уличице, као што су оне уличице, 
што од Сарајевске улице у Београду силазе у Савску улицу. Ама 
све исто!
 Подигох  поглед да прочитам назив улица, не могу да 
верујем својим очима: Rue de Belgrade (Београдска улица), још 
једно чуђење. Пређосмо у суседну улицу, погледах радознало 
у таблу са натписом, као да очекујем још један шок. На табли 
пише: ”Rue de Serbie” (Улица Србије). Пређосмо у суседну улицу, 
погледах опет зебњиво назив, видим да јасно пише: “Rue de Mon-
tenegro”(Улица Црне Горе). А онда следећа уличица мало подаље 
узбрдо: ”Rue de Vieille Bosnie” (Улица Старе Босне).
 Необичне коинциденције! Случајности? Или нешто друго! 
Стварност или научна фантастика? Или ми се само тако чини? 
Али све је ово ипак скоро невероватно да има оволико сличности 
између Београдске и Бриселске железничке станице?!
 Или је живот такав, дешавају се необичне подударности?
 Али раније у Београду таквих подударности није било.
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 Јово је препознао моје чуђење. Као да ме је разумео, рече 
ликујући подсмешљиво и тријумфално: ,,Белегија, ја ти то кажем, 
ово је Југина ујдурма буразеру. Рује (Руси) буразеру, Рује!’’ И 
понови те речи више пута.. “Белгијанци су вузла. Цела Тузла једну 
козу музла, ја сусрео Белгијанца вузла.”
 Настави: ,,Ајде да ти покажем тамо где је у Београду иза 
Железничке станице река Сава, овде је Канал.” 
 Седосмо у кола да кренемо као према Београдском Мостару, 
па се запричасмо. Југовићи када се сретну имају толико тога да 
кажу један другоме. Он брзо вози право у улицу што је као Савска 
у Београду. Само што смо ушли у ову улицу, наједном из супротног 
правца према нама као рој пчела појурише аутомобили у неколико 
колона, брзо нам се приближавајући. Утом се зачу клепетање 
трамваја који нам се приближавао. Јово зави волан на лево, и брзо 
пређе на супротни тротоар, баш пре него што наиђоше возила, и 
удари лагано отпозади у паркирана велика кола. 
 Шофер је дремао и чекао неког министра, сазнали смо 
касније. Мало се кола задрмаше, шофер се протегну нимало љут, 
незачуђен,  а мене јако изненади што он није нимало узбуђен овим 
необичним догађајем, запита нас протежући се и зевајући мирно и 
без љутине: ,,Шта има  ново, шта ви овде тражите?’’
 Јово је непажњом ушао у улицу не запажујући да је кренуо 
у супротном смеру од прописаног.
 Не знам како се све то тако брзо одиграло, дође полиција 
као наручена, и са њима два лекара, у белом, у средини, заносна 
болничарка. Приђоше Јови, ставише му лисице на руке, он се није 
опирао, крете послушно куда га воде, али је у ходу причао гласно, 
нервозно и претећи млатарајући  заланченим  рукама: ,,Ама кога, 
кога, ви вузла једна да ухапсите, пустићете ме одмах, бежите даље 
од мене, ко ђаво од крста што се боји, ја сам уклет, око мене само 
умиру, падају ко плева, гоните се даље од мене’’. Поче да се уноси 
у лица полицајаца и лекара: ”Само да ти ухватим поглед”. Јово се у 
ходу драо док су га водили испод пазуха два полицајца, наводио је 
цело време  гласно имена свакојаких људи широм Европе, који су 
му се замерили, и којих више нема.
 Ставише му маску преко лица, око глежања руку шкљоцнуше 
гласно лисице, одведоше га. У затвор, у психијатријску болницу ?
 Лепа болничарка ми приђе заносно се осмехујући и рече: 
,,Господине, нашли сте се у лошем друштву, добро треба да пазите 
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са ким се дружите, ваш пријатељ има картон, у сукобу је са законом, 
заводи малолетнице, склон је крађама у супермаркетима.”
 Пружи ми визит карту заносно се осмехујући: ,,Немојте 
оклевати, зовите ме кад год хоћете, вама сам на услузи”.
 ,,Хвала``, рекох, али њену визит карту сам учтиво одбио да 
узмем.
 Јову сам ускоро видео опет. Био је весео као обично. Рече 
ми: ,,Ајмо, пожури идемо вечерас у улицу  Rue Blanche, што на 
српском значи Бела улицa, по Белим  Русима који су тамо дошли 
после Бољшевичке револуције, у Резиденцију Словен. 
 Ова улица није далеко од центра Брисела, стигосмо пешке 
за петнаестак минута, на уласку у Резиденцију Словен стоји у 
козачкој униформи снажан црномањаст мушкарац, јави нам се на 
српском, Црногорац. Уђосмо у прилично гостима испуњену велику 
салу, са широке бине до нас допреше  носталгични томови  руске 
мелодије ``О мама, мама,  љубљу Цигана Јана``.  
 Неки за столовима устадоше, почеше са Јовом да се грле, 
позваше нас за сто. 
 Са стране је седео необичан човек, стар али жив и весео. 
Каже да је познавао лично Распућина. Зачудих се када упре 
насмешен прстом у Јову: ,,У Распућина су пуцали шест пута, тек 
га је седми метак убио, тебе Јово неће усмртити ни осми метак``. 
Говорио је мешавином  руског и српског језика.
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Ђоко ПЕТРОВИЋ

МИРОВНО ВЕЋЕ

 Kад је  Бошко Трговац у пристиглој пошти, коју је поштар 
увек остављао код њега на даље распоређивање, видео 

лист Пољопривредник, није се двоумио кога ће предложити за 
председника Мировног већа. Лист Пољопривредник је испод 
наслова имао налепницу са Михајловим именом и презименом и 
адресом, био је савијен у омањи издужени пакет и завезан врпцом. 
Лист је излазио периодично, а Михајло је већ неколико година 
на њега био претплаћен. Плава слова листа својим изгледом 
и величином подсећала су на штампана слова чувеног листа 
Политика, који је Бошко Трговац редовно читао.
   На збору грађана код Бошкове продавнице сви су прихватили 
Бошков предлог да председник Мировног већа буде Михајло, 
као „писмен и напредан пољопривредник“, како је то Бошко 
образложио. Михајло се није истицао по великом иметку, али 
је према препорукама и саветима агронома, које је читао у 
Пољопривреднику, покушавао да унапреди пољопривредну 
производњу. Засадима нових сорти воћа и поврћа, покушавао је 
ефикасније да искористи своје земљиште. Нарочито је имао успеха 
у производњи јагодичастог воћа. У селу се истицао по правичности 
и фином односу према сељанима, чиме је стекао њихово поверење. 
Старији мештани су га памтили и као првог неформалног сеоског 
учитеља, који је после рата описмењавао жене. Он се и сам често 
хвалио како је за месец дана описменио тридесет млађих жена и 
девојака из села, за које је држао течај.

- Све су оне пред државном комисијом положиле испит – 
поносио се Михајло својим учитељским умећем. То умеће 
користио је касније и у поучавању своје деце.

 Функцију председника Мировног већа Михајло је обављао 
пуних десет година. Остала два члана Мировног већа су се 
смењивала у том периоду, а најдуже су се задржали Михајлов 
рођак Цвико и вршњак Цвјетко. За сваки спор који је Мировно 
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веће решавало, Михајло је водио детаљан записник, потписан 
од стране сва три члана. Рад Мировног веће био је волонтерски, 
само су Михајлу признавани путни трошкови кад је долазио 
аутобусом у град и општинском суду подносио извештај о раду. У 
записницима Мировног већа забележени су различити случајеви 
које је овај „орган“ решавао, од најбезазленијих кућних препирки 
и свађа, до већих комшијских спорова и рођачких сукоба. Иако 
без правничког образовања, Михајло је имао урођени таленат за 
решавање спорова међу сељанима. У својој дугогодишњој пракси 
председниковања Мировним већем, он се извештио и усавршио 
технике посредовања између сукобљених страна. Добро је 
познавао сваког сељанина, знао његово порекло и навике, његове 
врлине и мане. Умео је да направи разлику међу истим врлинама 
код различитих људи. Што је за некога највредније, за другога 
то није пуно важно, за њега је највредније нешто сасвим друго. 
Сваки човек је имао своју вредносну скалу, зацртану у себи, 
према својим специфичним мерилима. У решавању спорова међу 
сусељанима, Михајло је умешно користио те специфичне нијансе 
у карактеру сваког појединца. У раду са странкама примењивао је 
избалансиран принцип:  нико није сасвим у праву, а нико сасвим у 
криву. У сваком сукобу има грешака и са једне и са друге стране. 
Таман да је једна страна сасвим у праву, он је налазио да има неку 
кривицу, макар у чињеници што тврдоглаво истрајава у свом праву 
и што се залаже да се друга страна казни. Јер, коначно, нема свађе, 
нема сукоба ако не постоје две стране. Ако је неки човек у сукобу са 
суседом био чврсто уверен да га је овај намерно оштетио, преорао 
му међу, одсекао крушку на заједничкој међи, засадио воћку близу 
међе, намерно упустио марву у његову њиву и слично, Михајло се 
у тим моментима није позивао само на право на надокнаду штете 
оштећеној страни, него је прибегавао и другим начинима. Знао 
је да је починиоца најтеже новчано казнити, да овај не би ни под 
претњом вишег правног ауторитета пристао на то, макар ишао и 
у затвор. На врхунцу расправе између страна у спору, Михајло је 
као кеца из рукава извлачио аргумент прихватљив за обе стране. 
Увек је истицао да је штета учињена из нехата,  непажње деце или 
непромишљености починиоца, који сада ни сам не зна зашто је то 
учинио. Истицао је незавидан материјални положај починиоца, 
његову сиротињу и нејач „коју треба љебом одранити“, рођакао 
се са оштећеним и молио га да прихвати кајање и извињење 
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починиоца, који ће то знати да цени и својим добровољним радом 
код оштећеног некако надокнадити штету.
 Кад су у питању размирице међу супружницима, које су 
се понекад завршавале  бекством жене у род или најближима, 
Михајло је увек ишао на оне танке нити које морају да дирну и 
најтврђег човека.
 - Ништа лакше нема, комшија,  него оћерати незаштићену 
жену – тим уводом би Михајло најчешће почињао решавање 
таквог случаја. Затим би надугачко и нашироко развлачио причу 
о породичној хармонији, међусобном разумевању, о радости 
одрастања деце уз оба родитеља, наводио најтеже случајеве кад је 
пресуђивало и оружје и конопац, кад су се породице распадале и 
нестајале само због „лудорија“  једне или друге стране.
 - Погледај ову пилеж! – ударао је Михајло у најтање нити, 
упирући прстом у децу - зар да плачу свако јутро за мајком, да 
питају гдје је, да неће ни да једу без ње, а?
Затечен и потресен Михајловом причом и прекором, комшија 
би се гањиво растужио, кришом почео да брише сузе, признавао 
грешку, уз обећање да се то више никад неће поновити. Сукоб би се 
завршавао радосним пословањем жене у кухињи, уз кафу и чашу 
ракије са комшијом, као да је Михајло са члановима Мировног већа 
само и  дошао на обичан комшијски разговор. Цвико и Цвјетко су 
се у таквим случајевима понашали не као чланови Мировног већа, 
него више као Михајлови пратиоци или случајни сведоци. Својом 
мимиком и кратким упадицама:  Јес, тако је!,  Тако је, богами!, Баш 
је тако!, само су потврђивали Михајлове сугестивне аргументе, и 
сами тронути његовим речима. Осећали су да тај фини Михајлов 
приступ, вођен вештом медијацијом, најуспешније делује на 
сукобљене стране, да резултира помирењем, што коначно и јесте 
задатак и мисија „органа“ којег они представљају.
 Ипак, Михајло је био свестан да у неким случајевима није 
довољан тај његов опробани приступ, да је ту потребан други 
формат и друга аргументација. Тежи и нешто сасвим друго су били 
спорови између рођака, а, као по правилу, најтежи између рођене 
браће. Тада је Михајло активније укључивао и своје пратиоце, 
нарочито Цвјетка. Цвико је био сићушан човек, мршав и нарушеног 
здравља. Увек се заклањао иза Михајла и без изузетка  прихватао 
његов предлог, дајући тако унапред формални легитимитет одлуци 
трочланог Мировног већа, па и онда кад се Цвјетко с тим не сложи. 



45

За разлику од Цвике, Цвјетко је био човек пун здравља и физичке 
снаге. Кошчат и јак, никог се није бојао. По рвачком умећу био 
је надалеко познат. Побеђивао је свакога ко му изађе на мегдан. 
Често је одлазио на игранке и вашаре у друга села само ради рвања 
и увек се враћао као победник. Гајио је витешки манир, па је у 
физичком сукобу странака увек био на страни слабијег. У сукобу 
који се десио међу рођеном браћом, Михајло је вешто искористио 
Цвјеткове физичке особине. Завађена браћа нису само потезала 
тешке речи, него и предмете који су им се нашли при руци. Летело 
је камење, севале каме, потезале секире, замахивале палије и 
други предмети. Узалудно је Михајло на почетку трошио речи о 
уздржаности, братској слози и љубави међу браћом. То као да је 
још више подгрејало отров који се између њих пролио, још жешће 
су насртали један на другог. Братска љубав се брзо претворила 
у највећу мржњу. А стварни разлог за свађу међу браћом је био 
баналан и смешан: певац једног прескочио је у двориште другог, 
коке се узнемириле, јетрве се споречкале, пале теже речи и на крају 
се браћа умешала. Од гротеске до трагедије браћу је делио мали 
корак. Цвјетко је све време стезао вилице, једва се уздржавао  да 
се не умеша јер није хтео да прекида Михајла којег је јако ценио. 
Кад је Михајло заћутао, Цвјетко је знао да је на њега дошао ред. 
Инстинктом борца, шкрипнуо је зубима, улетео међу завађену 
браћу, ухватио их рукама за прса и подвикнуо:
 - Ви нисте браћа, ви сте будале, матер вам вашу! Не треба 
вама ни суд ни Мировно веће, пребићу вас да нећете моћи три 
дана да се саставите, не звао се ја Цвјетко! – пенушао је Цвјетко, 
претећи и обарајући их на земљу.
Тада се Цвјетко није ни понашао као члан Мировног већа, који се 
позива на установљене прописе или устројства обичајног права. 
Он се стављао у улогу неког самосталног и вишег арбитра чији 
је једини аргумент претња и физичка сила. Уплашена и поражена 
браћа су устајала, извињавали се што су силом покушали да 
реше међусобни проблем који, закључили су они, у суштини и 
не постоји, да су све то закувале њихове жене и да су непотребно 
звали Мировно веће.
Иако је Михајло знао да овакав Цвјетков наступ није најбоље 
решење, негде у дубини душе је осећао да је то, у ствари, и једино 
могуће. Зар није и сам то искористио у случају завађене браће? Има 
у овим сељацима, размишљао је Михајло, нека црта, нека особеност 
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својствена само нашем човеку. Наш човек је сав у контрастима: 
благонаклон и срдачан према другима, чак и непотребно сервилан, 
а отрован и пакостан према својима најближима. Изгледа да смо 
најгори према најближима, а онда и према нама самима. Свима 
ћемо лако опростити и заборавити, а најближима смо спремни 
да нанесемо највећу бол. Омраза међу ближњима дуго се носи, 
разједа их, а њихов живот доводи до бесмисла. Из ње често ничу 
сукоби који се крваво завршавају. Нећемо се ми тог проклетства 
у себи дуго ослободити. И овај Цвјетко осећа да те особине 
нашег човека из њега можеш истерати само батином, претњом и 
грубом псовком. Дуго ће Мировном већу, као и нашем друштву у 
целини, нажалост, бити потребни овакви људи као што је Цвјетко, 
закључивао је Михајло.

*
 
Михајлови одласци код сељана ради решавања њихових размирица, 
на почетку су били  донекле подношљиви за Михајлову супругу 
Јелисавету. Све док је то било само недељом, у време празника̂ 
и доколице, тамо негде даље од куће, док не угрожава мир и 
приватност породичног дома, за њу је то било прихватљиво. „Нек 
лијеће ако му се лијеће“, равнодушно је коментарисала Јелисавета 
овај Михајлов друштвени ангажман.       Наш сељак, међутим, осећа 
досаду ако није у спору са суседом или рођаком. И да нема сукоба, 
он ће га измислити само да не мора нешто корисније да ради. Још 
ако за решење тог измишљеног сукоба, за нанету ситну штету или 
пакост, не треба да плати услугу, он је спреман да се свакодневно 
обраћа Мировном већу. Пошто се Михајло рашчуо по селу по 
вештини посредовања, сељаци су почели да долазе код њега као да 
је он са̂м Мировно веће. Михајло је тако постао персонификација 
овог тела, као да му остали чланови, Цвико и Цвјетко, нису ни 
потребни. Тако су доласци сељака код Михајла постали учестали 
и без најаве. Он их је примао и стрпљиво слушао, давао предлоге 
и саветовао их како да превазиђу проблеме. Некако је и сам био 
уверен да својим превентивним деловањем, без буке и тешких 
речи, може више да постигне него Мировно веће у пуном саставу. 
На ту превентиву сељани су се брзо навикли и почели да долазе код 
Михајла и нерадним и радним данима, као на дозу терапије. Његова 
кућа је тада личила на необичну ординацију у коју грађани долазе 
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као на сеансу каквог терапеута. Михајло је примењивао различите 
начине како би најбоље решио спорове међу људима, улазећи у 
танане нити њиховог карактера. Као какав искусни педагог, он је 
смишљао поучне лекције које је користио као вежбе за решавање 
сукоба међу завађеним странкама.
 - Узми овај конац, комшија – показивао је Михајло једну 
вежбу – и сада затежи свој крај, а ја ћу свој, затежи, затежи - и шта 
се десило?
 - Пуко је – каже збуњено сељанин.
 - Ко је крив што је пуко ? – наставља да испитује Михајло.
 - Крив сам ја, а можда и ти, Михајло, да извинеш, не буди 
примјењено – одговара човек снисходљиво.
 - Е видиш – наставља с поучавањем Михајло – ако смо 
тврдоглави, па једнако затежемо, има да пукне, него шта. Ајде да 
пробамо поново – каже Михајло и пружа нови конац странки.
 - Сада, комшија, затежи опет – каже Михајло, па попушта 
свој крај конца. – Шта се десило сада, а? – испитује Михајло 
странку као учитељ ђака.
 - Није пуко, Михајло – закључује човек уз победоносни 
осмех.
 - А што није пуко? – испитује даље уозбиљен Михајло.
 - Па ти си попустио – задовољно одговара човек.
 - Шта ће бити ако ја затегнем, а ти попустиш? – упоран је у 
поучавању Михајло.
 - Па неће пући опет – изводи човек закључак и гласно се 
смеје.
 - Е видиш, комшија – завршава задовољно Михајло. – 
Ако смо паметни, па попустимо, конац неће пући. Тако ти је и са 
посвађаним људима: ако попусте и један и други, ријешиће сукоб, 
неће бити свађе. У противном, ако затежу, може глава да пукне исто 
ко овај конац, мој комшија. Него, комшо мој, попустим мало ја, а 
мало ти - и сачувасмо главу обадвојица. Онако, шта нам вриједе 
разлупане главе? Ништа!
 Да би поучавање довео до завршнице, Михајло човеку 
наводи сопствени пример:
 - Ја са својим комшијом све лијепо и мирно рјешавам. 
Договоримо се, брате, ко људи – наставља сталожено Михајло. – 
Са међником, исто тако. Договоримо се да једне године посијемо 
куруз, па прелазимо један другом преко њиве, нема штете. Друге 
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године посијемо шеницу и опет нема штете, не боли нас глава. У 
двије ријечи се договоримо, што да затежемо ствар? Значи, лијепо 
и уз договор! Договор кућу гради, роде мој! – завршава поучно и 
фамилијарно Михајло.
 Човек из Михајлове куће одлази задовољан. Из њега исијава 
срећа. Чини се да ће чим стигне кући, са првим суседом и међником 
применити Михајлов пример. Међутим, Михајло из искуства зна 
да ће неко заиста поступити као ђак који је научио лекцију, али и 
да ће многи од њих, чим изађу из његове куће, заборавити шта им 
је рекао. Кад га је једанпут Бошко Трговац питао како се Мировно 
веће носи са сељанима, Михајло му је навео неке  „лекције“, које 
примењује у решавању спорова. На Бошково питање да ли сељани 
због ненаучене лекције понекад понављају разред, Михајло му је 
одговорио: 
 - Има у нашем селу пуно понављача, Бошко – на шта су се 
обојица гласно насмејали.
 Кад се деси да Михајло није код куће, најупорнији сељани 
су били спремни да га чекају по цео дан, да их макар накратко 
саслуша и каже им утешну реч. Док чекају Михајла, они су се 
обраћали Јелисавети и њој објашњавали свој проблем. Сматрали 
су да је готово исто ако то њој испричају, као да их је саслушао 
и сам Михајло. Умели су тако сликовито да дочарају положај 
међе, удаљеност крушке, шљиве или јабуке од ње, место где 
је међа преорана или изгажена трава од стране починиоца, да 
су цео унутрашњи простор невелике куће опседали, померали 
сто, столице и клупе, одакле су махали, нагињали се и погледом 
проверавали да ли је то све Јелисавета запамтила. Немајући више 
ни нерава ни стрпљења да их прати, Јелисавета их је убеђивала да 
оду кући јер Михајло неће брзо доћи, она ће му пренети да су га 
тражили, па нека дођу други дан. Они, међутим, нису одустајали. 
Упорно су чучали на прагу, излазили у двориште и лежали у хладу, 
мотрећи да им и она случајно не умакне. То је све више почело да 
је „живцира и пуни“, како је говорила, да је једва чекала да дође 
Михајло и да се она сама с њим обрачуна. Своје кућне послове, које 
је иначе рутински и с лакоћом завршавала, од овог света није могла 
да посвршава ни до краја ни како је планирала. Ови чудни људи 
почели су да јој личе на нека створења „боже, оклони, ко да нису 
иксани“, како је умела да каже. Запуштени и прљави, распојасани 
и чупави, искакали су пред њу као чупавци из кутије чим би негде 
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макнула. Ако би им у пролазу тутнула у руку парче пите, уштипак 
или преврату, који су остали од деце, они су халапљиво јели и 
заузимали поново своје положаје, дремали и зевали гласно.
 Откако се удала за Михајла и дошла у ово село, Јелисавета 
се никад до краја није сродила са овим народом. Није могла да 
разуме ту сталну потребу да се беспослено седи по кућама, оговара 
и зевзечи без повода и преке потребе. Сматрала је да има довољно 
посла и код куће, па је ретко одлазила код других и на славе, гозбе 
или окупљања друге врсте. Готово по правилу је то уместо ње 
обављао Михајло. Кад су је сусетке звале да им се придружи на 
кафи и разговору, одговарала је кратко да Мијаљо, како је краће 
звала Михајла, „лијеће“ и за себе и за њу, па она нема кад. Иако је 
село из ког је дошла  удаљено само два-три километра од нашег 
малог села, Јелисавета је осим друкчијих навика донела из њега 
и посебан језик. То је био архаичан и специфичан говор, нека 
врста идиома својственог само њој. Наизглед груб, сурово огољен, 
директан и без околишења, њен говор је носио у себи експресивност 
и богат колорит. Неким речима се аналогијом могао ухватити 
смисао: ђеца су била ђечина, ђаци ђачад, матер матерешина, лична 
имена нпр. Станко, Мирко и Стоја - Станкетина, Миркетина и 
Стојетина, крмача крмачетина, коза козетина, али срна козурина. 
Међутим, нико није могао да одгонетне значење неких других 
речи, као што су: су̀нгија, суловр̀тија, кро̏вина, те̏нзера, ју̀мрк, 
камари́ја, потр́калица, у̏треса; по̀сефити, ћо̏нути, напр́цати, 
пови́љети, сту̏рити, сја̏мити, спр̏днути; га̏разиле, ја́сим, тѐ пем, 
у̏ћесим, параћѐ ске итд. Само су њена деца могла из контекста да 
ухвате значења тих речи, усвајајући их као занимљиву примесу 
матерњем језику. На основу самосвојног Јелисаветиног лексичког 
фонда, могао се сачинити читав један мали диференцирани 
речник непознатих и мање познатих речи и израза. Иако је у опису 
животних ситуација, појава, радњи и међуљудских односа код 
Јелисавете доминирао корпус увећаница, пежоратива, особених 
псовки, клетви и других погрдних израза, они у крајњем значењу 
нису имале тај карактер. Те речи су само износиле експресиван 
став говорнице према појавама тако именованим, али не и љутњу, 
одбацивање или стварну погрду.  Свака њена реч или фраза 
добијала је прави смисао, не сама по себи, већ само употребљена у 
ширем дискурсу.
 Михајлов повратак је пробудио из сна и Јелисавету и 
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онај народ који га је упорно чекао. Док су се окупљени докоњаци 
гурали да што ближе приђу Михајлу, како би заузели бољи положај 
и први му изложили свој проблем, Јелисавета је скочила, на брзину 
савила крајеве мараме преко главе, истрчала у двориште и кроз 
мрак подвриснула:
 - Мијаљо није дошо вама, он је дошо кући, а ви – купите се, 
изласте из авлије и гоните се кући!
 Збуњени сељаци су у неверици бленули час у Јелисавету, 
час у Михајла, а затим, прво невољно, па онда трком излетали из 
дворишта. Први пут ускраћени за Михајлове утешне речи или савет, 
тумарали су ка својим кућама, испуштајући у мрак неартикулисане 
гласове незадовољства.
 - А ти, шта чекаш, улази у кућу! – наредила је Јелисавета 
Михајлу који, збуњен и занемео, није успео ништа да изусти. 
– Доста сам ја трпљела и ћутала! – настављала је Јелисавета 
гледајући Михајла у очи. – На мозак ми се попео овај народ. То 
није народ, то је марва! А сване̄, ето их, не море дан да прође брез 
њи.  Од њи не знам ни кад ми је недиља ни кад ми је понедиљак. А 
ти, Мијаљо, само намириш себе, наједеш се, спремиш се и - нога, 
оставиш ме овдје да ш њима полудим. Сијело си ми направио од 
куће! Од њи не могу ништа да радим, живцирају ме по цио дан, 
па се издирем на ђечину, ко да су ми она крива. Сједе у кући, чуче 
на прагу, леже у авлији, не мош да макнеш ниђе од њи. Ђе год се 
окренеш, само њи видиш. Нит мош да једеш, нит мош да сереш од 
њи.
 Узалуд је Михајло покушавао да се убаци у Јелисаветин 
монолог, да ублажи ситуацију и објасни јој да није баш тако, да 
претерује, да неко мора и то да ради и да није само он у Мировном 
већу. Јелисавету је то само још више разјарило. Са већом снагом 
је урлала своје незадовољство, не пазећи ни на избор речи ни на 
обзир према било коме. Као да је чекала баш овај тренутак да 
коначно избаци из себе дугогодишње незадовољство и огорчење 
због Михајлове мировњачке мисије. Речи су саме надолазиле, 
гомилале се у реченице и као бујица рушиле све пред собом. На 
помен Цвике и Цвјетка, Јелисавета је поскочила:
 - Ласно је њима! Онај нема ђеце, а онај ни ђеце ни жене, 
а ти?! Већ ко немаш и ђецу и жену! По цио дан одаш ш њима 
доконим. Уф, што неће неко да те изудара, па да сам одустанеш! 
За кој клинац-палац радиш џабе?! Да се плаћа, не би теби то ни 
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припало. Што се не по̀сефе да ти ручак понуде? Јес оће! Довлачиш 
се кући ко гладан кер, ло́јиш у шерпу, гледаш има л’ шта да се 
појде, а не питаш се како је мени. Мени само оставиш ђецу и марву. 
Све лијепе ријечи потрошио си на тај луди народ, а ја сам само 
неписмена жена која не разумије ништа. Ко је ту сад паметан, а ко 
луд, знаш ли, ако си писмен, да то протумачиш? Запамти, Мијаљо, 
ако не прекинеш више с тим одањем, онда одо и ја, па ти ради шта 
ти је мила воља! Смучио си ми се више и ти и ова кућа, изгорила 
дабогда! Јебо те и Бог и евлад Божји, па нек ми је сто гр’ота! – 
завршила је Јелисавета, а затим горко заплакала.
 Михајлово враћање кући, заправо, било је његово враћање 
породици. Мировно веће се убрзо после тога угасило, само по 
себи и без званичне одлуке неког државног органа. Неко је у шали 
„спрднуо“ да је Мировно веће укинула Јелисавета. Михајлов рођак 
Цвико венуо је као биљка и за неколико месеци умро. Други члан 
Мировног већа Цвјетко, оженио се и започео сасвим нови живот.  
– Доста сам се ја туко с народом, имам ја преча посла – говорио 
је Цвјетко, нежно грлећи своју младу жену. Гашењем Мировног 
већа, међутим, није се угасила потреба сељана за међусобним 
спорењем. Бесплатне жалбе Мировном већу замениле су (истина 
много ређе), представке општинским судовима, састављане и 
добро наплаћиване у канцеларијама адвоката̂. Мировно веће је брзо 
заборављено и као архаична и непотребна алатка ћушнуто негде 
у крај да не смета. Стару навику да се обрате Михајлу за савет, 
као некад Мировном већу, мештани су у међувремену заменили 
молбом да их он посаветује како и шта да посеју на своме имању. 
Вештину медијације Михајло је заменио својом старом љубави из 
младости – учитељским позивом. Том његовом улогом коначно је 
била задовољна и Јелисавета. Њихову децу, школарце, Михајло 
је учио лепом писању, основама рачуна и измишљао за њих 
фантастичне „приче из давнина“, које су биле занимљиве, поучне, 
са обавезним наравоученијем.
 - Ајде ви мени сада, дјецо, реците – постављао је Михајло 
питања на крају – ко је у овој причи лош, ко добар, ко је у праву и 
зашто? Како ћемо и да ли можемо  доћи до истине? 
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Ружица КЉАЈИЋ

ОТМИЦА

 Bило је касно послијеподне и сунце је већ лагано 
нестајало иза Ђавољег бријега кад је Радојка стигла на 

врх Јелкине крчевине и застала да мало предахне. Терет с леђа није 
скидала јер би га сама тешко могла опет вратити, али с великим 
олакшањем примијети у долини дрвени кров мале воденице 
поточаре. Испред себе, у даљини угледа необичан залазак сунца, 
па гласно рече:
 - Нешто је сунце много црвено а ни оно велико црвенило 
иза њега не слути на добро. Изгледа, биће неког белаја, или великог 
невремена. Само, молим те, Боже, да се, ако већ мора, све то стрпи 
док се сутра не вратим кући...
 Млинар Проко, коме је право име било Прокопије, а добио 
га је по омиљеном свецу, заштитнику свога дједа Милуна, био 
је већ у поодмаклим годинама, али доброг здравља, вриједан и 
веома омиљен међу сељацима. Знао је  добронамјерним хумором 
и мудрим савјетима да насмије и највеће мргуде, али често и да 
утјеши многе забринуте и тужне, подједнако успјешно и женску и 
мушку чељад. Посебно је био пажљив према дјевојкама и младим 
снашама, често им мељају узимао преко реда, а био је увијек 
спреман да им и у свему другом помогне. Онако с теретом на 
леђима, радо би их испраћао с очинским благословом, а онда, кад 
остане сам, увијек би му очи засузиле због туге што није имао свог 
порода. 
 - Ооо, дијете драго! Тежак ти товар на леђима! Питам се, 
како га само узнесе уз Јелкину крчевину? – с призвуком туге и 
неког пријекора у гласу рече Радојки, док јој је помагао да спусти 
врећу на под. 
          - Није било лако, дједе Проко! И да знаш, успут сам клела 
своју судбину и сто пута сам сама себи рекла: - Е, сиротињо, и Богу 
си тешка!
 - Знам, синко, знам, али, упамти да од сваке муке има и гора 
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и тежа. И нико од нас не зна шта га сутра чека.
 - Твоје ријечи, дједе Проко, увијек су мелем за душу, а и 
хвала ти на помоћи! Као и увијек, и ноћас ћу преспавати ту близу, 
код мог ујака. Маћеха ми на поласку рече, да сутра до подне морам 
бити код куће, па те зато и молим, да ми то, колико ноћас самељеш, 
а мене у млин ето, још прије сунца.
 - Добро, ћерко, добро! Све сам разумио! И сама видиш 
колико је ту мељаје, али, за тебе ћу наћи времена, па макар цијеле 
ноћи ока не склопио.

***
    
 Већ је био сумрак кад се Радојка појавила пред ујаковом 
кућом, а он баш као да ју је очекивао, јер га затече на капији и 
весело јој се обрати:
 - Радо, сине, као да си знала кад ћеш доћи! Ено је ујна 
спремила вечеру, баш како ти волиш. 
 - Е, ујко мој! Благо мени док вас имам!
 Ујна и ујак имали су два сина, али их у току рата оба 
изгубише, а вјечна туга оста, па, кад им Рада тако повремено дође, 
као да их жарко сунце огрије. Радо би с њом причали дуго у ноћ, 
да разбију свакодневну чамотињу какву осјећају стари и усамљени 
људи на селу, али су добро знали да Рада мора рано устати и 
вратити се кући на вријеме и обављена посла.
 У соби у којој су спавали њих двоје, био је и кревет за Раду, 
увијек с љубављу намјештен постељином из ујнине дјевојачке 
спреме, а коју је само неким чудом и срећом, у оним ратним 
страхотама и бјежанијама успјела негдје да сакрије и сачува. 
Уморна од дугог пјешачења Рада је брзо заспала сном младе особе, 
а у том сну угледа мајку како се смијеши док покрива њу и брата да 
не озебу. И, док је осјећала ту топлину мајчиног покривача, нагло 
је пробуди неко комешање у кући. При слабој свјетлости лампе 
петролејке, коју су домаћини ноћу увијек држали у једном углу 
собе, Радојка крај свог кревета угледа непознатог мушкарца који 
јој нареди да се обуче и без ријечи крене с њим. Још увијек у чуду 
шта се око ње збива и даље је укочена сједила на кревету.
 - Хоћеш ли ти већ једном да устанеш из тог кревета, или 
да те ја дижем?! Ти вечерас, милом, или силом, идеш с нама, а ово 
двоје, сад су само везани, а не будеш ли нас слушала, може им се 
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нешто и ружније десити.
 Док се облачила, угледа на поду једно за друго везане ујака 
и ујну. Без ријечи пође а у срцу нађе молитву и жељу да поштеде то 
двоје који су у свом животу нашли времена за њу, да се не осјећа као 
да је сама на овом свијету и без трунке љубави. Касније је сазнала 
да је ујак, чувши кораке пред кућом, кренуо да узме ловачку пушку 
са једног зида, гдје је, иначе, увијек стајала, и на коју је био веома 
поносан, али због наглог уласка разбојника, како их је и он сам 
у очајању назвао, није стигао, био брзо савладан, али је упорно 
понављао:
 - Не дирајте то сирото дијете, ако за Бога знате!
 - Не брини стари, није она више дијете! Већ одавно је она 
неком за око запала...
 Немоћан да било шта учини и помогне, с ужасом је гледао 
како Радојку изводе из куће, непрестано проклињући своју и њену 
судбину.

***
          
 Била је мркла ноћ кад се Радојка, чврсто држана за једну 
мишицу, нашла на уској шумској стази. Испред свих је ишао човјек 
с фењером у руци, који је,  изгледа, добро познавао пут, за њим 
Радојка с личном пратњом, а затим остатак те необичне дружине.
 Иако је корачала као туђим ногама, од ноћне свјежине јој 
престаде напетост у глави и зујање у ушима, па одлучи да се некако 
отргне и да покуша побјећи, а онда се сјети да овај крај уопште не 
познаје, и да би се сигурно у њему изгубила. Сјети се и кад је била 
дијете па се у ријетким приликама играла са својим вршњацима 
у игри, ко ће прије стићи. Увијек је на циљ стизала послије свих 
учесника трке. 
 Док је тако корачала с осјећањем да је потпуно изгубљена, 
сјети се раног дјетињства и живота с оцем и старијим братом, 
јер мајку није ни упамтила, али је сама измаштала њен лик и 
очекивала да ће се једнога дана појавити у њиховој кући. Умјесто 
мајке, за коју рекоше да је умрла, једног дана отац у кућу доведе 
непознату жену, за коју рече да ће им убудуће она бити мајка. С 
њом је дошла и једна дјевојчица, узраста приближног њеном, а у 
годинама које услиједише роди се још троје дјеце. Упркос томе 
што је отац био вриједан и био једини бачвар у том крају, у кући са 
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шесторо дјеце готово ничега није било довољно. Наравно, гладни 
нису били, јер су се и одраслија дјеца у оквиру својих могућности 
трудила и привређивала, али све друго је давало слику једне бројне 
и сиромашне породице.
 Једне године, да бар једна уста буду мање у кући, отац и 
маћеха одлучише да је дају једној тетки која је  живјела сама. Тетка 
јој је често  говорила да се није ни удала због неких проблема које 
је имала са својом душом, па, док су родитељи били живи, имала 
је неку заштиту, али кад и они одоше на онај свијет, њена душа је 
постала још празнија.
 Иако је већ била дјевојчурак и почињала да сазнаје за 
многе ствари око себе, Радојка се свим силама трудила да јој 
боравак код тетке има неки смисао, али, како је вријеме одмицало, 
њена жеља да се врати кући била је све већа. Будући да је и сам 
био свјестан тога да за младу дјевојку није добро да живи с неким 
ко има проблем какав је имала његова сестра, отац тешка срца 
ипак пристаде да је врати кући. За њу лично, услиједише године 
испуњене тешким радом и сталном тугом што јој нису дозволили 
да заврши бар основну школу. Због тога је у њеном срцу увијек 
тињала нека тиха туга, али тада, тако корачајући у непознато, кад 
се сјети јучерашњег дана, обузе је велика љутња. Наиме, ред за 
одлазак у млин био је на маћехиној кћерки, а не њен, али је маћеха 
нашла неко оправдање за своју кћер. У Радојки букнуше и туга 
и бијес, па с муком задржавајући сузе, тихо изговори: - Једном 
сироче, сироче довијека!

***
    
 Још се ни сеоски пијетлови нису огласили кад је млинар 
Проко зачуо лупање на воденичким вратима.
 - Бог с тобом, Богосаве, које добро тебе донесе у ово 
доба? – обрати се старац младићу који је без ријечи ушао и сјео да 
предахне.
 - Дједе, ништа ме не питај, већ, ако си измљео оно жито 
што је Рада синоћ оставила, узео бих га, па да кренем...
  - Добро, синко, добро! Ваљда ти најбоље знаш шта требаш 
чинити. Срећом, још ноћас је било готово...
 - Ајд уздравље, дједе Проко! И хвала ти на твом чојству! 
 - И теби синко! Пази се низ Јелкину крчевину да се не 
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спотакнеш! Стрма је к’о низ нос, да Бог опрости!
 Те ноћи Богосав није ни ока склопио, али му је ноћна 
свјежина помогла да му глава остане бистра, и да не осјећа умор 
док је с џаком на леђима журио што је више могао.

***
         
 Чељад у Марковој кући већ је била устала кад је он кренуо у 
своју радионицу, јер је, што се ријетко кад догађало, имао наруџбу 
за чак четири винске бачве. Био је расположен и радовао се послу 
који га чека, а онда, на својој капији угледа Богосава.
 - Добро јутро, чича Марко! – некако збуњено изговори 
Богосав, па ућута.
 - И теби, момче! Којим добром тако рано дође на моју 
капију? – отпоздрави Марко, али кад му на леђима угледа добро 
познат џак, нешто га стеже у прсима па се ухвати за ограду, а онда 
чу Богосава:
 - Чича Марко! Да ми ипак уђемо у кућу па да ти речем шта 
имам...
 - Значи, моја Рада је отета, сто му громова...! Знаш ли 
можда Богосаве за кога су то зликовци урадили?
 - Барабе које су дошле у кућу, па дједа Ставру и бабу Ружу 
везале, обоје кажу да их не познају. Нису могли ништа учинити да 
спријече отмицу, али чим су, јадни, некако успјели да се одвежу, 
одмах су дошли до мене... И, ето, дођох да знаш шта се десило.
 - Поново те питам, знаш ли можда ти, ко би то могао бити?
 Богосав је дуго ћутао јер није могао човјеку испред себе 
рећи како му је Рада већ дуго у срцу, да је крадом пратио шта се 
с њом и око ње дешава. Иако се осјећао као да је рањен право у 
груди, био је свјестан да се тај бол мора поднијети, па мирно рече:
 - Није лако рећи да знам, али имам сумњу на некога ко би 
то можда могао бити. На збору за Духове, примијетио сам како је 
гледа један момак из Забрђа, а онда се до Раде и у коло ухватио.
 - Тако, значи! Него, хоћеш ли ми правити друштво, а ја 
одох пушку да узмем...
     

***
      
 Испред куће гдје се зауставише, капија је била широм 
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отворена.
 - Иди, Богосаве, и уради онако како смо се договорили. Ја 
ћу овде чекати...
 Богосав тешка срца крену. Час је осјећао страх да је све 
изгубљено, а онда, заискри нада да ће се Рада ипак вратити кући... 
Тако занесен, стиже тек на пола пута од капије до кућних врата 
кад је шаров, срећом на ланцу, гласно залајао, а домаћин, као да 
је неког већ очекивао, жустрим кораком упути се према капији. 
Човјек, поодмаклих средњих година, с неким необичним изразом 
доброте на лицу, приђе Марку, па пружајући му руку, рече:
 - Добро ми дошао, пријатељу..!
 - Нисмо ми никакви пријатељи! – одбруси Марко без 
намјере да прихвати пружену руку.
 - Добро! Добро Марко! Да ми ипак уђемо у кућу, па да 
разговарамо ко људи, а не овако...
 - Џаба медиш Илија! Хоћу да видим своју кћер коју сте 
отели ко неки зликовци...
 Гледајући у смркнуто Марково лице и покрет руке да скине 
пушку с рамена, Илија без ријечи оде у кућу из које убрзо изађе 
Радојка, па, као осуђеник приђе и обореног погледа стаде испред 
оца.
 - Радо, кћери моја, јесу ли ти учинили неко зло, или си 
својом вољом пошла с њима?
 - Нисам оче својом вољом! Да нисам пошла с њима, учинили 
би нешто лоше ујаку и ујни, а и сам знаш колико их волим...
 - Добро! Добро! Него, ја дођох да те водим кући...
 - Драге воље бих пошла с тобом, али, и сам знаш да би 
то било горе за мене. Сви у нашем селу, а и у девет села около, 
свалиће кривицу на мене... По обичају, женско је увијек и за све 
криво. Ко ће ме послије овога узети? Могу само у Сану, тамо гдје је 
најдубља, или сиједе косе плести код несретне тетке Јулке, а неки 
рекоше да и нисам више тако млада.
 - Паметно збориш, дијете моје! А тај Илијин син, како ти се 
чини..? 
 - Видјела сам га само двапут и једном се до мене у коло 
ухватио... Он је био у кући кад су ме довели, и лијепо ме дочекао. 
Док сам к’о уклета стајала на сред собе и не бришући сузе с лица, 
чула сам како ми његова мајка збори: - Шта је, снашо? Ваљда 
знаш да сиромашне и цуре без мираза, ко што си и сама, не могу 
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очекивати удају са свадбом и кићеним сватовима..! Ето, оче, то је 
све што сам имала рећи, јер, ако ми је тако суђено, Бог зна, можда 
ово и на добро изађе, а некако ми се чини, да је Стевин отац добар 
човјек.

***
      
 Устаљени обичаји кад млада дође у кућу, који се у 
оваквим случајевима попут Радојкиног, подразумијевају и морају 
бити обављени, одрађени су скромно и са што мање трошка. 
Живот у новој кући, са особама, које, осим Стеве, раније није ни 
познавала, за Радојку је углавном био тежак, а повремено, готово 
и неподношљив. Стево је радио тежак и по много чему ризичан 
посао у државном шумарском предузећу. Био је то теренски рад 
и кући је долазио само суботом увече, а већ у понедјељак, у само 
свитање, поново би одлазио.
 Као особа без икаквих права у кући,  Радојка је морала да 
ради све што јој се нареди, углавном, што нико други није желио и 
како год да је нешто урадила, свекрва никада није била задовољна. 
Ако би случајно и покушала да нешто каже, или одбрани неки свој 
поступак, од свекрве би добила ударац по било ком дијелу тијела и 
првим предметом који јој се нашао при руци.
 Свекар Илија, иначе увијек добар према њој, био је 
немоћан да је заштити од своје жене, њених опаких излива бијеса и 
болесне потребе да на све начине злоставља ту младу жену. Ударце 
и физички бол некако је и подносила, али прави пакао за њену 
душу почињао је кад Стево дође кући, а мајка му, онако уморном и 
жељном сна у рођеној кући, оспе дрвље и камење на снају и почне 
набрајати њена којекаква измишљена неваљалства.
 У свему томе и за њу лично, исувише тешком животу, 
Радојка је родила два сина. Свим својим бићем и надљудским 
напорима трудила се да им буде добра мајка, да је такву упамте, да 
не морају као што је она у машти тражити мајчино лице.
 Кад су Стево и Радојка, уосталом, као и многи други брачни 
парови из њиховог, али и других села, схватили, да у свом завичају, 
колико год он био најљепши на свијету, немају никаквих услова да 
обезбиједе иоле бољи живот себи и својој дјеци, кренуше на дуг 
пут преко Саве и Дунава, у велику и непрегледну равницу. Никада, 
а нарочито у почетку, није било ништа лако и без проблема. У 
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сталном трагању за бољим послом, неизбјежна су била и честа 
пресељења из једног у други крај велике равнице, али их никада 
није напустила нада да ће се једном скрасити и коначно наћи 
заслужени мир, какав би свако божје биће требало да има.

***

 Стево је одавно отишао да премјерава небеске шуме, а 
Радојка, све ближе деветој деценији живота, живећи под истим 
кровом са својим синовима, снајкама и унучићима, има сталну 
потребу да неком исприча болну причу о  отмици која је срушила 
њене дјевојачке снове, али је, више и од свега тада преживљеног, 
повриједила оно највредније, да и она, као и свако друго људско и 
слободно биће, има право на свој лични избор.
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Александра КАЛУЂЕРОВИЋ TАСИЋ

СЕЋАЊА

Познанство са Миланом

 Iзненада и неочекивано сам га упознала. Судбина 
је умешала прсте, поставила фигуре на одређеним 

местима и то се морало десити.
 На вратима стана на периферији Београда угледала сам 
домаћина прославе, високог мушкарца чији су благи полуосмех 
и разигране очи указивале на префињеног мангупа. Грмљавина у 
мом срцу почела је да тутњи, наставила се даље јачим тоновима 
и у ушној шкољци, засенило ми је небо којим су варничиле сјајне 
муње. Освојио ме на први поглед.
 На прославу сам кренула сасвим непланирано. Позвала ме 
је Маја, моја кума. Стабилна, истрајна и дисциплинована у односу 
на задатке које јој је живот постављао, а весела и ведра, причљива 
у друштву, шармантна, црнка привлачних црта лица. Биле смо 
нераздвојне још од детињства.
Она, која ме је добро познавала, а знала је и Милана, упозорила 
ме је да је он нагао и експлозиван и да је одрастао у другачијем 
окружењу од мог...
 „Мислим да ти не одговара”, често је говорила.
 И поред свих упозорења нисам реаговала, за мене није 
било препрека, на све сам била спремна да бих га освојила.
 Полудуге, сјајноплаве косе, оивичено нежно, мило лице, 
увек је привлачило туђе погледе. Овога пута и он је био затечен. 
Свидела сам му се.

Догађај у Грчкој

 Светлост је почела да се пробија кроз густе облаке, ветар 
се умирио. Један залутали зрак почео је да бежи и обасјава мањи 
талас, који је хтео да буде већи од осталих.
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 „Како смо се љуљушкали на таласима, уживали у топлоти 
воде, Марко и ја те године у Ханиотију, у Грчкој”, помислила је.
 Слике су неочекиваном брзином јуриле кроз њену главу. 
Изненада, неумољивом јачином променио се ток њених мисли, 
сетила се тог немилог догађаја у Грчкој. И поред љушкања на 
таласима, где су и син и она уживали, сећање као да ју је ошинуло 
по лицу. 
 „Тог врелог летњег дана били смо на шљунковитој плажи, 
која се лењо простирала испред хотела Гранд у којем смо били 
смештени. У једном тренутку отрчала сам до хотелске собе, хтела 
сам да се освежим. Истуширала сам се, сина и мужа сам оставила 
на обали. 
Брзо сам се вратила. На обали сам затекла само ћутљивог и 
озбиљног Милана. Марко није био са њим. Помислила сам да је 
вероватно отишао да се брчка у топлој води, у плићаку. Међутим, 
била сам затечена смркнутим Милановим изразом лица. Морала 
сам да му се обратим, иначе не бисмо ни причали. Милан ме је 
предухитрио и процедио кроз зубе озбиљним гласом:
 „Јеси ли видела Марка?”
 „Како да га видим, отишла сам у собу. Оставила сам га 
код тебе да бринеш о њему. То си и радио! Или ниси? Не могу да 
верујем! Где је дете?! Не видим га!”
 „Не видим га”, кисело је одговорио.
 Мук и тишина постали су све дужи. У мени је све то 
изазивало велики немир и бесконачно дуго је трајало. У ушима 
је почело да ми зуји, као да је рој нервозних пчела хтео да излети 
из затвореног простора. У тренутку сам изгубила тле под ногама, 
све се љуљало око мене. Трајало је кратко, као да сам у секунди 
постала свесна ситуације. У мени је прорадио инстинкт мајке која 
трага за младунчетом, претворила сам се у лавицу. Брзим погледом 
прелетела сам преко плићака и обале не бих ли уочила сина. Нисам 
га видела. Приметила сам само децу која су безбрижно пливала 
у правцу пучине. Дечаци су се прскали ту у близини, две старије 
жене поред њих су покушавале да роне. Како сам то могла да 
приметим - никад ми неће бити јасно.
 Стајала сам у води до појаса, ружичаста хаљина била је 
скоро потпуно мокра. Тупо сам зурила у даљину не бих ли видела 
Марка. Наглас сам се храбрила да је Маркић негде у близини. 
Можда се заиграо у песку, волео је да гради куле и тврђаве.
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 Полако сам почела да осећам бол у глави, борила сам се 
против тога разумом и срцем мајке. Сукоб те две стране био је 
неумољив. И почела сам да посустајем у својој истрајности. 
 Поред мене се ниоткуда појавио Милан, загрлио ме је и 
нежним и сигурним гласом рекао:
 „Наћи ћемо га, сигуран сам! Не брини!”
 Осетила сам топлину његовог тела. Снага ми се вратила, 
као да смо опет почели да будемо једно. Све је бивало лакше и 
заједно смо почели да га тражимо.
 „Довољно си се исцрпила, ја ћу отрчати до хотела, знаш да 
воли да иде у играоницу. Можда је тамо”, мирно је рекао. 
 Климнула сам главом, али сам споријим корацима кренула 
за њим. Ни о чему нисам размишљала, само о Марку кога ћу видети 
ускоро. Све друге мисли нестале су из главе. Само сам хтела да 
видим мога милога сина.
 После неког времена чула сам прво Миланов, а онда 
и Марков глас. Марко је викао и радовао се, чула сам његово 
тапшање. Био је срећан због постигнутог резултата. Топлота ми 
се прво појавила у стопалима, ширила се листовима, стизала до 
грудног коша и срца, да би на крају букнула у образима. Била сам 
као врела јабука коју је неко заборавио у пећници. У следећем 
тренутку Милан и Марко су се појавили загрљени, ја сам брзо 
пришла, загрлила  сина, и било је немогуће одвојити нас. 
 Море је постало плавље, сунце је сијало свом јачином, опет 
је све имало свој смисао. Убрзо се нашем загрљају придружио 
Милан и крупним рукама нас обухватио. И поред разлика и сукоба, 
били смо опет једно, јака, не толико бројна, али снагом емоција 
повезана породица. Велика јабука, која је сваком од нас давала 
снагу и веру у живот. Који је леп, и у који треба веровати и за њега 
се борити.

Мајка Мирјана

 Ветар је мало утихнуо, таласи су се смирили, Милица се 
стишала и утонила у мисли. Сећања су поново навирала.
 „Како је мама волела нашу заједничку фотографију тог 
лета из Ханиотија.”
 „Права ствар у животу”, говорила је, „заједно сте, све троје. 
Љубав и породица, та блискост је, као велика јабука, целина и 
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смисао живота, моја малена. Зар није тако”, погледала ме је топло, 
широм отворених очију, тражећи неумољиво потврду.
 Благо сам је погледала и климнула главом, у знак 
одобравања.
 Обично би се тада сетила и своје Љиљане.
 „Ех, моја Љики, сама и усамљена, али имаш мене. 
Издвајала сам те увек од свих мојих другарица. Тиха си, сталожена 
и у вртлогу неочекиваног, имаш јасно дефинисане правце којима 
усмјераваш своју енергију и решаваш проблем.”
 Милица је наставила са сећањима. Слике су се множиле и 
све брже израњале из сводова њене душе.
 „Љиљана и моја мама су волеле да шетају београдским 
улицама у центру града. Погледима су миловале свеже окречене 
фасаде на новим зградама и поново сређеним старим. Ослушкивале 
су своје кораке, одзвањање потпетица у скоро немо празним 
улицама у рано јутро, док град још спава, или се тек буди, изнурен 
од синоћњег провода, вриске, цике, игара, музике, дуго чекане 
суботње забаве, која је требало да потисне тешку радну недељу. 
После би селе у неки од барова у низу, у Чика Љубиној улици.
 Разговор би кренуо спонтано. Причале би најпре о 
стварима које су куповале раније и којима су се радовале као деца. 
Сећале су се своје младости, припрема за брачни живот, узбуђења 
приликом куповине намештаја и других ствари за опремање свог 
будућег дома. Волеле су стаклене витрине са кристалним чашама 
и порцуланским посуђем, стилске комоде, огледала у великим 
предворјима. Поред прозора морао је стајати и клавир, саставни 
део дневног боравка. Био је обично црн, сјајан, без прашине на 
њему, увек је мамио креативне прсте који би на њему низали 
тонове као перле.
 У подне мирис врућег чаја од јабуке са циметом привлачио 
је укућане. Један за другим прилазили су столу, заузимали своје 
место и прича би почињала.”
 Полуосмех се ширио њеним лицем. Милица скоро да се 
сећала свих детаља и то јој је пријало.
 „Како је мама волела сликарство! Била је надарена, волела 
је да слика, али и да са Љиљаном коментарише сликаре и њихова 
дела. Обе су биле заљубљене у српско сликарство, у Шумановића 
и Бјелића. Провеле би сате причајући о њиховим дјелима.”
 Тог новембарског, хладног и кишног јутро Љиљана је седела 
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сама на балкону одсутна, ћутљива, помало и уморна од живота. 
Пре нешто више од десет месеци сахранила је свог супруга. Била 
му је јако привржена и сад је патила за њим у самоћи. Моја мајка је 
на све начине покушавала да промени сивило дана у Љиљаниним 
мислима. 
 „Хеј, тргни се! Знам да ти је тешко, али има много горих 
ствари! Окрени се животу! Окрени се мени! Па ти имаш само моје 
три слике! Спрема ти се још једна”, пресекла је Мирјана тишину 
својим звонким гласом.
 Љиљана се мало тргла.
 „Нацртаћу ти петла, великог, шареног, комбинацијом 
црвене, жуте и наранџасте боје. Биће он сам на слици, уздигнуте 
главе, поносан мужјак - предводник. Размишљала сам о осредње 
великом уљу на платну, шта мислиш?”
 Љиљана ју је гледала нетремице и ћутала је.
 „Еј, биће он истовремено нежан и светао, ставићемо слику 
на улаз, на први зид, код улазних врата, да буде добродошлица за 
све, пре свега за тебе. То је добро по Фенг Шуију, знам, читала 
сам.”
 Љиљана је и даље ћутала, али је њено лице полако постајало 
руменије и усне су се благо развукле у једва приметан осмех. Идеја 
јој се свидела. Загрлила је Мирјану.
 „Сећам се тога као да је било јуче”, размишљала је Милица. 
Тога лета сам из породичне куће у Будви дошла на седам дана код 
родитеља у госте, у Београд. Син и супруг остали су у Будви. Када 
сам се вратила из Београда, морали су обојица да признају да сам 
им прилично недостајала. 
 „Ех, да се вратим мами. Дошла сам у госте, у лепи Београд, 
да се одморим и опустим.”
 Мама ми је саопштила да одлази у поткровље њиховог 
стана у Васиној улици. 
 „Морам да се окренем сликању, дуго нисам, извини, 
девојчице моја. Љиљана је тужна, још увек, иако је доста времена 
прошло. Насликаћу јој великог петла, то ће је орасположити, 
сигурна сам”, говорила је нежним гласом, „преузми организацију 
кућанских послова, није то много, имамо послугу. Види и оне старе 
албуме и фотографије, освежи сећања, имала си лепо детињство”, 
благим гласом је наставила.
 Погледом је тражила моје разумевање. Нежно сам је 
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погледала и килмнула главом у знак одобравања. Разумела сам је. 
 Мама је тих дана била заокупљена сликањем. Дала је све од 
себе да замишљени петао постане стваран и буде симбол живота и 
среће. Живахни петао уздигнуте главе и прса.
 Све око  мене је утихнуло. „Колико већ овде стојим?” Као 
трен су ми пролетеле све ове слике и сећања. Време као да је стало.  
 Мирним и краћим корацима кренула је као топлој кући 
боје ваниле. Ушла је лагано у предворје и поглед јој је застао 
на три слике поред којих је и раније пролазила. До тада их није 
примећивала, као да ту нису ни биле. Сада је застала. Море са 
слике као да је било живо, таласи су се љуљушкали. Хтела је да их 
додирне. Као да је видела чамац и у њему Марка, Милана и себе. 
Били су загрљени. Као јабука.
 „Можда је то нови почетак”, помислила је.
 Осмехнула се. Звуци клавира, који су допирали до ње, су 
јој одвукли пажњу.
Занесена девојка, опчињена крупним црним очима младића у којег 
је гледала, увијала се око њега и неумољиво је тражила његову 
љубав и пажњу. Покретима свог тела одавао је своја осећања. 
Звуци клавира постајали су за њу све јачи.
 „То сам ја, сигурна сам”, говорила је у себи.
 „Како је добро поново осетити пожуду и страст, кармин, 
црвени петао! То нисам ја, моја садашњост је другачија.”
 Развела сам се од Милана, то је донекле и било очекивано. 
Није то дошло изненада, али је ипак затекло наше пријатеље и 
познанике. Емоције су се угасиле. Заједница је прекинута. Остала 
сам сама. Али моје дете, мој дечак је са мном. Ове три слике, 
остаће вечно у мојим сећањима. Моја снага, да храбро кренем 
даље животним путем уздигнуте главе, је у њима.”
 Милице, главу горе, крећеш! 
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Лазар КОВАЧИЋ

ДИЈАНА У КОТОРУ

 Dо Дајенине куће је ћутао. Познавао је добро тај део 
града и посао који га тамо чека, али га је нешто друго 

мучило. Али, о томе, касније.
 Кварт у коме је Дајен живела се лучно умрежио око канала 
просецаних истовремено са трасирањем улица. Ако с једне стране 
куће возиш кола, најчешће неки од крупнијих џипова, а с друге 
ти је на доку привезан глисер или често омањи брод, то је јасан 
знак да си у крају оних, имућнијих. Дајенина адреса је била у том 
делу. Овај град има већи број насеља дизјанираних и прваљених 
по мери, укусу и потребама богатијих. Уз отворене постоје и 
затворени делови града, готово мали градићи, са свим што је 
потребно за луксузан начин живота, што укључује и сву потребну 
инфраструктуру и логистику. Опасани су високом оградом, 
дубоким џеповима, дебелим осигурањем и танком потребом 
за дружењем. Ту живе представници више класе аустралијског 
друштва. Висока класа живи на неким другим местима. Уместо 
лифтова вишеспратница њихови лифтови су, најчешће у облику 
хеликоптера, више врста и облика. Улазак у затворене делове 
је могућ само познавањем и учитавањем четвороцифреног 
бројног кода или видео позивом неком од власника. Затворени 
делови подсећају на средњовековне градове, опасане тврђавским 
зидинама. Дајен је живела у отвореним деловима града, али је ту 
свака кућа била тврђава за себе. И ту је на улазној капији на стубу 
мали монитор и тастатура за визирање улаза.
 Прилазни делови, са приградским начином живота, су 
осетно другачији. Не одишу ни крововима ни изгледом кућа више 
и високе класе. Већином су то ситуиране занатлије чије су куће у 
перманентној трансформацији. Уместо дрвених ограда око куће, 
тако својствених земљишној архитектури, сабурбије и провинције, 
све чешће се јављају бетонске ограде, све смелијих архитектонских 
облика и бољих занатских изведби. По фасадама и оградама су 
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се почеле јављати и боје, у почетку стидљиво, само по неким 
деловима ограда или кућа и то што неупадљивије. А онда, као да 
је неко фарбу истресао на улицу, разлио и открио спектар боја, а, 
уз процветале ширококрошњасте џакаранде, и небо и земља су 
затрпани јарким бојама. Боје су се неконтролисано и немилице 
трошиле. Ту средњу класу, по изгледу кућа, карактерише доградња 
гаража, одмах до капија, а постојеће гараже, под кровом куће, би се 
прерађивале у додатну собу, студио, или би се дневна соба увећала 
и за тих, нових, двадесетак квадрата. На улици доста паркираних 
сервисних кола, чији су власници ту и живели.
 Чим је са својим Холден комодором уклизао у Дајенину 
улицу, слика се одмах мењала. Куће већих габарита, са широким 
равнијим крововима који су, истих величина и облика, били и 
пројектовани и изграђени, и двориштима смелих решења врсних 
лендскејп-дизајнера, који једино са овим светом и имају посла и 
чији су резултати и више него видљиви. Посебно се може уочити 
грађевинска машта и мајсторски узлети ограда. Нити су власници 
жалили новаца нити дизајнери машту, а мајстори труд. Види се да те 
ограде нису биле сопственичке међе, заклон и забран за непозване. 
Биле су у пуном складу са изгледом и функцијом куће, и извирале 
из зидова куће или увирале у кућу, као органска целина и склад. 
Биле су складне по висини и функционалне по дубини и ширини, 
са вертикалним и хоризонталним фризовима, упустима и додатним 
грађевинским излетима архитектове маште, смелости и искуства. 
Биле су лепе и за гледање и за сигуран и миран сан власника. У њих 
се гледало, а не преко њих навиривало у туђа дворишта. И ни једна 
није била иста. Негде би се, око улазне капије, важнирали грас-
три, и необичан архитектонски сепаре, жардињера, специјално 
направљен за ту биљку, насталу у бушевима Аустралије. Доњи 
део је увек нагорео, а од средине, па навише, ка врху, ширила 
се јежолика крошња, као класје у сноп увезана, а на самом врху 
се, лепезасто к небу, устреме влати траве. Дрво-трава, изгледом, 
одиста, одговара имену. 
 Дајенина кућа је била у последњој трећини те, лучно, око 
канала, изломљене улице. Све куће су грађене истом грађевинском 
логиком, а ниједна налик на ону другу. У ову и овакве улице сервисна 
кола долазе само на позив, и, након обављеног посла, журно 
одлазе. Улица је била прилично дугачка, а у последњој трећини, 
на Дајениној кући је стајао број 24. У нормалним приградским 
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улицама та бројка би већ машила и број 40. Власницима кућа у 
Дајениној улици је баш било комотно.
 После звона, на капији се прво појавио осмех, широко 
раширене руке, а потом и Стјуарт, Дајенин муж, који је изашао да 
га поздрави и увео у дневну собу, величине тениског терена, са 
више од 100 квадратних метара. Срдачан поздрав и с Дајеном, која 
је телефонски, на препоруку којој је веровала, договарала пословно 
виђење са њим. Поглед му је одбежао ка необично тамно-црвеној 
боји мермера кухињских плоча, кухињи која је тражила нешто 
дужу путању очима од врха до дна и од почетка до краја. На поду 
и кухиње и дневне собе уместо, најчешће виђених 600 пута 600 
милиметара, плочица, тамно црвени под високог сјаја и мајсторски 
сложене поднице, јаке, тврде и племените џаре. Сели су у масивну 
кожну гарнитуру испред које се пропео до високе таванице камин 
од белог мермера, са светлосним одсјајима вештачког пламена. 
И више је него јасно да овај експонат куће, у суптропском 
Квинсленду, може да кореспондира само као украс, а не потреба за 
грејним телом. Зато очи једва и констатују грејач, унутар камина, 
али се баш лепо одмарају на елегантно срезаним линијама мермера 
и његовој, пастелној, као снег, белини. Према клизним вратима, 
ка излазу у задњи део дворишта са терасом, раскошним базеном, 
комотним патиом са трећом гарнитуром за седење на путу до ове 
у којој су се већ сместили и са стране патиа, још једна кухиња. 
Иза базена два новоизграђена, осмоугаона газеба, још једно место 
за одмор, приватност, медитацију или поподневни починак. На то 
указују удобни душеци и наслоњаче од којих се ни царске одаје не 
би постиделе.
 Његови добри познаници, Бранко и Сузана су му до 
детаља описивали „шта све има”. – Да видиш мидиа рум. Сала за 
пројекције већа од биоскопа у мом родном Бачу. А ми чистимо то 
све, цео дан и опет не знамо да ли смо све дохватили. 
 Задњи део дворишта је дефинисан, заокружен и завршен. 
Од металне ограде дворишта уз канал до улазних врата, величине 
оних на Нотр Дам цркви у Паризу, архитектонски склад, садржаја, 
облика и боја. Око стручњака одмах уочава да нема нигде дораде, 
прераде, различитих стилова, материјала и некомпатибилних боја. 
Жеље власника су стручњаци претворили у оба плана, архитекте 
и извођача, а све су то подупрли и извели одабрани мајстори, од 
билдера, грађевинаца до више врста занатлија. Линије су биле 
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сигурне, јасне и доследне. Није се бојало висине нити либило 
ширине. Знало се докле се може и треба ићи, а где зауставити. 
Као код чувене поштапалице с простора одакле је: „Засвирај и за 
појас задени”, овде је доследно примењено то правило узлета до 
висина, али с циљем, планом и мером и приземљење и смирење, 
опет са јаким разлогом и намером. Савршени склад и баланс. Ови 
простори су одмор за очи, душу и тело. Испод црне металне ограде, 
добро срезане, камене степенице су водиле, пар метара наниже, до 
канала и привезаног понтона, дока, величине два пута два метра, 
са пар метара високог бетонског стуба, на врху зашиљеног као 
оловка, навез за јахту, глисер, катамаран или чак и брод способан 
и за озбиљна путовања преко океана. Поглед их лако пронађе уз 
канал и сви исијавају белу боју високе резолуције и чистоте. 
 - Да седнемо у предњи део дворишта и уз кафу о послу, 
слажете ли се? Дајен усмери даљи ток његовог боравка и 
конверзације.
        Кратким ходником ка излазним вратима. лево, рукавац ходника 
ка спаваћим собама кћерке и сина, одакле је допирао смех и нејасна 
конверзација. Излаз им препречи времешни, голден ретривер. 
Снажним замасима репа за све, а очи упрте у Дајен Мекалистер, 
пратећи сваки њен миг. Успут је проверио госта и настављеном 
вртњом косматог репа, оверио и потврдио његове, пријатељске 
намере. 
 Капућино, органски ђус и разговор у удобним фотељама, 
масивним, густо тканим пластичним тракама, са комотним и 
комфорним четвртастим наслоном и рукохватима. Гарнитура је 
била боје беле кафе и донекле се утапала у основну боју куће.
 Они су знали шта очекују о њега, али нису шта он очекује од 
њих. Његова вештина слагања боја већ је била позната, нашироко. 
Он је дошао да прода знање, али и да купи причу, која му се учинила 
извесном, посебно због једног детаља из разговора са Сузаном 
и Бранком, који годинама чисте и одржавају врло захтевну кућу, 
не превише захтевних, захвалних и љубазних станара. Стјуарт 
је сувласник франшизе из ланца „Кеш конверторса”, уносног 
бизниса западног света. Била је то комбинација залагаонице и 
модерног, легалног зеленашења, позајмљивањем готовог новца уз 
високе камате. Деца на студијама, а Дајен пола дана уз компјутер, 
држећи све послове на оку, фамилију на окупу и бројне планове на 
уму. И онда Сузанино и Бранково упозорење: - Обоје су из Перта, 
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али је Она, наша. Њени деда и баба су с наших простора. Пар 
година их познајемо, мислили смо да знамо све о њима, а и они 
знају све о нама, о мом Бачу и Сузанином Равном Селу, помало их 
разумевајући, због разлике у култури и посебности англосаксонског 
порекла. Док смо радили, причали смо на свом језику. Понекад 
бих свој јад и очај смиривао псовком, подупро љутњом, или би 
се поштапао клетвом. На то она никад није ни трепнула, а онда 
се једног дана појави из Перта Дајенина мајка, госпођа Мери, и с 
врата нас поздрави и ослови на нашем језику. Били смо паралисани 
и скоро десет минута нисмо чули шта нам је причала. Панично сам 
враћао филм наших боравака у кући и свих псовки или погрдних 
речи које сам им упућивао, и то увек пред Дајен, а она – наша. 
Да ли нас је искушавала, до које границе можемо ићи, или нас је 
сажаљевала, она је добра душа, па нас је као земљаке, можда и 
штитила, ослобађала притисак у вентилима наше фрустрације, 
брига, невоља, бола. Презнојио сам се на помисао како би се 
злурадо смешкала што смо упали у ступицу заблуде да имамо 
посла са Енглескињом, о она наша, само се правила да није...
 - ... мој отац Лазар и мајка Анђелија, су се тако коначно 
смирили и скућили у Перту. Заврши госпођа Мери краћу историју 
својих родитеља. Бранко, због прединфарктног стања и због наглог 
притиска и бубњања у ушима, није чуо ништа од њене приче, 
изузев последње реченице.
 Дајен их је, по обичају исплатила и испратила до улазних 
варата, ут такав осмех, који је могао бити само пријатељски, а 
с лицем које, након 43 године живота у Аустралији и у браку са 
Стјуартом, више никако није било „наше”.
 - А опкладе сам добијао јер сам био у стању да препознам: 
Словенце, Македонце, чак моје Војвођане, Босанце, а види сад, 
ово. Све се може сакрити, али нешто у очима, наших, никако. 
То сам одмах и увек препознавао. Чак сам Сузани рекао да сам 
толико убеђен да Дајен није наша да сам помислио да није дошло 
до замене у породилишту и да је она стварно англосаксонка, ма ко 
зна?
 Бранко му је рекао да му, ту ноћ, када су се вратили, сан није 
хтео на очи, али јесу траци праскозорја и јутарње танке сумаглице, 
након непроспаване ноћи. Наредне среде су опет кренули ка кући 
Дајен, а његова нога није могла притиснути папучицу гаса. И 
ауто и они су се једва довукли до познате куће. Сузана је укуцала 
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шифру и крила велике гвоздене капије се се размакла. Успут је 
испио флашицу воде, а у грлу жари нека гука и неће ни доле ни 
горе. Теже је отворио, иначе елегантна и лака на отварање улазна 
врата. Пуно теже него морнари, ону, царску у Октобру, након 
пуцања са „Ауроре”. У сусрет им је дошла Мери и прво срдачно 
пољубила Сузану, а потом Бранка. – Дајен је скокнула до града 
на неку изложбу. Када завршите, чекам вас на тераси с кафом и 
колачима. Па наши смо, забога, што ме тако гледате. Не знам за 
вас, али за мене је сусрет и упознавање наших празник и радост 
живота. А, сад, да вам не сметам. Одох ја на терасу. Арон ме чека 
да му ишчеткам гриву и да га чешем иза ушију.
 Причала ми је о оцу, Лазару, Херцеговцу и Мајци Анђелији, 
Црногорки из Котора. Милошу и Данилу, синовима и кћерки, Дајен, 
а онда се исправила и Дајен назвала правим именом Дијана. – 
Дијана, је најмлађа од троје деце и једина која се преселила из Перта 
на други крај Аустралије, на Голд Коуст. Све троје моје „дјеце”, 
рекла би црногорским акцентом, своје мајке, су различити, само 
су сви стасом, на Лазара, кршни Херцеговци, високи и наочити. 
Зато Стјуарт дјелује да је низак. Не, он није низак, само је нижи од 
Дајен, тешко јој је било наћи равнога себи, по висини. Синови су 
ћерали баскет, а Дајен нетбол, али су пред крај студија баталили, 
а око бацили и пажњу усмјерили на неке друге, животније ствари, 
обавезе и хобије. 
 Мој отац, Лазар, није ни послије пуно година пуно одмакао 
у енглеском језику, свој је користио само у разговору са својом 
Анђелијом, мојом мајком, али је зато добро савладао и владао 
талијанским, дружећи се и на послу и прије и послије са Мариом, 
Талијаном из Напуља. Марио га је и увукао у рад на доковима 
Фриментла, а потом код неких Талијана у кожари. Ни са кућом 
није желио одмаћ’ од Фриментла. Ту близу, иза комјунити бараке, 
коју је дијелио са Мариом и његовом породицом, купио је трошну 
брвнару, покривену коругејт ајроном. И вода и тоалет су били 
напољу, а у кући, ми. Љети несносна врућина, а зими би стегла 
студен, па смо се ми дјеца грлили као мачићи, у неким чоханим 
одјелцима, као тренерке, да се угријемо. Даљина, вријеме, трка 
за егзистенцију су учињели да је веза са бившом домовином прво 
блиједјела, а потом нам се макла испред очију и мисли. Ми дјеца 
смо све више уочавали, препознавали и прихватали своју нову 
домовину, Аустралију, а Лазар и Анђелија све више очајавали за 
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старом. Нијесмо видјели како смо били располућени, и опет, на 
свој начин и читави и усправни и срећни.
 Никада више нијесу били у свом старом завичају и умрли 
су а да нијесу досањали тај сан. Моја добра мајка је више патила за 
својом Добротом, сјеверно од Котора, него отац за Херцеговином. 
Она, када год би се сјетила Доброте и Котора, видјела је љепоту 
Боке, а отац је потирао сјећања јер из њих су навирали само биједа, 
јад, глад и чемер. Мајка је сједила, јадна у кућу и кроз прозор 
упињала поглед на пучину, све чекајући да нешто изрони: Црква 
Светог духа, Пјаца од салате, Трг од дрва, Пјаца Светог Трипуна. 
Ништа од њеног Котора. Поглед јој се замути и сузама разлије, па 
више не може гледатʼ, ма колико се упињала и само таре сузе. А 
сјутра опет. Па јој се опет учиње да види како поморци, у повратку 
са дугијех путовања, полажу камење, каконо легенда налаже, уз 
острво Госпе од Шкрпјела, да се одржи и увећа. Отац је скакао с 
посла на поса’, није има времена ни мисо отпратит’ преко океана, па 
му је то помутило, али иступило, жал за фамилијом и породичном 
кућом, задругом, како ми је говорио тамо у Херцеговини. Тада се 
бродом путовало и и преко два мјесеца. Послије Другог свјетског 
рата, дупло краће, 30 до 35 дана. Писма уријетко, пар пута годишње, 
а касније једно у пар година. Између два писма, једна очева сестра 
и троје братове дјеце би умрло, што од глади, што од болешћура. 
Тамо се од старости уријетко умирало. Да му срце препукне. Један 
по један вентил, као херцеговачке ријеке, понорнице би нестајао, 
и носталгија, и жеље и сјећања. Живот се осови и усмјери на 
нове потребе и навике, а дјеца и брига за њих потрга и потра све 
трагове веза са старим завичајем. Педесетих, када су добили и 
телефон, више нијесу имали, тамо, кога звати. Нестали су рођаци, 
мог оца Лазара, који је био најмлађи од браће и сестара. Утихну и 
затаји црногорска племенска припадност моје мајке, јака као уже 
прекоокеанских бродова, на навезу у Фриментлу, у мом Перту. И 
све изблиједи, баш као на старим фотографијама херцеговачког 
крша и Бококоторског залива и неких ситних лица са округлим 
црногорским капама. 
 Дајен је до четврте године знала доста наших ријечи и 
помало и причала. Није се мрдала од бабе, а баба није престајала 
да је подучава, нашки. Било је то бокељско акцентовање, готово, 
нарјечје, са пуно искварених италијанских ријечи и изараза. 
Послије би мој отац Лазар, пеглао из Дијаниног сјећања и, као 



73

кукољ из жита избацивао све страњске ријечи. Сваки  дан би јој, 
до у ситни детаљ, причала од поласка из луке Котор, до доласка у 
Аустралију. Њој су више о томе причали и не знајући да ће она прва 
то све заборавити. А онда је кренула у вртић и предшколско. Нашки 
је и даље разумјела, али више није говорила, само би, као робот, 
устала и урадила шта јој се рече. Послије десете године више није 
ни разумијевала наш језик, а није је ни има’ ко подучават’. Умрли 
су прво моја мајка, Анђелија, а послије три године и мој отац 
Лазар. Да ви право речем, ја нијесам наставила да их учим, а њен 
отац је био Ирац. Поштовао је Србе, због оба свјетска рата, али не 
и њихов језик у свом дому. Дајен тешко умије изговоритʼ име свог 
дједа Лазара, а бабе Анђелије, никако. И моје крштено име Марија 
се преметну, ни сама не знам како и кад, у Мери. Синови моји још 
нешто знају нашки у траговима. Старији Данило, Ден, стоји нешто 
боље од Мајкла, дједовог Милоша. Кад год би баба и дјед долазили 
до нас, дјед Лазар је баба Анђелији говорио: „А сучим ћемо пред 
Милоша”, тражећи неки бомбон, коцке шећера, било шта, и увијек 
је користио те ријечи великог Његоша. 
 Уочили сте да је Дајен потргала све нити широке, 
херцеговачке-црногорске, пређе наслијеђа. Трећа генерација 
заувијек губи домовину, културу, језик и обичаје својих дједова, 
а узраста, к’о чврсто, високо и разгранато стабло, аустралског 
гам дрвета, припадност новој земљи. И то је то. Не замјерите ми 
што вас угњавих. Жељела сам да знате, а поготово што сад мене 
знате, па да не осуђујете Дајен, што нашки не зна ни мислити ни 
говорити. Сирота, све је обрисала и макнула из амбара своје памети 
и запамћења. То није била њена воља, него мељиво точка живота. 
Остаће ми вјечити жал, што ће се прича о Лазару и Анђелији, а с 
њима о Херцеговини и Црној Гори, утрнути к’о свијећа на промаји, 
кад ја одем. Дајен више ништа не зна нити осјећа. Данило, и што зна 
ће заборавит’, а Милошу, нашој будућој узданици, ће меморијска 
свјетла, блиједити и трнути како вријеме протиче и одмиче. Све 
везе ће пући и настаће мрак запамћења за сву моју дјецу и унучад 
када закују крупне чавле по мом ковчегу и кроз прсте просију и 
проспу ситну земљу одозго... Конци суза се сплазаше низ њено 
лице, као окландска киша низ прозорско  стакло, али, накратко.
 Марија, госпођа Мери, дубоко уздахну, или пре ће бити, 
одахну, као да је неки терет с леђа смакла, сркну заборављену кафу, 
која се добро охладила и упита нас: - А с којих сте нашијех страна 
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вас двоје, дјецо?
- Сузана је из Равног Села, а ја из Бача, из Бачке, у равној Војводини. 
Пазимо да наша деца... И потече и њихова прича.
 Сузану и Бранка би и наредних недеља дочекивала Дајенина 
мајка, а испраћала и на вратима исплаћивала Дајен. Колико год 
Дајенина мајка није престајала говорити о завичају своје мајке 
и оца, Дајен нити једним гестом, трептајем ока, подизањем 
обрве, гласа, било чиме, није ни наслутила да је „наша”, нити се 
претварала да је „странац”. Не, била је „њихова” и по понашању, 
говору, па чак и по изгледу, типична Аустралијанка.
 Изгледа да другачије није могло бити. То му је био једини 
закључак, после Сузанине и Бранкове приче. Једноставно, није 
му се дало да из себе истера осећај разочарења због Дајаниних 
потрганих веза са домовином предака. Ако ништа, грех је и штета, 
а себе је ускратила и од себе откинула неизмерно богатство још 
једне баштине које се никако не би застидела. О, напротив. И сам 
је уочио, и више пута поновио, да чак ни наш лик више нема. Да 
ли ће њени гени умети отрпети ту неправду, да ли ће се побунити 
и пропети, или су и они атрофирали и мутирали до нестанка. Док 
је радио што су договорили, заједно се дивећи огромној фонтани, 
која је израстала и високо се пропињући испред њихове куће, по 
жељи Стјуарта, често му је говорила да је уби носталгија, и тресе 
права грозница за Пертом, Лабудовом Реком и залеђем Фриментла, 
њеног детињства.
- Ове године идемо, поново, на одмор у Европу. Можеш ли нам до 
повратка завршити посао?
- Само ако остајете дуже од три недеље.
- У Европи пет и у повратку у Перту још две.
- Сасвим довољно за мене, ако је за вас...

 А онда му је синуло.
- Дајен, баш вам завидим на одмору у Европи. Где год ставите прст 
на мапи Европе, занимљиво је. 
- Ове године идемо у Италију, поново. Били смо у Риму 4 недеље. 
Мој Стјуарт је опседнут историјом, а посебно античком, Римом, 
Египтом и Грчком, а за то има и породичне разлоге и заслуге. Уочио 
је неправилан хронолошки распоред, али увек тачан туристички, 
како год да те географске карте измешате.
- Мене привлачи Венеција и тај живот у граду - броду.
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- Дајен, и друга страна Јадранске обале је занимљива. Не зна се да 
ли је више историјских трагова, градова и остатака или природних 
лепота. Где год око крене, удариће или на историју или на лепоту. 
Стјуарт ће бити затрпан историјом, а ти и деца усхићени лепотом 
и разуђеношћу обале Јадрана. На северу вас ишчекује Пула са 
Веспазијановом палатом, лепом као римски Колосеум, преко Задра, 
ниже доле, према југу је Сплит са Диоклецијановом, царском. 
Не прекидајте пут према југу, јер не смете пропустити чари 
Дубровника из баштине и културно-историјског врта УНЕСКО-а. 
И можда највеће лепоте, које су твоје очи дуго ишчекивале, су 
чари Боке Которске и њеног залива. Вукао их је, готово на силу, 
ка херцеговачком кршу њеног деде Лазара и бисерном плаветнилу 
Боке и Црне Горе, њене бабе Анђелије.
 - Дајен, треба да видите ту оријашку снагу воде, која је 
размакла громаде Ловћена и Орјена и направила највећи залив 
Јадранског мора. С једне стране на стражи је Котор, а уокруг тог, 
великог залива, одступницу држи Херцег-Нови. Твој Стјуарт ће 
бити опчињен јер су ту, на једном, релативно малом простору, који 
се за обданице може сав обићи, трагови грчких и феничанских 
колонија, илирских, римских, Византије, средњовековне српске 
државе, Млечана, Турака, Француза, Аустрије. У том божијем, 
морском лавору, топлог југа, многи су мочили своје ноге. Многи су 
„доходили”, остајали и „проходили”. Остали су ту они који треба, 
Црногорци и Херцеговци и сви други који су могли с њима, са 
собом, историјом и новим даном. А онда се окренуо Стјуарту, као 
тасу на ваги велике одуке који ће преломити.
 - Видиш, Стјуарт. Бока и тај Котор, о коме вам причам, 
имају више векова, него твоја Амбер година. Све те векове ћете 
видети, материјално добро окрњене, али лепотом ни мало.
 Воду је наводио на неки други мисаони млин и намеру: 
да Дајен осети дух и дах Котора, своје бабе, и да бар упре поглед 
ка херцеговачком кршу, свог деде Лазара. Ма био је и он начисто 
да је њена душа припадала неким другим, далеким просторима, 
далеко од Боке и Херцеговине. Накалемљена је на нове корене 
и успешно се примила. И то је то. Он је оптерећен, а не она. 
Њена неуровегетатива је била стабилна и јака и на свом терену 
и правом месту. Њен дух не тумара по новим просторима, стално 
се обазирући тамо, одакле су кренули. Она није ниоткуда кренула, 
па се не мора нигде ни враћати ни неким планинским врлетима, 
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успоменама ни мислима. Ако ништа она ће искрено уживати у 
тим лепотама, без стресног трагања за траговима властитих или 
стопа предака и географских облика ловћенских висова. Дајен га 
прекиде из вртлога мисли које су га поклопиле и понеле  далеко и 
врати у стварност.
- Ма, диван предлог, хвала ти. Видиш колико је Стјуарт изненађен, 
историјском вертикалом, дубином и гужвом античке, средњовековне 
и цивилизације новог доба, на тако малом простору. Па да одемо, 
Стјуарт. Та Бока је пуна историје и то је твој рајски врт, мени и 
деци је свеједно, само нека је природа лепа. 
- Само да не туку и нека није хладно. Ја сам с Голд Коуста - Дајенин 
син је шалом потврдио своју равнодушност, али и пристанак.
 Опет су га жацнуле Дајенине речи. Па бар да види одакле 
су јој преци и то, поновно, откриће потврди још једном простом 
разгледницом Боке или Котора, својој мајци у Перту. Па и то би 
било нешто, и то крупно.    
- Одлучили смо да идемо тамо. Стјуарт неће ни да чује за урбану 
Венецију и њене канале, дуже од четири дана. Голд Коуст их 
има више и кад броју вецијанских прикључе и оне развикане из 
Амстердама. Деца и ја ћемо бити потпуно релаксирани и уживаћемо 
у лепотама Боке, тог залива. А и ти стихови о Боки су лепи. Амбер, 
моја кћерка те моли да поновиш да, запише:
„Наша мила Боко, невјесто Јадрана./ Покривена небом кʼо од плаве 
свиле,/ љепша си од твоје приморкиње виле./ И свјетлија од њеног 
ђердана...” Некако је успео да преведе Шантића, тачније: успео је 
да дух песме преоре енглеским ралом, иако није био задовољан 
слагањем песничких бразди и сазвучјем на енглеском језику. 
Амбер је усхићено осећала тај Шантићев дух, да ли због генетике 
прадедова или развијеног осећаја за ритмику и динамику стиха, 
а Дајен и Стјуарт су га гледали као да им тумачи Ајнштајнове 
формуле. Син Кени, ионако није слушао нит ни говора ни песме, 
текстирао је, ко зна већ коју поруку, својој девојци. Изгледа да је 
Ајнштајну било лакше атом разбити, него што је он успевао да 
разбије кору њихове барикаде, која се испречила свему, што није 
аустралско.
 И отишли су. Након 7 недеља су се вратили. Свратио 
је да види да ли је, редизајнирана ограда и масивна фонтана, од 
безброј танких бетонских плоча, негде на спојевима напукла, па 
да се нанесе коначни слој силикона и префарба и како су се боје, 
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накнадно изграђеног, обикле, одомаћиле и уклопиле у целину 
колорита. Пар минута је провео у инспекцији урађеног, забележио 
пар места са малим пукотинама, да пошаље Елвиса да то заврши. 
Били су сви задовољни новим изгледом предњег дела дворишта. 
Фонтана се пропе, али и утопи у сложену визуру куће, као да је 
ту одувек била, на предстражи и да свако јутро, гргољењем воде, 
прескачући грубе камене коцке, сложене низ путању воде, умије 
и разбистри зидове куће. Стјуарт и деца са дозом љубазности, 
која није била јача од оне код првог сусрета, али знатно виша од 
уобичајене, пословне. Дајен га замоли да сврати на кафу.
- То би нам, заиста, било важно.
 Мислио је, шта ли је посреди? Нека препорука за ново 
редизајнирање дворишта или, шта већ.
- Вратили смо се. А сад седи и не мрдај док не чујеш целу причу, а 
после ћу ти показати црногорску, херцеговачку и бокељску народну 
ношњу и још штошта. Било је лепо, али и тешко.
- Да Венеција није још више потонула?
- Ма, каква Венеција. С друге стране Јадрана и пуно јужније, где си 
нас и усмерио. Једино не знам да ли случајно или намерно? Нема 
везе, ефекат је био исти.
 У Венецији нас је киша заливала 4 дана. Није се знало шта 
је тамније и мргодније: небо или море. Помислили смо да ћемо, 
заједно са тонућим градом, нестати. На Тргу Светог Петра, смо 
једва уочавали Базилику. Нити отићи нити остати. а и чинило се 
као да нас је нешто пожуривало да кренемо даље, негде. Пети 
дан Стјуарт ме подсети на твоју сугестију, да се пребацимо на југ 
Јадрана, где је небо било плаво, а сунце жарко, како и треба да 
буде лети. Са тиватског аеродрома смо таксијем, даље. Таксиста је 
питао докле. До Боке Которске.
- Све што видите уоколо је већ Бока.
На длану ми је била цедуљица са тим натписом. Питао је:
- До Херцег Новог, или Котора?
Рекли смо, свеједно. Шта је ближе, уморни смо. Таксиста је хтео 
помоћи и себи и нама.
- Видите, то је велики залив. С једне стране је Котор, а с друге 
Нови.
- Шта је ближе?
- У Црној Гори ништа није далеко, за дана се све може достићи, а 
Котор је најближи, за пола сата.
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- До Котора, онда.
- А могли сте, вала и до Новог, да мало прочистим вентиле на ауту. 
Од јутрос нико даље од Котора. У здрављу и срећи ви боравак и 
добро дошли у Црну Гору.
 Имали смо резервацију у једном хотелу у Старом Граду. 
Од Стјуарта сам узела папире, погледала име хотела. Нешто ми 
просину преко очију и меморије када сам прочитала име своје мајке 
у имену хотела „Марија”,  то крштено, а до јуче се не бих сетила 
да је то право име моје Мери. Стара, лепа каменита двоспратница, 
у барокном стилу, са балконима који су се гушили у бокору 
зеленила и неког јарко црвеног цвећа, као наша бугенвилија, на 
пар минута од Катедрале светог Трипуна и још толико до Луке и 
морске шетнице, изглачаних коцки, тешким сукњама, од броката, 
Которанки, кроз векове. Упутих поглед горе, ка небу и Богу и поглед 
се залепи за окомите стене, које су овде небо делиле са градом. 
Овај град у вертикалном процепу Ловћена је имао само пола неба, 
а сунце би се промолило и пуном снагом плануло тек иза поднева. 
Поглед на лево и плаветна вода, какву још нигде нисам видела и 
нови планински масив који се устремио ка небу. Орјен се такмичио 
са Ловћеном ко ће даље - у вис. Ни трећи дан нисмо све обишли. 
Стјуарт је руксак испунио разним археолошким и историјским 
проспектима, а Амбер и ја смо обилазиле галерије, тргове, стрме и 
чудне улице, прављене без плана, циља, стила и смисла. Камените 
и уске. И што је горе, немају називе. Користе нека традиционална 
имена. У једној улици се, готово, нисмо могли мимоићи са 
пролазницима. И њено име то говори: „Пусти ме проћ”, боже 
благи. Ма колико попили жестоког, Црмничког, црног, „Вранац” се 
ваљда зове, не бојте се, пасти нећете моћи. само раширите руке 
и лепо сте ослоњени с обе руке, од једне стране улице до друге. 
Успут погледи на шљаштеће, мамеће излоге бутика; исти као 
и они у Венецији, Паризу или Пацифик тржном центру на Голд 
Коусту. То није била наша циљна група, не, бар, овде. Прошли смо 
и пошли ка пијацама. На старој градској, шаренило робе и свега 
што се на свим пијацама света износи пред купце, једнобојна црна 
одора, махом старијих жена које су и по несносној врућини стајале 
мирно, без зноја, прекривене од главе до пете, црном, памучном 
тканином, и са традиционалним марамама, које се још из прошлих 
векова називају „убрадаче”. Гледам понуду и цене воћа, поврћа и 
млечних производа. Пола понуде је скупље него код нас на Карара 
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пијаци. Изненађена преко, Славице, нашег туристичког водича и 
преводиоца, питам, зашто им је све толико скупо. Славица упита, 
прасну у смех, колебајући се да ли да преведе одговор. И преведе 
ми. Питала сам, једноставно изненађена, зашто им је све скупо. 
Црном марамом забрађена продавачица је мене гледајући у очи, 
рекла:
- Није ово скупо, кћери, но си се ти или лоше удала или ти је жаʼ 
шолде трошитʼ. Па се, као мало љутну и настави:
- Ми не треба да будемо каʼ цијели свијет. Цијели свијет треба да 
буде каʼ ми. Котор је ово, госпо моја. А онда, тај глас, боја, акценат, 
начин изговора, сазвучје, мелодика. Све ми је однекуд било познато 
и блиско.
Препознах глас своје баке Анђелије, која је изгледом, стасом и 
гласом била као и ова жена. Из дубине мог запретаног запамћења 
истргну се и изви, исти глас, моје баке Анђелије, из Доброте, с 
којим сам правила прве кораке у Перту.
- Ви сте Которанка, упитах је?
- Не, али нијесам ни далеко. Ја сам из Доброте.
О, боже, драги. Готово се заљуљах и посрнух ту, на пијаци, крај 
луке, а нешто ме жигну испод левог поребарног лука. са пуном 
корпом купљеног, баш на њеној тезги, удаљих се ка хотелу. Славицу 
сам једва убедила да то све понесе својој кући и деци.
 У касно поподне ушли смо у сумрачицу неке конобе у 
Старом граду. Као да је  неко векове покачио и укусно распоредио, 
по лучним сводовима камених зидова. Само су послуга, храна и 
пиће били модерни. Све остало, традиционално. Сместили су нас 
и угостили, са солидном храном, добрим вином, лепим манирима и 
осредњим енглеским језиком.  Осветљење пригушено, примерено 
духу конобе и призваном зову и еху старине. Из угла до нас, прво 
допреше мушки гласови широког тонског спектра неке чудне песме. 
Мало инструмената, подупртих са пуно гласова. Уз њих се могло 
и причати, њихову песму слушати и у њиховој песми уживати. 
То су били „Бокељски морнари”, популарна, которска клапа. Уз 
његушку пршуту, као предјело, стиже и црмничко црно, и есцајг, 
брижљиво поређан, да прихвати главно јело - рибе са граделе, али 
је број гастрономских помагала указивао да је тај списак ђаконија 
нешто шири. Поздравио нас је дежмекасти, постарији шеф сале, 
у белој кошуљи, црним панталонама и неким широким, свиленим 
појасом око паса. Ускоро смо видели да су и конобари, слично 
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обучени, али са другом бојом појасева, исте ширине и на исти 
начин везаних. Објашњавао нам је јеловник и своју препоруку, 
на коју смо се одлучили ослонити, потпуно. Већ по предјелу смо 
закључили да ћемо на дијету морати мислити што пре, али данас 
на њу заборавити.
- Риба с граделе у маринади од срдјела, полимиде и туне, а прилог 
је кувано и печено поврће. Послије краћег одмора и уз црмничко 
црно, и клапу Бокеља, ће те брзо изгладњети. Припремамо попару, 
бродете и лешаде, срдачно препоручујем и мариниране инћуне, 
салату од матара и хоботнице. У здравље, живјели и уживајте... 
Гласови клапе, чудног хорског певања у мањем саставу и са већом 
индивидуалношћу.
- „Бокељски морнари”, нису лоши.
- Госпо, најбољи, које можете чути на овом дијелу Јадрана. Они 
су пола године на фестивалима, и то знатно шире но што се може 
пјешке, на коњима, или ауту с једним резервоаром горива, досећʼ. 
Три мјесеца на одмору, вањка и исто толико у овој коноби. Власник 
конобе је био један од оснивача клапе.
Которске серенаде, и путене мушке модулације гласова, 
респектабилних и за опере, као сенке криле по ваздуху, и лепотом 
и складношћу, простор конобе испунише, од пода до лучно сведене 
таванице, неким рајским нектаром флуида и звука: „Кад откуца 
поноћ са старог сата,/ Даница на небу спи., „мисе, мисечино,/ 
тужит ћу те Богу,/ што по, што по теби/ љубоватʼ не могу..” а 
онда „Бокељска ноћ” и „...једне ће се ноћи луде,/ запалит у нама 
ватре.../ Мора некад послије туге,/ вјетар носит наше лађе./ Засјат 
ће палаци, антике, тераце,/ ћакулат ће шјоре, зие грациани./ Сви 
ориђинали и све карампане,/ ходит ће на фешту за нас, Которане...”
 Те ноћи завртео се неки чудни карусел, среће, спокоја, 
мира у бучној коноби, у којој се нису бројале ни чаше, ни песме, 
ни минуте. И давно би свануло да песма и ноћ не потрајаше, а 
стрме литице Ловћена изнад града зору не сакрише и задржаше. 
Не. Од вина нисмо пијани. Били смо од атмосфере и неке здружене 
енергије која је разуму дала вољно, а будности и хедонистичким 
чулима распусну слободу и на вољу. И сваки нови дан је био бољи 
од претходног.
 Не знам зашто, али ме је нешто, опет, враћало и вукло 
пијаци и глатким каменим плочама. У жамору Котора као да сам 
разабрала казивање моје бабе Анђелије. На тој пијаци мој деда, 
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Лазар, који је надничио у луци, је скупљао увенуло поврће и пред 
вече кувао на малој пећи на дрва. Сунце се испело на висове Орјена 
и упутило да усијаним вулканом сажеже средњи, највиши, гребен. 
У сусрет Лазару је долазила 17-то годишња Анђелија, која је својој 
баки на пијацу носила корпе кртоле и блитве. На склиском каменом 
плочнику, увек загледана у пучину, као да неког очекује, промаши 
степеник. Поврће се расу на све стране, а она у рукама високог, 
кршног, горштака. Среле су им се очи, заплеле и залиле печатним 
воском судбине. Не скидајући очи једно с другог, покушали су 
да раздвоје измешано поврће, али су обоје знали да се они неће 
раздвајати.
 Њен отац није дао ни чути.
- У Брда, у катун, у сиротињу. Не дам! Не, и готово.
Њена мајка је ћутала, а бака пресекла - рекла је Да, а после три 
недеље, уплетених руку, омотаних везеним пешкиром, Лазар и 
Анђелија су пред оцем Петром, у цркви Свете тројице, рекли Да. 
Ту ноћ дуго нисам заспала. Небо натопљено звезданом прашином 
и сребром месечине, а мој јастук сновима детињства, Фриментла и 
Перта и раширених руку моје баке.
- Љепото и доброто, моја. Пре загрљаја, увек би стигле речи моје, 
добре баке Анђелије из Доброте крај Котора.
 А онда, тај дан, који је био врелији од претходних. Лето, 
сунце и врелина у зениту. Цео дан смо обилазили, све што је 
историјски било важно, очима занимљиво, души драго, а телу 
угодно. Чинило се, као да није било камена који није био преврнут. 
Предвече ме, са ниским и слабим сунцем, сустигао високи и јаки 
умор. По ко зна који пут смо пролазили каменим плочама Луке, са 
масивним бетонским навезима прекоокеанских бродова, округлих 
са широком капом, вековима полираних ужадима, пристиглих, 
уморних бродова или нестрпљивих, да што пре исплове на отворено 
море. Села сам да предахнем на једном од тих бетонских навеза. 
Орјен се прво наслонио, па добро начепио и свом снагом налегао 
на уморно сунце, кога ће на путу за починак и поклопити. Као 
лагана завеса, на слабој промаји, лелуја сумрак, а пале се и први 
свици, уличних фењера, а отуда од Зеленике, помоли се блиједо, па 
све одлучније и смелије - месец и све просину  обасја.
 Годио ми је тај кратки предах, одмор и разгаљујући 
маестрал са пучине. Седела сам на топлом камену, навеза бродова. 
Испод је море искрило, а пучина се таласала у даљину. Од умора, 
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врелог дана и дуго загледана у игричаво мрешкање таласа замути 
ми се поглед и растопи се у пени мора и сумрака. Испред мене 
се као фатаморгана пропе и изроди брод „Аурелија”, са гласним 
командама официра, журним покретима посаде и тискањем шарене 
скупине путника. Угледах како се стрмим степеницама, са ужетом 
као оградом и рукохватом, палубе дохватају моја баба Анђелија и 
деда Лазар, у колони истих, са неким чудним картонским ковчезима 
и крпеним завежљајима.
 Мој деда, Лазар Милићевић, је био из Кремена Дола 
код Требиња. Са четири стрица у три трошне брвнаре је живело 
пет фамилија. Имао је три брата и две сестре. Био је најмлађи. 
Каменим шкриљцима застрт сјенокос није могао прехранити 
краву и неколико овчица, а крчевина са кромпириштем ни за двоје 
довољно, за све никако и без наде да ће се шта променити. Невољно 
одлуче, да он, тек ожењен, мојом бабом Анђелијом, из Доброте код 
Котора, крене на дуг и неизвесан пут преко океана. Ако успе, да и 
друге повуче, а ако не, бар ће бити двоје мање на скромној трпези 
и конаку.
 Деда Лазар и бака Анђелија ступише на палубу „Аурелије”. 
Када је са овог навеза, на коме сам седела, скинуто тешко, тамно 
и мраком ноћи обојено уже, брод отклизао ка пучини и отпловио, 
а Котор упловио у мрак, угледала сам тешке, огромне и горке сузе 
моје баке Анђелије. Још једном се окренула ка свом Котору, где 
су се титраве лампе бориле с помрчином па и оне утихнуше, само 
уједначени чеони удари „Аурелије” о немирно море, на путу за 
Трст, Ђенову и Перт у Аустралији. Није стигла ни зајецати. Само 
се сплазала и панула на испружене руке мог деде, Лазара, који је 
чврсто држао, намакао качкет, дубоко, на чело и он пустио да се 
његове сузе уплету са бабиним и шире тамну мрљу, на тамном 
бродском поду „Аурелије”. Изнад њих ројеви звезданих трептаја 
и пун месец, који се покушавао огледати у немирном мору, па се 
распрши у комадиће и покушава поново ушити у целину сјаја и 
округлости, али му се није дало.
 Дајен није овде тражила географске корене њених предака, 
она је с тим била начисто, одавно. Географски корени њених 
предака су њу тражили и нашли ту, и тога је била свесна, док је 
седела на бетонском навезу у луци Котор, у касно повечерје, тог 
17. августа, где је случајно застала, уморна села и угледала једну 
искру која се отела и вратила од већ зашлог сунца, бљеснула пред 
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њом и угасила се изнад њене леве слепоочнице, али је експлозија 
настала у њој.
- Не знам колико дуго сам седела. Вероватно не дуго. Не сећам 
се, али се добро сећам да сам видела цело путовање бродом и 
искрцавање у луци Фриментал у Перту. Мислима сам крилила и 
плутала изнад брода све док се нису искрцали. Не сећам се шта 
је било са мном, али сам пратила шта се догађа са мојом бабом и 
дедом. Као да ме је струја високог напона ошинула. Добро сам се 
заљуљала и пукла, човече, пукла до краја. Прво сам тихо плакала. 
Бол је био жесток у чеоним костима. Сузе су лиле и унутар мене 
и споља. Потом сам тихо јецала, па грцала и све гласније завијала, 
као кад ти отму младе. Моји нису знали шта ће ни са мном ни 
са њима. Целу ноћ сам проплакала. Дежурни лекар у хитној 
помоћи ми је дао да попијем два барбутана и могадон. Мојима је 
објашњавао да су се срели и удружили велики напор, врућина и 
узбуђење, те да сам управо у току, неке врсте, нервног слома, који 
је врло тешко разумети и објаснити. Мојима је био јасан умор, али 
не и извориште толиког узбуђења. Ту ноћ сам на каменом навезу 
седела, на том истом, са којег је откачено уже брода који је са бабом 
и дедом отпловио, а који је узроковао и да се нека опруга можданих 
веза у мени, откачи, саспе и пукне. Испред мене у помрчини 
немирно море, иза леђа светла Котора, изнад главе је стигао и пун 
месец да и он понуди светло свог виђења, а у средини свега тога, 
и шетачима препуне риве, ја седим и гласно ридам, ма јаучем, као 
црногорске нарикаче.
 Моји кажу да сам се опирала да одем одатле, дуго и 
готово манијакално сам очи упирала у празну и мрачну пучину, не 
престајући да плачем и да очима срљам у празно, чврсто се обема 
рукама држећи за навез, да су ме једва с њега откинули, а успели су 
тек кад је  „Аурелија” пристала у луку Фриментал и њено уже пало 
на неки други навез и све зауставило. Уже је чврсто обгрлило навез 
брода у Перту, и тек тада су моје руке попустиле и ослободиле 
стегу навеза у Котору, с којег је брод кренуо.
 Са брода је, рано јутро, умивено прозрачном сумаглицом 
и осушено топлим, јутарњим зрацима Западне Аустралије сишао 
прво поглед, уморни осмех, па високи Лазар Милићевић из Кремена 
Дола крај Требиња и моја бака Анђелија, рођена Мирановић из 
Доброте, крај Котора. Сишли су у луку Фриментал. Кошчате руке 
Лазара су дрхтале и саме од себе, а посебно када су покушавале 



84

да смире трептај испрепадане, уморне и ломне, фигуре моје баке, 
Анђелије. Он осмехом и оком обигра у круг, докле се могло.
- Стигли смо, Анђо моја.
- Стигли смо, мој Лазаре - зајеца Анђелија, и плачем и погледом 
се обазирала према пучини и полугласно, сузама заливала позиве 
својима, које је оставила. 
 Није се хтела ни окренути ка луци. Ушла је у прса свог 
Лазара и дуго и тихо цвилела. Њен Лазар је био окренут ка крајолику 
новог живота. На кошчатом лицу горштака, херцеговачког крша, 
појави се широк осмех и поглед се разведри и просину као ведро, 
петровданско небо. Загрлио је своју Анђелију, која се још није 
усудила погледати где су стигли, и која није била свесна да је крај 
путовању. Лазар је нешто шапутао. Њој се учини молитва па и она 
стаде Бога призивати, њему се обраћати и с њим зборити. Када 
заврши молитву, чу и разабра речи свог Лазара.
 - Стигло смо, Анђо. Напред морамо, назад немамо куд. Овдје ћемо 
свити наше гнијездо и овдје, негдје, ће бити наша кућа, и, не брини, 
Анђо.
 И то је то. Крај те приче, коју сам на својој кожи осетила 
и која је могла нашкодити мом здрављу, а због које сам срећна. Не 
знам да ли да ти захвалим што си ме усмерио на праву страну, јер 
нисам сигурна да ли је то била намера, или се и судбина умешала.
- Дијана, судбина и историја се тако испреплетала и уплела с тобом 
и Стјуартом. Твој Стјуарт је Енглез. Од када је он фасциниран 
историјом?
- Од када је сазнао да је директни потомак славног лорда 
Нелсона, најславнијег британског поморског војсковође. Платио 
је истраживање и добио цертификат, оверен жигом Краљевског 
Историјског Института. Ено га, урамљен виси изнад његовог 
радног стола.
- Знам, показао ми је, лично. И види како судбина може да усмери 
наше животе и да нас подреди себи. Лични пријатељ адмирала, 
Нелсона, сер Томас Фриментл, командант медитеранске флоте, 
1812. године, упловљава у Которску луку да убеди Петра I 
Петровића у заједнички поход против Француза. Сто година 
касније, 1912, твој деда Лазар и бака Анђелија, са тог истог навеза, 
у Луци Котор, испловљавају за Аустралију. Тамо упловљавају у 
луку, у коју је 1829, на челу британске поморске флоте упловио 
Чарлс Фриментал, син Томаса Фриментала, оног из Котора. По 
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њему лука и тај део града носе име Фриментал. Видиш, Дијана. 
Један Фриментал је испратио твоју бабу и деду из Котора, а 
други дочекао у Перту у Аустралији, у луци названој по њему 
Фриментал. Њих двојица су били у блиском пријатељству са 
славним лордом Нелсоном, а твој Стјуарт је далеки, али директни 
потомак најславнијег команданта армаде Комонвелта. Данас сте 
Ти и Стјуарт та веза Котора и Фриментала. Историје и судбине. 
Твој деда Лазар и бака Анђелија сад мирно почивају.
- О, боже, благи. Ништа није било случајно. Донела сам женске 
и мушке ношње Боке, Црне Горе, Херцеговине и Рјечник српског 
језика.
И, само да знате, букирали смо карте за идуће лето.
- Шта, Стјуарт намерава да мало дубље раскопа которске 
археолошке наслаге?
- Не, Стјуарт је свој посао завршио у Боки. Мој тек почиње. Чека 
ме Кремени До и херцеговачки крш. Фамилија мог деде Лазара 
чека на локалном гробљу да им запалим свеће, да и они почивају 
у миру.
 А сад АДИО, поштовани господине, обрати му се призваним 
акцентом из дубине запамћења, бојом гласа, интонацијом и 
вокалитетом своје баке Анђелије, Дијана Мекалистер Милићевић.
- О, боже благи, сад и он изговори Дијанине речи.
У Котор је отпутовала Дајен, а из Котора се вратила Дијана.
 Поздравили су се, додатком и трећег пољупца, који је 
заједно са свим стварима и обичајима, донела из Котора. Сео је 
у кола, махнуо и лагано кренуо низ улицу високих кућа, витких 
стабала палми и дебелих банковних рачуна. Знао је да ће се, у њој, 
Перт побунити и да се неће лако предати. На чврстим је разлозима 
детињства и подупрт Фриментлом.  Али, исто тако, је знао да и 
Котор и Доброта имају своје разлоге. Зов Перта и Фриментла ће и 
даље, сагове путовања, простирати на ту страну, али ће се и према 
Котору, Доброти и Херцеговини знати закотрљати и забелети, као 
серпентине од Котора до Ловћена и сунцем избељени херцеговачки 
крш. И био је задовољан.

***

 У каменитој луци, у августовски сумрак, две старе 
Которанке застадоше, чудећи се жени која је седела на бетонском 
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навезу бродова, и загледана према пучини, гласно плакала.
- Што ова, сирота штрањкиња, запомаже?
- Не знам, али није штрањкиња.
- Јесте. Чула сам да инглешки чакулају.
- Нека си чула, она није штрањкиња.
- Тако ми Госпе од Шкрпјела и Светог Трипуна, она ингледише 
само страњски и она је штрањкиња.
- Добро, она је, можда, штрањкиња, али плаче по нашки.
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PREVEDENA PROZA

Живко КАРЕСКИ ГОРНОСЕЛЕЦ

Прстен

 Wен успорени корак прихватају дрвене, шкрипаве 
мердевине - и ломи се хладна тишина. У малим 

длановима носи пластични послужавник са комадом хлеба, тањир 
топле супе која се дими, комад сира на салвети са кашиком и још 
две таблете. Стигавши до последњег степеника, уздах јој из груди 
бежи, суза јој засијава у зеленилу испод затегнутих обрва. То није 
уздах због умора, нити због година, већ због туге у души. На трен 
ослушкује, испред врата стојећи. Тишина. Тешка, хладна тишина. 
Држећи послужавник у једном, другим дланом куца на врата. Опет 
тишина. Старица опет покуцава. Једва чујно кашљуцање са друге 
стране  као да јој даје знак да уђе. Она притиска кваку и врата 
зашкрипе. Старица споро прекорачи праг и сузни поглед „баца“ у 
стару, дубоку фотељу поред малог прозора.
 - Ту си? - ромори јој упитно глас, затварајући врата иза 
себе.
Два крупна плава ока испод избораног чела, до тада закопана међу 
страницама књиге, сада прате сваки њен покрет. А књига остаје да 
„одмара“ у крилу, поврх карираног, вуненог ћебета које покрива 
два слаба, нејака колена. Старица прилази, оставља послужавник 
на сточићу поред фотеље. Стоји тако, немо загледана у драго јој 
лице, у проседе слепоочнице, у безрумене, пропале образе, у танке 
усне које на црту личе.
 - Филипе! - каже - време је... да ручаш... и лек...
 - Остави! - шапућу танке усне.
 - Није добро, чедо... - каже старица и седа у столицу за 
клацкање.
 - Аман, тето!.. - влажно плаветнило испод танких обрва 
тражи зеленкасти теткин поглед - да кафу скуваш?!
Врата поново зашкрипе и након часак, тишина се поново распе. 
Очи из фотеље гледају кроз прозор. Напољу нечујно ромори ситна 
киша. Филип је већ био ставио своје ситне дланове један у други 
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у крилу, поврх окренуте књиге. Поглед му се провлачи  кроз једва 
приметне, ситне, кишне капи и стиже до другог прозора насупрот. 
Помишљаː  „Можда сада... иза неког другог прозора и она испија 
своју кафу... заједно... заједно са њеним сином.. Е-е-ех! Колики 
ли је порастао?.. Прави момак, да, да-а-а! Чак на свог оца личи... 
Једног дана... Сигурно, једног дана...“ Свој поглед враћа натраг, у 
своје крило. Спорим покретом отвара малу фиоку на сточићу поред 
фотеље. Пажљиво узима кадифасту кутију и фиоку затвара. Час-
два гледа у њу, остављајући је у крило. Полако је отвара. Његов 
сузни поглед је прикован на златном прстену са великим, зеленим 
каменом у средини и осам мањих, поређаних около. Да! Мајчин 
прстен због којег ми се и живот променио... И сада, у тишини, у 
мислима се враћа назад, много година назадː             „У дневној соби, 
на троседу, седи Јован и новине прелистава. Поред камина, у столу 
за клацкање, свој строги поглед Милка шета са телевизора до игле 
са плетивом у њеним рукама. Безвредан јој је труд да смири своју 
нервозу. Јован је два-три пута кратко  погледа и ништа не каже. А 
зна, када се Филип врати, да ће се нешто десити... Да, да, биће суза. 
И сада? На коју страну да буде? На коју страну да побегне? Да ли 
ће, уопште моћи да побегне? Мораће, као много пута до сада, да 
ћути док је Милка љута. Сада је заиста љута, али, зашто? Чују се 
улазна врата, он затвара новине. У собу улази Филип.
 - Филипе! - дочекује га строги, мајчин поглед - Седи!
Нестаје момачки осмех, његов се поглед са очевим сусреће. Очево, 
једва приметно подизање обрва, као да му кажеː „Не знам...“ Филип 
седа на крају троседа, насупрот њој.
 - Шта се ти замишљаш, а? - повишеним тоном гледа Милка 
свога сина - Знам да си дуже време у вези. То је у реду, време ти је... 
И, сложила сам се да она дође у ову кућу... Хајде, рекла сам, треба 
да је и ми упознамо. Али сада, забрањујем ти да се виђаш са њом. 
 - Зашто? - Филип је изненађен.
 - Милке... - покушава Јован да нешто каже.
 - Ти да ћутиш! - строго га она гледа и поглед окреће ка 
Филипу - Питаш ме зашто? Где су ти очи биле, Филипе? Црна је 
како кроз димњак провучена!..
 - Зар је то толико важно? - тихо пита Филип.
 - Важно? Питаш ме да ли је важно? Важно је, него шта?!
 - Али, мама... Ти уопште не познајеш Верицу.
 - Видела сам је!
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 - Да, да, видела си је! Али, само си је видела, а не познајш 
је!
 - И не желим да је упознам... Види њу, види себе!
 - И она ме воли, мама!
 - Бре, бре-е-е! Ти... Наћи ћеш другу, која ти приличи... њу 
да оставиш!
 - Мама, она је завршила фкултет, већ ради...
 - Ајде, ајде... Циганка...
 - Милке! - поскочи са места Јован, покушавајући да је 
смири - Еј, еј, Милке...
 - Рекла сам ти, - гледа она свог супруга - ти да ћутиш. - и 
опет поглед окреће ка сину - Филипе! Обећала сам - подиже десни 
длан прстима према њему - овај прстен што је носила бака твог 
оца па после моја свекрва, а твоја бака и сада ја, носиће га и наша 
снаја јер ће бити једна - једина. Али никад та Верица. Запамти шта 
ти сада кажемː Верица - НИКАДА! Ако ме не послушаш и њом 
се ожениш, прво да нађеш где ће те да живите, а ја... ја ћу  прст 
заједно са прстеном да пресечем, па нека народ има неко време 
тему о којој ће да прича.
 - Шта говориш, Милке? - гледа је Јован - Чујеш ли се 
уопште, шта говориш? 
 - Ја сам рекла шта сам имала да кажем! И толико! - она 
бесно устаје и силно затвара врата за собом.
 Отац и син ћуте, гледајући се. Јован трља слепоочнице, 
Филип, сав румен, трља знојаве дланове и дубоко уздише.
 - Проћи ће је, сине! - покушава Јован да је убедљив.
 - Не, тата! Знаш њу!.. Она...  Шта год да каже, и направи. 
Али...
 - Шта, сине? - уздише Јован, не скидајући погед са сина.
 - Ја Верицу волим. И она мене...
 - Знам, Филипе!
 - И већ смо ја и ти говорили... Ја желим да ове јесени 
направимо веридбу.. “ 
 Шкрипање врата прекида Филипово сећање. Његова тетка 
полако улази са две шоље миришљаве кафе. Једну додаје Филипу, 
а с другом у руци, враћа назад, врата затвара и седа. Поглед јој кроз 
прозор бежиː
 - Ех, какво време-е-е! И данас кишица...
Филип не каже ништа. Загледан у прстен у свом длану, присећа сеː
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 - Верице... Ја...
 - Реци, мили! - поглед му Верица тражи, насмејана.
 - Ја... Ја сам дуго врмена мислио... и...- он свој поглед 
сагиње.
 - Шта, злато? - не трже она своје руке са његовог врата.
 - Знаш... Моја мајка...
 - Шта твоја мајка? - изненађена је  Верица.
 - Моја мајка, душо... моја мајка... не слаже са ... са нашом 
везом... и..
 - Шта-а-а?.. Филипе?.. - скида руке са његовог врата и 
поглед му тражи. - Како се не слаже?
 - Ето... Прошло је више од три месеца...
 - А-а-а! Зато ме ти више не зовеш да дођем код вас?
 - Слушај, Верице! - нежно је додирује по бради - Ти...
 - Шта ја? - сузе јој већ сијају у оку.
 - Ти не знаш моју мајку, душо! Она што једном каже...
 - Њена реч је закон! То ми желиш рећи?
 - Али, Верице...
 - Шта али, Филипе?
 - Али ја сам... мислио... размишљао... премишљао...
 - И шта си на крају смислио?
 - Ја сам одлучио! Ти радиш, ја радим... Узећемо се и - крај!
 - Не, не-е-е, Филипе! То тако не иде!..
 - Зашто? - сада јој Филип поглед тражи.
 - Ја имам родитеље, ти, такође...
 - Остави сад њих!
 - Не, не! Зар ти заборављаш да си јединац? Зар ћеш срца 
сломити мајци и оцу? 
 - Али ја тебе волим!
 - Знам! А шта ће рећи моји?.. Моја ће им удаја бити прва 
радост у кући...  
 - Види, Верице! Ја сам се већ распитао... погледао један 
стан...
 - Филипе! Не иде то тек тако!..
 - Зашто-о-о?
 - Ја сам сањала...маштала... била сам спремна да све 
урадим да бих ти показала колико те волим, да твоји родитељи 
буду задовољни са мном...
 - Али, мила!.. Ајде, размисли још који дан, молим те!
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 - Не! - прекида га она - Ово је крај. Ја... - и крије своје лице 
у мале дланове.
 Филип је за рамена хвата, покушавајући да је загрли.
 - Шта је сада, мила? Шта ти је?
 - Ја... ја сам још оно вече... схватила... - сузе је гуше - Њени 
погледи, њен хладни однос... прекорне речи... чак са дозом увреде...
 - Али, она увек тако...
 - Немој, Филипе! Све ми је савршено јасно! - Верица не 
може да задржи вреле сузе - Зато... већ сам ти рекла...
 - Шта, Верице? Шта си ми рекла?
 - Овде и сада је крај! - гледа га у очи - Ето... Није било 
писано... Збогом Филипе и.... буди срећан! - окренувши му леђа, 
она потрчи плачући, а њене се сузе мешају са ситним капима 
кише.“
 - Попиј кафу, Филипе! Охладиће ти се! - као да га из сна 
буди теткин глас.
   Филип трепће. Кратко гледа у њу, и без речи, клима главом. Међу 
два гутљаја, пали цигару, дубоко повлачи дим, гледа кроз прозор и 
присећа сеː
 „- Где је Филип?
 - Ту је, ту! Сад ће доћи. Ево, донеће ти топло млеко...
 У том часу, у собу улази Филип. Пријатан мирис шири се из 
шоље. Он шољу са топлим млеком на сточићу оставља. 
 - Дођи сине. - зове га Милка тихим гласом - Седи... седи 
овде - и дланом склања ћебе да му место направи поред себе.
   Филип је крајње изненађен, образи му горе од узбуђења, срце му 
убрзано лупа. После толико година тешке шутње између њега и 
његове мајке, сада га она зове да седне крај ње. Ђутећи јој прилази, 
седа крај ње и свог оца упитно гледа.
 - Ја те..., Филипе,... сада... молим...
 Филип ћути, поглед му је на шарама његових папуча. 
Она, не склањајући свој поглед са сина, спорим покретима скида 
прстен, посеже и дохвата његов знојави длан и у њега га оставља, 
затварајући га, савијајући му прсте. Филип је збуњен и поглед не 
подиже.  
 - Ево, ја... овај прстен... нека носи... одабраница твог срца, 
сине!..
 Тишина! Само прве  кишне капи на прозорским стаклима 
најављују буру која долази. Милка, својим сузним погледом шета 
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од пожутелог, необријаног лица Јованова до ужарених, синовљевих 
образа.
 - Касно је! - Кроз тежак уздах, Филип подиже свој поглед, 
не гледајући у мајку - Прекасно је!
 Њен длан, који је до пре часак држао синовљев, пада поред 
троседа. Напољу, муње парају небо а крупне кишне капи све 
снажније ударају о прозорска стакла.
 Филип, сузним погледом, теткине очи тражи. А она, са 
шољом недопијене кафе у крилу, већ је задремала.
 - Тетко! - шапуће Филип.
Старица отвара очи и погледи им се сусрећу.
 - А?
 - Имам једну молбу за тебе! - ромиња му глас.
 - Шта је, чедо? - старица га преплашено гледа.
 - Ти знаш... Ја... Нећу дуго...
 - Немој тако,  синко! - и очи су јој већ влажне - Нико не зна.. 
Види, ја сам одавно стара, али... још живим, синко-о-о!..
 - Живиш, мила моја тето! Ја знам... - тежак му се уздах из 
груди откида - Сада... слушај ме... Ти знаш Верицу?! Знаш и где 
живи?.. Остављам ти аманет... МОЛИМ ТЕ... - и спорим покретом 
вади мајкин прстен из кутије у коју га је само мало пре оставио - 
Сакупићеш снагу и .. потражићеш је... наћи ћеш њеног сина и ... 
- опет уздише, а поглед му, негде, кроз прозор заскитао.
 - Филипе, чедо!.. - већ видљиво узнемирена, старица устаје 
и прилази му - да позовемо лекара?.. Теби није добро?..
 - Не, не, тето!.. Добро... добро ми је... - погледи им се 
сусрећу - како сам те замолио, наћићеш га и... поклонићеш му 
прстен.
 Старица, својим малим, кошчатим дланом, уста своја 
покрива. Филип, обасут крупним капима зноја на челу, трепће 
неколико пута, а поглед му поново кроз прозор бежи. Он пружа 
длан са намером да дода прстен својој тетки. Рука му пада поред 
ослонца фотеље, прстен се котрља по дрвеном поду.

(Са македонског језика превео аутор)
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ESEJI

Љиљана ФИЈАТ

ПЕСНИК ЧЕЖЊИВОГ ПЛАВОГ СНА
(Мирјана Штефаницки, Чежњиви плави сан, изабране песме, 

Прометеј, Нови Сад 2017)

 Kњига поезије Чежњиви плави сан, изабране песме 
Мирјане Штефаницки Антонић у издању Прометеја, 

престижног новосадског издавача, представља скуп пажљиво 
одабраних песама из збирки Између очију и руку (1993), Ноћи 
жене Мајуркиње (1995), Летња невеста - Вести о мени (1997), 
Непреболнице – Песме мајке војника (2000), У сну жалфије (2007), 
Стих је моје весеље (2013) и Прелет птица небом лиманским 
(2014), једнаких по сензибилитету, језичком стилу и изразу, али с 
различитим мотивима, расположењима и темамаi. Најзаступљенији 
мотиви јесу љубав (према родитељима, брату, деци, њему), „једна 
птица, иста река која тече од Југа ка Северу (све тежи ка горе... 
ка великој матици, ка граду озиданом од киша, у којем крошње 
пламте... иако далеко од сунчевог ветра, у трзајима срца дана)“ii, 
ноћ, празнина, син војник, чежња, плаво и дрхтаво поимање сна. 
Наизглед уобичајени за модерну поезију, те за поезију уопште, 
ови мотиви су у стиховима Мирјане Штефаницки добили нов, 
другачији, модеран и посве необичан облик. Посебну пажњу, још 
приликом првог читања, побуђује Штефаницкино поимање чежње 
(као што каже Исидора Секулић: „Само један пољубац је у животу 
човека, само једаред је вера сујевера! А све остало је само чежња, 
силна или сломљена, вечна и болна чежња“)iii, повремена љубав 
и једино стално и трајно у њеној повремености: очекивање њега.

iМирјана Штефаницки је објавила и књиге Благослов речи – прикази и 
представљања (2017), Благослов речи ИИ – прикази и представљања (2019), као  
и збирку песама Вез рађен руком моје мајке (2018), чија је издавачка кућа,  такође, 
Прометеј.
iiЛасло Силађи: (2017) Чежњиви плави сан, Прометеј, стр. 201.
iiiИсидора Секулић: (1961) Сабрана дела И („Сапатници“ и „Писма из Норвешке“) 
Матица српска, стр. 28.
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 У књизи изабраних песама циклуси су именовани називима 
збирки које је Штефаницка објавила. Целина Између очију и руку 
има двадесет шест; Ноћи жене Мајуркиње двадесет пет; Летња 
невеста - Вести о мени деветнаест; Непреболнице – Песме мајке 
војника двадесет четири; У сну жалфије осам; Стих је моје весеље 
седам; и Прелет птица небом лиманским тридесет и једну песму. 
Број који је у игри је, такође, седам (збирки песама), од којих је 
формирана ова целина. 
 Свети број седам значи живот, оплодњу, срећу, обнову, 
савршенство… Чудесна симболика овог броја може се наћи у 
свим великим светским цивилизацијама и… мисао – број седам 
својим тајним силама одржава у постојању све ствари. Овај број 
као да садржи у себи све претходне бројеве и све их подразумева. 
Не постоји ни једна једина култура у којој број седам не игра 
космички важну улогу, нити постоји религија у којој број седам 
није позитиван, свети број, од древних Аријеваца и Вавилона, преко 
Хиндуса, Јапанаца и Персијанаца, па све до Јевреја, хришћана и 
муслимана. Број седам је један од најмагичнијих и најсветијих 
бројева за које људска врста зна, и непрекидно се понавља у свим 
религијским текстовима, те ставља на пиједестал. Вавилонци, који 
су иначе обожавали чиниоце, поделили су недељу на седам дана 
(стога – седмица). Зашто? Зато што је био у простој сагласности 
са временским интервалима између месечевих мена. Бог је седам 
дана стварао свет. Дуга има седам основних боја. Број седам је 
лирска кичма ове збирке. 
 Мајка је одредница за прву целину којом су омеђене 
песме унутар ове књиге. Као што је рекао Душко Радовић: „Када 
размишљате о жени свог живота, дозволите и мајци да конкурише 
за то високо признање“. Мајци Франциски се Штефаницка обраћа 
с љубављу, већ испод поднаслова Између очију и руку. О њој, у 
песми „Мајци“, на првој страни, пева:

... Коса ти пуна јоргована.
Руке ти почивају на порубу
и мисли небом миришу.

Цветове сунчане у осмеху носиш.

 У својим двадесетим она плеше, између очију и руку, са 
птицама; са оцем, стазама цвећа, у жељи да су сан њих двоје; 
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брату се обраћа да је пробуди, пре но што пође, у буђење дана, 
са дунавским аласима, да баци мреже; везе зимски кућни запис и 
меси бели хлеб црном поточаром дат. У наслућивању писма две 
руке у презенту не слогују више са пером и хартијом. Оног ко јој 
недостаје тражи, заједно са птицом; каже му – да оде обалом, са 
птицама. Он је њен странац – као раскрилаћена птица. На крају 
се:

Руке у подне отворе,
јер има много рзања коња

и понеки бели цвет као обмана,
док са смољењем магле све не ишчезне.

 То су све њене скице за унутрашњу слику, као у стиховима 
истоимене песме, горе наведеним, песме којом се завршава први 
одељак изабраних песама. Породична срећа коју Штефаницка  
доживљава у песмама јесте путовање кроз време, мајци, оцу, брату, 
баки, у детињство. Али, као што „велике звезде виде се само у 
сутону дана, а велике љубави само у сутону среће“ (Јован Дучић) 
тако и Штефаницка, са посебно интересантним „птица песмама“, у 
својим двадесетим, рањиво се пита о љубави, на начин којим само 
песници могу говорити. 
 У делу Ноћи жене мајуркиње прва песма посвећена је 
њеној деци, њеној соли, води, сунцу и ваздуху, њеном животу, те 
мајци, на чију ће се руку ослонити топлу. Мирјана каже: 

Дозиваш са горњег дела небеског  јастука:
МИР – дала ми

ЈА – своје поклонила ми
НА – дар ме принела свету овом

Франциска – моја Мајко!

(„Мирјана Франциска”)

 Љубав према мајци, деци, је један од основних мотива 
у Штефаницкиној лирици. Љубав се у стиховима умножава, у 
сећањима и ранама које не спори, чврсто се везујући за децу, и 
њихова је временска одредница. О оцу каже да „он може живо 
злато голим рукама да извади, њене косе да опточи њиме, све 
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може, осим речима мајку да покоси“. Константно је претапање 
породичне љубави. Али, у овим изабраним песмама она жели и 
да дође коњаник по њу, те да је он и бели коњ одведу тамо где 
се заборављају тужбалице. Јер, недељом је сама. Оставиће своје 
мисли, да не пођу никад са њом. У песми „Поклон“ њене речи лете:

Шаке ти пуне мојих клетви.
Носи моју сен и иди.

 Јер он је бол који никад није био јаук, плод који никад није 
био цвет. Можда ће га затећи у болу свога бола. Али, не! Он никад 
неће схватити влати траве, капи кише, никада, јер није са њом.

 Ипак, најлепша песма, за мене, у овом делу и у целој књизи, 
је песма оцу „Булка уроњена у сунце“. 

Тај човек није рудар
Да је рудар 

Моја би надања у злато изливена била
...

Ни колач није
Сведок ми је булка уроњена у сунце

Он је мој отац.

 Око њега је набрекло жито, пољске булке, зрна од којих би 
ћерки колач правио. У овој песми се ломе зраци, у њој су боје, он 
је поезија ведрог детињства, тако лаког и пријатног. 
 Одељак Летња невеста - Вести о мени говори о 
песникињиним двадесетим и четрдесетим годинама. У песмама из 
својих четрдесетих година она се до краја отвара, њена душа је као 
пуж без кућице, питајући га да ли је и код њега Ускрс, цвета ли и 
код њега јоргован, и да ли му грлица лети у сусрет, са вестима о 
њој? Јер, он једини хода висинама њеног живота. Али, и каже му: 
грлицу пусти у слободу. Не дозволи ми да будем сама. Са твојом 
сликом у књизи и ликом у срцу. 
 Непреболнице – Песме мајке војника Штефаницка је 
писала у време Нортх Атлантиц Аллианце (НАТО) бомбардовања 
Савезне Републике Југославије, од марта до јуна 1999. године, док 
је њен син служио редовни војни рок, по позиву тадашње Војске 
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Југославије. На први дан бомбардовања још ни заклетву није био 
положио. 
 Главна мета напада били су војни гарнизони, посебно војне 
установе где су војници били смештени. У свом мајчинском болу, 
обраћајући се сину (са којим је једно), и његовим друговима из 
мартовске класе 1999. године,  Штефаницка  тужи, боли, пати, али 
је и поносна. Песмом мајке војника поручује сину:

У очима твоје мајке
Само сузе радоснице
Сузе поноснице
Браниоче наш

 Јер она зна да је неће изневерити њен син. А када се салије 
звоно и свему дође крај заплакаће поново у његовом загрљају. Јер 
то је одбрана за патњу. Он је мајчин златни син војник; девица у 
свом ставу према младости; срешће се поново испод новосадских 
усмрћених мостова; као и сваку мајку, рат је збуњује; тако би 
му рекла колико јој недостаје; а у једној од песама, као вапај, као 
врисак, у атмосфери падања крвавих звезда са неба (ми смо сви 
рањени; небо је сине моје око), последњи стих:

Ти мајци се врати

 Саша Мићковић је о књизи У сну жалфије написао, између 
осталог, да Штефаницка „не страхује да ће сваком приказаном 
песмом откинути сопствено парче душе и дати га читаоцу, а 
тај процес самодавања је болан, пожртвован и често води до 
сопственог изгарања Феникса у телу и крви“.ivА да је Мићковић у 
праву сведоче следећи стихови из истоименог одељка:

Очекујем твоје кораке повратка
Са дна моје душе

...
Чекам ретку белу птицу 
Да слети на мој длан

ivСаша Мићковић: о књизи У сну жалфије, Показивач,  www.pokazivac.com
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 Јер Штефаницка жели да се он врати пре но што снег 
посети његову улицу и прозор; памти га као сенку високог морског 
таласа. Каже му: љубав се не завршава зато што се не виђамо. 
И да је отишао и однео сва лета; о како је то тужно. И овде се, 
обећана, и у свакој ствари, појављује птица, у песми посебне туге 
и лепоте „Малена птица и моја песма“:

Умрећу у пролеће
Са мајским топлим кишама

...
Спустите собне жалузине 
И дозволите маленој птици

Да ми следи пад грла
И жилу куцавицу

...
Немојте плакати за мном
Ја сам умрла срећна 
Имала сам моју 

Малену птицу и моју бесмртну песму

 Штефаницка се у овом одељку обратила песмама-посветама 
Бранкици Божић, Ралету Нишавићу, Ласлу Силађију, Радомиру 
Јовановићу – Цврлету, Драгомиру Трипуновићу – Драши, Зорану 
Митићу, Мирославу Антићу, пријатељима - песницима и сликарима, 
са којима верује у лепоту песништва. Поезија је уметност што 
раскликтава њену душу, као и сусретања са пријатељима с којима 
употпуњује свој јасно оцртани песнички профил.
 Стих је моје весеље је назив збирке из које су изабрани 
стихови о благослову позије; песма о птицама и њој; чији су 
стихови весеље; посвећени сликару и чежњи уроњеној у плаво. 
Штефаницка  успева да спозна себе. Спознаја се остварује, како 
на пољу љубави, тако на пољу стварања. Она траје у рефрену 
живота; другује са строфама; обраћа се Песнику молбом да јој 
каже да је сусрео њену музу Еутерпу. И да оде обалом за морским 
птицама. Овај песнички одељак личи на небо у које је побегао 
змај. Нуди жар ватри стиха, весеља, чежње, плавог, жеље која и 
даље класа попут класја... Штефаницка попут пахуљице у високом 
снегу затеже образ сматрајући лепоту призора довољном да 
заустави време, без обзира што се она и Чежњиви плави сан више 
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не виђају. Јер, љубав се није завршила, време је засустављено. 
 Језерца, односно баре крај кеја којих је било у обалском 
подручју Новог Сада називају се лимани. Прелет птица небом 
лиманским, како гласи и назив последње књиге из које су изабране 
песме, реализује Штефаницкино смисаоно језгро. У њеним 
стиховима небо лиманско се до краја отвара, плаво је, птице језде 
по њему, тло се отвара, све говори о њеној судбини, на начин који 
је релавантан. За Штефаницку љубав, поезија и бол су јединствени 
и нераздвојиви, а лирски занос бележи и описује изабрани и по 
много чему издвојени тренутак прелета птица изнад Лимана (што 
је и назив дела Новог Сада у којем је Штефаницка живела док је 
писала ове стихове). На почетку овог дела Штефаницка цитира Енн 
Брадстреет (рођ. Дудлеy), америчку песникињу, која каже: „Ако 
су икада двоје били једно, то смо ми...“, да би наставила својим 
стиховима:
 

Чудна плава птица је прхнула
Распршила се из семена сибирског бреста

Међу дрворедима у Новом Саду

Ми ћемо бити

Гледати се у очи
...

Држаћеш моју малену шаку
У твојој топлој великој руци
Заштићени од погледа

Свију и свакога
За свагда

  
(„После ће бити као пре“)

 Или, како је то рекао Мирослав Антић: „Ми смо заиста 
били ватра. Стварно: најнежнија ватра“.
 Константно је смењивање и претапање топлих сусрета 
чежњом испуњених.

Чија сам 
Ко сам
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Одакле сам
Изнад звезда не/згласом
Чежњом испуњена
Урањам у плаво

(„Прелет птица небом лиманским“)

 Зидови у соби боје лаванде миришу на љубичасто. 
Штефаницка губи његов лик у освит зоре гледајући лиманске птице 
у јутарњем прелету изнад терасе. Каже: Буди онај светионик 
који показује жени броду светлост великог таласа. И, из чаробне 
песме: 

Данас се олетила река
У зеленолисне врбе на обали

Над лепотом обасјана гнезда сребрнастих птица
...

Скривени младунци у марту
Као раскриљене птице над новосадским Штрандом
Израстају из самоће падавине испуњавајући долину

(„Дунавски галеб“)

 Мирјана Штефаницки је песник божје мисли о лепоти 
која плаче када је пробудиш. Она је песник који пева са таванског 
прозора, што је метафора њеног лирског субјекта, јер гледа с 
висине и нуди емотивност, као претпоставку писању стихова. На 
тај начин Штефаницка води  читаоце заобилазним путем.  Тек на 
крају, као дар, нуди осећања, због којих песме и постоје.
 Драги чијој спознаји тежи далек је, апстрактан, он је 
даљина и о њему се говори са горчином или као о малом делу неба 
посутом звездама. Јасно је да је он дефиниција жеље. Муза проткана 
кроз стихове, сан за који се читаоци могу питати да ли је уопште 
и постојао, као у сонетима Франческа Петрарке, италијанског 
песникаv. Попут Лауре која је Петрарки дала лепоту и величину 

v Франческо Петрарка (итал. Францесцо Петрарца), 1304 – 1374. године. Његово 
најпозантије дело Канцонијер  инспирисано је Петраркином платонском љубављу 
према Лаури, најславнијој песничкој импресији свих времена, чије реално 
постојање до данас није утврђено.
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самог живљења, те га надахнула да напише најутицајније песме 
светске књижевности, а да никада није открио њено име, тако је 
и за Штефаницку он бол, суза, али и тајанствени усплахирени 
ковитлац, саздан на слободно исказиваној радости, лепши од свих, 
божански, којем пише најлепше стихове. Он је све облаке обрисао, 
зато је небо тако плаво, плаво, као Чежњиви плави сан.
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Раде Р. ЛАЛОВИЋ

САРАЈЕВСКИ КАРАМЛУК 1992 - 1995. У СРПСКОЈ 
ПОЕЗИЈИ

 Sвима нам је добро позната сурова стварност и погром 
сарајевских  Срба у Отаџбинском рату 1991. - 1995. 

године, а онда и етничка и културолошка промјена цјелокупног 
живота у Сарајеву након прогона и погрома Срба који су 
вијековима у том граду живјели. Историјске чињенице још увијек 
нису ни изблиза сложене како би се формирала јасна слика 
сарајевских збивања  у том периоду. Све стране  ту трагедију и 
људски кошмар виде на свој начин, али цјеловите слике, поготово 
о српском страдању, које је, без сумње пројектовано и у „Исламској 
декларацији”, нема. 
 До интегралне слике која ће на бази чињеничног стања 
бити формирана, можда и у раду нове међународне комисије  за 
истраживање српског страдања у  Сарајевском караказану, сигурно 
ће се тешко доћи. Али до слике која има универзалне димензије 
и стварног, и емотивног, и естетског се ипак може доћи анализом 
поетских свједочења чији мотиви су не само универзално поетски, 
него су и дубоко реални и директно наслоњени на сурову сарајевску 
збиљу у назначеном периоду.  Своја поетска свједочења о злом 
сарајевском сумраку у својим стиховима су оставили српски 
пјесници: Дејан  Гутаљ, Лука Цицмил, Зоран Костић, Ђорђо 
Сладоје, Жељко Грујић, Недјељко Бабић, Давор Миличевић, 
Ружица Комар, Раде Симовић, Горан Врачар и многи други. Њихова 
поетска свједочења о страдањима и крвавом кошмару сарајевском 
слажу се у једну велику и универзалну, и поетску, и реалистичну 
слику српског физичког и духовног затирања у Сарајеву.
 Нама није циљ да појединачно анализирамо поезију 
ових пјесника, а она се може посматрати и на естетском, и на 
симболичком, и на реалистичком плану, него ћемо покушати да та 
независно формирана поетска свједочења сложимо  у јединствену 
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слику страдања и патње  која ће нас опомињати  да не заборавимо  
ни страдање, ни патњу и то никако не због себе лично, него због 
страдалника и њихове патње.
 А грађански рат је започео нападом на српске сватове, баш 
у старом Сарајеву, пред црквом. Тај напад  није обичан напад, 
ни провокација или хир бесловесних злих душа, то је напад на 
ембрион сваке породице, у овом случају, баш православне, која свој 
нови живот и започиње свадбом, у цркви, тим исконским почетком  
живота и заједнице. Убиство било кога у том узвишеном обреду 
који слави живот јесте симболички чин почетка уништења једног 
народа.  А тај поетски мотив је директно уграђен у пјесму Луке 
Цицмила са карактеристичним насловом Сонет ћелесарај која и 
симболички, и фактички пластично јасно препознаје тај кошмар у 
коме вријеме откуцава грешни Алахов сат, оријентири су Умоболна 
савјест и суманутост наде који прати  Траг летећег мача што за 
директну посљедицу има Повампирену душу свата, те невине 
жртве која бјеше иницијална каписла за почетак крвавог рата1.
 Тај кошмар који креира  Умоболна савјест оних који 
мисле да је коначно куцнуо грешни Алахов сат  дајући им право  
да цио босанскохерцеговачки простор  уреде по својој мјери, међу 
првима у универзалне поетске слике  слаже Ружица  Комар у 
збирци поезије Камено гнијездо.
 Те слике Сарајева  дочаравају сами почетак ратних збивања 
у коме први страдају  млади војници, очигледно у Добровољачкој 
улици, а онда и пјесници као глас савјести.

Рат. И у Сарајеву. Прољеће.
Клопка на сваком углу. Хватају, убијају младе,
војнике и пјеснике.  
     (У Сарајеву)

 Из тог града наше младости, са Вилсоновог шеталишта и 
обале Миљацке мора се некуд бјежећи од извјесне смрти. А болан 
је тај растанак са градом с којим је и пјесникиња расла  и као 
човјек, и као стваралац, док:
                                         

1  Сонет Ћелесарај види у Прилогу.
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Виори сарајевски шал преко брда,
Додирује улице, на којима 
Трешти убилачка поскочица,
Лажна музика, на раскрсницама нема тебе,
Ни мене,
Посјечене липе и брезе са студентског
Шеталишта зову очи укочене,
На рубу сарајевског свиленог шала
Вришти дјевојчица,
Тражи лутку, мртву мајку и оца,
На другој страни ријеке,
Тражи пут из таме, магле, из ноћи
Да изађе, или да у ријеку падне,
Бјежи да је неко не гурне,
Дан кад сване питаће сунце куда да крене.

    (Сарајевски шал)

 У Сарајеву нема више ни Трамваја број три, нити има ко 
да организује Пјесничко вече, ни да пошаље Не написано писмо, 
нема ни Сарајевског љета, а све је то некако 

И далеко, и близу, о како слике висе
У барутном диму, крај Миљацке.

    (Слике)

 Нису то само слике, него и Пјесма ненаписана, и Сумљиви 
цртежи, и Напукло небо, и Разломљена огледала, и Мучилиште, и 
Проклети град у коме бјесне узалудни мучитељи,  који 

У јаму те бацише, ти из јаме љепши
израсте,
С пољским цвијећем,
Корачаш мени у сусрет

   (Узалудни мучитељи)

 Због свега тога пјесникиња зна да мора ићи и одлази из 
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таквог Сарајева.

Умакох иза, испред сунца,
за мном празан крик
Града у пламену.
     
  (Избјегличко слово)

 То Напукло небо које Ружица Комар види изнад Сарајева у 
прољеће 1992. године док у Проклетом граду смрт сију Узалудни 
мучитељи никако не наговјештава ништа добро за Србе. Тај град 
кроз који протиче ријека постаје мјесто у коме се, с разлогом, 
постављају логична питања, а једно од њих у наслову свог сонета 
поставља и пјесник Недјељко Бабић. Тај сонет с насловом Ко смије 
заспати снажно кондензује људске емоције и разум помијешан са 
страхом који на то питање дају одговоре  у дослуху с природом 
која, баш као и људи, није имуна на страхоте које долазе од Злих 
мучитеља који самовољно присвајају и земљу, и воду, и ваздух у 
коме лудачки откуцава онај грешни Алахов сат па није никакво чудо 
што у том Сарајеву из сонета Недјељка Бабића  и јутра цвокоћу 
пред дивљачким покличем Хватај и кољи који и слоготворно, и 
ритмички интонативно подсјећа на скоро идентичан пратећи 
поклич Алах у егбер2 .
 Ништа оптимистичнија слика Сарајева се не сусреће ни у  
пјесми Априлски снимци Ђорђа Сладоја. Чини се да је у извјесном 
смислу и мрачнија, и језивија, јер у том и физичком, и духовном 
мраку језиво, као наговјештај сигурне смрти, једино Беоњача севне 
кроз ћепенке  без обзира у којој се сарајевској махали налазите и у 
коме Ћорсокаку3 .
 У том мрачним, хаотичним и неријетко крвавом сарајевском 
миљеу  изазов за своје експерименте и остварења различитих 
државних и парадржавних страних интереса  су налазиле разне 
владине и невладине организације  од квазихуманитараца и 
трговаца оружјем  до трговаца лијековима којим је одавно истекао 
рок употребе.  Њима је пут у Сарајево личио, како то у пјесми 

2 Сонет Ко смије заспати види у Прилогу.
3 Пјесму Априлски снимци види у Прилогу.



106

Сафари Сарајево Раде Симовић види,  на својеврсну авантуру, на 
сафари гдје се наизмјенично с људским судбинама  поигравају и 
локалне уштве слаткоречне, али и Ајфор, и Сфор, а онда и лажни, 
и прави миротворци4.
 Такво Сарајево, ни тада, ни послије рата,  више ни по 
чему није личило на оно предратно, ма колико да је и оно било 
проблематично и згодно да у њему никне најразличитији људски 
коров. И баш о том некадашњем Сарајеву сања Дејан Гутаљ чији се 
снови у пјесми Сарајево преплићу  са суровом стварношћу у којој 
се Срби одводе низ две челичне реке, на стрељање у Ремизу.
 Осим лијепих слика из дјетињства које се Гутаљу у сну 
јављају, бела лопта, мајчин осмех, пубертетски дани, јављају 
се и неминовне ружне слике скандирања навијача у предратном 
Сарајеву који вријеђају играче београдских клубова доживљавајући 
их као Цигане који играју фудбал против ФК Сарајева на стадиону 
Кошево: Мирише свет успомена док бежимо са наставе / На 
стадион Кошево, којим се ори: Цигани, Цигани!
 То сјећање у пјесниковом сну у глави бубња исто као и на 
Башчаршији 1992. године изречена морбидна  синтагма СМРТ 
СРБИМА.

Болесник који шири неподношљив смрад
Говори последњу жељу: СМРТ СРБИМА!

 Пјесников сан и кошмар у коме се преплићу успомене 
породичне среће са морбидним сликама ратне стварности која 
разара и разум, и сјећање завршава се у овој пјесми  жељом да 
никад више не прошета  новоствореним Сарајевом5.
 Завршни и веома болни посљедњи печат тој, нажалост, 
реалној слици Сарајева  која односи све што живот значи па и 
недужну дјецу која су се играла у својим двориштима на Грбавици 
поставља Горан Врачар чији стихови  се налазе на споменику  
страдалој дјеци Српског Сарајева6. 
 Врачаровим стиховима овјеравамо интегралну поетску 
слику српског страдања у Сарајеву која као универзално поетско 

4 Пјесму Сафари Сарајево види у Прилогу.
5Пјесму Сарајево види у Прилогу.
6 Пјесму Сумрак види у Прилогу
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свједочење  о туђинском затирању свега што је српско  има 
далекосежнији значај  од још увијек скривених историјских факата 
која покрива, можда заувијек, прашина у мрачним сарајевским 
архивским буџацима  или се у том “државном” архиву намјерно 
спаљују чињенице у “случајним” и испланираним инцидентима.
А до тада, док историјска истина не исплива на површину,  само је 
пјесник, савременик бола, страдања и патње тај који универзалну 
истину свједочи и у детаљима, и на општем естетском плану.  

Прилог

Лука  Цицмил

СОНЕТ  ЋЕЛЕСАРАЈ

Sановник Ћелекуле! Дух изгнан из раја.
Родонебесни миљеник! Прах Христове крви.
Укућен грмљавином! Страх војничког краја.
Заточена прича! Задах распаднуте стрви.

Апокалиптична свитања! Лаж истине се гнијезди.
Вртлари сломљеног раја! Траг летећег мача, свемир.
Развалине свијести! Хир-ритуал безбожних мријезди.
Бездушни вјетар! Црв расточеног мира пир.

Ћелесарај, црни сатану свијета.
Мртвозорник отрока, одсјечена три прста.
Дантеов круг пакла, повампирена душа свата.

Умоболна савјест, грешни Алахов сат.
Суманутост наде, распаднут ружин цват.
Вртлокруг вида, заклани брат. 
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Недјељко Бабић

КО СМИЈЕ  ЗАСПАТИ

~ујеш ли вјетар над Сарајевом,
то дишу наша гробља у дољи,
док мутна вода обалом Лијевом
шапуће десној: Хватај и кољи!

То поноћ носи очи нечије
да их у страшној тами побаци,
ноћас, кад људски уздах пречи је
од сна што све нас држи у шаци.
Како ћеш ноћас, кћери, заспати
док вјетар цијепа живу самоћу
у души пуној дивље папрати

и у твом граду јутра цвокоћу
због будне ноћи у бојној дољи,
гдје чујеш само: Хватај и кољи!

Ђорђо Сладоје 

АПРИЛСКИ СНИМЦИ

Sарајево, април, барутана,
Кал калдрме, шкргут шедрвана,

Хан, апсана, пивница и преса
У сутоне боје коњског меса.

Ћорсокаком - утваре и сенке, 
Беоњача севне кроз ћепенке.

Ибрик кркља у башти мртваца:
Враћај Вратник, Златиште и Враца,

Сиктер с Малте и са Ченгић - виле!
Крст се трза и тегли могиле...
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Док, стиснуто у дечју песницу,
Сунце цури низ градску месницу.

А на наше проваљене барке
Сичан сикћу - библиотекарке.

Раде Симовић

САФАРИ  САРАЈЕВО

U Сарајево ко на сафари,
у оделу за читанке вечне.
Проверени светски прашинари
и локалне уштве слаткоречне.

У Сарајево ко на сафари,
“американ” гудало зумира.
Ситан писац стање лешинари,
историју истина офира.

У Сарајево ко на сафари,
земуница, лудница, судница.
Подгојени нови јањичари
и лекари - ари без граница.

У Сарајево ко на сафари,
миротворци на годину гору,
на сиротој шиље се Танџари.
Слава Тору, Ајфору и Сфору.
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Дејан Гутаљ

САРАЈЕВО

U сну понекад свратим у Сарајево лепи град
Да ракију пијем са друштвом пред зору
Опет се ветар среће јавља, мирисан и млад
Котрља њене сандале беле, по Маријин-двору.

Само у сну посетим ову долину која гори
Од успомена: пси пољубаца реже и гризу
Њене дојке вози трамвај и жубори
Низ две челичне реке, на стрељање у ремизу.

О боже, колико сам пожелео Сарајево, тролејбуску жицу
Посуту звездама и стопљену с мојим венама
Једне ћу недеље мртве кренути на Грбавицу
Да месо давне среће поделим са хијенама.

Само у сну видим белу лопту и сунчане заставе
Мајчин осмех са летње терасе: пубертетски дани
Мирише свет успомена док бежимо са наставе
На стадион Кошево, којим: Цигани, ори се Цигани!

О Боже, колико сам замрзео Сарајево, лепи град
Над којим се пролећно небо несигурно клима
Болесник који шири неподношљив смрад
Говори последњу жељу: СМРТ СРБИМА!

Никада нећу заборавити Сарајево, зимску бајку
И њен крај у крви мартовских сватова
Рахитичне старце који псују српску мајку
И певају ханибалистичке песме из прошлих ратова.

Волео сам над гробом родитељским белих бреза хлад
Сад видим птицу са откинутим људским цревом
Молим те Боже, да прођем кроз сваки лепи град
Само не дај ни у сну да прошетам Сарајевом. 
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Горан Врачар 

СУМРАК

Nе ударајте громови у наша лепа дворишта
Јер већ је коров процвао ту где су расли јаблани
И срушени су домови и спаљена су огњишта
И нико није остао ни да нас мртве сахрани
У сумрак све је застало ни ветрови се не мичу
Зло ножем крвљу шкропљеним причу о смрти говори
На одру дете заспало и неке жене наричу
Над крилом мајке склопљеним да мртво чедо одмори

У име бога нечијег опет су дошле убице
И мрак је прсте уплео да зло и тугу подели
Сад нема смеха дечијег и празне су нам улице
Јер бог је себи узео све што смо икад волели

Немојте зато громови у наша пуста дворишта
Ту где је коров процвао и где су расли јаблани
Јер срушени су домови и спаљена су огњишта
И нико није остао бар да нас људски сахрани 
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Јануш ПАСТЕРСКИ
СВЕТ КАО ИЗАЗОВ

Глоса есеја Чеслава Милоша

 Zанимање есејистиком је ризичан задатак. За обичног 
читаоца то су екскурси, поврх тога комплицирани, 

сумњичави, химерични који се измичу традицијском моделу 
лектире. Они су афикционални, афабуларни, а, истовремено, не  
стварају  такав садржај као пак роман или приповетка. Заузврат, за 
истраживаче и љубитеље научних трактата та дела су много чега 
лишена, ослобођена ограда и прецизности, као и скице. У томе 
контексту она су сматрана као врста  записника, који  не би требало 
да напусте писарску ладицу. Или друкчије – то може да буде један 
реторт књижевног лабораторија, у којем се тек кристализира 
властити лик нове материје.
 Овако или онако, писање есеја веже се за свесно стање 
евентуалног разумевања са малим бројем читалаца. Помислимо 
пак ко је читалац есеја и шта у њима тражи. Узимајући ту квестију, 
у крајњем уопштену, може се, на пример, прихватити свесни 
механизама језика, значења форме, ограничења постављена 
преко нужних врста и жанра. Њено интересовање есејом може 
бити пак консеквенција изнурености  регулама и конвенцијама, 
такођер отварања на реализације транс-жанровске- оживљавајуће, 
небаналне, свеже. Али замишљам такођер себе-читаоца којем није 
довољна фабула дела и његов фикцијски костим. У већем ступњу, 
потеже га духовни живот писца, размишљања и рефлексије, борбе 
са језиком, традицијом, колективном свесношћу, такођер и са 
властитим ограничењима. Исправним “текстом” за читање тада 
сам писац постаје сведок свога времена, опсерватор, креатор. У 
његовим записаним мислима проналазимо затворену стварност, 
као у кристалним мрвицама, изобличену, просејану од неважних 
ствари, истовремено једноставну и синтетичну. Та друга 
перспектива је ближа, како ми се чини, моделу лектире савремених 
есеја.
 Писање есеја је засигурно плод зрелих година, док ефекат 

PREVEDENI ESEJI
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покрића утисака уступа дубљим размишљањима, а књижевне 
конвенције престају бити довољне за хватања и изражавање 
рађајуће рефлексије. Није случајно да по форми есеј сеже све 
до затварања важних животних етапа, потцртавања искустава 
или дефинирања уметничке свесности. Пред писцем, есеј отвара 
читаво своје интелектуално пространство, дозвољава подносити 
непоновљиву градњу, у којој се крије срж мисли аутора, као и 
деликатна конструкција. Истражитељи есеја примећују, поврх тога, 
да популарност тога жанра расте за време раскола или културне 
кризе, што само потврђује закључак да  је његова посебност управо 
рефлексивног и потцртавајућег карактера.
 У таквом историјском окружењу, као животно искуство, 
развијало се огромно стваралаштво Чеслава Милоша, које је 
тешко замислити без збирки као што су: Заробљен ум, Породична 
Европа или Гледање у залив Сан Франциско. Те књиге не служе 
само за одређење двадесетовековне пољске књижевности, оне су 
урасле дубоко у нашу свест, помогле су нам да откријемо много 
из прошлости и меримо се са изазовима данашње свакодневице. 
Своје прве есеје Милош је почео писати за време рата. Назвао 
их је “окупацијским”  и објавио касније у тому Приватне 
обавезе, а посебно прикупио након више година у књизи Легенде 
савремености. Време рата и окупације су фаворизирани, како се 
чини, у тој врсти покушаја мерења са илузијама света, цивилизације 
и природе човека. Тридесетогодишњи Милош имао је тада јасну 
свест краја досадашњег модела европске културе и цивилизације. 
У писму Јежем Анџејевском од 22. августа 1942. године писао је:
 Зло, против којег сам се могао побунити, манифестовало 
се само у својој слави, превазишло очекивања и анализе. Не мора 
га се више пратити и показати му маску људским очима. То је 
опипљиво, блиско и без речи има предност. Према томе, сви моји 
напори су усмерени ка изградњи, ако не и новим, а оно изградњама 
непознатог сутра, барем основа, ка новој системској сумњи која 
би могла донети неколико вредности које вреде штедње и развоја1.
 У наведеним речима испуњавала се срж основе песника 
из онога времена – гест раскидања са утопијама савремености, 
са подржавајућом  митологизацијом, која је на крају открила 

1 Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrze-
jewskiego i Czesława Miłosza, Kraków 1996, s. 162-163.
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2 Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990, s. 179.
3 A. S. Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-
1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz), Warszawa 1990, s. 125.

“жалосну нагост”. Стварност ратног времена утврдила је Милоша, 
у основи, у средишту неверице, у дистанци према идеологији и 
свим принципијелним страстима, које су требало да буду више 
немир и сумње него ентузијазам или акцептације. Расправљајући 
о окупацијским есејима са илузијама европског духа, песник 
показује где се, према њему, појављују карактеристике  и 
пукотине у најплеменитијим идејама и налетима, у прагматичном 
и религијском осећању света. Сигурно су се у ономе времену 
кристализирали методолошки темељи његове критике културе, 
властити канон питања, којима  ће се враћати једнако и у 
наредним есејима, као и у песмама. Довољно је присетити се 
тома Спасење, објављеног 1945. године, у којем се тако одлучно 
песник разрачунавао са књижевношћу епохе, њеном ангажовању и 
тенденцијама митологизације. „Ако је све у теби дрхтај, мржња и 
очајање – објаснио је у уводу “варшавских есеја” (или окупацијских) 
у тому Приватне обавезе – пише избалансиране реченице, 
савршено мирне; промени се у бестелесни створ, гледајући на 
себе телесног и садашње случајеве са огромном дистанцом”2. И на 
тај начин постала са два најбитнија песничка циклуса тога тома: 
Глас бедних људи и Свет (наивна поема). Некакво попуњење те 
критичке нагодба постаје, али тек 1999. године, ауторски избор 
међуратне публицистике: “Авантура Двадесетих година”, уз помоћ 
којег писац демитологизира мит међуратовни и присећа се читаве 
сложености ондашњих искустава.
 Као што је приметио Анџеј С. Ковалчик, есеји Чеслава 
Милоша имају изразиту аутобиографску димензију и они су 
сведочанство развоја пишчеве личности.3 Наредни томови есеја 
одговарају у одређеном ступњу најважнијим периодима у његовом 
животу и представљају изузетно широке развоје покренутих питања. 
Милош – песник, преображава се у њих: Милоша - мислиоца, 
брижљивог опсерватора садашњости, који као обдарен одређеном 
историјском свесношћу – покушава да се мери са проблемима 
света у свакоме аспекту, да ли епистемологичним, аксиологичним 
и метафизичким, или историјским и друштвеним. Пут према томе 
покушају води чак према приватним искуствима – порекло, језик, 
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дато време, место дешавања, контакт са другима. Субјективизам 
таквог проласка при томе има одлучујуће значење, јер у ефекту даје 
стварно сведочанство, додуше појединачно, али пак једино могуће. 
Према Милошу писање есеја није кратки преглед или случајан, 
већ особита форма вођења дискурса потраживањем, додиром 
детаља. Његови томови есеја нису у томе круте књиге покретања 
било којих тема, већ у свакоме смеру доследна целовитост, чија 
конструкција је остала подређена  свеобухватном проблему. Писац 
не само да описује интересирајуће ствари, већ разматра, осветљује 
из многих аспеката, чешће, уосталом, сусреће се са сумњама него 
са сатисфакцијом сигурности. Отуда је субјективни тон сол тих 
текстова, једина перспектива своје врсте, јер је са подржаном 
стратегијом учесник и сведок свих важних догађаја двадесетог 
века.
 Снажно укорењена у садашњем времену  је уопште сила гласа 
Милоша, слично као његова бежања од посебности појединачних 
искустава, неупоредив и немерљив према искуствима других, 
трагичних и непоновљивих. Та обележеност епицентра такођер 
у бриљантној основи и изненађујуће широкој дијагнози основа 
пољске интелигенције према релацији до политичних промена 
у послератној Пољској. Заробљен ум, који је донио алегоријско 
проширену слику идејне конверзије писаца, био је у томе контексту 
могућ и изнад тога означен стигматом актуелности (касније доба 
довело је до промене неких овде описаних  основа). Аутор се 
није  користио конкретним презименима, већ криптонимима који 
су имали цитиране животописе учинити елементима сложене и 
веродостојне целовитости.  Па чак и ако над делом Милоша лежи 
приговор непосредности и својеврсног ограничења перспектива, 
то, након година, остаје оно нешто више него механички опис 
стаљиновски у друштву и индивидуалном животу елита. Данас 
не читамо Заробљен ум нити са политичким емоцијама, ни 
кориштењем биографског кључа (тропом “сензације” друштвених 
и других). Он добија одмах параболску димензију књиге која 
је упозорење пред идеологизацијом књижевности, подлегању 
емоцијама и илузијама, за које треба да се плати у умјетничкој и 
животној димензији.
 Након издања Заробљеног ума Чеслав Милош је брзо 
схватио да треба пронаћи противтежу за превелики заплет 
дискурса са политичким конотацијама. Треба такођер памтити да 
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је цело десетљеће педесетих година било за писца изузетно тешко, 
како у приватној  тако и уметничкој димензији. Сведочанством 
тога су томови есеја: Породица Европа (1958), Континенти (1958) 
и Човек међу шкорпијама (1962). Проналазимо у њима најбоље 
особине есејистике Милоша, почевши од везања за детаље до 
појединачног биографског и подвлачења широког контекста 
дешавања, а завршавајући на ерудицији, лаганости и дубини  
извода, дистанци и отворености. Милош открива читаоцима 
властиту духовну биографију која се појми не само као врста 
прича о епохи којој је био писан завршетак, већ такођер  као форму 
за пишчеве дужности. Разумети своје време значи у, томе случају, 
разумети себе, открити властито корење, погледати на себе као 
на неког другог. У консеквенцији – кроз себе показивати делове 
хисторије одређене заједнице.
 Поглед у иност је заузврат сусрет са Северном Америком, 
с њеном прошлости и садашњости, са монументалном природом, 
али и са искуствима становника савремене цивилизације. 
У тридесет и три есеја која граде том Гледања у залив Сан 
Франциско (1969), Милош – Европљанин, интелектуалац гледа 
на Америку са задржаном максималном дистанцом, са пуном 
свешћу властите различитости која му говори да је ништавилост 
прво и најједноставније и највеће основно осећање, као што су и 
постављена питања о ствари најважнија за идеју напретка, смер 
цивилизацијског напретка, стање културе или ситуацију појединца. 
Оцена песника није позитивна, јер опсервације стварности доносе 
спознају размера десакрализације света и изолираности човека. 
Криза, односно, религијска изобразба однела је људскости важне 
тачке гледишта, без којих културне основе постају опасно крхке. 
Векови револуције, ратова, открића и реформи довели су, према 
његовом мишљењу, до ситуације у којој су сигурност или нада 
остали затомљени сумњама и колебањима.
 Најшире основе гледишта Милоша донела је пак Земља 
Улро (1977), ремек-дело двадесетовечне есејистике, књига без које 
је тешко замислити слику савременог света у његовој духовној 
кризи. У предговору за збирку фра. Јузеф Сађик  прецизно је 
приметио да је њена централна конструкција (...) питање: шта се 
десило са европском културом у њеној “роматичкој кризи”, када 
се раскрштавају путеви заједничког наслеђа – живе људске истине 
и хладних објективних права саме науке”4. У препознавањима 
4 J. Sadzik, Inne niebo, inna ziemia [w:] Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1985, s. 10.
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рационализма европске културе и нестанка метафизичког 
корења, духовна криза се изражава у снази осећаја лишавања 
наследства, губитку смисла и наде и у конзеквенцији - очају. У 
томе ништа није помогло трагање за заменским формулама, којима 
је извор друштвени нестанак религијских санкција, а обнова 
традиционалног модела маште није више једноставно могућа.
 У орбити есејистике Милоша поред познавајућих питања, 
филозофских и сазнавајућих, смештају се такођер историјско-
књижевни, језични, а такођер и историјско сећање, до којег се 
аутор враћа особито у последњим годинама. Вредно је поменути 
збирке: Приватне обавезе (1972), Башта наука (1979), Почевши 
од мојих улица (1985), Сведочанство поезије (1987), Метафизичка 
пауза (1989), Псић на путу (1998) или О путовањима у времену 
(2004). Милош чува свој карактеристични индивидуални аспекат, 
присећање, из различитих разлога, њему битне лектире чувених 
писаца, аргументише, суди, али се сусреће и са сумњама. Чува у 
томе нечувену интензивну радозналост света. Да ли је то проблем 
пољског језика, дела наших романтичара или двадесетовековних 
емиграната, да ли преко медитације карактеристично скоро 
теолошким, манихејски или идејно-друштвено, аутор Метафизичке 
паузе тражи непроменљив одговор на стална питања о облику и реду 
савремености, смисао индивидуалних деловања и његовог значења 
за будућност. Гледана из те перспективе, есејистика је неопходно 
допуњење Милошеве поезије, она је као развитак у директном 
језику тога, што јасно сјаји у епитетима и метафорама његових 
пјесама. Рађа се, могло би се рећи, из онога истог екстатичког 
односа према свету, који проналазимо у делима песника. Крије се у 
њима незаситност, дивљење и страх, али понад свега љубав према 
свету, који је, уз његов облик чула: “Свет је превише леп да не бих 
осетио потребу за сазнањем директно, без бежања, до пишчевих 
смицалица” - писао је у једном од есеја,  потцртавајући сталну 
приправност за сламање жанровских ограничења и истовремено 
изражавање свог односа према стварности која нас окружује5. 
Управо је свет за песника и есејисту најважнији изазов, са којим је 
увек настојао изаћи на крај, јер само у сретању човека са читавом 
универзом постојања рађа се смисао који се може противити хаосу 
и ништавилу.

Превела са пољског: Олга Лалић-Кровицка 

5Cz. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 7.
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KWI@EVNA KRITIKA

ПУТ У НЕСАЗНАЈНО
(Алек Вукадиновић: У ватри се Бог одмара, 

„Конрас”, Београд и Културни парк Ковионица, Кутлово 2018)

„И видех што видети 
ван сна човек неће“                                                                                            

А. Рембо

 Tрагање за нечим новим, дотад неопјеваним, у сржи 
је поетике сваког великог лиричара, па тако и Алека 

Вукадиновића који се досад представио бројним пјесничким 
збиркама.  а многе од њих преведене су и на свјетске језике.
 Тако  у најновијој књизи У ватри се Бог одмара Алек 
Вукадиновић исконску потребу за Богом претаче у магичне 
стихове сонорних звучања нестварног свијета. Једном приликом 
овај пјесник је изјавио: „Поезија и уметност помажу човеку да 
опстане и остане у близини Бога.“
 Дубоко и истински религиозан, Алек Вукадиновић 
исписује пјесме о ономе који управља не само нашим животима 
него цијелом хемисфером. Архитектоника збирке састоји се од 
дијелова: Pieta, ПЕСНИКОВА МАПА ИЛИ ОТВОРИХ ПРОЗОР, 
РЕКОХ СЕБИ: У ВАТРИ СЕ БОГ ОДМАРА, БОГ ЈЕ ПЕСНИК НЕ 
ПЛАШИ СЕ ЦВЕТЕ, КРИТИКА СИМБОЛИЗМА, ВЕЧНА ТУГА 
СТВОРА, СРБИЈА, VI и КЊИГА.
 Pieta је уводна пјесма која наговјештава сублимну лирику 
благе мелодиозности. Pieta нам је позната као слика или скулптура 
Богородице са мртвим Христом на крилу те би се то могло подвести 
под појам: оплакивање Христа. У овој Вукадиновићевој пјесми 
обасјан на Крсту, Бог силази на ране оних који пате. Тако нас нека 
блага сјета, дочарана милозвучно, уводи у ову необичну пјесничку 
творевину која ће нам приказати сву љепоту дубоке пјесникове 
мисаоности.
 Песникова мапа или отворих прозор залажење је у 
бајковити свијет неуобичајених крајолика, наговијештен, 
али и осликан у  „Пијаном броду“ А. Рембоа, јер се никако 
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не може пренебрегнути утицај француских симболиста на 
Алека Вукадиновића. Оно што је код Рембоа у назнаци, 
код Вукадиновића је у разради и његове  три   пјесме  из                                                                                                                                               
овог циклуса су врхунска умијећа небусклоне хармоније са 
мелодиозношћу којој је Маларме био посвећен. Испјевана у 
ја formi поезија у ове три пјесме може се узети као Христово 
говорење о његовом првом виђењу Земље и  сагледавање  „опојних 
даљина“   и „неба зимзелених“, долажење у „пространства скрита“ 
и отварање прозора у „царства вечних сена“. Повезивањем реалног 
и фиктивног створиће се сновидећа јава  и  фантазмагорични 
пејсажи задивљујуће љепоте. Ријетко је наћи и у нашој и у свјетској 
књижевности пјесму у којој нас остављају без даха не поједини 
стихови него пјесма у цјелини, али навешћемо само другу страфу:

„Ја први открих шуму зимзелених тишина
Тамо су звуци жада, врчеви пуни снова
Тамо су, кућо-мајко, свих заумних милина
Складови бајних гора и витла јаворова.”

 Спојеви контрадикторних појмова указују на велико 
пјесничко умијеће, те остајемо задивљени читајући: „зимзелене 
тишине“, „звуци жада“, „врчеви пуни снова“, „заумне милине“, 
„складови бајних гора“ и „витла јаворова“. Пјесников свијет 
израстао из „шуме симбола“ отвара пред нама чудновату галаксију 
сновидеће реалности а њен творац постаје маг  који „први побија 
заставу у Непознате краје“ и први отвара прозор у „царства вечних 
сена“.  Али тај продор у непознато на крају доноси питање: „Шта 
је даље, све даље – свуда се душа пита“. Суштина и надаље остаје 
ван домашаја спознаје и у томе је трагичност свих тих човјекових 
узлета.
 Дио под називом Рекох себи: у ватри се Бог одмара састоји 
се из девет цјелина од којих је  прва везана за  самог пјесника који 
у вртлогу стварности може да буде  срећан јер га обасјава „кућни 
бог“ и  успијева да све што жели искаже „моћном силином“. Али 
у вјечним неспокојима „смртна се магма витла из дубина“ и квари 
љепоту срећног живота.
 Враћајући се у другој цјелини - дивљењу над чудима 
природе, пјесник пјева: „У ватри се, рекох, сами Бог одмара/ 
Уздигло се у трај све под небом што је/ Потекли су звуци, звучни 
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бруј изгара -/ Све што небом цакли небом потекло је.“
 Трећа цјелина је апотеоза природе и њених чари које 
обасјаше пјесника: „Планух дахнух Обасјаше зраци мене/ До 
звезда се врх врхова уз гор роне/ Све сте Рекох Све сте зраке 
узнесене/ Врх-врхова обдан-обноћ Небосклоне.“
 Довољна је и ова једна строфа да се укаже на бриљантност 
не   само  пјесникове  мисаоне оријентације и његових поетичних 
стилских бравуроза него и на његов специфичан начин ломљења 
стиха (трећи ред у овој строфи) као и акцентирање неких ријечи.1 

 Четврта цјелина представља пригушење екстазе. „Усред 
вечних мил-милина“ у пјеснику се јавља страх да би у петој цјелини 
завладао неспокој: „Ниоткуда стопи  Створа одговора“. Шеста и 
седма  цјелина варирају исту тему да би у осмој цјелини завладало 
оптимистичко расположење изазвано љепотом природе у јесен: 
„Рекох себи Расцвала се јесен твоја/ Зелен-зраци кишом лију врх 
небеса/ Обдан-обноћ шарен-дуга: слика, боја/ Твог живота пун 
обиља дуб се стреса.“ Тај круг се затвара деветом цјелином која је 
ода животу и Богу: „Јер ја јесам шумском окружен дивљином/ Али 
круг-уокруг свуд је светло Бога/ Неизмер над гором, над мемлом, 
над тмином/ Крсни моји знаци Дома земаљскога.“
 Сљедећа цјелина Бог је песник Не плаши се свете одише 
оптимизмом. Пјесник се обраћа природи: ватри, земљи, води, 
шуми, румен-цвијету, вјетру, ластама „хитрих крила“, Сунцу зато 
што је срећан јер је и Бог пјесник па зато: „Не плаши се свете“. Ова 
цјелина се завршава ведрим стиховима: „И ноћ Блага ноћ је свима/ 
Ветру, цвету, магли, смрзлој души/ Крило крилу сву ноћ се одзива/ 
Голем-сјајем свод се запенуши.“
 Цјелина Вечна туга створа, која опет носи у основи 
религиозни карактер, трагање је за питањима која муче човјека из 
давнина а везана су за тајне природе и живота. Ту тему разлаже 
Вукадиновић у четири пјесме а поента би се могла сагледати у  
стиховима: „Ниоткуд Боже Створу одговора/ Пучина ширна диљ-
свеудиљ ћути/ Умукле муком и Земља и Гора/ Тајац су Боже Створу 
твоји пути.“
 Цјелина  Србија  носи патриотске акценте и указује на 
пјесникову велику љубав према својој отаџбини те би могла  бити 
и химна његовог народа:
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СРБИЈА
Нема сунца нигде као што је твоје
Рекох: Земљо моја, лек су твоје боје
Без светлости твојих свуд је земљи тама
Небесницо дево Богом обасјана
Ја се срцем нагох небу пут прхунца
Све док Сунца има Ти си земља Сунца.

 Пјесник чије „прозорљиве“ очи гледају и настоје да 
проникну у будућност, не занемарује ни прошлост, ни историју 
свог народа, везан за њега дубоким спонама. Онако како воли 
своју родну Србију, исказује љубав и према српским светињама: 
манастирима. У пјесми „Дечанске очи“ пјева: „Очима свих светих 
Дечани све виде“ а у пјесми „Манасија сија“ ствара необичне 
кованице и игре ријечима: „Окрени па крени Некретом занеми/ 
Небокрет па Окрет некрету устреми/ Да Врту кроз пејсаж ветар 
заћарлија/ Манасија сија Сија Манасија“.
 Предачким везама пјесник освјежава садашњи живот и у 
пјесми „Златно Слово“ истиче родословно стабло своје поезије 
везане за Пој „Родних гора Завичајних међа“. Као и у многим другим 
његовим пјесмама, и овдје нарочито архетипске слике исплутавају 
из прошлости  а лексика народне поезије  добија  примат: „ У  Гори 
зеленој шта се цакли Оно/ Ил су бели двори Двори јаворови/ Ил се 
по два Сунца Гором разиграла/ До ноћи изграла Обноћ премирала/ 
Па Сунце по Сунце Никако да зађе/ Гором језде ветри Небом теку 
лађе/ Све Слово по Слово Свете шта је Ово“. 
 Тако овај особени пјесник, један од највећих данас у нашој 
поезији, ствара свој посебан правописни свијет не марећи за 
устаљене принципе. Али тај чудновати пјесников космос добија 
особено значење и на тај начин  показује да поезија  има своју 
пјесничку слободу („licentia poetica“) и да никаква правила не 
важе ако то доприноси необичности, љепоти, милозвучности и 
оригиналности пјесниковог израза.
 У цјелини под римским бројем VI је неколико пјесама од 
којих бисмо истакли Укрштеницу,  необичну по свом значењском 
виду, пјесму „Жалац тихих јада“, посвећену пјесниковој мајци 
Милици,  затим ту је Ода родном прагу, па пјесма Молитва 
(„Крилом ноћне душе/ Слушам гласе Бога“) и двије пјесме: Дворац 
вере I и II.
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 На крају ове збирке је лијепа пјесма Књига: „Кућа сва од 
сјаја/ Трептај и Траја, Бешума и Шума/ Белина/ Тишина-/ Изнад:/ 
Само свод је/ Небеских висина.“ 
 Полазећи од архетипских слика, изведеница из народне 
поезије, наших пјесника Настасијевића, Л. Костића, С. Винавера и 
др. Алек Вукадиновић гради својеврсну лирику која иде у сам врх 
књижевне вертикале. Трагач за непознатим и несазнатљивим, он 
пјева из дубине свог бића, из своје тихе религиозности која тражи 
спас у Богу и поставља питања о смислу живота у васиони. При 
томе, не може се занемарити ни утицај француских симболиста на 
њега, али само у сфери трагалачких напора да се опјева оно што је 
ван видокруга уобичајеног сазнања. 
 Цјелина у овој књизи под насловом Критика симболизма 
односи се само на једну                                                                                                                                                       
појединост: симболисти приказују Сунце као симбол „хладног  
рација“, а  не као извор „свег живота“. Свој став о томе Вукадиновић 
износи у двије пјесме: Критика симболизма и Похвала сунцу.
 Још једна одлика веже Вукадиновића и симболисте а то 
је милозвучност стихова и њихова мелодичност. Ако се сјетимо 
да је Маларме предлагао да се поезији врате „елементи музике“, 
онда ћемо схватити да би и наш пјесник могао потписати ону 
Малармеову мисао да би „замислити поезију без музике и мелодије 
било као замислити птицу без крила“.
 Том музикалношћу и мелодиозношћу Вукадиновић  влада 
својим стиховима (најчешће испјеваним у терцинама) те постиже 
магичну снагу своје поетске ријечи. У стиховану форму он уноси 
своја дубока осјећања, своју душу, али то је поезија која тражи и 
наш вољни напор да уђемо у њену суштину и да она постане и дио 
нашег духовног свијета.
 Графички сломљен стих, писање заједничких именица као 
властитих великим словом, одвајање посљедњег стиха од пјесничке 
цјелине, као и специфична акцентуација учинили су Вукадиновића  
препознатљивим лиричарем и дали му својеврсно обиљежје. 
 Поводом Змајеве награде (1996), „Жичке хрисовуље“ (2000) 
и  Награде „Десанка Максимовић“ о Вукадиновићу су објављени 
опширни зборници а  Институт за књижевност и уметност у 
Београду и  Дучићеве вечери поезије у Требињу објављују,  након  
дводневног научног скупа у  Требињу, и зборник радова под 
насловом Предачка мелодија Алека Вукадиновића.
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 Поред награда: Милан Ракић, Дисове награде, Награде 
Бранко Миљковић, Змајеве награде, Награде Лаза Костић, Награде 
Раде Драинац и других, добио је и низ награда које носе имена 
прозних писаца: Домановића, Кочића. Заступљен је и у бројним  
међународним енциклопедијама и лексиконима. Године 2017. 
Удружење књижевника Србије  додјељује му Награду за живорно 
дјело.
 Надамо се да ће и збирка пјесама Алека Вукадиновића   У 
ватри се Бог одмара добити неко значајно признање и још једном 
потврдити велику вриједност ове лирике1.
                                                                                                     

Љиљана ЛУКИЋ
 

1Овог, 20. марта 2019. године, Алек Вукадиновић ће примити угледно признање 
Награду “Меша Селимовић” за књигу У ватри се Бог одмара.   
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СНОВИ СУ СНАГА, ОД ЊИХ СЕ РАСТЕ:
ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДРАГА 

БЈЕЛОШЕВИЋА

(Предраг Бјелошевић, Коврџава тачка, изабране пјесме за дјецу, 
Арт Сцена, Бања Лука 2018)

 U богатом литерарном опусу Предрага Бјелошевића, 
песника, приповедача, драмског писца и преводиоца, 

посебно место заузимају књиге песама за децу: Рз Брзотрз и 
чачкалица Софија, Тужни принц (лирска бајка) и Тачка на излету. 
Из овог трокњижја настала је Коврџава тачка која представља 
изабране песме за децу и својеврсни сумарум претходног 
песниковог рада на овом пољу књижевности. 
 С обзиром на то да се аутор одлучио за избор из претходно 
објављених књига, пажљиво је осмишљен концепт Коврџаве тачке 
тако да он не прати хронолошки избор из опуса аутора, већ узраст 
детета и његове могућности читања и разумевања ове поезије. У 
том смислу, узрасту деце којем можемо препоручити ову збирку 
песама одговарају предшколски узраст и нижи разреди основне 
школе, а свакако и период првог сусрета са светом када најмлађима 
ову поезију богатог ритма и мелодије могу читати и казивати 
одрасли. С тим у вези стоји и корелација ове ауторске поезије са 
народном или ауторском српском поезијом за децу која је пратила 
народни ритам – збирка почиње чувеним „Таши, таши, танана“ у 
песми Трчи, трчи, тачкице означеној као успаванка, али и стихом 
„Трчи трчко трчуљак“ (Трчуљак) што кореспондира са народном 
загонетком у стиху из које је такође преузет ритам и за први стих 
песме Цвијетак: „Цвјета цвјета цвијетак“. Дакле, три прве песме 
Коврџаве тачке намењене су оном периоду у дететовом животу 
када оно још увек нема способност сазнавања света преко лексике, 
већ то чини преко мелодије гласа, ритма и интонације којом га 
успављујемо, којом му се обраћају најближи и томе слично. 
 Након оваквих уводних песама, наредне конкретизују прве 
световне појаве којима ће се одушевити дете. Самим тим овде 
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можемо издвојити песме које певају о небеским појавама, птицама, 
инсектима и играчкама. Упознавању небеских појава путем 
песме, детету ће помоћи стихови о облаку, небу и грмљавини, 
као и о мраку, ноћи и звездама (Облачак и Мрачак). Са птицама 
сусрешће се у песмама Ноћна сова, Голубови и О дјетлићу или 
мјесецу или неком неопрезном црву; са инсектима у истој песми 
и у песмама Пјесма о пчелици Уни и Питали жутога мрава. Сви 
поменути мотиви, птице и инсекти, персонификовани су, а песме 
се завршавају на апстрактном нивоу, најчешће у међупростору сна 
и јаве. Стога, песма Добри лутак о лутку Добривоју који долази 
дечаку у сан, кореспондира са сазнајним вредностима поменутих 
песама на нивоу простора у којем се одвијају ове песме, а то је 
простор ноћи, мрака и снова као нечег мистичног и недокучивог, 
али морамо имати у виду и онога што у првим годинама живота 
буди емоције страха у човеку. Можемо рећи да су ове песме добар 
начин упућивања детета у свет снова и маште, у тајанствене 
просторе човековог духа из којих долази креација. Онда не чуди 
што лирски субјекат са својим лутком из сна улази у сваки нови 
дан: „Ја отворим своје очи/ с добрим лутком у дан крочим“. То што 
у овим песмама налазимо и имена пчеле и лутка (Уна и Добривоје) 
сјајан је пример индивидуације детета кроз процес поистовећивања 
са њему блиским појавама што је и основна идеја ове књиге – идеја 
о слободи детета да машта и сања, јер то су први кораци његове 
креативности и позитивног емотивног и будућег интелектуалног 
развоја.
 Трећи ниво Коврџаве тачке чиниле би песме којима се 
прелази на поље апстракције, поље емоција и етичких вредности 
које би деца требало да усвоје. Самим тим овај ниво почиње 
глаголом „волети“ у песми Али кад воле дјеца што иницира љубав 
као прву емоцију која је деци потребна, али и којој се деца уче. Тај 
процес иницијације који песник Бјелошевић уводи индиректно и 
ненаметљиво тече кроз песму Извор вода свих народа, кроз лик 
владара, кроз око Сунца – најсветлију и најважнију тачку без које 
нема живота на земљи. О овом симболу светлости певају песме: 
Цвијет неба, Пут свијетле тачке, Тачке, На путу Сунца. Након 
оваквог приступа објашњењу симболике и значаја једне небеске 
појаве, песмом Најзначајнија тачка изнова се окрећемо томе да је 
све на овом свету важно и битно и „вредно поштовања“, све тачке 
„малене мајушне ситне/ ил’ као жирафе здања“. 
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 Начин на који ће се мали читалац упознати и са појмом 
полне љубави сличан је претходним поступцима песника. Кроз 
метафору две бубе које су „почеле“ „да се љубе“ (Песма о двије 
малене тачкасте бубе), читалац ће доћи до песама: Коврџава 
тачка, Хвала, хвала на свему и Писмо с мора једне заљубљене 
тачке, до песама о првим љубавима, првој чежњи, првим сусретом 
и доживљајем осећања полне љубави код деце. 
 Заједничком етичком поруком песама о сунцу и љубави, 
можемо сматрати песму Ако имаш своје сунце у срцу која претходним 
дидактичким поступком и синтезом два симбола (сунце и срце) 
завршава процес индивидуације и иницијације детета кроз ову 
поезију певајући: „Ако имаш своје сунце у срцу/ чувај га и не нуди 
сваком озеблом/ пролазнику да га грије/ / Можда се охлади сунце 
твоје/ па га буде стид/ да се такво поново теби у снове врати“. 
 Поред наведених основних функција песама Коврџаве 
тачке, можемо издвојити још две које у предшколском узрасту и 
нижим разредима основне школе могу имати практичну примену 
у настави и то на оним часовима учења нових слова, речи и 
књижевних форми. С тим у вези цитираћемо проф. др Цвијетина 
Ристановића који у поговору књиге запажа да: 
 „У поезији намијењеној младима, Бјелошевић често и 
вјешто користи гласовне могућности нашега језика. Већи број 
његових пјесама представља изврсне примјере показивања 
звуковне снаге гласова и ријечи. При стварању пјесама са изразитим 
звуковним ефектима, аутор различито поступа. Једном бира ријечи 
са звучним сугласницима и изоставља из њих самогласнике, 
као у пјесмама: Пјесма о Рзу Брзотрзу, Пјесма о Кажу, Најваж 
хоће може смаж. Други пут употребљава умањенице: водица, 
пчелица, оградица, тачкица, бебица, мачкица, псићи, врапчићи, 
ноћца. Трећи пут користи именице од миља: тренутак, трчуљак, 
зрачак, цвијетак, смијуљак, облачак, мрачак. Четврти пут смишља 
нове ријечи: Рз, Брзотрз, ржица, рзница, прзни, крзни, врз, зврчак, 
блистуљак, бјежуљак. Пети пут цијелу пјесму (Човјек и вријеме) 
ствара од ономатопејских израза...“
 Наведено оставља у уверењу да значајни слојеви ове 
поезије отварају простор за занимљиве наставне планове (од којих 
једну од могућности представља прављење лексикона нових речи 
и разматрање њихове творбе) којима би се кроз поезију за најмлађе 
начинила јака веза са данашњим поимањем света из угла једног 
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савременог песника.
 Поред успаванке, набрајалице, ређалице, питалице, 
шаљивих, љубавних и алегорично-сатиричних песама које ће 
читалац срести у овој књизи, за крај је остављена захтевнија форма 
дефинисана као лирска бајка, тачније поема, Тужни принц. Ово дело 
за српску књижевност представља оно што за руску књижевност 
значе Пушкинове бајке у стиху: Бајка о рибару и рибици и Бајка о 
цару Салтану. 
 Тужни принц је бајка у стиху о дечаку који, попут дечака 
из Доброг лутка, себи ствара пријатеља, овог пута Тужног принца 
у сликарском блоку. Потезима киста, дечак креира стварност 
Тужног принца, али и поред свега (замка, слугу, кловна, циркуса и 
страже) „принц је тужан/ болан до неба/ као да каже:/ – Још нешто 
треба!“ Ова строфа поновиће се и у другом делу поеме, јер принца 
неће учинити срећним ни животиње којима ће га његов творац 
окружити. Да би отклонио тугу принца, сликар оживљава његове 
претке и породицу. Но усамљеност остаје као и незадовољство 
те нека чудна туга мори принца. Мали сликар ће „мрког лица“ 
успавати свога принца у кревету од сувог злата. И ту, у простору 
сна који је карактеристичан за опус песника Бјелошевића, принц ће 
сањати руку принцезе. Али његов мали творац из љутње почиње 
нову игру и одузима принцу све што му је дао стварајући око њега 
пустош и пустињу. Но тада се појављује принцеза и сан Тужног 
принца постаје стварност. А та стварност захтева од принца да 
буде човек и тражи кућу од свога творца. У осмом, последњем 
делу бајке, мали сликар поручује принцу који је заправо остварио 
и његов сан: „Скријте се овдје/ љубав вас зове/ будите срећни на 
вијекове“ призивајући дух сањалице да влада царством. С обзиром 
на то да је мали сликар по своме лику створио Тужног принца, ово 
је једна врло слојевита лирска бајка која говори о односу детета 
и маште, самоћи у којој заправо деца и стварају свој будући свет, 
о сну као симболу подсвесних човекових светова. Мали сликар 
(Тужни принц) сања свој сан на папиру блока, оживљава га својим 
првим могућностима и способностима. Његов сан пун је емоција у 
којима видимо потрагу и жељу за срећом. У тренутку када схвати 
да је сам сан довољан да усрећи човека, он обавија слику свога сна 
духом сањалица, оним духом који „може нове смислити приче“. 
Ни овде песник Бјелошевић не заборавља етичку поруку, јер нови 
ликови нових прича морају личити на свеце. Ваља напоменути 
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да сам Тужни принц садржи националне и религијске мотиве као 
што су гусле, манастир древни, Исус и свеци. Овим се Бјелошевић 
приближава религиозној поезији за децу Јована Јовановића Змаја 
и то је један сјајан обрт у нашој националној књижевности за децу. 
Такође, у лику Тужног принца можемо видети и Егзиперијевог 
Малог принца – дечака-принца који у себи носи тугу због 
унутрашње усамљености и стреми хајретистичкој радости. Ту су 
и остале аналогије са овим светским делом (на пример симбол 
пустиње), али и са осталим књижевним остварењима овакве врсте 
где лик епског јунака из бајке мора имати високе моралне особине 
којих ће се држати шта год да га у животу снађе.
 Исто онако како су пчелица Уна и лутак Добривоје из сна 
ушли у јаву, тако је и Тужни принц постао на крају срећан. Он 
је сазревао кроз тугу и недаће која му је приредио живот. Песник 
Бјелошевић не скрива истину о злу од деце, а да би победили зло 
поручује им да је сан главно оружје, да „снови су снага/ од њих се 
расте“. 
 Слободно можемо рећи да је главна функција ове поезије 
да деци пренесе поруку једног „тужног“ принца. Да би та функција 
била могућа, мора да буде поткована естетским вредностима 
написаног које су овде потврђене складношћу, мотивацијом, 
одличним стиховним конструкцијама и ритмом, али, морамо 
напоменути, и занимљивим илустрацијама Косте Миловановића 
које употпуњују технички изглед Коврџаве тачке позивајући децу 
да после оваквих песама сањају богате снове у боји волећи себе 
и свет око себе, јер „кад воле дјеца“ цео свет постаје једно срце – 
тако топло и тако уверљиво подсећа песник Предраг Бјелошевић 
будећи и у нама одраслима дечје срце којим се једино искрено и 
племенито сања и ствара.
 

Милица МИЛЕНКОВИЋ
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ВЛАСТИТИ ЖИВОТНИ ПРОСТОР
(Жарко Миленић: Рођаци и остали, приповијетке, Удружење 

књижевника Републике Српске, Бања Лука 2018)

 @арко Миленић, објавивши до сада више од тридесет 
књига разних жанрова (проза, поезија, драма, 

књижевна критика, есејистика), те више од педесет књига које је 
превео са руског, бугарског, енглеског, македонског, словеначког 
и украјинског језика, збирком приповиједака Рођаци и остали 
надовезује се на породичну тематику, коју је започео романима 
Спомен (2010) и Боље да нестане (2017). 
 У књигу Рођаци и остали уврштене су двадесет три 
приповијетке, у којима је, често враћајући се у прошлост и сјећање, 
покушао да пронађе и неке одговоре из властитог живота и догађаја 
везаних за лично искуство (у књизи доста реалистички описаних).
Приповједач је свој говор поједноставио мноштвом дијалога, 
нарочито у причама: „Симпатични“, „Мотоцикл“, „Веза“, „Старци“, 
„Како си?“, „Галерија“ и не трудећи се да читаоца до краја уведе у 
личну проживљеност, чак ни у драматику приче, али  зато су главни 
ликови увијек „примакнути“  питању: „Па зашто баш мени све то да 
се догађа“, чак и када је ријеч о породичним односима најближих 
(оца, мајке), не изостављајући судбине сличне приповједачевој. 
Не оставља читаоца у дилеми, нити у каквој сумњи, јер на крају 
свака прича „рађа“ закључак којем је претходио садржај. Приче 
су настале у реалном животном окружењу, које му није било баш 
наклоњено, јер је увијек до циља стизао „заобилазним“ путем, 
савладавајући многе препреке, понекад и лично жртвујући се. 
Отуда лични профил приповједача одређује „сазнајни ефекат“. 
Пројектовање стварности, чест је основ и мјерило пишчеве потребе 
у скупљању снаге да је оживотвори.
 Тако је, описујући разне поступке својих јунака, у 
приказивању ликова објелоданио и њихов карактер. У приповијеци 
„Галерија“ сам простор је послужио као полазиште за одвијање 
радње, јер се у њему требало да сусретне двоје младих, али не 
због слика изложених у галерији, него због личног, мушко-женског 
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упознавања. У дијалогу домара и младића, писац  открива опште 
стање у друштву што се тиче културе, јер младић чека професорку 
ликовне умјетности: „Предаје овдје у гимназији, можда је знате... 
Не вјерујем. У ову галерију најмање свраћају професори ликовне 
умјетности“, одговорио је домар, изрекавши горку истину, која 
жигоше однос према култури на овим просторима. Преко лика 
домара, Миленић је осликао културолошки профил и однос према 
њему, праву слику садашњег времена. Младић одлази сат након што 
је чекао дјевојку која није дошла, заокупљен размишљањем зашто 
се није држала договора. Дјевојка послије два сата закашњења, 
стиже. Домар већ зна о чему се ради и поставља дјевојци питање: 
„Ђе си до сад?“, дајући јој до знања да је младић био и отишао и 
да га „таква“ није ни заслужила и да ће галерија за њу увијек бити 
затворена, јер она, галерија, сама по себи има савим друго значење. 
У њој се преплиће галеријски са људским животом.
 Свој однос према породичном окружењу и вјеровање да 
породица има цјелокупну одговорност за одрастање нараштаја, као 
и да посрнулост младих произилази из породичне посрнулости и 
неспремности да се ухвате у коштац са појавама које их окружују, 
аутор понекад посматра из „микројезичког“ угла. У породици 
морају владати: ред, поштовање и љубав да би се јединка осјећала 
испуњено. („Мајка“). 
 Посјета тетки и тетку у причи „Како си?“, након више 
година, када је већ био на студијама, лирског јунака враћа у доба 
дјетињства, када је код њих често боравио, јер, гледајући тетка који 
болестан лежи у кревету, он се сјећа његове строгости из младости, 
искључујући емотивни осјећај. Сјећа се теткове пријетње батинама, 
због несташлука, иако су том узрасту били примјерени. Лирски 
јунак покушава да превазиђе супротности у себи и да се фокусира 
на садашњи тренутак. Без обзира на нарацију која се појављује 
споља, када долази тетка, писац оживљава субјективни карактер 
личности. Приповједач често радњу смјешта у затворен простор; 
кућу, библиотеку, галерију, али не изостаје ни завичајни миље 
илити привремени боравак ликова изван тог миљеа: Букач, Ријека, 
Загреб,  Холандија... Увиђа слабости друштвеног система, посебно 
када је ријеч о књижевности, изостанак праве књижевне критике 
и вредновања подручја која немају никакве везе са облашћу о којој 
се говори, што на најбољи начин илуструје причом „Промоција“. 
Ријеч је о промоцији књиге чијег писца представља у првом лицу 
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једнине („Ја“) и Маргетићеве књиге, којој је подршка Педагошки 
факултет и критичарка која редовно објављује критику (углавном 
негативну и неразумљиву) у новинама „Наш глас“ чији је уједно 
и сарадник. Насупрот томе, у новинама „Парк“, текстове о истој 
књизи пише друга критичарка, углавном позитивне и разумљиве. 
Кроз ликове критичарки, писац указује на разлику између добра и 
зла, те на мањкавост друштвеног система у којем се радња одвија. 
(Једна је еманципована и образована, али без подршке система, а 
друга, која ради за „Наш глас“, је њена супротност, али подржана у 
круговима „моћи“).
 Сасвим је различита опсервација поимања свијета, јер 
јунаци нису у истом положају, баш као што се данас у народу 
користи крилатица: „Није важно да ли и колико знаш, него колико 
си подобан и послушан“. 
 Прича „Промоција“, као да се надовезује на причу „Горки 
ђус“, само што се радња одвија у Студентском центру у Савској 
у Загребу између Гордане, професорке хрватског језика и Марка, 
књижевног критичара. Опет је жена доминантнија, јер разним 
изговорима и домишљатостима успијева са Марком, који је у 
Загреб дошао из Ријеке, провести тек толико времена да попију 
ђус, али и да му „поклони“ књигу коју је објавила, знајући да се 
Марко бави књижевном критиком. Очито, да се њихови циљеви 
разликују, јер Марку је приоритет интелектуални књижевни рад, 
као и склапање пријатељства, а професорки добијање позитивне 
рецензије за њену научну студију. Међутим,  у новонасталим 
околностима, ненадано, Марко, лутајући загребачким улицама, 
трошећи вријеме до поласка аутобуса за Ријеку, осјећа колико су 
њихови карактери различити, заправо, професорка је жена „без 
карактера“, али није без интереса. Марко, због свих околности не 
жели да прочита књигу, него је поклања на читање пријатељу који 
живи у Паризу и који му књигу не враћа, нити му се више јавља.
Након извјесног времена, у Марку проради знатижеља за књигом 
коју купује од издавача поузећем, чита, пише о њој и објављује у 
новинама, те шаље Гордани исјечак из новина. Ипак, Гордана је 
била једина мотивација, а не књига о којој је писао и то само због 
карактера, који је као такав заинтригирао Марка, вративши га у 
књижевну стварност и изазов, јер књига је научна студија којој се 
не прилази емотивношћу, него знањем, које је и било повод стручне 
анализе. Тако је сопствено ЈА показало моћ над реалношћу.
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 Претходним причама слична је и прича „Шкорпија“ у 
којој такође циљ не бира средство. Иако се ради о рецензији 
књиге недовољно признате и познате списатељице, коју су звали 
Шкорпија (била је најбоља пријатељица критичареве супруге), 
он ипак из своје радозналости жели да је лично упозна, упркос 
њеној поезији која му се није допадала. Наравно, јавиће му се њен 
уредник и тражити да напише рецензију, што је и учинио. Али у 
књизи су се послије „нашла“ два друга рецензента са докторским 
титулама. Није му било чудно што ће након извјесног времена 
Шкорпију срести на степеништу суда, натоварену списима и 
сазнати да је судија. 
 Наглашавајући структуру друштва у коме живи, Миленић 
је хтио да нагласи колико су моралне особине испод нормалних 
друштвених норми (у свијету), и колико је обичан човјек 
беспомоћан у том ланцу људских мањкавости. Увијек ће постојати 
они који ће, баш као и сада, кретати се на уском путу и на његовим 
„духовним стрминама“, гдје нема синхронизације са животним 
искуством, нити поткријепљености образовањем, односно знањем 
и све више га продубљивати. Суровост живота је неминовност. Чак 
и догађаји који евоцирају дјетињство и младост.
 Главни лик у причи „Свастика“ опсједнут је једним даном, 
уторком („... јер уторак је јуче, уторак је сутра. Ујутру устајемо 
уторком, увече умиремо уторком. Цијели живот је у једном дану... 
Хоћу рећи кад заспимо у уторак навече, нећемо се пробудити у 
сриједу ујутро, већ опет у уторак...“). Десило се да ће некад касније 
гледати филм „Бескрајни уторак“, због чега је био бескрајно 
жалостан, јер се осјећао покраден, јер је јунакова замисао, стара 
више од двадесет пет година, била да пише роман у коме ће сваки 
дан бити уторак.
 Више се скоро ништа не дешава, јер се главни лик, вративши 
се у родни град Букач након промашеног брака, у својој визији 
сусреће са Плавушицом, симпатијом још из гимназијских дана. 
Но, како рече, у његовом роману нема срећног краја (завршетка), 
тако да нова стварност креира и нови дан („Свастика“).
 Не само у овој причи, осликавајући драматику појединца, 
дубоко је зашао у преиспитивање мушко-женских и породичних 
односа о чему говори у рецензији ове књиге др Владимир Коларић 
(стр. 156). Слутња јунака у причи „Вечера“ никада неће нестати, 
само ће попримити друге облике, као што вода прелази из једног 
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стања у друго. Прича свједочи о трагици породице, јер коријени не 
издржавају стабло и род који је понијело. Коријен је у немилости, 
јер мора да носи патњу стабла, али и стабло понекад мора остати 
уздржано поштујући снагу коријена, ради заједничког опстанка.
 Ту је остало све исто, само се главни јунак у приповијеци 
доселио у њихову кућу (кућу жениних родитеља), гдје су сви 
наставили да живе. Али поље подсвијести не мирује. Немир долази 
подједнако од супруге учитељице, која је увијек преуморна, јер је 
све вријеме, станујући са родитељима, имала њихову заштиту која 
се неопажено проширила, и на страх од новог члана, њеног мужа. 
С друге стране, подсвијест која разбуктава машту главног јунака и 
мисао да све што се дешава негативно у кући, као и безначајност 
његовог присуства, произилази из неслободе, јер се и сам, због 
њених родитеља осјећа пониженим. Свјестан је да идеализација не 
постоји, али прибјегава властитој психоанализи и преиспитивању 
самог себе: „Она је уморна. Преуморна. Спава заслуженим сном. 
Сном праведника. У свом кревету. У својој постељини. Спава иза 
својих врата, не чује мене који плачем.“ („Вечера“). 
 Породична неусаглашеност посебно је дошла до изражаја 
у причи „Копиле“, гдје је породичну атмосферу, која је већ одавно 
била нарушена, разоткрила јунакова баба Јосипа. Односи у кући 
између оца и мајке, оца и три сина, мајке и синова... су нарушени и у 
сталној стварној очекиваности и запитаности главног лика, зашто?! 
Управо зато, јер се нараторово ЈА (приповједач се обраћа у првом 
лицу), увијек осјећа помало скрајнуто и у замци родитељских па и 
братских осјећаја.
 Исписујући животне приче, Миленић у причи „Старци“ 
не изоставља да нам на упечатљив начин предочи уопштено 
функционисање  међу људима, у овом случају између родитеља, 
оца и мајке, које ословљава заједничким именом „старци“. Старост 
описује као једну неминовност која с годинама долази, с малом 
дозом ироније или подсмијеха, гледајући споља, из јунакове 
(синовљеве) перспективе, да би нас на самом крају разувјерио и 
вратио „задатој“ тематици представљајући животни лавиринт,  
родитеља и њихов генерацијски „код“. Старци - родитељи су 
међусобно генерацијски блиски, те су им и животни интереси 
слични у односу на главног јунака у причи, којег године не 
везују за теме интересантне старцима. Тако су и карактери јунака 
рефлексија генерацијске визуре.
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 Симболику породице, односно улогу оца у породици у 
причи „Мој отац пуж“, осликава као „продукт“ личног искуства, 
повезујући га са очевим причама које он, отац, са собом носи из 
младости, доживљених у Херцеговини, гдје је рођен, са причама које 
га затичу у Посавини, у којој је провео остатак живота. Сама та два 
простора (Херцеговина и Посавина), културолошки, социолошки, 
па и економски се разликују. Отуда ће и све вријеме трајати очево 
незадовљство и осјећање отуђења, па ће Херцеговина стално, до 
краја живота, готово амбијентално, бити у очевој примисли, али 
непримјењива у посавским животним условима.
 У приповједачки поступак ове приче Жарко Миленић 
уводи неколико сличних тематских прича на које би се могла 
„надовезати“ његова („Мој отац пуж“), откривајући нам архетипску 
везу, синтетизацију прошлог и садашњег времена. 
 У Андерсеновој бајци „Пуж и ружин грм“ говори се о 
аутономности пужа у односу на грм, јер пуж има кућицу на својим 
леђима и лако се у њу увуче по потреби... „Свијет ме се не тиче!“, 
каже пуж, другим ријечима, ни грм га се не тиче, јер му ништа 
не може, зато што ће пуж своје „меко“ тијело на вријеме повући 
у кућу и до даљњег одложити опасност. Затим, у књизи прича 
„Продавнице циметове боје“ Бруне Шулца, често се говори о оцу 
(који се пртвара у разне животиње), као и сликар-надреалиста, 
Салвадор Дали, што је пред крај живота уобразио да је пуж. 
 Тако Миленић, налазећи аналогију оца са наведеним 
причама, кроз очеве поступке и начин живота сјајно описује његов 
карактер. На примјер, отац није волио промјене, није волио да 
путује, одбијао је да позове родбину да дође у госте. Хвалио је 
херцеговачку јагњетину, а у Посавини јео свињетину.  Продао је 
кућу у Херцеговини, па купио у Посавини. Њу је стално дограђивао, 
поправљао кров, адаптирао шталу... Редовно је слушао вечерњи 
дневник... На крају „избија“ рат. Супруга одлази у Холандију. 
Читав живот је мислио да ће се вратити. Није се вратила. Он, отац, 
умире у Београду, у болници. Не у Букачу. Ту сада живи један од 
тројице његових синова којег отац никада није сматрао домаћином. 
Тестамент није оставио, сматрајући да се кућа не продаје никада и 
никоме. Понио би је са собом у гроб да је могао. “Моја два брата 
и мајка су рекли да хоће да се поштује очева жеља. Да се кућа не 
продаје. Да је могао да их чује отац би сигурно био задовољан“ 
(„Мој отац пуж“). Дакле, замишљени очеви свјетови, тек у његовој 
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смрти су остварени.
 Књигом приповиједака „Рођаци и остали“, Миленић нас 
оставља у увјерењу да је и поред „селективне грађе“, пресудило 
списатељско искуство, јер су теме из живота  тако зналачки 
распоређене, уочене и испричане да се понекад учини да је свако 
од нас дио тих прича, иако су слике из простора и времена готово 
универзалне.  

Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ
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ПУТНИК С ВОЉЕНОМ У СРЦУ
(Љиљана Лукић, Пут у недоглед, „Свет књиге“, Београд 2018)

 Dубровачки медикус Николо Теодокис, потоњи 
светогорски монах Теофилакт, по оцу поријеклом 

Грк, по мајци Италијан, заљубљеник у српску културу, неуморни 
и радознали путник, и у шестом по реду роману Љиљане Лукић 
о овом необичном средњовјековном јунаку кога смо упознали у 
иницијалном дјелу Јелена Златоносовић, наставља да путује. На 
тим путовањима упознаје нове крајеве, људе и знаменитости, али 
истовремено прониче и у самог себе, покушава да спозна ко је 
заправо он и какво му је послање одређено. Са собом, у мислима 
и срцу, носи Јелену Златоносовић, супругу српског великаша, 
господара Звоника, у коју је платонски заљубљен и која му 
испуњава снове. 
 У једном таквом сну, а три су забиљежена у овом роману, 
Јелена каже: Прошлост живи у нама. Она се  не  може избрисати. 
Ко зна кад ћемо се чега сјетити?! Можда је у ријечима Николове 
неостварене љубави и кључ за улазак у роман Пут у недоглед? Јер, 
након путовања и боравака у Звонику, на обалама Дрине, затим 
по многим мјестима Италије, Шпаније, Грчке и других крајева, 
те након што је смирење нашао у манастирској тишини Свете 
горе (а све је то вјерно описано у претходним романима: Јелена 
Златоносовић (2011), Доктор Николо (2015), Звијезда падалица 
(2015), У трагању за оцем (2016) и У небо загледан (2017), Николо 
Теодокис, односно монах Теофилакт, своја сјећања на прошле дане 
сада проноси Косовом и Метохијом, обилазећи по Рашкој и широј 
околини манастире, задужбине Немањића. Обављајући свој задатак, 
који се огледа у „писанији“, односно у провјери колико хиландарски 
метоси испуњавају своје обавезе према Хиландару и у покушају да 
обнови рад манастирских болница, он упознаје нове људе, игумане 
и манастирске монахе. При томе с посебним задовољством разгледа 
архитектуру прелијепих грађевина такозване рашке градитељске 
школе, ужива у умјетничкој снази вриједних фрески, рукописних 
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књига и другог блага у манастирским ризницама.
 Николова прича испричана је у првом лицу једнине. Њега 
на овом путу прате монаси Пахомије, Никанор и Тимотеј, а додају 
ли им се игумани и монаси које упознају и с којима проводе 
незаборавне тренутке, тиме ће галерија пластично обликованих 
ликова бити заокружена.
 Радња се догађа у првој половини XV вијека, па је 
Љиљана Лукић настојала да и опис амбијента, и језик (нарочито 
у дијалозима), и предмете, и одјећу коју актери носе, и начин 
њиховог размишљања и поимање историјских прилика и збивања 
прилагоди том времену. С обзиром на то да је Николов основни циљ 
да упозна немањићке задужбине и, нарочито, да прође путем којим 
је ходио његов идол Свети Сава, шести у низу истородних романа 
покаткад зазвучи као путопис, или као монографска хроника у 
којој се сликају најзначајнији српски средњовјековни манастири, а 
покаткад опет као дневничке биљешке страственог путописца.
 Да би се одагнао такав утисак, Љиљана Лукић радњу 
динамизује сусретима и сукобима монаха са разулареним турским 
војницима који безочно насрћу на српски живаљ и српске светиње. 
Има, наравно, и других узбудљивих   догађаја  који   потврђују 
романескну форму овог дјела. Посебна занимљивост је Епилог у 
коме се као наратор појављује сам Свети Сава који у Трнову, на 
самрти, попут Никола, сусреће своју Јелену, па се на волшебан 
начин преплићу животописи светитеља и његовог обожаваоца, баш 
као што су се у једном ранијем роману преплитали снови нашег 
нобеловца Иве Андрића и жене на балкону у којој је читалац лако 
могао препознати „Јелену, жену које нема“.
 Николови снови о Јелени Златоносовић дају овом прозном 
дјелу и обиљежја љубавног романа. „И на овај пут, Јелена, ти ме 
пратиш и нигдје ја не могу без тебе“, каже на једном мјесту Николо 
сам себи и додаје да је осјетио „тако живо њено присуство“ да му 
се чинило као да она јаше напоредо с њим.
Као и у ранијим романима, Љиљана Лукић је средњи вијек на 
занимљив начин повезивала с овим добом кроз пјесме класичних 
и савремених српских пјесника. Новост представља то што им је 
придодала неколико класика из свјетске поезије и дјела из српске 
епике везана за догађаје које описује.
 Један игуман видовњак рећи ће Николу Теодокису, 
односно светогорском монаху Теофилакту, како га  у будућности 
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види без ризе и на бијелом коњу док придржава  женску особу,  и у 
галопу некуд јури, из чега би се могло закључити да ће се овај низ 
романа о медикусу Николу и Јелени Златоносовић наставити, па, 
вјероватно, и завршити, јер би се поновним сусретом необичног 
средњовјековног свјетског путника и усамљене младе удовице у 
Зво(р)нику на најбољи начин затворио један необичан круг и низ 
романа. 
 Роман Пут у недоглед Љиљане Лукић сигурно ће имати 
своје читаоце, не само оне који су читали претходне романе из овог 
низа, јер сваки од њих је дио цјелине и сам прича за себе. 
              

Ранко ПАВЛОВИЋ
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ИМПУЛС
ХУМОРИСТИЧКО-САТИРИЧНОМ СТВАРАЛАШТВУ

(Зборник “Живот пише афоризме 3“, приредио Грујо Леро, 
“Носорог“, Бања Лука 2018) 

 Sусрети афористичара у Бијељини, који се организују 
поводом 1. априла - Светског дана шале, из године 

у годину дају све већи импулс хумористичко-сатиричним 
активностима на тлу дражава насталих распадом СФР Југославије. 
Захваљујући великом прегаоцу, неуморном раднику, али још већем 
аутору и човеку – Грују Леру. Својом харизмом, неуморног и ведрог 
духа којим обасјава дане смеха у Бијељини, луцидним вођењем 
турнирског дана, подигао је овај фестивал до највишег нивоа, а 
тиме и веома респектабилног сусрета афористичара и сатиричних 
песника.
 Као учесник на три оваква сусрета (а овогодишњи је већ 14. 
заредом) имао сам могућност и да упознам дивне људе, врхунске 
писце и да у дружењу с њима обогатим своја литерарна искуства. 
Леро сваке године окупља све бројније и квалитетније ауторе, 
који својим наступом доказују и оправдавају позив за учешће и 
тиме дају свој допринос овој већ надалеко познатој и признатој 
књижевној манифестацији. 
 Списак учесника је импозантан, квалитет препознатљив, 
наступ стабилан, речит, а урнебесно им је аплаудирала захвална 
публика у Великој сали  бијељинске Народне библиотеке „Филип 
Вишњић“.
 Издвојићу по један, надам се репрезентативни афоризам 
наших гостију:• Лоши ђаци бјеже из школе, а добри - из 
државе. (Исмет Алијагић)
• Извукао сам се на туђи рачун. Мој је блокиран. (Иво Мијо 
Андрић)
• Ма, какав подмладак странке? То се некада звала 
малољетничка делинквенција.  (Миладин Берић)
• Ко тебе каменом, ти њега хљебом. То је прилично 
неравноправна борба, јер овим другим већ понестаје муниције. 
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(Бојан Богдановић)
• Изгорео сам на послу. Печен сам за отказ (Милоје Вељовић)
• У читанке ме ставите тек кад умрем. Жив се у школу не 
враћам. (Срђан Динчић)
• Премијер се већ пола сата није појављивао на ТВ. Боже, да 
ли му је добро? (Раде Ђерговић)
• Неписмени су боље прошли од нас. Прије су стигли до 
диплома. (Слободан Живановић)
• Власт је размазила народ. Све му даје на кашичицу. (Драган 
Илић)
• Када бисмо добили само један посто од онога што су нам 
обећали, живели бисмо боље сто посто. (Миливоје Јозић)
• Хапшење је битно изменило његово расположење. Постао 
је некако затворенији. (Стеван Којић)
• Да би ти се свиђала твоја жена, мораш је гледати туђим 
очима. (Момчило Копривица)
• Нови директор способнији је од претходних. Већ првог 
мјесеца у предузеће је увео: рaд, ред и род. (Грујо Леро)
• Синоћ смо обележили двадесет година матуре. Од целог 
одељења само разредни ради. (Бојан Љубеновић)
• Не дај се, Инес. Док не распишу тендер. (Гојко Мандић)
• Многи посланици нису могли ни сањати да се у Скупштини 
може спавати. (Марко Марковић)
• Волио бих да видим Хаг. Али – није ми суђено. (Саво 
Мартиновић)
• Нечији крај је лијеп, нечији живописан, а нечији – 
неопходан. (Екрем Мацић)
• Ова власт још није стала на своје ноге. Зато не може да оде. 
(Јово Николић)
• Дотакли смо дно, јер је врх недодирљив. (Горан 
Радосављевић)
• Залили бисмо ми још једну историјску победу да нам није 
понестало суза. (Деана Саиловић)
• Mужеве који пију да све забораве - код куће чекају жене 
које све памте. (Зоран Симић)
• Хрватска  и Србија  неће  тако  скоро  попушити  лулу мира. 
У  обје државе хоће да забране пушење. (Томислав Супек) 
• Гладноме не треба много да би вам показао зубе. Довољна 
је кора хлеба. (Васил Толевски)
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 • Устао сам дјевојци у пуном аутобусу. Да види да јој лијепо 
стојим. (Станислав Томић)
• Сјетите се предака и кад не једете банану. (Зоран Трбић)
• Слободно диши. Ваздух Србије још није продат. (Љубомир 
Ћорилић)
• Владајућа странка је у великом проблему. Има више 
чланова него радних места. (Ненад Ћорилић)
• Кад нам је све пало у воду, изронили су проблеми. 
(Абдурахман Халиловић)
 Дани смеха у Бијељини нису могли проћи без буђења 
успомена на три наша великана, који су последњих деценија 
обележили сферу хумора и сатире. Нажалост, успомене су потекле 
у част њиховог изостанка са сцене, којој су поклонили цели свој 
живот. 
 Ранко Гузина, Раде Јовановић и Илија Марковић прерано 
су прекинули свој неуморни рад и тиме осиромашили наше 
сатирично јато, које сваке године губи по неког великана.  

Њима у част подсетимо се: 
• Свака влада у Србији која поднесе оставку - биће влада 
националног спаса. (Ранко Гузина);

• Политичари могу бити поштени само у козарачком колу. 
Тада се држе за обе руке. (Раде Јовановић);

• Где престаје живот - почиње смрт. У Србији: ко умре - 
родио се. (Илија Марковић). 
 Вечна слава нашим друговима, пријатељима, учитељима. 
Грујо Леро и ми никада их нећемо заборавити. Можда је највећа 
добит за сатирично стваралаштво то што бијељински фестивал 
негује епиграме и дуже хумористичке песме – жанр који се све ређе 
сусреће на конкурсима, фестивалима, али, нажалост, и у рубрикама 
за хумор и сатиру у новинама и ревијама. Иво Мијо Андрић, 
Миладин Берић, Гојко Мандић, Саво Мартиновић, Далибор Мрдић, 
Зоран Трбић и Љубомир Ћорилић – нуде читаоцима овог зборника 
разнородност тема, начина обраде, тихо римовање које доноси 
сатирично гледање на стварност и ругобни третман живота.
 Живот пише афоризме 3, зборник афоризама и сатирично-
хумористичких песама, који је приредио мој и наш пријатељ 
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Грујо Леро, још је једна књига коју би требало да прочитају сви 
они који воле оно што волимо ми – добар хумор и сатиру домаће 
производње. А нама остаје да будемо стрпљиви и чекамо нове, 
петнаесте априлске сусрете афористичара у Бијељини.
                                                                                                          

Васил ТОЛЕВСКИ   
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КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ОБРАЋАЊА 
Др Слађана Миленковић: „Поетика ведре меланхолије (О 
књижевном стваралаштву  Тодора Бјелкића)“, „Сремска 

читаоница”, Ириг 2018 

 Kњижевна критика је одавно престала да води монолог, 
већ дијалог са књижевним делом коме не суди, 

него настоји да открије оно што је писац намерно „успавао“. У 
том процесу не да свако „чита своју страну“ већ се међусобно 
филозофски прочитавају, у обиму домета обостраних чула и духа. 
Снагу чула подстиче творачка поетика која отвара врата свих 
уметности. Тиме се увећава окулар за давање „мере“ и места делу 
о коме се промишља, што је добро искористила и књижевница, 
предана књижевној историји и критици, а сама је по вокацији 
песникиња, др Слађана Миленковић,1 исписујући критичку студију 
„Поетика ведре меланхолије (О књижевном стваралаштву Тодора 
Бјелкића)“. 
 Др Миленковић је у овој књизи дала преглед стваралаштва 
Тодора Бјелкића,2 пре свега за децу „уз анализу његове поезије, 
прозе и драмских текстова“. Како сама записује, она је Бјелкићево 
стваралаштво поделила на шест стваралачких кругова, у којима је 
дала тематске пресеке досега његове поетике у баштини српског 
песништва али се осврнула и на „утицај песника за децу из 
претходног периода“.
 Бивајући на „трагу стваралаштва Тодора Бјелкића“, 
Слађана је у биографско-библиографској обради истражила 
Бјелкићев књижевни успон и радно ангажовање у новинарству 
у којој струци је провео радни век. Бјелкић је плодан писац. На 
себе је давно скренуо пажњу а ни награде га нису мимоишле. 

1Др Слађана Миленковић (Сремска Митровица, 1973), пише поезију, књижевно 
критичке текстове и научне студије, аутор је више монографија и уџбеника. 
Објавила је десет књига. Живи у Сремској Митровици.
2Тодор Бјелкић (Доњи Скиповац, код Добоја, 1946), живи у Иригу, пише поезију 
за децу и одрасле и драме. Објавио 25 књига.
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Сјајно пише и казује своју поезију, добар је реторичар. Оно на шта 
свом читаоцу ова списатељица скреће пажњу јесте то да Бјелкић 
има изузетан дар да пише у „даху“, путујући, у току или после 
књижевних вечери.
 Миленковићева је, као врстан критичар, анализирајући 
Бјелкићево песништво, читаоца увела у област науке о деци 
и значају поезије на „подстицању дечијег развоја помоћу 
литературе“, али је и настојала да што темељније појасни сам 
термин „дечја књижевност“ и укаже на њено место у савременој 
историји књижевности. Кроз те неке фазе прошло је песништво 
Тодора Бјелкића који се поетички исказује више од пола века и, на 
неки начин, он је заслужио да се напише ова студија, полазећи и од 
утицаја народне и уметничке књижевности у његовој поетици, до 
„озарења српским романтизмом“.
 У Бјелкићевој поетици поезија за најмлађе заузима 
стожерно место већ појавом његове прве књиге „Пишем ти 
песму“ која је штампана 1973. године и од ње, некако кроз све 
научне параметре њу сада анализира др Миленковић узначујући 
Бјелкићеву заступљеност у изборима и антологијама, касније и у 
уџбеницима попут пројекта „Педесет књига за дјецу БиХ“. Она 
подсећа да је Бјелкићева песма „Пишем ти песму“ већ 1976. године 
уведена у редован наставни програм Филолошког факултета у 
Сарајеву. Из те књиге Миленковићева наводи и песму „Нешто 
као балада о мраву“ која ће јој бити и подстицај да обради и 
„мотиве природе у Бјелкићевој поезији“. Ја бих се овде задржао 
на завршним стиховима ове песме, да исцрпној анализи придодам 
и хаику примере код овог писца, што у ствари показује сјајно 
уочавање да је Бјелкић „окренут појавним облицима природе“. 
„Мрав се утопио/ у капи росе, далеко/ од мравињака.“ И ево још 
једног из збирке „Птице за мој кавез“: „Јабука, ено/ стражари, на 
њој две/ птице скрите.“
 У „кругове стваралаштва Тодора Бјелкића“ др Миленковић 
је сместила своје есеје о студијским подкруговима: „Песме 
о детињству“; „Песме о природи“; „Песме о породици“; 
„Поезија расположења“; „Рефлексивна поезија“; „Родољубива 
поезија“;  „Интимистичке песме“; „Љубавна поезија“; „Песме 
о човекољубљу“; „Прозно стваралаштво“; „Круг природе и 
детињства“. Потом следе анализе Бјелкићевих песама за децу у 
којима се дошло до схватања доброте која се темељи на природи 
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бића да  у свету истине досегне изворни појам трајања. Бити 
одрасло дете, значи остати веран природи и деци. Онај ко учи од 
природе, а Миленковићева то уочава код Бјелкића, прати и његову 
машту, једну од Локових3 разлога утицаја. „Свет маште је (...) 
једини (...) у коме дете може потпуно слободно да живи без стреса 
и реалности.“
 Својим дубинским психолошким анализама Бјелкићеве 
поетике, др Миленковић показала је да се живот у природи обнавља 
сваког трена, а поезија је „тренутак из времена и једина тачка из 
простора те природе и те стварности.“4 Стварност је и део маште. 
Откривати извесне чари у Бјелкићевој поетици није био само задатак 
нашег тумача, него је те чари и сама „изаткала на појавама“. Зато је 
ова студија читаоцима читљива, блиска како људима од струке тако 
и реципијентима Бјелкићеве поезије. Читајући Бјелкићеве књиге, 
једну по једну, имате утисак да је то непрекидна певанка. И кад 
затворите њихове корице, чује се ехо, гласови: песника и тумача. 
То критичко постигнуће највећи је допринос овој поезији али и 
књижевној критици уопште. У исто време пред вама је изложена 
поставка књига и сликовница. То мноштво надопуњује слике 
из доживљаја. У својим варијацијама оне јесу прилог првотној 
галерији постављеној на етичким и естетским критеријумима и 
поштовању свих правила у примерености читаоцима којима су 
намењене. Све то добар је увод у приповедање и драмски стил 
Тодора Бјелкића којим се затвара ова студија.
На крају треба казати да се овде потврдило „старо правило да свака 
средина има водеће интелектуалце или ствараоце у некој области. 
У њеној књизи (др Миленковић. прим. М. Д.) се сучељавају 
писац Тодор Бјелкић, као један од водећих стваралаца у дечјој 
књижевности, и професорка др Слађана Миленковић, као тумач 
књижевности за децу.“5 

Милијан ДЕСПОТОВИЋ

3Џон Лок (1632–1704), филозофски писац. Његово чувено дело је „Мисли о 
васпитању“.
4Бранко Лазаревић: „Филозофија и социологија уметности“, Замак Културе, 
Врњачка Бања, 1978. стр. 30.
5Проф. др Милош М. Ђорђевић: „Педантно бележење књижевног дела“, рецензија 
на књигу „Поетика ведре меланхолије“, стр. 189.
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AFORIZMI

Жељко МАРКОВИЋ

АФОРИЗМИ

Возови нам пролазе без кашњења.
***

Крајем месеца бројимо ситно до плате. Ситно бројимо и кад 
плату примимо.

***
Пузимо, јер памтимо краће од кишне глисте.

***
Примамо ударце, али шибамо даље!

***
Нисмо премостили проблеме. Прешли су преко наших речи.

***
Код нас радно способни немају платежну способност.

***
Закон улице на сваком ћошку се другачије тумачи.

***
Остало му од оца. Враћа дугове!

***
Скривају поглед. Немају ништа друго.

***
Сада се закони чувају у дигиталном облику, али код нас постоје 

само на папиру.
***

После серије крађа, стиче се титула вансеријског лопова.
***

Тајкун је много новца опрао. Судија је пола бацио у воду.
***

Потегао сам везу. Из истог места вучемо корене.
***

Ко дође да експлоатише наша природна богатства, бесплатно 
добија нашу радну снагу.

***
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***
Седе у првом реду. У првом реду о њима и пишем.

***
Чекам на царини. Стрпљење ми је на граници!

***
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Kultura
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BESJEDE

Душанка НОВАКОВИЋ

ФИЛИПОВ САБОР*

 ^асни оче, изасланиче Његовог преосвештенства 
епископа зворничко-тузланског Фотија, поштовани 

градоначелниче и предсједниче Организационог одбора 
„Вишњићевих дана“ у Бијељини, драги гости и посјетиоци, 
поштоваоци лика и дјела Филипа Вишњића!
 Филип Вишњић нас окупља већ двадесет пет година 
на културном саборовању „Вишњићеви дани“  у Бијељини. Ове 
године су 25. „Вишњићеви дани“. Градска управа града Бијељине, 
СПКД „Просвјета“ и установе културе у Бијељини, почетком 
новембра подижу заставу „Вишњићевих дана“  и спуштају је на 
Митровдан, 8. новембра. То су дани које  нам је дао Филип Вишњић 
и које ми узвраћамо њему. Четврт вијека није дуг период да бисмо 
се гордили пред великаном, својим односом према традицији 
и потврђеним вриједностима,  јер је Филип заслужио да смо то 
учинили много раније, да чинимо много више, али је важно да 
знамо свој дуг, да смо се загледали у себе и открили колико нам је 
Филип близу, тачније, дио је нас. Вријеме је овјерило Вишњићев 
значај, а ми ћемо се потрудити да нашом светковином пробудимо 
успавана осјећања наше средине према великану, човјеку који се 
кретао истим стазама којима и ми ходимо а трајно се убиљежио у 
свевременост. Вишњић није слијепи гуслар него видовити пјесник 
који је пјевао уз гусле. Епска јуначка пјесма одувијек је била чувар  
породичног патријархалног морала, а Филип је  синоним њеног 
слободарства. 
 О Вишњићу су писали највећи и најбољи; звали су га  
нашим Хомером, пучким генијем, посредником између виших 
сила и човјека, скривеним извором свјетлости, нажалост, неки 

* Бесједа на свечаној академији у оквиру програма XXV „Вишњићевих дана”, 
одржаној 5. новембра 2018. године у сали Центра за културу „Семберија” 
Бијељина.
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рушитељи су рушили споменике нашег великана.  
 Географске одреднице Вишњићевог животног пута су: 
Трнова, Међаши и Вишњићево (Грк), шире одреднице су мјеста 
до којих је путовао с пјесмом и гуслама, а стварне границе 
његовог дјела одређују само границе  нашег језика. Вишњић је 
одавно прегазио просторе властитих корака и стигао до простора 
своје пјесничке визије. Зато је он потребан нама, јер нас својим 
визионарством изводи из властитог мрака ка  изворишту  чисте 
енергије и инспирације. Нама је потребно да станемо уз Вишњића 
и уз њега узрастамо као достојни завичајни потомци, његови 
и  Кнеза Иве од Семберије, и да нам  они буду мјера којој ћемо 
тежити. Ако се загледамо дубље у себе, видјећемо да су они 
дио нашег генетског кода, да су мјерила за праве вриједности.  
Срешћемо се не само са Филипом и Кнезом Ивом него и многим 
другим великанима, доказима наше дуговјековне писмености, 
ћирилицом и српским језиком, најљепшим ћирилским рукописом 
„Мирослављевим јеванђељем“; списак би био предуг за овакву 
прилику, а то су вриједности које би  нас могле учинити бољим. 
Да би нас наши узори хранили и одбранили од сваког зла како 
оног у нама тако и оног изван нас, не смијемо дозволити да нам 
заборавност премрежи  квалитетно памћење. Тада ћемо  бити 
достојни потомци великих предака.
 Највећи и први, наш првоучитељ Свети Сава, прије 
осам вијекова је знао шта нам уз знање треба да бисмо били 
људи.  Изрекао је то у Бесједи приликом крунисања Стефана 
Првовенчаног: „Знање, ма колико да је од потребе људима, оно 
само собом  не може човека учинити савршеним. Нешто друго 
човека чини правим човеком, а то су благородна осећања која 
црпемо из свете Вере наше“. Знао је Свети Сава  да је поред вјере 
важно и народно умовање јер се, како каже: „сугестивни елементи 
племените воље налазе у нашој народној  јуначкој песми, мудрим 
изрекама и пословицама, те је поред знања потребна врлина, за 
гајење хуманих и сузбијање анималних инстинката“. Можда,  Филип 
Вишњић  није знао за ове ријечи Светог Саве,  вјероватно, ни Кнез 
Иво од Семберије, али је сигурно  да су  тим осјећањем обојица 
били задојени, јер, да нису, не би Вишњићева пјесма и хуманост 
Кнеза Иве од Семберије преживјеле „Сциле и Харибде“ и стигле 
нетакнуте до нашег времена. Ако ми, данашњи, препознајемо 
такве узоре у себи, имаћемо са чим градити будућност нашој дјеци 
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и нашим унуцима.  
 Претходних 25 година са Филипом, настојимо да уздижемо 
вриједности које су некад красиле српског човјека.  Саборност 
је једна од њих. У Бијељини, у пет новембарских  дана трајања 
културне манифестације „Вишњићеви дани”, сваке године су се 
сабирала највећа имена српског духовног, књижевног и културног 
живота. Многи нису више међу живима, али су живо уписани 
као судионици наше светковине и посвећеници лика и дјела 
Филипа Вишњића чиме су постали и градитељи нашег културног 
амбијента. Добрица Ћосић, Драган Недељковић, Владета Јеротић, 
Милорад  Екмечић, Светлана Велмар Јанковић, Слободан Ракитић, 
нису више међу живима, а с радошћу су долазили у наш град и 
дио своје мудрости, радости и љубави поклањали нама. Оне који 
су живи, нисмо у прилици да набрајамо, али с поносом можемо 
рећи да су многа имена српске културе и умјетности обиљежила 
програме „Вишњићевих дана”. Саборност јесте значајна тековина 
„Вишњићевих дана”, а била би много плодоноснија кад бисмо 
вратили у живот још једну стару српску тековину – задужбинарство. 
У прошлости, у осиромашеном периоду послије Првог светског 
рата, чак и у Бијељини, значајна је била подршка интелектуалаца 
и богатијих грађана култури града, нарочито  библиотекарству и 
образовању. Прилика је  да се на то подсјетимо, те идуће године 
(2019) када је значајна годишњица за  наш град -  сто година  
Гимназије и сто година библиотекарства, окупимо све наше 
институције и појединце да својим доприносом искажу 
приврженост  напретку културе свога града. 
 „Вишњићеви дани” су посвећени Филипу Вишњићу, али  
имају и друге резултате који су важни за развој  културе. Покренута 
су омладинска такмичења, представљена су многа нова издања 
књига, постављене значајне изложбе. „Српска вила“, часопис 
за књижевност и културу,  који Градски одбор „Просвјете“ у 
Бијељини уређује и издаје од 1995. године, ових дана је штампала 
48. број. „Просвјета“ настоји да, у складу са својим могућностима, 
квалитативно планира и осталу издавачку дјелатност, посвећујући 
пажњу дјелима и личностима који су од значаја за културу наше 
средине. 
 Бесједе о Филипу, које „Српска вила” редовно објављује, 
новином и свјежином показују колико је дубоко и  неисцрпно 
Вишњићево дјело, колико је дубоко извориште за стваралачку 
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оригиналност, јер пружа могућност за нова сазнања. Бесједе 
посвећене Видовдану, Светом Сави, великим датумима и 
личностима дају простор ствараоцима нашег времена за оно 
најбоље што наше вријеме има.
 Вишњић нас је повезао и са Шидом у Срему. „Вишњићеви 
дани” у Вишњићеву и Шиду, имају дужу традицију. Ове године 
су одржани 39. по реду. Филип je прешао Дрину 1809. године, а 
послије пропасти устанка настанио се у селу Грк, у Срему које је 
касније, њему у част, преименовано у Вишњићево. Шидски часопис 
„Шидина”, као и наша „Српска вила”, такође, црпи енергију 
инспирације из Вишњићеве пјесме, као што и савремени пјесници 
и данас чују Филипове гусле и не престају  да се надахњују њим. 
„А гусле Филипа бележе главом/ и записују танким гудалом./ Води 
га дубоко безвидно око/ у српски језик предубоко“, пјева пјесник 
Тодор Бјелкић.   
 Зборници научних радова, пјесме, збирке поезије испјеване 
Филипу или њим инспирисане, говоре о пјеснику великих размјера. 
Задивио је Гетеа, Вук је користио његову грађу за своју устаничку 
прозу, Његош је у  „Огледало српско” унио скоро све устаничке 
пјесме Филипа Вишњића, који је извршио знатан утицај на највеће 
пјеснике српског романтизма: Симу Милутиновића Сарајлију, 
Његоша, Лазу Костића, Бранка Радичевића. 
 У Трнови гдје је рођен Филип Вишњић стоји Камен - 
крајпуташ, који је залагањем српске „Просвјете“ - Одбора у 
Бијељини постављен да означи мјесто рођења великана. У будућем 
времену, било би достојно великана да се двије општине, два града, 
Бијељина и Угљевик, придруже у саборности и задужбинарству 
и започну осмишљавање земљишног простора у Трнови код 
споменика, који би одсликао вријеме у коме је живио Филип, 
страдање породице Вилића са културним садржајима у част 
гусала, народне епске пјесме и Филипом као централном фигуром. 
Такође, Вишњице у Међашима, заслужују пристојан асфалтирани 
пут, јер  је давно било када је Вишњић по блату туда ходио и ту 
проводио дјетињство и младост. Тај бајколики предио уз Дрину 
није само културни него и туристички изазов. Најмање и најбрже 
што можемо да учинимо да вратимо гудало Филиповој бисти пред 
Народном библиотеком „Филип Вишњић” у центру  Бијељине. 
 Сваке године, Вишњићу у част уприличујемо и помен 
великим историјским  јубилејима и јубилејима великана. Ове 
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године, на стогодишњицу завршетка Првог свјетског рата, Научни 
скуп под називом: Српско друштво и стогодишњица завршетка 
Великог рата, резултати и посљедице. Радови најпозванијих  одаће 
почаст страдању, моралној снази, родољубљу и слободарству 
нашег народа у Првом свјетском рату, а омладина ће надметањем 
у говорништву, рецитаторству и литерарном стваралаштву стати 
уз Филипа отварајући  пут вриједносним примјерима нове 
генерације која нам будућност чини извјеснијом и квалитетнијом. 
Вриједи истаћи и да су ове године значајне и годишњице:  200 
година од  издања Првог Српског рјечника Вука Стефановића 
Караџића, 185 година од рођења пјесника Јована Јовановића Змаја, 
150 година од рођења пјесника Алексе Шантића, 140 година од 
рођења композитора Исидора Бајића, аутора Опере „Кнез Иво од 
Семберије”.  
 Јубилеји и годишњице су нам потребни – да бисмо застали, 
осврнули  се, и, у друштву најбољих из наше историје и културе, 
нашли своје мјесто, измјерили своје снаге и кренули даље.
 Живјели,  на многаја љета и хвала на пажњи!
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Слађана МИЛЕНКОВИЋ

ЧУВАР ДУШЕ И ЈУНАШТВА СРПСКОГ РОДА*
Филип Вишњић песник и ратник у времену

 U ватромету живота данашњице трагамо за речима 
храбрим и утешним, а речи највећег охрабрења, снаге 

и непоколебљиве борбе исказао је наш великан Филип Вишњић, 
песник и ратник у времену, чувар душе и јунаштва српског рода. Као 
што је он чувао наслеђе српско, тако и ми данас славимо његово име 
и дело кроз ову манифестацију „Дани Филипа Вишњића“ у Шиду 
и Вишњићеву, кроз манифестацију која се одржава у Бијељини 
њему у част и спомен, али и кроз стихове, есеје и беседе о њему. 
Његове песме су део школске лектире, програма у свим основним 
и средњим школама, високим школама и на факултетима, његове 
песме и данас се говоре или се бар поједини делови цитирају у 
српском народу. 
 „Оставићу вам само речи”, рекла је, не тако давно Десанка 
Максимовић утемељивши значајан део свог стваралаштва на 
народном. Шта нам друго треба у наследство осим речи и порука 
које преносе? И заиста, речи су чувар баштине, историје и митова, 
идентитета. Народног идентитета, а народна књижевност као 
усмено стваралаштво представља најстарији вид књижевног 
стварања још у давним, прадавним временима. Чак и касније када 
се писана књижевност веома развила, усмена је наставила и даље 
да се ствара и преноси с колена на колено, а нарочито је цветала 
у условима ропства, као вид протеста, начин да се очува наслеђе 
предака, национални идентитет, да се не заборави ко смо и одакле 
смо. 
 Епске песме, мушке или јуначке по Вуку, настале су у 

*(Бесједа говорена на свечаној академији у оквиру програма XXXIX „Вишњићевих 
дана” у Шиду, одржаној 21. октобра 2018. године у Културно-образовном центру 
Шид.)
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неким древним херојским временима, у време ратова, када су се 
појединци истакли по снази, храбрости и домишљатости и постали 
славни јунаци, песнички симболи. Стварању тих симбола, чувању 
историје од заборава допринели су у великој мери певачи, ствараоци 
епских песама, гуслари. Великан наше народне књижевности, 
слепи гуслар Филип Вишњић, спевао је више песама које су 
сачуване до данас, а сигурно их је било много, много више које су 
изугбљене у вртлогу времена. 
 Према тврдњи Вука Стефановића Караџића, записао је 
13 песама које је као аутор испевао Филип Вишњић, међу њима 
су: „Почетак буне против дахија“, „Бој на Салашу“, „Бој на 
Мишару“, „Смрт Краљевића Марка“, „Бој на Чокешини“, „Кнез 
Иво Кнежевић“. Ове и друге његове песме, као и оне којима је 
био редактор (претпоставља се четири) носе обележје поднебља 
Семберије и Срема, простора на којима је Вишњић живео и певао 
и то их додатно чини аутохтоним, истинитим и препознатљивим.  
 Подсећања ради, треба да се каже да је Филип Вишњић 
рођен на Мајевици, у селу Горња Трнова, код Угљевика. Од 
питоме Семберије, рано ослепео после великих богиња, ишао је 
са својим гуслама и певао на простору Босанског пашалука све 
до Скадра, како тврде данашњи научници и од Бање Луке, чак до 
Темишвара. Имао је несрећно детињство, иако је био из богате 
породице Вилића. Отац му је рано умро, а мајка се преудала у 
село Међаше и четворогодишњег сина одвела са собом. По њеном 
надимку Вишња, Филип ће добити презиме. Нешто касније, Турци 
су посекли скоро све мушке главе Вилића, а пошто му је и мајка 
умрла, Филип се морао сналазити сам.  Научивши да свира у гусле, 
кренуо је друмовима и песмом просио хлеб, а могао је јер је добио 
дар од Бога да уме да спева и пренесе песме. 
 Филип Вишњић потписао се на мапи Срема и Семберије, 
речима изговореним у ветру, записаним у замраченом погледу, 
остављеним на извору ослободилачког духа нашег народа. 
Погледом немуштим, речима светлости, звонким и теретним, 
крвљу јунака, ратника исткане су његове песме. Остао је потпис 
његов да се вијори као застава високо у историји нашег народа, 
док он још лута, са гуслама, неким небеским бојиштима, кроз 
лучне пролазе историје. Светлост Вишњићевих речи отвара пут у 
историју, као оне давне  године 1809. кад пређе у Србију и поче да 
пева о устаницима и војводама.
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 Док данас јуримо за материјалним, за опипљивим доказима 
нашег друштвеног статуса, присетимо се за тренутак како су 
живели и страдали наши преци. Мртвило мисли је угаслост речи и 
тишина, тишина. Они нису ћутали. Они нису сагињали главу. Они 
су се борили, не само оружјем него и песмом, речју.  Целог живота, 
слепи гуслар, „српски Хомер“ звали су га, борио се за слободу 
српског народа, борио се речима. По селима и градовима Срема, 
Семберије, Славоније, Баната, певао је песме о српској буни, 
песме које је сам испевао. Све је он знао, иако слеп беше, питао је 
ратнике, када су се враћали с бојишта, ко је предводио, где су се 
тукли, ко је погинуо, против кога су ишли и све тако тачно казао 
Вуку Караџићу, по некима у манастиру Шишатовац, по другима у 
свом селу Грку, данашњем Вишњићеву. Те 1815. године записао 
је Вук, седаманест Вишњићевих песама међу којима и „Бој на 
Салашу“.
 Турској војсци која је чинила многе зулуме по Мачви, у 
Вишњићевој песми „Бој на Салашу“, супротставио се Карађорђе и 
Стојан Чупић, зван Змај од Ноћаја. Историјски догађај одиграо се 
у пролеће 1806. године, као познати Бој на Салашу Црнобарском. 
Српске војводе Вујица Вулићевић из Азање, Јанко Катић и Стојан 
Чупић, историјске личности, биле су у Мачванском Метковићу, у 
кући Петра Ерића када су чули за напад Турака на Мачву: 

„Вино пију три српске војводе
у богатој и поносној Мачви,
у лијепу селу Метковићу,
а код двора Петра Херићева.
Прво бјеше српска војевода
Катић Јанко из села Рогаче
од Космаја гн`језда соколова;
друго јесте војвода Вујица
из Азање сниже Смедерева;
а треће је српска војевода
Чупић Стојан, Змају из Ноћаја;
с њима пије до двјеста Србина.“

 Вишњић је опевао Чупића као снажног јунака користећи 
хиперболу. Кад је чуо како су Турци „Мачву прегазили“ и поробили 
Совљак и Глоговац, Чупић  је пљеснуо руком по колену, а „под 
кољеном скрлет-чоха пуче / и бијела кожа на кољену“. Он позива 
војводе с којима пије вино да заједно крену на Турке:
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„Ја ћу један ударитʼ на Турке,
под срамотом овом остатʼ нећу,
мретʼ ми данас или мрети сјутра,
волим прије, о мање гријоте!“

 На овај Чупићев предлог, потврђује и историја, одред 
српских коњаника маскирао се у  турску војску, а заплет у народној 
песми је када они завијају турске чалме. Кулминација или врхунац 
напетости настаје када виде робље и животиње које Турци гоне 
када су у овој песми истакнути и специфични стилски поступци 
које је Вишњић користио. Он је подстакнут својим развијеним 
чулом слуха користио акустичке елементе – блејање оваца, мекет 
коза, дреку јарића, рику крава, меку телади, да дочара ове слике 
користећи ономатопеју и бројне епитете. Јунаци су маскирани 
зашли међу Турке и ситуација се обрће, када храбро улазе у 
битку, служећи се лукавством прерушавања. Ово лукавство, као 
Одисејево код Хомера са Тројанским коњем, успело је и Змају од 
Ноћаја, напали су Турке изнутра и победили. Идеја или порука 
песме може да се, како то често бива, сажме у пословицу која 
истиче наравоученије из народних дела, а то је у овом случају: 
Боље је часно погинути него живети у срамоти.
 У песми „Бој на Салашу“ Филип Вишњић држи се 
историјских података, верно осликава догађаје и понашање 
учесника, јунака. Јунаци епских песама, као идеализовани 
представници народа, смели су и могли све што обичан народ није. 
Стојан Чупић као историјска личност није потпуно  доречен, још 
увек се не зна кад је рођен, ни ко су му били родитељи. Познато 
је да је рођен у Пиви,  преселио се касније са рођацима у Мачву, 
у Салаш Црнобарски, тада Алипашин Салаш. Пошто је био 
веома писмено и добро дете усинио га је богат човек без порода, 
Страхиња Чупић из Салаша Ноћајског. Стасао је у богатог трговца, 
али се познанством са Карађорђем свега одрекао и посветио сав 
свој живот борби за ослобођење од турског јарма, баш као што се 
на свој начин борио целог живота и Филип Вишњић. Чупић је био 
међу онима који су подигли буну, предводио је више историјских 
борби, акција у борби за ослобођење од Турака, већ у првој години 
Устанка, Карађорђе га је поставио за војводу, што је потврђено и на 
Скупштини у Богатићу. Сви биографи Стојана Чупића сведоче да 
је био изузетно храбар и да се и у бојевима на Мишару, у Салашу 
Црнобарском,  на Равњу и Засавици истакао јунаштвом, а Филип 
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Вишњић га је у народној песми сврстао у ред најистакнутијих 
војних старешина. После пресудног Боја на Равњу у којем су се 
јуначки борили и чувени „голи синови“ Зеке Буљубаше, пошто су 
поражени, Змаја од Ноћаја су издали кметови који нису желели да 
он поново дигне буну против Турака.
 Славе се и Дани Змаја од Ноћаја у Салашу Ноћајском, када 
се подсећамо на то ко је био тај српски јунак, као и на дело Филипа 
Вишњића „Бој на Салашу“ у којем слави победу Стојана Чупића 
над Турцима:

„Откако је гавран поцрнио
није змија гују дочекала
као Чупић Мехмед – капетана
у широку пољу салашкоме.“

 Филип Вишњић је успео у својој прометејској мисији, у 
ширењу истине међу народом, за историју. Овај песник и ратник у 
времену, чувар душе и јунаштва српског рода видео је речима. За 
њега важи Павићева мисао „Јер носиш очи у устима и видиш тек 
кад проговориш“. Он бесмисао живота претвара у смисао борбе 
за ослобођење и трагање за истином. Вишњић, као Прометеј међу 
песницима, својим делом постоји да би служио човечанству, да би 
људе и свет учинио бољим. Он патњу и бол борбе, живота претвара 
у песму, у певање поистовећено са бивствовањем, са постојањем.

„Смртоносан је живот, ал` смрти одолева
Једна страшна болест по мени ће се звати
много смо патили. И ево, сад пева
Припитомљени пакао. Нек срце не оклева
Јер исто је певати и умирати.“

(Бранко Миљковић: Балада охридским трубадурима)

 Стихови су Бранка Миљковића, песника кога је убила 
прејака реч. Прејака реч била је оружје Прометеја, Филипа 
Вишњића, слепог говорника, епског певача кога обдарише 
свевидом, духовним оком над овим просторима. Вишињићева 
песма и данас одзвања сећајући на патњу, бол али и немирење са 
злом судбином и отпор и борбу у прошлости, за будућност, где је 
човек мерило свих ствари, и где јунак може све. 



161

 У рубрици ЈУБИЛЕЈИ објављујемо радове са научног 
скупа Српско друштво и стогодишњица завршетка Великог рата, 
резултати и посљедице, одржаног 6. новембра 2018. године у 
оквиру манифестације XXV „Вишњићеви дани”.

Цвијетин РИСТАНОВИЋ                                                                     

ДВОУМИЦЕ И ДУШЕВНИ ЛОМОВИ РАТНИКА У 
ПРОЗИ ДРАГИШЕ ВАСИЋА

 Aпстракт: Радом се освјетљавају душевни профили 
најважнијих ликова ратника у прози  Драгише Васића. Основни 
циљ аутора огледа јесте  да прикаже двоумице и психичке ломове  
настале под  дејством ратног ужаса, као и под утицајем битно 
промијењеног постратног времена у коме су се ратници суочили са 
страшном истином да су идеали за које су они на бојишту давали 
дијелове свога тијела и животе потпуно изневјерени.
 Како је учествовао у балканским и у Првом свјетском  
рату, Васић је и сам често био суочен са неизвјесношћу опстанка, 
тако да је из личног искуства црпио грађу за описивање 
натчовјечанских напора и двоумица које су се код ратника јављале 
кад је у питању била одбрана слободе, части и достојанства свога 
народа и брига за очување властитог живота. Дилема се сводила 
на избор између патриотизма и кукавичлука,  између жртвовања и 
лагоднијег живота. Ту двоумицу Васић је најцјеловитије приказао 
осликавањем судбина два главна лика у роману Црвене магле – 
Алексија Јуришића и Ђорђа Христића, упечатљиво исказујући 
њихове распетости између обавезе да служе домовини и потребе 
да живе нормалније изван домета ратне душегупке.
 Минуциозни описи психичких ломова  дати су и у 
Васићевим приповијеткама, првенствено оним чија је радња 
ситуирана у ратно вријеме: Ресимић добошар, Авети у лову, 
Реконвалесценти. Међутим, трауме преживљене у  ратовима, 
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код  доброг броја Васићевих ликова дјеловале су и  накнадно -  у 
мирнодопским условима - као у случају  Николе Глишића (прича  
У гостима), Јаћима Меденице (Погибија Јаћима Меденице), 
Петронија Свилара (У празном олтару), Илије Васића (Бакућ 
Улија). 
 Двоумице и ломови у душама ратника имали су страшне 
посљедице: једне су одводиле у смрт,  друге у лудило, треће у алкохол 
и криминал, четврте у побуну и  револуцинарну акцију.  Моралне 
противрјечности са којима су се Васићеви ратници суочавали 
након демобилизације, доводиле су до клонућа и губљења животне 
оријентације и оних који су у рату показивали истинске  врлине и 
који су били оличње људскости и храбрости.  Утолико је тргичност 
тих душевних рањеника  много већа и болнија.   
 Кључне ријечи: Драгиша Васић, ликови ратника, двоумице, 
душевни ломови, моралне противрјечности.

I

 O књижевном дјелу Драгише Васића данас је тешко  рећи 
нешто сасвим ново што досадашњи изучаваоци већ 

нису уочили. О његовом роману Црвене магле (1922) и причама 
сабраним у збиркама Утуљена кандила (1922), Витло и друге приче 
(1924) Пад са грађевине (1932) још за Васићевог живота мериторне 
оцјене дали су бројни књижевни зналци: Слободан Јовановић, 
Милан Богдановић, Исидора Секулић, Растко Петровић, Перо 
Слијепчевић, Велибор Глигорић, Јован Кршић и други.
 Из списка објављених књига видљиво је да дјело Драгише 
Васића није обимно, јер се он књижевношћу активно бавио тек 
нешто више од једну деценију. Наведеним Васићевим дјелима 
треба додати још четири његове књиге које жанровски не 
припадају књижевности у ужем смислу ријечи, али које садрже 
доста елемената умјетничке књижевности и које наговјештавају 
или децидно показују Васићеву приповједачку даровитост. То 
су: Карактер и менталитет једног поколења (1919), полемичка 
расправа о дјелу Психологија гомиле француског филозофа Гистава 
ле Бона;  Два месеца у југословенском Сибиру (1921), путописно-
дневничка проза о двомјесечном боравку на војној вежби на 
граници са Албанијом, гдје је Васић по казни био упућен да гуши 
побуну албанских племена;  Девтсто трећа (1925), историјско-
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политичка студија о убиству краља Александра, посљедњег владара 
династије Обреновића, и његове супруге Драге Машин; Утисци из 
Русије (1928), књига о Васићевом  путовању у Совјетску Русију. 
 У социјалистичкој Југославији готово пуне двије деценије 
Васићево књижевно дјело је било забрањена тема. Послије дуже 
прећутне забране да се штампају дјела Драгише Васића због 
његове одлуке да се у почетку Другог свјетског рата придружи  
четничком покрету на челу са Дражом Михаиловићем, о Васићевој 
прози најприје се 1963. године оглашава Бошко Новаковић. У 
књизи Приповедачи II, коју је Новаковић приредио за  едицију 
Српска књижевност у 100 књига, објавио је  три Васићеве ратне 
приповијетке а у поговору тој књизи истакнуо вриједности Васићеве 
прозе и њен умјетнички допринос развоју српске приповијетке у 
вријеме модерне.
 Важан датум у новом вредновању Васићевог књижевног 
дјела представља објављивање студије Мила Ломпара Модерна 
времена у прози Драгише Васића (1996), која представља прво 
цјеловито, студиозно ишчитавање и тумачење Васићеве умјетничке 
прозе. Послије тога објављена је књига Михајла Пантића 
Модернистичко приповедање, Српска и хрватска приповетка/
новела 1918-1930 (1999) у којој је значајно мјесто дато прози 
Драгише  Васића.
 Године 2005. поводом 120. годишњице рођења и 60. 
годишњице смрти овог писца, у Горњем Милановцу, Васићевом 
родном мјесту, одржан је научни скуп под називом  О животу 
и делу Драгише Васића а радови  са тог скупа 2008. године 
објављени су у обимном Зборнику од 392 странице. Уз радове 
историчара, социолога и политиколга, у Збрнику су штампани и 
врло вриједни прилози о књижевном дјелу Драгише Васића. Осим 
прилога Мила Ломпара и Михајла Пантића, који су раније већ били 
објавили студије о дјелу тога писца, ту су и огледи: Марка Недића, 
Александра Јеркова, Милете  Аћимовића Ивкова, Александра 
Јовановића, Радована Поповића и других.  Тако је  крајем XX и 
почетком XXI вијека Драгиши Васићу у српској књижевности 
додијељено мјесто које он објективно и заслужује.
  
                                                         II 

 Као резервни официр Драгиша Васић је у два балканска 



164

и у Првом свјетском рату провео шест година и за то вријеме 
био два пута рањен. Са смрћу најближих сарадника и најбољих 
другова суочио се много пута. Пошто је Васићев боравак на 
фронту  трајао предуго, то је у његовој свијести морало изазвати 
одређене поремећаје  и поред тога што је 1912. године у рат кренуо 
као одушевљени двадесетседмогодишњи српски националиста. У 
току шестогодишњег ратовања Васић је добро упознао страшно 
лице рата, тако да су се и у души тога ратника појавиле двоумице 
и колебања кад су у питању биле неке основне људске обавезе 
као што је одбрана отаџбине. Није  Васић негирао потребу да се 
подносе жртве за одбрану слободе и отаџбине, нити  се разочарао 
у спремност обичних људи (претежно сељака) да се жртвују, 
али га је веома погађало неморално понашање појединих војних 
старјешина на фронту а, поготово, поквареност и безобзирност 
владајуће олигархије која је и у тим судбоносним данима борбе 
за опстанак нације гледала само своје интересе. Стога је Васић из 
рата изашао као велики противник рата и као огорчени критичар 
режима. 
 За разлику од неких других писаца тога времена који су 
потпуно негирали смисао жртвовања, Драгиша Васић није  одрицао 
вриједност жртве, али у његовим књижевним дјелима објављеним 
по завршеку Првог свјетског рата (роману Црвене магле и збирци 
приповједака Утуљена кандила) поједини ликови се питају да ли 
се вриједи жртвовати за отаџбину и шта им она даје за узврат.
 Двоумице и душевни ломови најснажније су изражени 
код двојице главних јунака у роману Црвене магле,  резервних 
официра Алексија Јуришића и Ђорђа Христића. У Велики рат они  
су позвани у по њих најнезгодније вријеме – Христић само 23 дана 
послије женидбе, а Јуришић тек неколико дана након вјеридбе.
 Иако се у балканским ратовима показао као одговоран 
официр и угледан страјешина, у новом рату Христић почиње да 
се колеба и писмено тражи од више команде да са фронта буде 
пребачен у позадину, јер му је било веома важно да преживи  и да се 
врати у  загрљај младе жене. Христић је био свјестан да га његови 
ратни  другови због тога исмијавају и  презиру а ту истину му у 
лице говори његов пријатељ Јуришић. Али, писма која је на фронту 
добијао од младе жене надјачала су осуду војничког колектива и он 
се одлучује на саморањавање да би се бар привремено склонио из 
ратног пакла. 
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 Душевне патње које Христић преживљава док доноси 
срамну одлуку, смишља и остварује тај чин, потом немјерљиви 
стид  док као лажни рањеник путује са стварним рањеницима и 
прима честитке за „херојство“ показано на фронту, нелагодност  
коју због кукавичлука осјећа у својој кући док лијечи властитом 
руком нанијету рану, Васић је описао маестрално. Велику снагу и 
вјештину писац је испољио и у приказивању лома у Христићевој 
души када је примијетио да му вољена жена, због које је погазио 
официрску част, више није одана и да он за њу више не представља 
оно обожавано биће из писама које му је она раније упућивала на 
фронт. Дакле, у Васићевом роману један од два главна лика није 
никакв херој, него обичан човјек који, у борби да преживи, чини 
нешто потпуно недостојно и обичном војнику а камоли српском 
официру. Видимо да Васић не идеализује српског ратника, него га 
приказује реално, какав и јесте у стварном животу.
 Нови терет на Христићеву рањену душу пао је када је, 
док је био на кућном лијечењу, из команде његове ратне јединице 
стигла писмена наредба да се изјасни о свим околностима 
рањавања и када је схватио да је његов нечасни чин откривен. Зато 
је напрасно одлучио да се незалијечен врати у ратну јединицу и 
да тамо покуша да окаје гријех. Али, кобну грешку учињену да би 
се  извукао са фронта, никаквим жртвовањем Христић више није 
могао  поправити и до краја живота није успио вратити душевни 
мир. Он је осјећао да више не припада никоме и да његов живот 
нема никавог смисла. Избачен из психичке равнотеже, тај официр 
смрт је прижељкивао као ослобођење од душевне патње. И смрт 
је убрзо дошла. На дужности официра за везу Христић гине при 
повлачењу српске војске кроз Албанију а да га његови другови, 
усљед тешке ратне ситуације, нису успјели   ни сахранити.
 Други Васићев лик из романа Црвене магле Алексије 
Јуришић није се осрамотио на бојном пољу, али је и њега притискала 
голема мука због учињеног гријеха друге природе. Јуначки је он 
поднио све напоре ратничког живота, али се недостојно понио 
према својој вјереници са којом је при првом доласку на одсуство, 
без правог разлога, раскинуо вјеридбу. Кад је својим нељудским 
поступком потпуно упропастио живот чедне дјевојке, Јуришић је 
схватио тежину свога гријеха. У душевној кризи у коју је пао кад је 
посјетио тешко обољелу бившу вјереницу Наташу, он је покушао 
самоубиство, али је у томе био спријечен. Послије тога Јуришић 
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потпуно губи животну оријентацију.  На ратом сморену његову 
душу пао је нови терет и  његов живот претворио у пакао.
 Јуришићев психички раскол има и генетске коријене. Од 
ране младости он је у сукобу са оцем који је био човјек потпуно 
другачије психичке конституције. Млади Јуришић никада није 
могао да прихвати очеву ћифтинску филозофију по којој је њему 
„рат увек био брат“, јер је он управо у то вријеме, док су други 
крварили, постављао темеље своме имању, а послије у миру само 
на њих „назиђивао циглу по циглу“.  Алексије Јуришић  грозио 
се таквих људи, пошто је у његовом бићу, поред очеве трговачке 
крви, која живи од „криве мјере“ и „интереса на интерес“, струјала 
и она сасвим другачија, мајчинска, која га је учила несебичности и 
витештву. При синовом поласку у рат Јуришићева мајка савјетује 
нешто потпуно супротно оцу: „Иди, синко, и нека те Бог чува, а ти 
чувај образ и буди јунак“.1

 У једном монологу Јуришић се исповједа о свом 
незавидном психичком стању, које каратеришу проблеми са 
замршеним, неодређеним и  испреплетеним мислима: „Ја болујем 
од неподношљиве неодређености; двоумица то је моја тешка, 
фатална бољка“. 
 Највеће двоумице главног јунака „Црвених магли“ јављају 
се на плану судара старог и новог. Аутор романа, и његови јунаци 
припадају славном покољењу напојеном „духом витештва и 
традиције“ које је живот схватило као жртву и које се, наглашава 
писац, „у невиђеној чистоти и лепоти  душе“ и жртвовало. Васићев 
јунак са болом закључује да све оно што је било здраво и узвишено 
сада је урушено а да то ново што је дошло послије ратне несреће, 
њега плаши. 
 У вези са расколом између прошлог и садашњег живота, 
између патријархалног и модерног свијета у Васићевом дјелу, 
Мило Ломпар закључује да се у прози овог писца уочава 
„карактеристична двострукост“ и да је код Васића „свет подељен 
на неко прошло време које је у приповедној евокацији испуњено 
истинском тишином рада и прегнућа, складом човека и природе, 
међусобном борбом и оплођавањем човека и земље, и на садашње 

1 Цитати из романа Црвене магле и ратних прича Драгише Васића наведени су из 
књиге: Драгиша Васић, Црвене магле, Политика • Народна књига, Београд 2005.
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2 Мило Ломпар: Профил Дагише Васића, предговор књизи Драгиша Васић: 
Црвене магле, Политика • Народна књига, Београд 2005, стр. 6.

време, које се појављује у обрисима брзине, заборава и распада 
моралних и егзистенцијалних основа пређашњег света“.2 Ломпар 
даље наводи да је тематска двострукост карактеристична за 
модерну прозу уопште, али да је она свој посебан одјек нашла 
управо у Васићевој личности. Очито је да овом лику Васић 
приписује дилеме које је тих година и сам преживљавао, ломећи 
се између ранијих политичких увјерења и револуционарног заноса 
подсткнутог Октобарском револуцијом. Због тога се и његов 
јунак Јуришић колеба и не може да се опредијели за то ново, иако 
у старом више не види спас. Међутим, и у тој подвојености и 
дезоријентацији Јуришић наслућује  црвене магле и са њима   нову 
наду.
 Уз све сумње у то шта све може донијети црвена олуја, 
Васићев јунак мисли „како је једино добро оно што је наша велика 
сеструшина (читај Русија) урадила јер једино тамо не видим оног 
црвљивог намјештаја и соба ми се њена чини чудно изветрена“. 
Разлог Јуришићевом приклањању ономе што доноси револуција 
је у томе  што, за разлику од полета који је  донијела „црвена 
олуја“,   око њега нема живота, него је све само „једно грозно, 
кужно распадање“. Не треба заборавити да је аутор овога романа, 
адвокат Драгиша Васић, једно вријеме био присталица љевице и да 
се дружио са Мирославом Крлежом те да је на суду бранио Спасоја 
Стејића, комунистичког атентатора на краља Александра, али је, 
такође, важно напоменути да Драгишу Васића није дуго држало 
одушељење љевичарским идејама и да се он, послије одређеног 
времена, поново приклонио десници. 
 Учмалост и замрлост живота један је од разлога тоњења 
главног јунака „Црвених магли“ у  све дубљи душевни мрак из кога 
више није могао  наћи излаз. У Епилогу за роман Црвене магле, који 
је објављен послије појаве романа, писац је Јуришићево лудило 
освијетлио изнутра, из саме луднице, дајући том психичком стању 
неке нове димензије.    
     

III

 Двоумице и душевне ломове преживљавају и ликови 
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Васићевих ратних приповједака из збирке Утуљена кандила: 
„У гостима: Човек прича после рата“,  „Ресимић добошар“, 
„Реконвалесценти“,  „Авети у лову“ и „У празном олтару“. Прва 
Васићева збирка самим насловом сугерише губитништво, а у 
причама је ријеч о онима који нису преживјели рат и о онима који су 
га преживјели, али су трајно обиљежени видљивим и невидљивим 
ожиљцима.
 Догађаји описани у Васићевим ратним причама не дешавају 
се на самом фронту, него у болничким павиљонима, на маршевима, у 
паузама између борби, на одсуствима... У тим приликама учесници 
рата имају времена да размишљају о ономе што су преживјели у 
ратном паклу и да  причом оживе слике понашања појединаца у 
тешким ситуацијама. Најснажније су приказани нехумани односи 
старјешина према војницима, као и непожељне релације међу 
самим војницима. 
 Прича „Ресимић добошар“ садржи право мноштво 
чињеница о наказном лицу рата. У њој писац разоткрива како због 
лоших односа међу људима рат постаје још погубнији. Описом 
карактера добошара Секуле Ресимића показано је колико је сваки 
човјек, макар потицао са друштвеног дна, сложено биће. Јер, и 
тај некадашњи, убоги продавац бозе, човјек сасвим скучених 
животних видика, који у војсци, због своје неуредности, трапавости 
и неодговорности, од старјешина често добија батине, у појединим 
тренуцима испољава велику храброст.
 Кад се Ресимић због пљачке нађе пред стрељачким 
стројем, он показује невјероватну присебност и надмоћ над својим 
егзекуторима: одбија да му повежу очи прије стријељања, као и 
свештеникову понуду да га исповиједи, пркосно тврдећи да он код 
Бога стоји боље од свештеника. 
 Писац у овој причи записује важан детаљ о понашању 
албанских сељака који су пљачкаше привели у војну команду и 
који, послије осуде шесторице несрећних војника на смрт, показују 
своје право лице. Они се просто наслађују извршењем сурове 
казне: „Арнаути седе, скрстише ноге, пуше и смеју се“.
 У Ресимићу добошару Васић је дао врло комплексан лик, 
извајавши га  од самих противрјечности и искључивости. Тај 
несрећни човјек,  свјестан своје инфериорности и својих слабости, 
стално је бјежао од себе таквог какав је, али, нажалост,  није успио 
да умакне.                                
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 На крају приче о несрећном добошару аутор биљежи 
суморан податак о потпуно различитој психологији војника и 
старјешина. Док се војници  пјешаци злопате и падају од глади 
и напора у дугим маршевима, млади мајор и генерал, јашући 
на коњима, разговарају о унапређењима. Кад генерал млађем 
официру потврди да је унапријеђен у чин потпуковника, он свог 
претпостављеног части пилетином, коју је успио да набави и у 
тако тешким условима. Дјелује цинично истина да, док једни губе 
главе због пилетине, други се њом чашћавају поводом аванзовања.
 Причом „Реконвалесценти“ осликана је атмосфера у једном 
од седам болничких павиљона на Солунском фронту и пластично 
приказано право шаренило схватања и доживљавања рата једног 
броја рањеника смјештених у том павиљону. Ту су представљени 
ликови неколико официра (пуковника, потпуковника,  капетана 
и поручника), затим наредника Стевана, професора Љубишића, 
учитеља Цвијовића и двију странкиња – медицинских сестара 
Степенсон и Поунд. Својим необичним односом према отаџбини, 
издваја се лик професора Љубишића, који за своју жртву у рату 
тражи адекватну награду: „Нема ту само дај живот. Хоћу да ми 
кажеш зашто да ти га дам, јест зашто да ти га дам, чиме си то 
заслужила, ти бездушна отаџбино?“ Такво размишљање о отаџбини 
Драгиша Васић тумачи као израз огорчења појединих ратника који 
су за  отаџбину поднијели велике жртве, док други, такође здрави 
и способни да јој служе, нису ни видјели ратиште. У вези са ставом 
овога ратника о патриотизму, писац наглашава да њега не износи 
било ко, него човјек који  такав закључак није нашао у књигама, 
него „у свом крвавом, грозном   искуству“.
 Дилеме имају и други реконвалесценти: потпуковник, 
капетан Ћорић,  коњички поручник,  поручник адвокат, који 
причом потискују мучне мисли и суморна осјећања и настоје да у 
болнички амбијент бар повремено  унесу зрачак ведрине.
 Ужасан ратни призор дат је у краткој причи „Авети у 
лову“. Описом безумних поступака „авети од регрута“ који, при 
повлачењу српске војске преко Албаније, на пустим љешанским 
улицама мртвим војницима ломе руке и ноге да би са њих лакше 
свукли одјећу, Васић разоткрива истину да су,  у борби да преживе, 
појединци  спремни на све. Потпуно супротно тим подивљалим 
регрутима, поступа један старији војник, “висок, незграпан  
Рудничанин“ који, згрожен тим призором, скида са себе кошуљу и 
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баца је тим чудвиштима од људи. Читаоцу је  остављена загонетка: 
да ли тај војник то чини из протеста или из самилости...?  
 Васић о рату не казује првенствено зато што жели да 
своју причу преобликује у умјетничко дјело, него зато што не 
може да издржи притисак ратног доживљаја. Стога се у његовим 
раним дјелима Утуљена кандила и Црвене магле на много мјеста 
примјећују нервоза и журба. Већ је и писац предговора првој 
збирци његових приповједака Утуљена кандила, Слободан 
Јовановић, запазио „ратну нервозност“ као главну одлику 
Васићевог нараштаја и нагласио да Васић своје приче ствара 
„на основу утисака добивених споља“ и да „нема довољно 
владе над собом да те утиске ,обради у лепоти’, него их баца на 
хартију са једном сировом непосредношћу“, закључивши да „тај 
пренадражени импресионизам и  тај душевни немир чине главну 
одлику г. Васића...“3 
 Савремени критичар Михајло Пантић такође истиче да је 
нервоза битно обиљежје модерног човјека и доводи то осјећање 
у везу са ликовима у причама Драгише Всића: „Нервоза као 
најизраженији сигнал децентрираног, дебалансираног модерног 
субјекта који у рату, изразитије него у свакодневици, будући 
померен на саму границу постојања, са блиским искуством смрти, 
постаје свестан пукотине у себи, у потпуности је обележила рано 
приповедање Драгише Васића, како у основноме духовном ставу, 
тако и самој приповедној техници, у начину на који се такав 
духовни став испољава“.4

 Критичар који је вредновао сва Васићева књижевна дјела  
убрзо послије њиховог објављивања, Милан Богдановић, добро 
је уочио да се Васићеве ратне слике битно разликују од многих 
славопојки у којима  се неискрено величају подвизи српске војске: 
„Слике које се овде виде бескрајно су црње и ужасније, али зато 
колико веродостојније и ближе свима који су ствари преживљавали. 
Овде се не умире са песмом на уснама, нити се с благословом 
подноси свака патња. Ни војник ни старешина не изгледају онако 

3  Слободан Јовановић: Предговор, у књизи: Драгиша Васић, Утуљена кандила, 
Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1922, стр. 16.
4  Михајло Пантић, Приповетке Драгише Васића: Човек прича после рата, у 
књизи: Драгиша Васић (Приредио: Марко Недић), Издавачки центар Матице 
српске, Нови Сад, 2012, стр. 380-381.
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5 Милан Богдановић: Драгиша Васић, у књизи Стари и нови, III, „Просвета“ , 
Београд 1961, стр. 293. 

идилично светли и узвишени, и људи се показују у својој нагонској 
голотињи. Страх од смрти и ужас од страдања отворено су речени 
и херојизам  оних који су се ипак пуштали да страдају  и да умиру, 
утолико је већи“.5

IV

 Фабуле једног броја Васићевих приповједака („У гостима: 
Човек прича после рата“, „Погибија Јаћима Меденице“, „У празном 
олтару“, „Бакућ Улија“, „Чистач“)  дешавају се у посљератном 
времену, али су њихови протагонисти некадашњи ратници. 
 Психичку рањеност  и упропаштеност бивших ратника 
Васић је  најснажније исказао у причи „У гостима“, по мишљењу 
већине критичара, најбољој његовој причи. Два главна лика у 
приповијеци „У гостима“ су  резервни официри – Никола Глишић 
и његов побратим. Док су ратовали, они су очекивали да ће им 
мир вратити душевну равнотежу, али, умјесто  тога, у миру су се 
појавили нервоза, неспоразуми, недоумице, разочарења, потонућа 
у пороке и неморал.  Снови о мирном посљератном породичном 
животу су се распршили и ратници су убрзо увидјели да је сада све 
много горе и суровије  него прије рата. 
 Душу  Николе Глишића двоумице су разједале још у рату, 
јер се ни тада није саглашавао са многим нелогичностима које 
су долазиле од претпостављених старјешина, али је он све то 
стоички подносио, пошто  се надао да ће се по завшетку рата све 
промијенити на боље.
 Узор човјеку и часном официру Николи  Глишићу рат је 
узео све (Аустријанци су му у току рата објесили оца, сестра му 
је побјегла са неким аустријским официром, жена којом се оженио 
из љубави,  изневјерила га је док је био на фронту). Судбина овог 
Васићевог јунака идентична је са судбином лика из пјесме Човек 
пева после рата Душана Васиљева, због чега је Васић својој причи 
и дао поднаслов Човек прича после рата, и у њу унио  познату 
Васиљевљеву пјесму.
 Разочаран нечасним поступком жене за коју је мислио 
да га никада неће изневјерити, Глишић више не налази спас ни 
у породичном  дому и све чешће у слободно вријеме бекрија 
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у кафани.  У безнађу које је одавно постало његова стварност, 
потонуће у криминал дошло је као логичан слијед догађаја.
 Док Никола Глишић у поратном времену тоне све дубље у 
пороке, његов  побратим добро се снашао у материјалном погледу, 
али је и он пропао морално. Послије сусрета са тешко посрнулим 
ратним другом, он не само да не трага за могућности да га спаси, 
него исте ноћи води љубав са његовом женом. Тим поступком он 
показује да је у новом времену све дозвољено. Бошко Новаковић,  
у вези са Васићевом приповијетком У гостима. Човек прича после 
рата и са пјесмом Човек пева после рата Душана Васиљева, 
подвлачи да је у њима снажно исказан потпуни морални расап у 
поратном времену које представља „сумрак идеала и пад идола“6  и 
које је донијело и  један други пад - пад другарства.  Етички фактор 
је, дакле, оно  на чему Васић темељи садржину романа Црвене 
магле и већину својих приповједака са ратном тематиком.
 И Марко Недић запажа етичку страну Васићевих прича 
и сматра да оне по томе истински реперезентују поратну српску 
приповијетку: „Готово у свакој причи управо етичка ситуација даје 
јој битно књижевно значење, што ће се као константа појављивати 
у свим приповеткама о ратним темама написаним после Првог 
светског рата.“7   
 Говорећи о моралном паду  људи у рату, Александар Јерков 
уочава да је у Васићевим дјелима побједа у ратовима виђена као 
слом моралних вриједности: „Ако се може узети жена саборца, 
знаног или незнаног пријатеља, а при томе се више пута каже како 
ни жене оних који узимају нису поштеђене, а оне се дају другима, 
не само окупаторима већ и забушантима и преварантима, онда је 
то један рђави, зли круг у којем  апсолутно страда морална норма 
и друштвена кохезија нације.“8  

6 Приповедачи II, Српска књижевност у 100 књига, Матица српска, Нови Сад • 
Српска књижевна задруга, Београд, 1972, стр. 42. (Поговор, избор и редакција 
Бошко Новаковић)
7 Марко Недић, Књижевно дело Драгише Васића у оквирима новије  српске 
књижевности, у: Драгиша Васић, књига 54 (Приредио Марко Недић),  
Антологијска едиција: Десет векова српске књижевности, Издавачки центар 
Матице српске, Нови Сад, 2012, стр. 14. 
8 Александар Јерков, Поетичка контроверза између ума и лудила у прози Драгише 
Васића, Зборник радова са научног скупа одржаног у Горњем Милановцу 26. и 
27. септембра 2005. поводом 120. годишњице рођења и 60. годишњице смрти 
Драгише Васића (1885 – 1945 – 2005), Музеј рудничко-таковског краја“, Горњи 
Милановац, 2008, стр. 240.
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 У приповијеци „Погибија Јаћима Меденице“ (објављеној 
у збирци Пад са грађевине 1932) Васић другачије приступа 
ратној тематици. Приказивањем понашања једног трговца, 
малограђанина, који својом скромном памећу покушава да    
одговори изазовима новог времена, Васић демонстрира како рат на 
човјекову психу може да дјелује и накнадно. Кад се као коњоводац 
у току трогодишњег ратовања није прославио, а у четвртој години 
рата предао непријатељу па крај рата дочекао у заробљеништву, 
Меденица је осјећао да нема чиме да се похвали као други часни 
учесници рата. Поразна ратна прошлост мучила је Меденицу, па је 
он ту празнину у души настојао некако попунити. Прилика му се 
указала кад је по женином наговору присуствовао свеславенском 
соколском слету у Београду и кад је осјетио да би могао да искочи 
из своје паланачке љуштуре и свој патриотизам испољи у миру кад 
то већ није учинио у рату. Меденичина потреба да надрасте своју 
медиокритетску природу завршава се трагикомично, а писац је 
карактер овога човјека, који представља карикатуру родољубља, 
потпуно разголитио на крају приче кад, по освјешћивању, од 
уплашене жене тражи да му честита прву јуначку рану задобијену 
у миру -  на  новом бојном пољу.
 Фабула приче „У празном олтару“ ситуирана је у послијратно 
вријеме, а и њен главни лик био је учесник Великог рата. Бивши 
ратник Петроније Свилар имао је несрећу да истога дана када је 
отпуштен са посла, грешком полиције због истовјетности имена, 
доспије у затвор и буде подвргнут страшном понижењу и мучењу. 
Цијело вријеме док су га у полицији тукли и испитивали, Свилар 
се питао како је могуће да ти људи који говоре његовим језиком 
ништа не разимију и ништа не уважавају од онога што им он казује 
у своју одбрану. 
 И кад послије уочене грешке неодговорна полиција 
ослободи измрцвареног Свилара, у његовој свијести јавља се 
преокрет и он одлучује да се прикључи онима који насилну 
власт руше насилним средствима. За разлику од других ликова у 
Васићевим приповијеткама, који се мире са оним што им намећу 
спољне околности, јер сматрају да на њих не могу да утичу,  послије 
претпљених мука, које су га „доводиле на саму границу лудила“, у 
Свилару се јавља огорчење  које прераста у социјални бунт.   
 Дужа Васићева приповијетка „Бакућ Улија: живот и 
прикљученија“ издваја се од других његових приповједака по 
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хумористикчо-ироничном тону, присутном, истина у мањој 
мјери, и у другим Васићевим причама: „Ресимић добошар“, 
„Реконвалесценти“, „У гостима“, „Напаст“. Иако се и у овој 
приповијеци говори и о рату, садржаји приче обојени хумором и 
иронијом закриљују оне у којима је ријеч о суморним темама. Чак 
и оно поглавље у коме је описано учешће Илије Васића у рату и  
његово терорисање српских дезертера и забушаната који су се на 
Крфу склонили у српску кухињу дјелује карикатурално, посебно 
кад, због болести од војне службе ослобођен Улија, међу тим 
забушантима изиграва повријеђеног „хероја“.
 Иако Васићев јунак Бакућ Улија свијет гледа првенствено 
са хумористичке стране, он испољава и притајено незадовољство 
тим свијетом, које хумором, шалом и иронијом покушава да бар 
привремено потисне из свијести. Он се често налази у незавидним 
ситуацијама, као што је она у Бечу, или она кад као болесник лута 
острвом Крфом без икаквих обавеза, али и без новаца, или она кад 
након седмогодишњег крварења по фронтовима,  болестан, једва  
саставља крај с крајем од биједне плате судског службеника, али 
он из њих налази излаз у смишљању интрига, шала и подвала 
којима разведрава и свој једнолични и сиромашки живот и празне 
животе својих другова и пријатеља. Досљедно начину живљења 
Илије  Васића, писац је и привео крају његов овоземаљски живот 
„баш у оном тренутку кад је до суза засмејавао  једног од својих 
редуцираних колега, који поред њега заборави да сјутра нема 
јести“.  
 Лик из приче „Чистач“ у рату је био заслужан носилац 
заставе славнога пука, а у миру робијаш због убиства невјерне 
жене и њеног љубавника. Нико осим тог несрећника не може знати 
са колико се недоумица он суочио док је боравио у затвору прије 
изрицања пресуде и док је издржавао дугогодишњу казну због 
двоструког убиства. Питао се безброј пута да ли је све морало да 
се заврши тако трагично, али није налазио одговор, јер није могао 
да поднесе понижење које му је приредила вољена жена. Но, мука 
настала као посљедица убиства у афекту, послије издржане казне 
претворила се у још већу кад се нашао на улици без игдје ичега, 
обиљежен жигом убице. Да би преживио, тај некадашњи поносни 
заставник прихвата посао чистача улица, скрхан големим стидом 
због потпуне деградације. Према овом лику Васић је осјећао и 
исказао људску самилост, коју  Јован Кршић налази у његовој 
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приповијеци „Ресимић добошар“.9 
        

V

 Васићев роман „Црвене магле“ и приповијетке  са ратном 
тематиком снажно осликавају кризу моралне свијести  ратника 
узроковану поремећајем животних услова. У појединим моментима 
и ликови потпуно предани дужности одбране отаџбине и спремни 
на сваку жртву за њу, питају се има ли икаквог смисла то међусобно 
убијање зараћених страна.  И прекаљени ратник Алексије Јуришић 
који више година пуни гранатама топовске цијеви уперене на 
противника, понекад не може да разлучи да ли треба да то и даље 
чини, или да напусти и топове и положај. У таквим ситуацијама 
Јуришић се пита шта су му криви ти људи на које шаљу смрт 
топовске цијеви његове ратне јединице и закључује да ту никакве 
кривице нема и да су његови противници, као и он и његови ратни 
другови, присиљени да вјерују како су једни другима криви. Има 
ли боље антиратне поруке од ове?!  
 Главна тема Васићеве приповједачке прозе је рат а, у вези 
с њим, као пандан  високом степену човјекове угрожености у рату, 
наглашена потреба да се преживи.  Васићев приступ рату заснован 
је на његовом  огољавању и отвореном приказивању свих његових 
ужаса. У складу са тим, он и ратнике представља онаквим какви су 
у стварности - без идеализације и лажних ореола.
 У суровој борби за прежиљавање, у Васићевој прози на 
сцени су  необични ликови ратника. Критичари који се у вријеме 
појаве Васићевих дјела писали о њима, уочили су да су они 
преосјетљиви и неснађени,  да су нервозни и растројени, а неки 
од њих потпуно изгубљени и обезљуђени, док критичари који су 
Васићева дјела  вредновали крајем XX и почетком  XXI вијека 
додају  томе још и осјећања крактеристична за књижевне ликове из 
периода модерне:  депресију, безнађе, дефетизам, страх, морално 
посрнуће.
 Да би се схватило како је Васић доживио посљедице рата, 
довољно је видјети како  окончавају живот главни ликови његовог 

9Јован Кршић, Драгиша Васић посматра у: Сабрана дјела Јована Кршића, 
II, Књижевност народа Југославије (II), (Приредио Војислав Максимовић), 
Свјетлост, Сарајево, стр. 201.  
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романа и приповједака: Ђорђе Христић гине при повлачењу српске 
војске  кроз Албанију, Алексије Јуришић тоне у лудило, Ресимића 
добошара војна команда осуђује на смрт због пљачке, Петроније 
Свилар, након претрпљених понижења и мучења у полицији, 
прикључује се револуцинарима, Илија Васић (Улија Бакућ) 
умире изненадно угушен сопственом крвљу за радним столом у 
канцеларији  Чукаричког суда. 
 Ратне страхоте, двоумице и ломове у људским душама 
Драгиша Васић је могао исказати  тако снажно и увјерљиво зато 
што о њима није читао из књига, него их је доживио у ужасној 
ратној стварности. 
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DOUBTS AND SPIRITUAL BREAKDOWNS IN THE 
PROSE OF DRAGIŠA VASIĆ

 Abstract: This work is illuminating the psychological profi les 
of the most important warriors in the prose of Dragiša Vasić. The au-
thor’s main goal is to depict the doubts and spiritual breakdowns caused 
by the war horror, as well as the infl uence of the substantially changed 
post-war time where warriors faced the terrible truth that the ideals they 
fought for on the battlefi eld loosing their body parts and lives were 
completely betrayed. As he participated in the Balkan war and in the 
First World War, Vasić himself often faced the uncertainty of survival, 
therefore he drew the material for writing from his personal experi-
ence to describe superhuman endeavours and doubts that appeared at 
the warriors when it came to defending liberty, honour and dignity of 
their people and the care for the preservation of one’s own life. The di-
lemma came to the choice between patriotism and cowardice, sacrifi ce 
and a comfortable life. That dilemma, Vasić most adequately depicted 
describing the destinies of the two main characters from the novel Red 
fogs – Aleksija Jurišić and Đorđe Hristić, impressively showing their 
crucifi xion between the obligations to serve the country and the need to 
live a normal life outside of the range of gas wagon. Detailed descrip-
tions of psychological breakdowns are described in Vasić’s short sto-
ries, fi rstly in those where action takes place in war-time: “Resimić, the 
drummer”, “Ghosts go hunting”, “Convalescent”. However, the trau-
mas survived in the wars, at many Vasić’s characters had infl uence af-
terwards – in peacetime – as in the case of Nikola Glišić (the short story 
Away), Jaćim Medenica (The death of of Jaćim Medenica), Petronije 
Slivar (In an empty altar), Ilija Vasić (Bakuć Ilija). Doubts and break-
downs in the souls of the warriors had terrible consequences: one led to 
death, the second to madness, the third to alcohol and criminal, the forth 
to rebellion and revolutionary action. Moral contradictions that Vasić’s 
warriors faced after demobilization, led to discouragement and the loss 
of life orientation and those who showed true virtues in war and who 
were the incarnation of humanity and courage. The tragedy of those 
mentally wounded warriors was even greater and more painful. 
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СРПСКА  КЊИЖЕВНОСТ  ИЗМЕЂУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОНИХ КРЕТАЊА И „БОСАНСКОГ 

ДУХА“  У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ДАНАС

 Апстракт: У раду се разматрају процеси глобализације и 
утицаја на књижевност и културу у свијету па и на српску културу и 
књижевност с једне стране, а с друге о вишедеценијском настојању 
да се националне културе и књижевности у Босни и Херцеговини 
подведу под унитаристички концепт једне државе – једне културе 
– једне књижевности, дакле: босанске. Како на то одговара наука и 
којим аргументима, настојаће се показати у овом раду.
 Кључне ријечи: глобализација, култура, књижевност, 
унитаризација, национално, прожимања. 
 1.

 Vелике годишњице по правилу пружају могућност 
да се друштво које их обиљежава огледа у својим 

достигнућима, вриједностима и промашајама. Стогодишњица 
завршетка Првог свјетског рата и стогодишњи развој послије 
њега, добар је повод да  српско друштво у цјелини сабере своје 
стогодишње резултате развоја, добитака и губитака. 
 Крах југословенске државе  крајем 20. вијека, резултирао 
је грађанским ратовима и стварањем малих држава ограничених 
авнојевским границама унутар којих је мало  шта ријешено и 
намирено, те се непријатељства и сукобљавања дешавају и у миру. 
Српски животни простор подијељен је тим државним границама. 
У Хрватској су Срби сведени на „статистичку грешку“, али су се 
сачували и одбранили у Босни и Херцеговини у свом ентитету 
Република Српска. 
 Дејтонским мировним уговором дефинисана као земља 
састављена од два ентитета, Републике Српске и Федерације Босна 
и Херцеговина,  у којима живе три конститутивна  народа: Срби, 
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Хрвати и Бошњаци, Босна и Херцеговина је земља незадовољених 
циљева њених народа и као таква, турбулентна и тјескобна, она 
опстаје под протекторатом Високог представника тзв. међународне 
заједнице. Како у рату нису остварени жељени циљеви ниједног од 
народа, могло би се рећи да је борба за њих настављена и у миру 
само другим средствима. Мање-више, та борба могла би се назвати 
рат за прошлост.     
 У Босни и Херцеговини, као и у неким новонасталим 
државицама Словенског  југа (ово тек да се разликујемо од остатка 
„Западног Балкана“), трпимо још увијек налет неколико манија: 
митоманије, мегаломаније и клептоманије.1 Посљедица је то 
трагања за сопственим идентитетом новостворених, задоцњелих 
нација након распада  СФР Југославије, стицања самосталности 
и потребе да се по сваку цијену буде нешто друго и разликовно од 
блиских народа с којима се до скора живјело у заједничкој држави. 
Отуда и бјесомучни налет измишљања митова о аутохтоности 
поријекла, тла и „тисућљетне“ културе, а тамо гдје тога није било 
и нема, отима се од других и фалсификује прошлост, и то све у 
вријеме када процес стварања нација припада давној прошлости. 
Задоцњело конституисање тих нових, не би било страшно да му 
у основи није непријатељство према другом с којим се дијели 
животни простор. У ту сврху врши се својеврсна ревизија историје 
са жестоким реваншизмом  оних снага које су поражене у Другом 
свјетском рату и, како ствари стоје, оне су преузеле главну 
ријеч у овом времену. Рехабилитује се четнички покрет Драже 
Михаиловића и он сам, Недић и недићевци, усташки покрет у 
Хрватској, покрет Младих муслимана и СС формација у Бих 
– а једино када затреба каква антифашистичка легитимација у 
односима са ЕУ и „културом сјећања“, онда су представници ових 
народа врло гласни у хвалисању како су баш они били антифашисти. 
То у домаћој употреби не би могло да прође глатко како пролази да 
се и у свјетским оквирима не дешава исто. Треба само погледати 
кога НАТО савез прима у своје редове и ко су миљеници Запада на 
бившем југословенском простору. 
 И распад велике државе и унутрашња прекомпозиција 
њених дијелова  у самосталне државице, како се већ избистрило 

1 Милорад Екмечић,  Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом 
веку (1492-1992), Евро-Ђунти, треће,  допуњено издање, Београд 2010, стр. 537.



181

у историјским анализама, посљедица су налета глобализације, 
започете крајем осамдесетих година 20. вијека. „Глобализација 
света под вођством великих корпорација, чија се седишта 
налазе углавном на територији Сједињених држава, не трпи 
националну државу, нити дефинисање њеног духовног простора 
у чијем се оквиру интегрише његов идентитет“ – каже историчар 
Милорад Екмечић,2 а ту нетрпељивост, потпомогнуту унутарњим 
анимозитетима, прво је платила СФР Југославија. Послије пада 
Берлинског зида ова земља је била прва тачка у походу на Исток, 
као показна вјежба. У овом времену, потрошачко друштво показује 
своје прагматично лице на најгрубљи начин. Оно је, сматра Ерик 
Хобсбаум, резултат троструког удара: технолошке револуције, 
масовног потрошачког друштва насталог у „експлозији потенцијала 
западних економија“ и продора „маса на политичку позорницу у 
улози потрошача и гласача“.3 То, да су наши животи свакодневно 
преплављени свеприсутним информацијама „културне производње 
– звукова, слика, речи, успомена и симбола – историјски је без 
преседана“ – каже Ерик  Хобсбаум, и то је оно што је промијенило 
„наш начин схватања стварности и уметничког стваралаштва“. 
Класичну грађанску културу смијенило је „поремећено тржишно 
друштво“  у коме је „‘лично задовољство’ једини циљ доживљаја 
на било који се начин до њега дошло.“ 4 Закон профита одређује и 
културну и умјетничку производњу, што неке умјетности може да 
фаворизује, а неке да одгурне на маргину.  
 Динамика кретања у геополитичким оквирима који 
одређују не само мјесто народа у новој прерасподјели планете, него 
и развој и положај културе и свих њених подмодела, турбулентна 
и онеспокојавајућа, чини умјесним питање:  Ко смо ми сада 
цивилизација?  Уже, Гдје смо и ко смо данас у цивилизацијском 
смислу ми овдје на Балкану, на распаднутом југословенском 
простору, посебно у Босни и Херцеговини? и  има ли смисла 
потражити одговоре да бисмо се снашли у овоме свијету?  Чини 
се, дијелом, да смо и оно како је то описао Семјуел Хатингтон у 
своме Сукобу цивилизација.5

2 Милорад Екмечић, Српски духовни простор на размеђи столећа, у: Српски 
духовни простор, АНУРС,  Бања Лука, 1999, стр. 51.
3 Erik Hobsbaum, Kraj kulture. Kultura i društvo u XX veku, Arhipelag, Beograd, 2914, 
str. 19.
4 Исто, 9.
5 Семјуел Хатингтон, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, 
друго издање, „Цид“, Подгорица, „Романов“, Бања Лука, 2000.
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 Као што  Хобсбаум истиче „лично задовољство“, а оно 
се увијек тиче појединца, тако и Семјуел Хатингтон, говорећи 
о  постхладноратовском времену и запитаности ко смо и шта 
смо – не говори о државама, нацијама, колективитетима – него о  
људима: „људи покушавају  да одговоре“, „људи себе дефинишу 
појмовима предака, религије, језика, историје, вредности, обичаја 
и институција“, „људи користе политику не само да унапреде 
своје интересе, него такође да дефинишу свој идентитет“6 – и 
то је већ усвојени модел описивања свијета у коме колективитет 
губи значај.   Једине одрживе препреке општој унификацији су, 
још увијек, културне разлике, те Хатингтон закључује: „Глобална 
политика почела је да се преобликује дуж културних граница“  
док је  „локална политика (је) политика етницитета.“7 Наводи као 
примјер понашање сарајевске чаршије 1994. када су се на неком 
митингу развијале заставе исламских а не западних земаља, чиме 
је отпослана порука којем то цивилизацијском кругу припадају а 
ко су им не-пријатељи, али и непријатељи. На глобалном плану, 
сматра Хатингтон, „потенцијално најопаснија непријатељства 
настају дуж напрслих граница између главних светских 
цивилизација“, а на локалном плану дуж „неодговарајуће границе 
из других цивилизација, али нарочито (...)  међу муслиманима.“8  
Имајући то у виду, а дефинишући цивилизацију као „најшири 
културни идентитет“, Хатингтон недвосмислено закључује: „Рат 
у Босни био је рат цивилизација“, јер су у њему учествовала три 
цивилизацијски различита учесника, на основу чега су и  помагаче  
стицали искључиво из свог цивилизацијског круга: Муслимани у 
исламском свијету, Хрвати у католичком, а Срби у православном. 
 Ако  се и прихвати Хатингтонова теза да је грађански рат 
у БиХ био рат цивилизација, то још увијек није потпун одговор 
на питање  зашто су се три народа  одлучила да се разврстају на 
цивилизације на нецивилизован начин. Религија је и по мишљењу 
историчара Милорада Екмечића језгро око кога су се формирале 
нације као другост, али  религија, како се чини код нас, није једини 
разлог што се једна велика држава распала. 
 Јачи разлог трвења, по Марији Тодоровој, између Срба 

6 Исто, стр. 28.
7 Исто, стр. 28. 
8 Исто, стр. 320.
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9 Marija Todorova, Imaginarni Balkan, XX vek, Beograd, 335 . 
10  Исто, стр. 6.
11  Исто, 302.  
12 Исто, 323.
13 Silija Hoksvort, Glasovi u senci. Žene u književnosti u Srbiji i Bosni,  Službeni glas-
nik, Beograd, 2017

и Хрвата не лежи искључиво у различитим религијама, него у 
различитим историјским традицијама, с једне стране, а с друге, и 
великом удјелу муслиманског становништва на које утицај има и 
турски национализам. Због тога није могућа регионална историја, 
него само појединачне националне, а оне су опречне.9

 Послије 1989. године Запад је, констатује М. Тодорова, 
приграбио „старе центре хабзбуршке царевине, делом и из 
сентименталних разлога“, и тиме „потврдио линије раседања које 
је исцртао Семјуел Хатингтон“.10  Изван тога је остала „византијска 
Европа као конститутивна другост за Средњу Европу“, али та 
„другост“11 не зауставља се ни ту: лимес се успоставља „између 
латиничког и ћириличног писма“, у крајњој инстанци између 
католичанства и православља.    
 У политички рјечник, како се види, улазе и религија 
и култура и постављају се нове границе и лимеси на основу 
културних разлика.  Балкан је по ко зна који пут оклеветан и 
смјештен у блискоисточни и отоманско-азијатски круг. Управо је 
то био мотив Марији Тодоровој да својим истраживачким радом  
брани и одбрани Балкан и његову културу, правећи разлику између 
оријента и балканизма. Отуда она сматра да Босну, као политички 
проблем, „не би требало приписивати превасходно отоманском 
наслеђу: он је пре последица интереса великих сила (...) Босна је 
одржавана као ничија земља не због потенцијално експлозивне 
мешавине становништва, него зато што је најпре Аустроугарској 
била потребна на Балкану, а потом је тобожња независност Босне 
требало да спречи нарушавање равнотеже између Срба и Хрвата“.12  
У новонасталој држави, констатује Тодорова, исти језик није могао 
да потре границе између хришћанства и ислама, као ни додатну 
границу између католичанства и православља. 
 С друге стране, Силија Хоксворт13 посматрајући БиХ као 
националну државу (у европском смислу), увиђа да та држава има 
потребу  за јединственом политичком и културном историјом (за 



184

што  Хоксвортова има разумијевања), али се то неће десити, каже, из 
простог разлога што у њој нису смањене „дуго присутне тензије“: 
једно због присуства „велике муслиманске заједнице у Босни и 
Херцеговини која османску администрацију није посматрала као 
окупатора за разлику од њихових хришћанских сународника“; 
друго, због владавине страних сила које нису остављале довољно 
простора за стварање  „кохерентог одвојеног идентитета“,  и треће, 
због природне везаности  бх заједница  за „своје, родитељске 
културе и на Истоку и на Западу, није било могуће да се једна 
‘прича’ развије у стварну заједничку историју.“14

 Колико год јој је јасно да је БиХ дубоко подијељено 
друштво, она уочава да је „системско инсистирање на раздвајању 
српског, хрватског и босанског језика као засебних у најмањем 
случају проблематично и често арбитрарно“, а, с друге стране, 
сматра, нема правог система подјеле када је у питању књижевност и 
њени ствараоци, наводећи као примјер за то Андрића, Селимовића, 
Десницу, Д. Секулић и друге.      
 Тежећи да књижевност у БиХ омеђи државним границама, 
а свјесна да је то тежак и незахвалан посао, Силија Хоксворт, 
наклоњена муслиманском етносу, констатује: „Када је Босна 
и Херцеговина постала република у границама Југославије 
(подв. Ј. Ђ.), снага српских и хрватских традиција, свака са своје 
стране босанске границе, створила је проблем муслиманским 
књижевницима који су остали без сопствене традиције.“     
 Двије-три ствари, најмање, овдје је требало разјаснити. 
Прво, територија БиХ је укључена у Југославију већ 1918.; друго, 
схватање културе и књижевности у СФР Југославији сасвим 
је било јасно одређено као национална а не географска ствар, и 
треће: национална књижевност и култура Срба и Хрвата у Босни 
и Херцеговини  постојала је и прије оснивања обију Југославија. 
Према томе, ни Срби ни Хрвати нису морали „сваки са своје стране 
босанске границе“ да утичу на сународнике у БиХ, јер су се ови 
већ крајем деветнаестог вијека осјећали саставним дијелом тих 
култура и књижевности и оно што су стварали у свом завичајном 
поднебљу добровољно су укључивали у заједничку националну 
баштину.  И нису они криви што су они трећи „остали без сопствене 
традиције“. 

14 Исто, 202.
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15 Исто, 204.
16 Радован Вучковић, Проблеми, писци, дела, VI, Свет књиге, Београд, 2015, 277.

 Нетачно, или недовољно прецизирано, јесте и становиште 
С. Хоксворт да је „Искључива босанска традиција (је) дело писаца 
који су иницијално писали на арапском, персијском и турском, а 
затим током 19. века све више на српском, али арапским писмом“.15 
 Ако под „босанском традицијимом“ разумијева 
муслиманско стваралаштво, онда је то у реду, али ако се придјев 
„босанска“ односи на државу БиХ, онда није коректно „босанску 
традицију“ везивати за само једну компоненту, овдје муслиманску, 
због тога што  су само муслимански писци писали на наведеним 
језицима и арабицом. У БиХ  су такође стварали „традиције“ 
и друга два народа: фрањевачку књижевност у доба отоманске 
власти Хрвати, а народну књижевност, већ апострофирану раније 
у њеној анализи, па онда и писану у 19. вијеку и даље, Срби. Зато 
што су настале на босанскохерцеговачком тлу, оне јесу доказ да су 
ова два народа такође стварала на тлу БиХ много прије него што 
се уопште може говорити о државности Босне и Херцеговине у 
савременом смислу. Према томе, ваља искључити „искључивост“ 
једне, муслиманске, бх традиције. Српска и хрватска историја 
књижевности већ су дале сасвим солидан увид у стање ствари у 
БиХ. 
 О томе како се конституисала и „уз много несналажења 
формирала посебна муслиманска национална свест и у 
том контексту посебна књижевност“, показао је „смирено, 
аналитички и објективно“ Станиша Тутњевић у својој студији 
Национална свијест и књижевност Муслимана (2005), – сматра 
Радован Вучковић.16 Тутњевић  почетак национализације 
босанскохерцеговачких муслимана везује за аустроугарско доба. 
Уз већ национално освијешћене Србе и Хрвате, муслимани су се 
изјашњавали „про“ српски или „про“ хрватски, и сама та потреба, 
или нужност, да се  опредјељују стварала је свијест о себи као 
другом. У трагању за властитим идентитетом коначно су га, на 
крају 20. вијека нашли у имену  Бошњак, и у „свом“ језику који су 
назвали „босански“.
 Континуитет тог трагања за идентитетом и тежња да се 
БиХ конституише као држава муслиманског народа, како наводи 
М.  Екмечић, почиње од султанове продаје БиХ Аустрији за 2,5 
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милиона фунти 1909. чиме је прекинут процес опредјељивања 
муслимана „про“ српски или „про“ хрватски, како је и Тутњевић 
објаснио.  Идеја о аутономији муслимана  артикулисана је снажно  
у току Другог свјетског рата у кругу муслиманске беговско-
буржоаске елите под покровитељством и вођством јерусалимског 
муфтије Ел Хусејнија. Та елита шаље молбу Хитлеру да Босни 
додијели аутономију под патронатом Њемачке. Декларишући 
муслимане у БиХ  као древно готско племе Босони,  дистанцирли 
су се од Срба и Хрвата, и тиме дали до знања  какву и за кога 
опредјељују БиХ.  
 Ту идеју, о Босни и Херцеговини  као муслиманској 
држави, у социјалистичкој Југославији, како констатује Екмечић, 
преузели су муслимански чланови Савеза комуниста БиХ и здушно 
је уграђивали путем полуга постојећег система у политички и 
културни живот републике. Занимљива је у том смислу једна 
дневничка биљешка Родољуба Чолаковића о разговору са Бранком 
Микулићем о политичким приликама у БиХ након пописа 
становништва 1971. године: „Бранко ми рече занимљиву ствар; 
према последњем попису у БиХ има 39% Муслимана а 37% Срба. 
Сви смо до сад живели у уверењу да Срби имају релативну већину. 
Каже – још не смемо да објавимо резултате пописа јер ће скочити 
муслимански реакционари да траже своју матичну републику, коју 
имају све нације осим Муслимана.“17 И скочили су, и било је жучне 
расправе. 
 Да се кренуло оним путем којег се бојао тадашњи први човјек 
бх комуниста, видјело се по томе како се артикулисао  политички, 
друштвени и културни развој Босне и Херцеговине, нарочито 
послије усвајања Устава СФРЈ 1974. године. И ова република је, као 
уосталом и друге, свој развој усмјерила ка самоодрживом  развоју 
на економском плану готово као самостална држава, а то је онда 
пратила и културна политика. Нарочито се водило рачуна да се 
артикулише једност: бх језички стандард унутар српскохрватског, 
те босанскохерцеговачка књижевност и култура и тако стварале 
услове  унитаризације друштва у кретању ка (једно)националној 
држави.  На том плану здушно ће радити образована муслиманска 
елита у наредном периоду.  

17 Родољуб Чолаковић,  Дневник: 30.3. 1972, рукописна заоставштина, Музеј 
Семберије.
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 Када је Мак Диздар Каменим спавачем (1966) зачео 
богумилски мит, Мухамед Филиповић га је „научно“ подупро 
у часопису „Живот“ 1967. године есејом „Босански дух у 
књижевности, шта је то?“18 Филиповић је устврдио да то, што је 
Босна (не и Херцеговина – прим. Ј. Ђ.) заједница једног народа и 
трију нација (а не једне) онемогућава да се пројави „босански дух“ у 
књижевности. Томе су криве српска и хрватска (па и муслиманска) 
књижевност – од седамдесетих година 19. и током цијелог 20. 
вијека. „Таква је литература настајала у Босни посљедњих сто 
година и она је Босну више дијелила, него све војске које су преко 
ње марширале и у њој крв пролијевале (подв. Ј. Ђ.). Она је дијелила 
и њезин дух, оно основно почело једног заједничког осјећања и 
животног односа, што је га је Босна мучно, кроз хиљаду година 
своје тешке повијести створила.“ 
 Тек са појавом Сушића, Селимовића и Диздара ствара 
се, каже даље Филиповић,  „цјеловита књижевност, са својим 
основним идејама и књижевним врстама. Она снажно ступа на 
позорницу наше културе као оформљен, заокругљен, у основи 
изграђен духовни став, као израз нашег духа. Од сада Југославија 
– кличе даље Филиповић – мора на други начин рачунати са 
босанском литературом, њеном улогом и значајем, тј. она мора 
рачунати са босанским духом босанске литературе.“
 И онда, и сада, више од пола вијека откако је текст настао, 
чуди и зачуђује потреба да се други окривљују за сопствене празнине 
и заостајање, али и потврђује Хатингтонову констатацију да је за 
конституисање свога идентитета потребан непријатељ. Провизорна 
митизација прошлости, нарочито у „анализи“ Диздаревог Каменог 
спавача, у коме се „проналази“ богумислки „дух Босне“ – и веже, 
наравно, за муслимански народ, поставила је темеље, криве и 
кривотворене, за будућу митоманију, мегаломанију и клептоманију 
у бројним радовима муслиманске образоване елите.     
 Услиједиле су реакције српске  научне заједнице у првом 
реду, затим политичара и писаца. Жестоке полемике на књижевном 
пољу имале су и своје посљедице. Почиње, под притиском 
политичке и културне јавности, одлазак српских писаца из БиХ у 
Србију, чији је најмаркантнији случај Војислав Лубарда.   
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 Меша Селимовић је у Сјећањима оцијенио да је посезање 
за богумилима  тежња „за књижевним попуњавањем историјских 
и културолошких празнина, као што је тражење историјског 
континуитета  и непронађених историјских токова“. Он у 
богумилству види страну идеологију, увезену као и сваку другу, 
али и закључује: „То је затрпавање бола који настаје од повијесног 
вакуума, али на основу историјских чињеница које је тешко и 
једним документом потврдити: то је пројицирање бошњаштва 
и босанског заједништва у прошлост гдје их није било.“19 

Дервиш Сушић је романом Тале а затим додатком „Парергон“ 
љуто и немилосрдно, комбинацијом историјских чињеница и 
књижевних реминисценција, разобличио изнутра и муслиманско 
аутономаштво и митологизацију „мерхаметли“ Босне Мухамеда 
Хаџијахића.    
 О трагању за културним и националним идентитетом на 
погрешан начин, како је то показао М. Селимовић, овдје би се 
могла ставити тачка. Међутим, „затрпавање повијесног вакуума“ 
бјесомучно је настављено и даље, све до данашњег дана. Мидхат 
Бегић, Мухамед Хаџијахић, Мухсин Ризвић, Мухамед Филиповић, 
још у периоду социјалистичке  БиХ развијају културну и политичку 
активност у правцу артикулисања Босне и Херцеговине као државе 
муслиманског народа.  
 Тај механизам дјеловања описао је Фуад Мухић у Поговору 
Парергона (1980):   „прво потмуло у чаршији“ и изван очију 
јавности су се  „муслиманске институције, групе и појединци 
залагали за преваленцију етничког муслиманства“,20 а онда би се 
то оглашавало јавно. То је добро познати паралелизам дјеловања, 
а то значи: шта на „бабиној сећији“ интересна  група договори 
приватно и тајно, то се онда гура кроз системске структуре јавно. 
Одустајање од политике „про“ – српске и хрватске, ишло је у правцу 
муслиманског национализма, који се, бар у почетку, манифестовао 
тако да су „опрезно смјештане натукнице о српском и хрватском 
‘дошљаштву’ у Босну и Херцеговину које је vice versa, ову републику 
требало да дефинира као претежно или искључиво муслиманску“. 
Таква политика, каже даље Мухић, правдана је „отпором према 
српској и хрватској ‘новој десници’ и њеним асимилаторским 

19 Meša Selimović, Sjećanja, „O. Keršovani“ Rijeka, „Sloboda“  Beograd, 1976,  25-26.
20 Fuad Muhić, Pogovor  u:  Parergon, Oslobođenje, Sarajevo,1980,  279.
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тежњама из седамдесетих година а да је затим изравно вежу за 
обновљену идеологију панисламизма, па чак и за неку свјетску 
персоналну муслиманску унију као особену врсту муслиманског 
комонвелта.“21 Јасна је то алузија и на Хаџијахићеву студију и на 
појаву Исламске декларације  (1970) Алије Изетбеговића (кружила 
је од руке до руке илегално, необјављена) која је својим идејама 
и садржајем обухватала цијели исламски свијет (БиХ је ту негдје 
између Малезије и Шпаније). 
 Изетбеговић је  тврдио да исламски свијет може да 
напредује у свом препороду само на основу Курана и ислама чију 
би заставу истакла нова, образована интелигенција у грађењу 
исламског поретка.22 У том грађењу новог поретка нема мјеста 
лаичком принципу организације државе,  зато што не може бити 
„мира и коегзистенције између ‘исламске вјере’ и неисламских 
друштвених и политичких институција“.23 То је једна страна 
те визије, а друга  је та, да  „Ислам садржи принцип умета, тј. 
тежи за уједињењем свих Муслимана у јединствену заједницу – 
вјерску, културну и политичку. Ислам није националност, али јесте 
наднационалност ове заједнице“.24 Идеју самосталне  муслиманске 
државе преузела је и у послијератном времену   муслиманска 
интелигенција, слиједећи идеологију Младих муслимана, чији је 
у Другом свјетском рату био припадник и Алија Изетбеговић, а 
њен учинак тако громогласно објавила у грађанском рату у Босни 
и Херцеговини 1992-1995. 
 Међутим, рат није донио жељене резултате у смислу 
„већинског муслиманског“ да би се земља преформунисала у 
жељени поредак, што је мобилисало не само посвећене са „бабине 
сећије“ него је и цијело мислеће тијело изашло на свјетлост дана 
и здушно наставило да гради визију унитарне, муслиманске 
БиХ. Наставило се трагање за историјом  тамо гдје је није било. 
Бошњачка елита успјешно је промовисала позицију жртве 
„планетарних  размјера“  у минулом грађанском рату и захтијевала, 
а онда и добијала, политичке концесије од међународне 
заједнице. Виктимизација је, посљедично, узимана као крунско 

21 Исто, 289.
22 Alija Izetbegović, Islamska deklaracija, Sarajevo, 1990, 11.
23 Исто, 13.
24 Исто, 16
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право бошњачког народа на цијелу Босну и Херцеговину, што 
је подупирано обилном производњом „нове“ историјске грађе. 
Предњачили су у томе незаобилазни „отац нације“, Мухамед 
Филиповић, а затим Енвер Имамовић и Мустафа Имамовић, 
Салих Јалимам и десетина острашћених „новоисторичара“ и 
академских дјелатника. То је навело Дубравка Ловреновића да 
одговори „књигом на књигу“, обимном студијом  Povijest est mag-
istra vitae (2008),  образлажући своје прегнуће тиме да је „ријеч (је) 
о једном покушају раскринкавања насиља – насиља над идејама, 
над мишљењем, над интелигенцијом, над разумом, над говором, 
над појмовима, над ријечима као праизвором свих насиља. То 
је (...) само један од могућих одговора на мржњу, превару и лаж 
(подв. Д. Л.) који су, према властитом признању Ханса Кошника 
својевремено отјерали са функције управитеља Мостара“.25

 Полемишући са двојицом Имамовића и М. Филиповићем 
о „распиривању повијести“  о „темељном народу“ у БиХ  помоћу 
богумилског мита, Ловреновић распростире обиље извора, страних 
и домаћих, и научно утемељених мишљења о поријеклу богумила и 
приче о богумилима на бх простору, доказујући зашто је погрешна 
богумилизација Босанске цркве, из које „новоисторичари“ изводе 
поријекло Бошњака.  Та црква је, тврди Ловреновић, припадала 
„кршћанској традицији, (и) није представљала опозицију 
кршћанству као вјери, него етаблираним (службеним) црквама.“26

 На Филиповићевом трагу, каже Ловреновић, Енвер 
Имамовић развија „неку врсту некрофилног  етнонационализма 
правећи упоредбу између догађаја временски, просторно и 
садржајно међусобно бескрајно удаљених, несводљивих на 
било какву врсту конструктивне успоредбе“, а затим илуструје 
Имамовићевом  конструкцијом:  „Зато догађај из 1203. године 
за бошњачки народ има исто значење и тежину као покољ у 
Сребреници 1995.“27 Ово је Имамовићева потпора ставу да је 
бошњачки народ био жртва од памтивијека, а овдје конкретно од 
папства и Угарске у средњем вијеку.  Ловреновић упозорава да се  
оваквим „распиривањем повијести  креира и његује постратна 
културолошка парадигма“28  и култ страдалништва за који се 

25 Dubravko Lovrenović, Povijest est magistrae vitae, Rabic, Sarajevo, 2008,  329.
26 Исто, 302. 
27 Исто, 299.
28 Исто, 300.
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29 Исто, 302.
30 Исто, 310.
31 Исто, 303.

оптужује „кршћанска Европа.“ 
 Докле иде то унитаристичко увезивање само једне, 
бошњачке „историје“ на тлу Босне и Херцеговине, показује и 
став извјесног  Сабахудина Дураковића, који Бошњаке укорјењује 
у династију Котроманића („богумиле“, безбели), затим, преко 
турског и аустроугарског доба, кончић континуитета добацује до 
Друге Југославије конституисане у току Другог рата 1941-1945, 
не случајно, јер се у том периоду појавио Покрет муслимана за 
аутономију, а главни разлог том учитавању континуитета лежи 
у томе што је у тој Југославији сачувана „босанска културно-
религијска посебност и територијална цјеловитост БиХ“ – какву 
је створио Кулин, проширио Твртко, каква је призната 1992. а 
овјерена 1995. године.   
 Овако артикулисана „историја“ Бошњака, заснована 
на лажи, фалсификатима и натезањима, изражава „потрагу за 
уточиштем у повијести“, а бесмислена је, сматра Ловреновић, 
зато што „развој националних идентитета босанскохерцеговачких 
народа – Срба, Хрвата и Бошњака – за разлику од западноевропских 
нација, није био повезан с идејом формирања заједничке државе“.29

 Да је та конструкција историје бошњачког народа само 
наставак онога што је Енвер Имамовић већ раније заговарао, 
види се из сљедећег става: „Наиме, апсурдно је говорити о 
конститутивности неколико народа у земљи која иза себе има 
хиљадугодишњу политичку прошлост, која је преко пола миленија 
била самостална држава, имала своје владаре, државне симболе, 
војску, и што је најважније, имала је свој властити народ, а то су 
били добро знани Бошњани, данас звани Бошњаци или Босанци 
(подвукао Е. И.)“30 

 Тиме је дефинитивно и јавно и јасно  негирана аутохтоност 
и конститутивност Срба и Хрвата у Босни и Херцеговини  и 
прокламовано право на то само једном,  – бошњачком. Том 
опасном митоманијом, крађом и фалсификовањем историје како 
би се узњеговала теза о бошњачкој изабраности (подв. Д. Л.), 
„унитарно расположени Бошњаци изравно потичу Хрвате и Србе 
на сецесионизам“31 упозорава Дубравко Ловреновић.
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 Да је то тако, показује и најновија пројекција континуитета 
бошњачке политике која се појавила у дневном листу „Ослобођење“ 
21. јула 2018. године из пера Мустафе еф. Спахића.32 Настављајући 
манир митологизације и дивинације у конструисању нове историје 
Босне и Херцеговине, еф. Спахић Србе и Хрвате у БиХ своди на 
културно-језичке групе и тако им одриче право на национално 
одређење, па тиме, посљедично, и равноправност да партиципарују  
у  националним пословима.  
 Позивајући се на Емила Диркема и његове „хисторијске 
класификације“, на Маркса и његову дијалектичку „клицу 
неминовног распада“, те на „критичко мишљење“,  еф. Спахић, 
прибављајући својим ставовима „научну“ потпору, само наставља 
исту мантру о хиљадугодишњој историји Босне, ослањајући се 
на  препознатљиве оријентире својих претходника када каже:   
„Повијесним увидом и хисторијском компарацијом долази се 
до непобитног сазнања да у хиљадугодишњем бићу и жићу, 
заједничком животу, искуству, обичајност и завичајност Босне 
(без Херцеговине – Ј. Ђ.) има више отворености, инклузивности, 
мултикултуралности, друштва отворених и универзалних 
вриједности, признања и уважавања различитости него у било 
којој земљи у Европи.“  
 За разлику од еф. Спахића који не наводи ниједан извор 
за своју тврдњу, и најскромније историјске читанке побиће овако 
конструисану „хиљадугодишњу“ историју Босне, али треба знати 
да ова конструкција и није баш оригинална и нова. Она се наслања 
на Хаџијахићеву „ђул башчу са шимширом“ како иронично Дервиш 
Сушић у Парергону назива његово представљање „мерахаметли“ 
Босне у односу на западну цивилизацију. Да је мит о непрекинутој 
хиљадугодишњој историји Босне лаж, знао би му рећи и једва 
писмени Максим Шкрлић, цариник карантина Мокра Гора који је 
1868. пребјегао из Бајине Баште у Турску, тј. у Илиџу код Сарајева 
да лијечи живце.33 А ако ли  њему не вјерова, туђи је, нека бар 
вјерује Авди Сућески, научнику и „своме“, који је  утврдио да је 
султан укинуо државност Босне, уништио њеног краља и властелу 

32 Mustafa Spahić,  Zašto su nacionalizmi i građanski rat nemogući u BiH? Oslobođen-
je, 21. juli/srpanj, 2018.
33 Јелина Ђурковић, Фантастика метафоре, Филозофски факултет Пале, 2014, 
35.
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34 Lovrenović, Povijest est magistra vitae, 302.

у трајању четири вијека –  и коју годину више.34  
 Посежући за сликом градова у којима „пола миленија“ 
истовремено стоје богомоље, храмови  четири свјетске религије, 
еф. Спахић иде даље и каже: „а град је по дефиницији проширени 
храм (подвукла Ј. Ђ.).“ Та сакрализација  изведена је суптилно, 
упућујући на тачно одређени период, на вишевјековно присуство 
Отоманске империје чијим су се насљедницима, кад год је то 
било конјуктурно, осјећали и проглашавали босански муслимани. 
Према томе, јасно је и чија је Босна.
 Ту „рајску башчу са шимширом“, међутим, трују и 
узбуњују неспоразумима и политичким конфликтима сусједне 
државе а нарочито једна сусједна држава „од Првог српског устанка 
1804. године“.  И то није све, најстрашније насиље долази у току 
грађанског рата, када Србија, ЈНА и Хрватска изврше агресију на 
сакралну Босну у виду  „најављеног геноцида на хиљадугодишње 
биће, жиће, обичајност и завичајност Босне“. И још жалосније: тзв. 
међународна заједница никада није осудила „злочине козмичких 
размјера“ (подвукла Ј. Ђ.), нити је извела прави закључак о 
политичким и државним процесима у времену 1992-1995, нити 
након рата до дана дањашњега.    
 Шта би овдје била објекција са становишта науке, 
„хисторијске класификације и критичког мишљења“, када се не 
наводи нити један једини релевантан документ? То писцу оваквих 
редова није ни битно; текст је намијењен одређеној читалачкој 
популацији коју емотивно треба мобилисати у предстојећим 
општим изборима. Зато му је стил сведен  на  митско-епски 
дискурс који више не упућује на критичко расуђивање, јер овај 
политички памфлет и нема намјеру да подастре историјске изворе.  
Подизање злочина у Сребреници на космички ниво (доскора је 
био „планетарни“, прим. Ј. Ђ.), јесте епска хиперболизација и 
виктимизација без икакве мјере и политичке пристојности, бар 
према својим жртвама, али, то је манир који се увријежио у општи 
дискурс бошњачке елите. 
  Увлачећи тзв. међународну заједницу у клуб криваца 
што не може да функционише  „биће и жиће хиљадугодишње 
Босне“, еф. Спахић напада Устав дејтонске Босне и Херцеговине. 



194

Неправедно је, како даље стоји, што је држави одузела територију 
и додијелила је ентитетима; што је држави одузела атрибут 
република и додијелила га ентитету Република Српска; што 
је процесуирала појединце у РС, а „њу учинила неовисном и 
недодирљивом у односу на државу Босну и Херцеговину у чијем је 
формалном саставу“.  И коначно, нападнут је етничко-ентитетски 
принцип одлучивања у заједничким органима и институцијама 
и Изборни закон БиХ. Одредбама Изборног закона, наводи еф. 
Спахић, „убијен је универзални грађански принцип, да је грађанин 
као личност, као субјект и персоналитет, основни извор и носилац 
политичког и државног легитимитета и суверенитета“.  
 Личи то еф. Спахићево позивање на грађанску демократију 
на мимикрију и заметање трагова на путу правих намјера, 
упражњавану током грађанског рата, када је свијету путем медија 
пласирана пропаганда о  „мултикултурној Босни“, а на терену 
вршено затирање и етничко чишћење оних „других“. Сада се, 
истом подвалом, иде трагом европских грађанских права, а заправо 
се ради о сасвим другој ствари: промијени ли се изборни закон 
у корист принципа „један човјек, један глас“, дошло би бројчано 
до неравномјерног односа у саставу представничких тијела, те 
би у свим заједничким институцијама бошњачки представници  
надгласали представнике друга два народа и тако фактички 
преузели контролу и управљање земљом. То поткрепљује и 
ефендијино одређивање статуса друга два народа. 
 Алудирајући на тијесну сарадњу представника Срба и 
Хрвата са својим сународницима у сусједним државама,  еф. 
Спахићу се привиђа  у политици двојице лидера (Додика и Човића) 
то да се „без икаквих скрупула отворено и јавно све о трошку и на 
штету, чак до негације БиХ, инсистира (се) о умном идентитету, 
политичком субјективитету, дигнитету и ауторитету Хрвата и Срба 
преко Хрватске и Србије“. Како су, дакле, ова два народа вољно, 
преко својих лидера измјестили свој „умни и политички идентитет“ 
у друге државе, онда у БиХ нема и не може бити национализма, 
српског и хрватског, јер у њој нема националних Срба и Хрвата! 
Јер: како су „Нијемци у државно-политичком смислу само 
Нијемци у Њемачкој, а у културно-језичком и етничком смислу 
они су Нијемци и у Аустрији и у дијелу Швицарске...“, логично 
слиједи да у Босни и Херцеговини Срби и Хрвати не могу бити у 
државно-политичком смислу носиоци националног легитимитета 
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и суверенитета, „пошто нације као политичке категорије  нема  без 
заокружене националне државе“. Ово је већ призивање изгона два 
народа из сакралне „ђул-башче са шимширом“! 
 Када, међутим, еф. Спахић, након објашњења шта је 
држава нација а шта национална држава ускликне: „Наравно, 
држава-нација је чист фашизам.“ – онда то треба разумјети, не као 
непристајање на националну државу по принципу једна нација 
једна држава, макар то била држава само националних Бошњака. 
Имајући у виду струковну и идеолошку припадност еф. Спахића, 
прије ће бити да се у његовој визији осликава држава какву је у 
Исламској декларацији пројектовао А. Изетбеговић: то је држава 
умета (ислам не преферира нације) која толерише, „трпи“, 
постојање невјерничких скупина, „културно-језичких  етничких 
група“,  под условом да су лојалне.  На тај начин, дефинитивно, 
Србима и Хрватима  у Босни и Херцеговини оспорена је не само 
аутохтоност, него и сва национална и политичка права,  што, 
како се види  у генези оваквог мишљења, није никаква новина, 
али јесте постала доминантан став у садашњем политичком 
тренутку. Невесела потврда бошњачког изборног инжењеринга 
стварно се и десила избором Жељка Комшића за хрватског члана 
предсједништва БиХ, против кога су изричито били сами Хрвати. 
То је оно што Србе и Хрвате тјера на сецесионизам, како је већ  
устврдио  Ловреновић, и он није занемарљив. Треба и  даље 
очекивати, суптилне или грубе, нападе на институције Срба и 
Хрвата у Босни и Херцеговини, али и адекватне одогворе оба 
конститутивна народа, тако да у БиХ никад неће бити „досадно“, у 
смислу стабилне и уређене државе у којој би сви били задовољни. 

2.
 Колико је Босна и Херцеговина подијељено друштво на три 
националне заједнице и у којој су мјери та три друштва затворена 
у себе, показује и чињеница да свако од њих има своје националне 
културне институције, академије наука, културне и умјетничке 
организације, своје медије, итд. Осим предратне АНУБиХ, постоји 
хрватска  ХАЗУ у Мостару (2016), српска АНУРС у Бањој Луци 
(1996)  и бошњачка БАНУ у Сарајеву/Новом Пазару (2011).  
АНУБиХ  нема статус државне академије, али постоји и даље по 
Дејтонском мировном споразуму као наслијеђена институција 
раније СРБиХ. 
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 На порталу radiosarajevo.ba Фарук Веле обавјештава 
17.3.2018. године да су се академици АНУРС, АНУБиХ и 
ХАЗУ и професори два економска факултета из ФБиХ, састали 
у Мостару да разговарају о економским пројектима који би 
користили Босни и Херцеговини. Није, дакако, у првом плану 
извјештавање о пројектима, него о реакцији на потез АНУБиХ да 
сарађује са националним академијама. „То је у политичком смислу 
лоша порука с обзиром да се и троетничка подјела на тај начин 
легитимира“,  реакција је Шаћира Филандре. С друге стране, 
сматра он, пристајући да сарађује са провинцијалним академијама, 
АНУБиХ провинцијализује и саму себе.  
 Шта у ових неколико редака поручује Шаћир Филандра? 
Тиме што АНУБиХ сматра „државном“, мада у посљедњем 
њеном Уставу нигдје децидирано не стоји изреком да је БиХ 
„држава“ – Филандра је надређује националним институцијама 
највишег научног и умјетничког нивоа, што она de jure није. То је 
израз непрекинуте тежње да се докину ентитетске институције а 
њихова надлежност пренесе на унитарни ниво.  Друга, суптилнија 
и мање уочљива порука налази се у исказу „троетничка“ умјесто 
тронационална и то је оно исто одрицање (Еф. Спахићево, нешто 
касније, у јулу исте године) права на националну самобитност 
народа и БиХ. То је, ако се пажљиво прати дневна политика, 
постао уобичајен дискурс бошњачке политике и публицистике.    
Највише једа на ту сарадњу излио је Сенадин Лавић, професор 
ФПН у Сарајеву, називајући националне академије „племенским“, 
с посебном квалификацијом српске и хрватске као истуреним 
одјељењима Београда и Загреба чији је циљ даљна дестабилизација 
БиХ. 
 Мора се признати да је покушај сарадње међу академијама 
био храбар чин имајући у виду негативне реакције на њега, а у исто 
вријеме и управо због таквих реакција, порука је да ће се подуже 
чекати на отварање и међусобну сарадњу и других националних 
институција. Дотле, свака национална заједница гради и развија 
своје сопствене капацитете у области политике, економије, културе 
и умјетности. То, међутим, не иде ни глатко ни складно, нарочито 
на пољу културе и умјетности. 
 Постоје на плану функционисања дејтонски уређене БиХ 
заједничке институције попут парламента, савјета министара и 
бројних агенција преко којих се комуницира са иностранством, 
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али се различито тумаче. Срби их називају „заједничким 
институцијама“, а Бошњаци државним, инсистирајући на 
континуитету садашње БиХ са предратном СР БиХ, коју су они 
у рату преименовали у Републику БиХ. Тако постоје и оквирни 
закони које доноси Парламентарна скупштина БиХ и требало 
би да се примјењују на цијелом простору, али се у ентитетима 
прије свега поштују ентитетски закони, мада се води рачуна да 
се не ствара колизија са оквирним (пошто су ови други по нужди 
усклађени са легислативом ЕУ). Постоје и оквирни закони о 
школству, основном, средњем и високом образовању, али и сваки 
ентитет има своје. И школство је подијељено, а најдрастичнији 
примјер тога је појава феномена „двије школе под једним кровом“ 
у Федерацији БиХ,  гдје у истој школи бошњчка и хрватска дјеца 
одвојено похађају наставу због непристајања на унитарне наставне 
планове и програме.   
 Предратни заједнички језик „српскохрватски“ Срби 
и Хрвати су разложили на српски и хрватски, а Бошњаци су 
ударили у прошлост: назвали су „свој“ језик босанским и тиме 
призвали у сјећање Калајеву политику унитаризације ондашње 
БиХ, у вријеме аустроугарске владавине. Нема тог аргумента, 
ни лингвистичког, ни политичког, који би био довољан да, прије 
свега бошњачки лингвисти, схвате (а да ли и хоће?) колико је то 
и ненаучно и политички штетно. Али управо та тврдоглавост 
указује на одлучност да се по сваку цијену створи унитарна држава 
бошњачког народа: један народ, један језик, једна култура – у 
којој би друга два народа била одгурнута на позицију „културно-
језичких“ и етничких група.  
 Нема сагласности ни око „подјеле“ писаца који су стварали 
на територији БиХ. Ни Срби ни Хрвати неће, а немају ни право 
на то, да се одрекну оних муслиманских писаца који су се у своје 
вријеме декларисали као Срби или као Хрвати и своје стваралаштво 
опредијелили као српско или као хрватско.          
 Како год су основане националне академије, тако постоје 
националне библиотеке, музеји, центри за културу, национална 
удружења књижевника.  Званичне сарадње међу њима нема. 
Постоје контакти на интерперсоналној основи, па и то да се 
поједини чланови једног удружења појављују и као чланови 
другог. Хрватски и српски ствараоци, колективно или појединачно, 
чланови су   удружења писаца Србије и Хрватске. Књиге, наравно, 
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прелазе границе и читају се на цијелом језичком простору. 
 Издаваштво, међутим, не може се похвалити да је на зеленој 
грани. Према подацима, у БиХ се годишње на тржиште избаци око 
300 наслова, док се у Србији штампа око 3000. Старије и моћне 
издавачке куће Свјетлост и Веселин Маслеша пропале су, а у 
замјену се добило нешто приватних издавача и штампарија. Како је 
друштво осиромашило а  ентитети живе на иностраним кредитима, 
није ни чудо што се дотације из заједничког и ентитетских буџета 
добијају на кашичицу – „по пројекту“!   

3. 
 Распадом бивше државе створене су мале, несамосталне 
државице са девастираном привредом и сиромаштвом које се 
све теже подноси. Тајкунизација  и ендемска корупција друштва 
у цјелини, учинила је Словенски југ некомпететним у сваком 
смислу, а недовршени политички процеси, нарочито у Босни 
и Херцеговини, учинили су да млад и школован свијет напушта 
регион у потрази за сигурнијим и стабилнијим друштвом. Трвења 
сваке врсте и даље овај простор чине нестабилним и несигурним.
Од почетка не постоји политичка воља представничких тијела 
у ФБиХ да се прихвати уставно устројство БиХ, а без те воље 
иде се у даље растакање какве-такве заједнице назване Босна и 
Херцеговина. Ратни циљеви сва три народа још су у  игри. Док је то 
тако, овдје ће плодно тло имати само општа депресија и летаргија; а 
страх од оног другог збијаће још жешће народе у „своје“ торове иза 
високих зидова. Унутар тог простора свако ствара своју историју, 
културу и умјетност, привреду и умијеће преживљавања. Када 
дозлогрде патња и недаће – кривица за то испоставља се сусједу 
у другом тору.  
 Што се тиче Републике Српске, она је политички  
нешто стабилнији ентитет, али сиромаштво и економска 
бесперспективност нимало је не чини добрим мјестом за живљење. 
И њу напушта млада и образована популација. Тако се смањује 
нада да ће политику артикулисати и водити млади образовани 
за нови вијек, а не тајкунско-политичка  елита која у такозваној 
транзицији (из старог система у хаос) није стигла, или неће, да 
дорасте до државничких способности и мудрости. И није у стању 
да појми да култура једног народа представља и чува суштину и 
бит идентитета. Стиче се утисак на дневном плану битисања, да 
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политичка елита  баш и нема представу шта је то елитна култура, 
иначе се не би могло десити да се за јефтину забаву маса исплаћују 
огромни хонорари из буџета, а да Удружење књижевника Републике 
Српске нема чак ни статус организације од националног интереса, 
о материјалној сигурности се и не говори. 
 Нешто хартије и оловка – то је оно што је писцу потребно, 
како би рекао Хобсбаум – политичарска је перцепција стваралаца  и 
даље од тога се политичар и не труди да размишља. Ствараоцима у 
књижевности, науци и култури то је јасно и, не-културном времену 
упркос, стваралаштво дјела и опстаје. 
 У турбулентној и подијељеној Босни и Херцеговини 
такође мора да се опстане и то не као српска „етничка и културно-
језичка заједница“, него као народ у пуном друштвено-политичком 
капацитету и пуном капацитету своје националне културе, ма 
колико то иритирало друге. Како вријеме одмиче од ратних диоба 
и подјела, све се јасније сагледава важност стицања сопственог, 
српског животног простора у оквиру ентитета Република Српска 
и све ће више добијати на важности како се буде умножавала 
нервоза унитариста који би да је укину, а Србе протјерају „преко 
Дрине“.  Како год  смо до сада успјешно опстајали стварајући и 
градећи вриједности на континуитету са претходним нараштајима, 
а те вриједности нису незнатне, тако ваља и наставити, јер је то 
најбоља брана нестанку или паду у провинцијалност,  или, још 
горе, паду у глобалистичку ријалити културу. При томе, а опет 
поучени умним прецима, тај драгоцјени животни простор не смије 
бити затворен у себе. Отвореност према свјетским кретањима у 
култури јесте неопходан услов да се и наша унапређује и обнавља, 
препознаје и одмјерава своја постигнућа, јер она коју баштинимо 
има већ уграђене механизме вредновања и селекције. С друге 
стране, свијест да Срби с обје стране Дрине чине један и недјељив 
народ, један и недјељив систем вриједности у култури, умјетности 
и традицији уопште, даје снагу и сигурност Србима у Републици 
Српској да смирено, без страха и забринутости за свој опстанак, 
ослобађају своје креативне способности. Знамо шта нам је чинити. 
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Apsract: in this work, the processes of globalization and the infl uence 
on literature and culture in the world are investigated, as well as on the 
Serbian culture and literature on one side, and on the other side, decades 
of endeavour to bring national cultures in Bosnia and Herzegovina un-
der unitarian concept of one country-one culture- one literature, hece: 
Bosnian. This work will endeavour to shou how the science responds to 
this and with what arguments. 
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ОД ЦРНОГ ЂОРЂИЈЕ ДО КАРАЂОРЂЕВИЋА

 Апстракт: Међу   више   од   стотину пјесама Милована 
Војичића на сајту Харвардске библиотеке  налази се и двадесетак 
наслова са тематиком везаном за Први свјетски рат, његов  
завршетак   и живот у новоуспостављеној државној заједници 
на челу са Краљем Ујединитељем. У овим пјесмама појављује 
се појам југословенства, који замјењује иницијални архетипски 
термин српство као доминантни идеолошки предложак, а краљеви 
Петар и Александар преузимају позицију свога славног претка као 
господари једне друге и веће државе.
 Кључне ријечи: Милован Војичић, Први свјетски рат, 
Ђорђија, Карађорђевићи, вожд, краљ, српство, југословенство.

 Gуслар и епски пјесник Милован Војичић1 из Невесиња 
био је најзначајнији сарадник харвардског професора 

Милмана Перија. Војичићеве пјесме су данас   доступне једино 
на сајту Харвардске библиотеке, а његов опус је неоправдано 
изостављен из антологија епских пјесама везаних за Први 
свјетски рат2. „У његовом великом сачуваном опусу, мањи број 
пјесама припада онима које се могу сматрати преиначеним 
варијантама из Вукових збирки, а знатнији број је посвећен 
догађајима с краја деветнаестог и првих десетљећа двадесетог 

1 Више података о Миловану Војичићу видјети у: Пјесме Милована Војичића о 
почетку Великог рата, 215-218.
2 У покушају исправљања неправде према овом пјевачу у антологију Епске 
народне пјесме у едицији  Српска књижевност у БиХ уврштене су двије пјесме: 
Прогонство српског народа у Гацку мјесеца августа 1914. и Васкрс из таме.



202

вијека. Војичић одлично познаје законитости епских клишеа и у 
њих зналачки удијева догађаје којима је и сам био савременик“ 
(Кнежевић 2017: 34). Његов опус везан за Велики рат креће се у 
распону од пјесама које опјевавају његове узроке (Ултиматум 
ћесаров Србији), припреме и почетак (Српемање рата и погибија 
Фрање Фердинанда), пјесме у којима је рат сагледан у глобалу 
(Свјетски рат), поједине бојеве (Светски рат и победа српске 
војске на Церу 1914. или Битка на Космају и Колубари и пораз 
аустриске војске 1914. године, Кумановска битка), догађаје из 
његовог краја из ратног периода Прогонство српског народа у 
Гацку мјесеца августа 1914, Битка на Троглаву 1915, Одступање 
преко Никшића, али их је највећи број посвећен окончању рата и 
прослављању побједе, нпр.  Побједоносни Свршетак рата. Поред 
ових у Војичићевом опусу срећемо и низ пјесама које се могу 
довести у везу са резултатима Великог рата, а које су у функцији 
прослављања династије Карађорђевић, а које се крећу од митски 
интонираних (Цар Петар и вила Равијојла, Зидање цркве у Тополи  и  
Крсна Слава Краља Петра великог ослободиоца), до оних у којима 
се опјевавају друштвене импликације нове политичке и друштвене 
стварности (нпр. Ширење сеоског Југословенског сокола или Њ. 
Вел. Краљ Александар на Илиџи сије мир и љубав међу народ и 
кумује шишано кумство у кући Босиљчића на Илиџи 1922).   
 Занимљиво је да савремена теренска истраживања показују 
како је „На подручју источне Херцеговине, међутим, и данас живо 
сећање на гуслара из прве половине 20. века, Илију Вуковића из 
Ненадића код Гацка“ (Ђорђевић Белић 2017: 83). Вуковић је, за 
разлику од Војичића, био „релативно експониран гуслар. Наступао 
је на ондашњим гусларским утакмицама (на једној је и победио), 
а снимио је и грамофонску плочу са извођењем Старог Вујадина 
и Моравке дјевојке. Гусларски ангажман довео га је и у блиске 
везе са династијом Карађорђевић, посебно Краљем Александром 
I“ (Ђорђевић Белић 2017: 83). Краљ Александар је љубављу 
према гуслама задојен у дјетињству у дому или двору свога 
ђеда, црногорског Књаза Николе. Гуслари су због тога осјећали 
својеврсну обавезу према њему и неријетко му се одуживали на 
начин који су најбоље знали – пјесмом. Истини за вољу, Војичић 
се и професору Перију „Добра срца а погледа блага“ захвалио 
једном похвалном пјесмом. Да је његов однос према америчким 
професорима био у неку руку фамилијаран, или га је бар Војичић 
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тако доживљавао, свједочи нам писмо датирано 19. 1. 1934. године 
у коме му се срдачно захваљује на његовој доброти и дару од 50 
динара за шта је „одма дјеци купијо брашна“3.
 Веома је занимљиво да се савремено приповиједање о 
Вуковићу, нарочито у дијелу о његовом страдњу у великој мјери 
поклапа са свједочанством Радослава Војичића о трагичној смрти 
његовог оца, па се у тим наративима могу препознати „неки од 
кључних мотива хероизиране гусларске биографије“ (Ђорђевић 
Белић 2017: 83). Војичић је био писмен човјек, што у то вријеме 
није било неуобичајено, нпр. чувени гуслар и пропагатор за 
ангажман српских добровољаца из САД-а у Првом свјетском рату 
Петар Перуновић Перун је био учитељ, и као такав је био идеалан 
сарадник харвардским истраживачима. С обзиром на то да у српском 
народу „Афирмација није подразумевала посебне материјалне 
привилегије, па је у том смислу гуслар био аматерски музичар“ 
(Лајић Михајловић 2014: 64), несумњиво да је и сам Војичић 
финансијску добит остварену сарадњом са Перијем сматрао 
необичном, али добродошлом и у сваком случају повољном. 
 Све ово нас у извјесној мјери упућује на размишљање 
да је и сам Пери детерминисао корпус пјесама који му је 
Војичић слао, односно да је релативно велики број пјесама са 
овом тематиком посљедица његовог примарног интересовања 
за нове пјесме. Временска дистанца од двије деценије била је 
довољна да се те пјесме закриле духом традиционалне епике, 
а као природна парадигма и својеврсни подтекст неминовно је 
служила Вишњићева устаничка епопеја.4 Два примарна разлога 
томе су чињеница да пјесме о Првом српском устанку заправо 
представљају прототип епског пјевања о бојевима, и неминовно 
и природно повезивање краљева Петра и Александра са њиховим 
херојским претком који је у Вишњићевим пјесмама о буни задобио 
свој митски ореол. Експлицитан примјер овог процеса хероизације 
нових јунака и владара директним поређењем са Првим српским 
устанком, али и другим јунацима српске народне епике, срећемо 
у пјесми Знамења за српски устанак. Сам наслов директно 
асоцира на пјесму Почетак буне против дахија, а заправо се у 

3Сви цитати везани за Милована Војичића преузети су према http//chs119.chs.har-
vard.edu/mpc/
4 О овом односу више у: Купи војску, ајде на Србију.
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пјесми говори о Балканским ратовима. Већ први стих „Чуда чине 
Божји угодници“, недвосмислено упућује на релацију према 
најпознатијој Вишњићевој пјесми. Цијели уводни дио пјесме 
заснован је на обрасцу познатом из Почетка буне против дахија и 
сва чудеса се дешавају са циљем „Да се Срби дижу на оружје / За 
крст часни и слободу златну“. Занимљива је метаморфоза учињена 
при позиционирању Петра цара који све посматра „Са Небојше 
Јакшићеве куле“ гдје се, према Вишњићу, састају дахије након што 
свеци над Србијом чудесне вргоше прилике. У свијести пјевача то 
је мјесто на коме стоји онај који је господар Србије, то је позиција 
са које се боље види, али у Војичићевој пјесми то је позиција и 
са које се најбоље може чути глас виле која му поручује „Крв је 
српска из земље проврела“, након чега се митски контекст даље 
продубљује стиховима:

„Зове тебе српски царе Лазо
Зове Јуже са девет синова
Реља, Милош, Иван и Милане
Мусић Стеван и Орловић Павле
Злопоглеђа и Страхинић Бане
И остали српски витезови
Хитај царе на косово равно“.

 Код Војичића, када се пјесма преводи у митску раван, за 
што је довољан и сам помен Косова, краљ Петар постаје цар, а у 
пјесмама са наглашеном историчношћу, чак и ако су испјеване на 
традиционалној матрици као што је случај са пјесмом Крсна слава 
Краља Петра великог ослободиоца, он се именује краљем мада 
би му, према задатој формули, више одговарало титула цар. Отуда 
умјесто формулативног почетка „Свеца слави српски цар Степане“ 
из пјесме из Вукове Друге књиге Како се крсно име служи код 
Војичића имамо  први стих „Славу слави Краљ Петар велики“, 
јер ће пјесма након препознатљивог почетка отићи у сасвим 
другом смјеру и сакрална почетна сцена ће бити искориштена за 
церемонијални силазак са престола и препуштање власти у руке 
његовог сина уз молбу главарима „Александру будите при руци / И 
у добру и у свакој муци“.  
 Промоција владара постаје утилитарна функција гусларских 
пјесама са тематиком Првог свјетског рата5, што је и логично јер 

5 О овоме видјети више у: Гусларске песме о Првом светском рату



205

оне настају у времену владавине Александра Карађорђевића, а 
политичка димензија епске пјесме је одувијек била једно од њених 
примарних својстава. На овај се начин и сама порука коју епска 
пјесма нуди реципијентима помјера са јунаштва на мудрост, која 
је примарна особина доброг владара. Та се мудрост са војничког 
плана транспонује на политички, јер владара ратника, замјењује 
владар политичар. Краљ Петар у Војичићевим пјесмама има улогу 
онога ко командује војском из даљине, онако како то код Вишњића 
чине паше или сам султан, а том војском командују војводе и 
потоњи краљ Александар „Од све војске врховна команда / У 
регента бјеше Александра“. Функција краља Петра је код Војичића 
примарно митска, што је и разумљиво, јер је у вријеме када ове 
пјесме пише или преписује Перију краљ био мртав, и пјесма га 
смјешта у ред великана из прошлости, крај Цара Лазара и Вожда 
Карађорђа. Његово мјесто је истакнутије у пјесмама о почетку рата, 
он се инаугурише као бранилац слободе коју је мачем стекао његов 
славни предак, али чак и у пјесми Погибија Фрање Фердинанда и 
Светски рат 1914. год. Александар се промовише као ратнички 
вођа или својеврсни заточник остарјелог господара у предстојећим 
биткама:

„Ту се сложи скупштина и влада
Па дозивљу Александра млада
Наследниче млади краљевићу
Вријеме ће тешко наступити
Па ти краља ваља заступити
Старог Петра посо да обављаш
А да српски образ не окаљаш“.

 Он је недвојбени предводник ослободилачке војске, што 
недвосмислено потврђује уводна сцена пјесме Припреме на 
Солуну:

„Сред војске је Александар храбри
На лабуду као на планини
Око њега његове војводе
- -     -     -     -     -     -     -
Свуд га срећу храбре војеводе
Свуд га здраве јуначки пукови
Једним гласом из хиљаду грла.“

 Ни код Вишњића Вожд није јунак пјесама о бојевима, то 
су његове војводе којима је он, као и цијелој Србији господар, и 
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то срећемо и код Војичића. Краљ Александар кроз рат израста у 
господара, али у ратним пјесмама он је краљев заступник за шта 
је васпостављен у пјесми која јесте својеврсни увод цјелокупне 
епопеје. Војичићеве пјесме су знатно историчније од класичних 
хроничарских пјесама, он располаже веома необичним детаљима, 
али је у глобалу репортерски тачан, отуда уводни дистих пјесме 
Ултиматум ћесаров Србији гласи „Браћо моја и дружино драга / 
да вам причам пјесму од истине“. Он не испушта битне личности 
са бојишта, али ни из политичког живота тог времена, свакоме 
одређујући оно мјесто које заслужује према традиционалној схеми 
епске пјесме, при чему се прослављају савезнички политичари Џорџ 
II, али и официри Мекензи и д` Епаре. Сам феномен савезништва и 
једне војне силе у којој партиципира и српска, Војичић приказује у 
занимљивој слици из пјесме Ударање и пробој Солунског фронта:

„Маче војску француска војвода
Маче Србе, црнце и Французе
Талијане и храбре Енглезе
Безброј силе уста и кидиса“.

 Сву ту шарену асиметричну армаду Војичић симболично 
транспонује у епску слику:

„Свуд се страшне укрстиле муње
Из облака урлају громови
Кроз громове љути челик звечи,“

из које издваја и на пиједестал ставља херојску српску војску 
„Јурну гурну Србаљ у помаму“. Најбољи начин потврде чудесне 
побједе потврђује се небеским знамењем:

„Скрхаше се гаре и јалаша
Обасјаше муње помрчину
Страшне бомбе као неба звезде
Затрепташе па се погасише
Крвав месец уста иза гора.“

 Овдје се чудесне прилике из Почетка буне против дахија, 
на принципу симетрије негатив-позитив коју Вишњић користи у 
односу на Косовски бој (Матицки 1999: 72), користе као својеврсна 
архетипска назнака у функцији потврде сагласја божјих угодника са 
земаљским устројством испослованим Првим српским устанком. 
Посебна потврда овој тези лежи у чињеници да је „раја чудесна 
савест устанка“ (Кољевић 1974: 258) у Војичићевом ратном опусу у 
потпуности задржала ту улогу и да су сељаци јунаци у потпуности 
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преузели улогу својих славних предака. 
 Ту симбиозу владара са својим народом Војичић 
апострофира у пјесмама Ширење сеоског Југословенског сокола и 
Путем к срећи, а која своју кулминацију доживљава у необичној 
пјесми још чуднијег милутиновићевског наслова Ширење сеоског 
Југословенског сокола или Њ. Вел. Краљ Александар на Илиџи сије 
мир и љубав међу народ и кумује шишано кумство у кући Босиљчића 
на Илиџи 1922, у којој се, по обављеном кумству, господар обраћа 
народу ријечима:

„Чујте мене држављани моји
Ево краља међу вама стоји
Што вас свију подједнако воли
И често се за вас Богу моли
-  -  -  -    -    -    -    -    -    -    -    -
Све праштајте што је било прије
И ако сте ви од вјере двије
Ви сте права браћа од старине
Из једнога села и планине“.

 Краљ Александар је доживио метаморфозу, од ратника и 
заступника краља ослободиоца у краља ујединитеља, и Војичићева 
пјесма се гради на тој свијести. Већ у Ултиматум ћесаров Србији 
бугарски цар Фердинанд оптужује српски народ:

„Захтијева њина омладина
Да се зову Југословенима
У том смислу стварају нацију,“

а „Петру краљу од Србије глави заповиједа Збриши твоју историју 
стару, јер Она вјечно подсјећа Словене / На њихово братство и 
јединство“ (Кнежевић 2015: 223).  Занимљиво је истаћи да „Нису 
само на овом мјесту његови стихови пророчки, он у пјесми Родна 
груда има дистих Проклет бијо дома издајица / Проклет бијо ко 
слободи хули који подсјећа на стихове химне СФРЈ Хеј Словени 
коју је само Томашик написао исте 1934. године“ (Исто).
 Неспорно је да су Војичићеве идеје слободарске и сасвим у 
духу српске народне традиције, али је и неспорно да он иницијалну 
устаничку идеју српства као темеља и мјере слободе колектива 
замјењује идејом југословенства, за што најбољи примјер имамо у 
стиховима химничне пјесме Побједоносни свршетак рата:

„Устај славни Ђорђе Карађорђе
Унук ти је жељу испунијо
Све Словене јужне саставијо“.
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 Та је метаморфоза искључиво заснована на политичкој 
парадигми епске пјесме која има функцију јасне и недвосмисле 
поруке реципијентима, захваљујући чему је праунук Бег Ђорђије 
од Србије глава, онај који је у Вишњићевој најзначајнијој пјесми 
Србијом завлад’о / И Србију крстом прекрстио, / И својијем крилом 
закрилио, постао краљ једне друге, веће и хетерогеније државе за 
чију се слобуду попут њега изборио као командант народне војске 
заједно са својим војводама, закриљен ореолом зачетника своје 
династије, али и свога оца који је у Војичићевим стихотворенијима  
формални краљ од Србаља, али и од Србије глава као и његов дјед, 
на који се начин управо он детерминише као својеврсни медијатор 
између јуначке хронике епске народне пјесме и политичког 
памфлета гусларске епике.  
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Abstract: Gusle player and epic poet Milovan Vojičić from Nevesinje 
was the most important associate of Harvard professor Milman Peri. 
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Vojicicʼs songs are only available today od the Harvard Library web-
site. Among more than a hundred there are twenty titles with the topic 
of the First World War, its ending and the newly established state union 
led by the King of the United. In this songs, the notion of Yugoslavism, 
which replaces Serbianness, appears, and Karađorđev greatgrandson 
occupies his place as the master of another state.

Key words: Milovan Vojicic, Yugoslavia, Karadjordje, king Alexandar, 
freedom.
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Милена ИВАНОВИЋ                                                                            
Педагошки факултет у Бијељини
Универзитет у Источном Сарајеву

МОТИВ ТАМНИЦЕ У АНДРИЋЕВОМ ДЈЕЛУ – 
СТВАРНОСТ И ФИКЦИЈА

 Апстракт: Познато је да је Иво Андрић инсистирао да се 
у вези с њим говори само о његовом дјелу јер је тако речено све 
што је потребно. Кад дјело проговори, писац треба да заћути.
 Ипак, јасно је да Андрићева биографија крије многа 
изворишта његовог стваралаштва. О томе је већ доста говорено у 
литератури, у вези са његовим романима, приповијеткама, посебно 
онима које се баве мотивом дјетињства. 
 Ми ћемо се у раду бавити мотивом тамнице у Андрићевом 
дјелу с акцентом на лирске записе Ex Ponto и потоњи роман 
Проклета авлија и покушати сагледати у којој мјери је  то резултат 
стварног пишчевог искуства у вези са тамновањем у вријеме Првог 
свјетског рата, а шта је све умјетничка надградња. 
 Кључне ријечи: Андрић, тамница, стварност, фикција. 

Увод

 Iво Андрић је био свједок већине догађаја који су 
обиљежили 20. вијек и трајно промијенили слику 

Европе и балканског простора. Први такав велики догађај је 
Сарајевски атентат и убиство Франца Фердинанада на Видовдан 
1914. године. Тај догађај ће бити повод за Први свјетски рат у коме 
ће се човјечанство први пут суочити са ратном  катаклизмом таквих 
размјера. Биће то и крај илузија једне генерације интелектуалаца, 
једне изгубљене генерације којој су припадала велика имена 
наше културе као што су Милош Црњански, Иво Андрић, Сима 
Пандуровић, Владислав Петковић Дис, Милутин Бојић. Посљедњих 
година пред рат нашла се у Сарајеву на окупу једна „светлећа 
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констелација светских путника, студената, песника, прераслих 
средњошколаца, сејача немира, отварача путева, у којој су се, свако 
по својој путањи, појављивали – Гаћиновић, Митриновић, Јевтић, 
Палавестра, Варагић, Радуловић, Мрас, Видаковић, Самоковлија 
и, најмлађи међу њима, Андрић који је још као седмошколац почео 
објављивати своје прве песме“ (Караулац 1980: 33). 
 Андрића је вијест о атентату затекла у Кракову на студијама, 
и он истог часа креће у Загреб, потом у Ријеку, да би стигао у 
Сплит. У Сплиту проводи петнаестак дана свједочећи почетку 
лоших времена која су долазила. Терор се полако одомаћивао; 
„преметачине и хапшења на све стране“ локални листови бивају 
забрањени а њихови уредници похапшени, фудбалски стадион 
претворен у војни логор. Андрић се, стиче се утисак,  припремао 
за оно што слиједи, јер сви његови знанци већ су похапшени. 
Неколико дана пред утамничење пише фамилији : „... да ми се не 
надају наскоро, јер ми љекари савјетују одуљи боравак на мору“ 
(Андрић 1981: 21). Посљедња два дана пред утамничење су, по 
пишчевом свједочењу, можда два најљепша и најчуднија дана у 
његовом животу: „Купао сам се, сунчао, пуштао морски пијесак 
да ми мили кроз прсте, шетао, јео прво грожђе, а знао сам да је 
то посљедњи пут, и све сам то чинио жудно и брзо, али са неким 
миром који ме и самог зачуђавао“ (Андрић 1981: 21). Као да је 
хтио да посрче сав нектар живота, да упије сву свјетлост дивног 
приморског града „гдје је Босна дала мору своју снагу а море 
Босни своју љепоту“ (Андрић 1981: 20).  

Тамница  као  искуство и тамница као књижевна 
фикција

 Аустријске власти су ухапшеном Андрићу стављале на 
терет  сарадњу у омладинском националистичком покрету, чланке 
и пјесме у часопису „Вихор“ који је уређивао Владимир Черина 
– гдје је и изашла Андрићева „Прва  прољетна пјесма“ с алузијом 
на долазак српске војске – и, вјероватно, Андрићев дневник који 
је, према неким изворима, заплијенила аустроугарска полиција 
(Види: Караулац 1980: 76). 
 Сплитска тамница у коју доспијева је била страшно и 
одурно здање на морској обали, некадашње магазе за трговину 
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с Левантом, претворене у штале и лазарете за кужне болести: 
„дотрајала зградурина пуна тесних и мемљивих преградака, 
нечувене запуштености и прљавштине, коју ће Андрић током 
целог живота памтити, као последњу реч беде која може да снађе 
поштеног човека“ (Караулац 1980: 66). У ову тамницу скупљан је 
најразноликији свијет, све што је власти било сумњиво: политички 
опозиционари, залутали излетници из српских крајева, путници 
без убједљивих доказа за путовање, неопрезни туристи (Караулац 
1980: 67). 
 Како Андрић доживљава те дане сплитске неизвјесности 
у вези са својом судбином, те заточења, сазнајемо највише из 
писама које уредно шаље својој загребачкој пријатељици Евгенији 
Гојмерц. Из Сплита Евгенији пише не спомињићи да је у затвору: 
„Мени је невјероватно тешко, како ми одиста никада није било; ако 
све ово срећно преживим, онда знам да ме мој Бог воли“ (Поповић 
1991: 27).
 У наредним писмима наилазимо на свједочење из тамнице  
као шокантно искуство младог човјека први пут суоченог са њеном 
страхотом. „Да ви знате шта је тамница (па још сплитска) ви бисте 
били захвални Богу што сте живи и слободни и цио дан пјевали 
и трчали по трави“ (Караулац 1980: 66). Много година касније у 
документаристички интонираном тексту „Први дан у сплитској 
тамници“ Андрић описује суочавање са стварношћу заточења као 
тешко и мучно искуство: „Остадосмо у запари, мраку и тамници. 
Срце ми силно бије. Чини ми се угушићу се... Тупа одсутност 
свијести која је трајала цио дан, нагло престаде и као да ми се 
одједном указа у свој тежини: како су ово страшне ствари што се 
с нама догађају. Па ово је тамница, губитак, неизвјесност, смрт. 
Јурну ми крв у главу и зној ме поли. Притиснух рукама уста, да не 
завриштим гласом као дијете. Сву ноћ слушах како ми срце бије 
и како се морем довикују сирене с лађа, и у свакој секунди сам 
знао да сам то ја који дрхтим на тамничкој постељи и да за све нас 
почиње дуга патња“ (Андрић 1981: 23–24).
 Из сплитске тамнице која је служила као сабирни центар 
углавном насумичних рација, Андрић је бродом „Вишеград“ са око 
350 затвореника1 пребачен у Шибеник, па у Ријеку  и у Марибор. 
Тамница у Марибору за разлику од сплитске је била „троспратни 
камени масив у пет звездастих крила, била је за оно време задња 
реч аустроугарског стандарда тамновања... У великим ћелијама 
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које су примале 8 – 10 затвореника биле су измешане напредне 
учитељице и проститутке, неопрезни излетници, апаши, доктори 
наука, џепароши и ратоборни жупници – цео ускомешани део – 
сам талас и пена једног времена“ (Караулац 1980: 71–72).
 Из Марибора  једном сплитском пријатељу Андрић пише 
сљедеће: „Ова тамница је здрава, сваки дан имам сат шетње (по 
дворишту), а по каткада и мало сунца“ (Поповић 1991: 27). Андрић 
иронише ситуацију у којој њему као обољелом од туберкулозе 
(за коју у писмима пријатељима каже да је „обична прољетна 
слабост“) бива дозвољено  само сат шетње изван тамнице. Некада 
су то исповиједи које су детаљније а опет штуре; своју затворску 
биједу покушава свести на мирније тонове: „Живот је једноличан: 
устајемо у шест и тридесет, шетамо из кута у кут, учимо, читамо 
етц., а већ у осам увече лијежемо – сваки са својим болом“ – пише 
он својој загребачкој пријатељици (Поповић 1991: 27). Андрић 
улаже видан напор да тамновање прикаже као подношљиво чак 
да себе представи као „излетника у хотелу  ван сезоне“ (Караулац 
1980: 74). У писмима поменутом пријатељу налазимо и сљедеће 
редове:  „Моје живљење: читам, пишем, играм шах; дани пролазе 
брзо“ (Караулац 1980: 74).  Ипак, у појединим писмима пробијаће 
и тамнији тонови гдје не успијева да пригуши своју беспомоћност: 
„Моја злосрећна мама ми се јавља и неизрециво ми је тешко кад 
јој морам лагати (само да бих је бар донекле утјешио) да ми је 
добро, да живим одлично, потпуно здрав итд. Малко сам слаб, 
али ја браним ово мало здравља и надам се да ћу моћи издражати. 
Ја хоћу да издржим већ зато да бих својој мами спасио јединца“ 
(Караулац 1980: 75). На моменте ће се у тим писмима видјети и сва 
трагика „крижног пута“ на коме је писац био: „Ти не знаш колико 
треба напора да се поднесе само једно поподне, често само један 
сат“ (Караулац 1980: 75). Посљедице боравка у тамници постaју 
видљиве на његовом физичком изгледу, али и доносе психичке 
падове: „У задње вријеме опадам рапидно... не бисте ме познали 

1 Међу тих 350 затвореника било је „ђака, мајки са децом, студената, учитеља, 
професора, правника, домаћица, адвоката, лекара, апотекара, новинара, 
књижевника, банкара, велетрговаца, ципелара, велепоседника, типографа, 
свештеника, начелника, функционера месне власти, посланика – цео непокорени 
део једног времена – једна шаролика група излетника, у летњим оделима и 
сламнатим шеширима, у пуном неспоразуму са временом и приликом“ (Караулац 
1980: 68).
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колико сам омршао; не знам коме је то потребан мој живот“ 
(Караулац 1980: 75). 
 Из Марибора бива пуштен у марту 1915. године да би 
касније био интерниран у село Овчарево код Травника. „Као и 
многим другим политичким затвореницима, који су напуштали 
тамнице, за даљи боравак одређено му је место где би био изван 
оптицаја – неки солидан мир који је могао бити лако надзиран“ 
(Караулац 1980: 80). Андрића у Овчареву пријатељски прихватају 
фрањевци из Жупе Светог Миховила. Посебно је пријатељевао  
са Алојзијем Перчинлићем, младим фратром, који је школе учио 
у Риму, једно вријеме службовао у Фојници, затим у Сарајеву, 
Гучој Гори и на крају у Овчареву.  Доста времена је проводио и са 
фратрима из манастира Краљева Сутјеска и Гуча Гора. 
 Андрићева писма из тог времена „малој Евгенији“  
дају нам један паралелни Ex Ponto – мапу страхова, пријетњи, 
егзистенцијалне угрожености у изгнанству. Андрић у једном 
писму наводи: „Има једно вријеме у хрватској граматици које се 
зове „прошло свршено“: ето то је моје вријеме; само у мислима 
употребљавам још футур илити будуће вријеме. Озбиљно говорећи 
живим као жива илустрација баналне приче о пролазности свега 
земаљског, само што је у мене и та пролазност била безобразно 
пролазна“ (Поповић 1991: 28). Андрићева мајка је са њим од 
његовог доласка у Овчареву, гдје је одржавала кућанство код 
жупника. Андрићу ће то много значити и у писмима Евгенији се 
повјерава: „Еј, а мама се радује много. Три су пуне године да ме 
није видјела. И све што се са мном догађало и то вријеме њој не 
иде у главу, као ни цијела моја у косоотишла и неблагословена 
егзистенција. Наизмјенце: плаче, милује ме и смије се. Као мама“ 
(Караулац 1980: 83).  Током пет мјесеци боравка у Овчареву 
смјењиваће се лоша времена са бољим, уздизања и падања. Свему 
томе је доприносила и туберкулоза која му је загорчавала дане. 
Након Овчарева бива пребачен у Зеницу гдје почиње тамни дио 
његовог изгнанства. У писмима из овог периода уочава се бојазан 
како ће поднијети нове околности, сурови и опори пејзаж, град 
пун дима у коме би могао изгубити „и ове остатке својих плућа“ 
(Караулац 1980: 84). Евгенији која је и сама болесна пише: „Слаб 
сам али не и тужан... помало кашљем иначе сам здрав и весео. А 
гдје то коначно стоји да морамо бити срећни“ (Караулац 1980: 84). 
Андрићу бива боље, али Евгенија умире од леукемије у двадесетој 
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години. Ово ће оставити знатног трага на Андрића. У Зеници је 
у почетку становао у жупном уреду, а онда је пребачен у зеничку 
казниону. Све вријеме боравка у Зеници с њим је био фра Алојзије 
уз чију бригу је Андрић веома нарушеног здравља успио да поднесе 
казнионичке дане. У јулу 1917. године Андрић бива помилован 
заједно са свим оним који су имали „политичке заблуде“. Послије 
три године прогонства Андрић је коначно слободан. 
 Он  је један једини пут експлицитно навео шта је радио 
у годинама око Првог свјетског рата и то у молби Скупштинском 
одбору 1922. године за признање националног рада. У молби 
он наводи.  „Још као ђак у Сарајеву, пре балканских ратова, сам 
био оснивач и председник тајне омладинске организације која је 
била у вези са сличним студентским организацијама у Београду и 
радила на том да међу српском и хрватском омладином прошири и 
учврсти идеју ослобођења и уједињења са Србијом... Доцније као 
судент на универзитету у Загребу и Бечу, ја сам учествовао  у свим 
омладинским покретима и био један од сарадника или оснивача 
свих националистичких листова, као Зора, Вихор и др... И кад је 
оглашена мобилизација – био сам тада на лечењу у Сплиту – ја сам 
био међу првима који су ухапшени. Прошао сам тамнице сплитску, 
шибенску и мариборску. Тек после годину дана ја сам пуштен 
испод суђења, али не и из затвора. Преведен сам прво у Травник па 
после у Зеницу (Босна). Ту сам, интерниран, остао под најтежим 
условима све до јуна 1917. године. Тада сам, и ако грудоболан, узет 
у војску, где сам, са ознаком „политички сумњив“ и с тога без права 
да будем у ђачкој чети, имао веома тежак положај. У новембру ми 
је успело да дођем у Загреб и да се, ради болести, привремено 
ослободим војске... Као што се из горњег види, ја сам – да не 
говорим о предратним годинама омладинског рада – сво време од 
почетка рата па до ступања у државну службу, 1914 – 1919, провео 
у националном раду или у прогонима који су били последице тога 
рада. За то време сам изгубио здравље и, са својом раскућеном 
фамилијом, страдао материјално“ (Поповић 1991: 45–46). 
 О свим тамничким искуствима проговорила је пјесникова 
душа најприје у збирци пјесама у прози Ex Ponto (1918), али се 
трагови могу пронаћи и у остатку Андрићевог стваралаштва. Ту 
је понајприје ријеч о тексту „Први дан у сплитској тамници“, 
али приповијеткама „Искушење у ћелији број 38“ и „На сунчаној 
страни“. 
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 Колико је у писмима био пажљив према драгој пријатељици 
(и опрезан због власти која све контролише) сопствено утамничење  
представљао је као подношљиву свакодневицу, толико у стиховима 
оно што је у писмима само наговијештено осваја и прелива се и 
захвата попут матице душу читаоца. 
 Биљежећи у Ex Pontu своја тамничка расположења „у 
облику чистих, мисаоно стегнутих сентенци, а у Немирима 
одблеске тих расположења у нешто каснијем времену, са изразитим 
смислом за поетско уопштавање и згушњавање атмосфере, Андрић 
чини обрт у свом стварању, у односу на предратни период, у 
правцу још оштријег наглашавања осетљиве стране свог дубоко 
интровертираног бића, која је јасно била истакнута и у песмама 
до 1914.“ (Вучковић 1974: 99) Вучковић напомиње да ови записи 
„представљају и лирску регистрацију доживљаја и слика времена, 
поетско уобличавање свих немира и расположења која су била 
карактеристична за омладину тог доба“ (Вучковић 1974: 99). 
 Еx Ponto је писан у виду дневника, а у њему је, према 
мишљењу Радована Вучковића, писац „стилизовао лична искуства, 
настојећи да им, у лирској сентенци, прида значење филозофско-
поетске истине, али да, истовремено, задржи фабулативно-
причалачку основу, на основу које би се могла реконструисати 
путања доживљавања једног заробљеника“ (Вучковић 1974: 103).  
Та фабулативна основа условила је подјелу дјела на три цјелине. У 
првој од њих се, углавном, сажимају „песникова искуства везана за 
прве дане у тамници, у другој се „збива“ његова драма у прогонству, 
а у трећој су дати накнадни снимци пејзажа, људи и унутрашњих 
стања (Види: Вучковић 1974: 103). 
 У тим стиховима проговара Андрићева младост  која је 
суочена с понижењем недостојним човјека да је извојен од свијета 
без своје воље, лишен људског достојанства без права на ријеч : 
„Је ли вам се догодило да вам узму све – а шта се човјеку може 
узети? – и да вам на душу положе тешку одурну руку и да вам 
узму радост и ведрину слободна духа; и саму срчаност, која остаје 
као посљедњи очајни дар судбине, да вам узму и да учине од вас 
нијемо презаво ропче?“ (Андрић 2014: 3). 
 Кад човјека такав „удесни вал баци на тврду мрачну стазу“  
и у очима „сва боја и љепота живота згасну... Од свега не оста ни 
колико је пепела на коси на чисту сриједу“ (Андрић 2014: 4). У том 
обесмишљеном и расклопљеном свијету жива је свијест слободног 
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човјека кога спољашњи окови не могу спутати: „И спутан и 
немоћан, у тој влажној јазбини, у положају који ме понизује до 
скота ја први пут појмих у мислима и обухватих осјећањем смисао 
људског живота и борбе. У мени бљесну искупљена истина. 
Покопана у шутњи и скромности, којој нас учи невоља, она гори у 
мени и чини сјај у мојој души и у мојој ћелији“ (Андрић 2014: 5). 
Он  своје заточеништво не доживљава као ропство – јер је његов 
дух слободан – него као понижење недостојно човјека код кога 
љепота свијета  и вјера у љепоту нису нестали: „Мој покривач је 
оштар и студен, моје јело има укус лимене посуде и моја ћелија 
онај неописиви задах уског простора... али ту за мојим вјеђама – 
склопим ли само очи – живи сва величина живота и сва љепота 
свијета“ (Андрић 2014: 6). 
 Мислилац-пјесник суровим реалијама тамнице као 
безличне кутије осмишљене да човјека спута и сведе на анимално, 
супротставља врхунске естетске појмове као имплицитну 
стварност свога бића. Резулатат је да мисао надвладава све остало 
– реалије тону у заборав. Осјећања не остају само пјесникова, 
него постају општечовјечанска, пуна праштања и љубави за 
сваког човјека као дио суда Божијег. „Данас, као и у свим тешким 
данима заточења, мени је жао свих људи који живе ове дане, оних 
који чине зло једнако као и оних који га сносе“ (Андрић 2014: 
6). Заточеник прашта свима и онима који њему самом чине зло – 
својим тамничарима. Сви људи под небеском капом су патници – 
једни трпе зло, а други, чинећи га, „јер не знају шта раде“ једнако 
су патници.
 Хришћанска, човјекољубива, христолика порука се 
наставља истицањем жаљења због мајке која пати. Мајка која 
пати је лајтмотив који се код Андрића у овом дјелу врло често 
јавља: „Бог ће опростити свима; и ја лако праштам, али зашто сте 
уцвиљели старицу? Већ сам бол мајке зазваће на свијет страховиту 
покору и страдање:  Бог не може да не види те сузе и то дрхтање“ 
(Андрић 2014: 6). 
 Кад они који разарају живот изазову сузе оне која живот 
ствара, настаје катаклизма библијских размјера, која укида све 
нељудско  а најприје оне у непосредном окружењу заточеника – 
тамницу и тамничаре. 
 Самоћа као стварно искуство тамнице постаје у поетском 
изразу тешко егзистенцијално стање које рађа самодеструкцију. 
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„Највећа несрећа и најстрашнија казна мог живота јест у томе што 
сам осуђен да живим сам“ (Андрић 2014: 37). Ипак, не долази до 
њене реализације, због страха од гријеха. „Срамио сам се и кајао у 
исти час, али сам мислио дуго и живо... И то да не смијем умријети 
бољело ме је у бесаној свијести као нека одвећ строга, претешка 
дужност, готово као неправда“ каже заточеник (Андрић 2014: 7). 
 Самоћа као мотив у овом Андрићевом дјелу је, према 
Вучковићевом мишљењу,  прихватана  и као „индивидулно-
психолошко својство и  проклетство  живота и   као друга страна 
духовног аристократизма“ (Вучковић 1974: 117 – 118). 
 Заточеник се пита о поријеклу невоље која га је снашла 
и која сналази људе попут њега: „Бог не би требао да нас толико 
искушава и да нас доводи на страшно мјесто, гдје нам је смрт и 
живот једно те исто. Тада још, ни у највећој покорности, нисам 
могао да схватим зашто је од свих створова само човјеку дано да 
може да замрзи на свој живот“ (Андрић 2014: 4). Све то резултира 
својеврсном смиреношћу која води ка продуховљењу, увиђању 
вишег смисла у чијем кључу све бива јасно:  „Увиђам потребу 
одрицања и страдања, кад благодаран за све радости живота које 
су биле – увиђам да је било нужно да једном буде и њима крај, да 
буде овакав крај (Поповић 2014: 9). 
 Према Вучковићевом мишљењу, сви облици вјере у 
апсолуте које сусрећемо у Ex Pontu „уступају место вери у 
могућност живота као једноставне и огољене егзистенције“ 
(Вучковић 1974: 120). Тако заточеник стијешњен у простору „од 
шест корака напријед и шест натраг“, у сутон октобарског дана 
стаје у „удубину ниских врата у зиду, као кип у олтар, и гледајући 
прозорак са парчетом сиве бјелине“ оглашава се са: ’Ево ме, ту 
сам’... И тада „мој рођени бол и патња дођоше ми као нешто 
што није бесмислено издвојено и осамљено, него живи као мали 
дијелак велике трагедије човјечанства које се бори“ (Андрић 2014: 
5 – 15). 
 Вучковић сматра да је Андрићу у овом дјелу био циљ 
да представи „личну егзистенцијалну драму као пожар на којем 
лично сагорева и преображава се у пламену. За тако што има он све 
претпоставке: језик богате експресије која се базира на религиозном 
осећању света... и библијском сликовитом бароку... снажан потисак 
даровитог сензибилиета што доживљава патњу изнутра и из себе, 
са оштром свешћу о индивидуалној трагици“ (Вучковић 1974: 
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109). Он даље наводи да се идејна структура Ex Ponta заснива на 
„афективним реакцијама угрожене егзистенције, и она се мења 
како се мењају и расположења песникова. А то ће рећи, да она није 
ни близу компактна, чак и кад један тон или мисао преовладавају 
у њој. Пре би се могло рећи да је она дијалектичка и дијаболично-
мозаична, у њој се сукобљавају различите мисаоно-филозофске 
варијанте, као што се у песнику сукобљавају и раздиру га различите 
могућности и перспективе за излазак из стања угрожености, без 
обзира да ли су ове негативне или позитивне“ (Вучковић 1974: 
112).  
 Тамничка искуства из интернације у Овчарево су далеко 
свјетлијих тонова, јер му је и стварно искуство било много боље. 
Боравак међу фрањевцима самостана Овчарево, Гуча Гора и 
Краљева Сутјеска научиће писца, према сопственим ријечима, 
смирености, самосавлађивању и животној мудрости. Андрић ће то 
преточити у изузетне ликове фратара у бројним приповијеткама 
током дугог низа година међу којима се посебно издвајају фра 
Марко Крнета, фра Серафим и, посебно, фра Петар. 
 У књизи Жанете Ђукић-Перишић Каваљер Светог духа  
(посвећених циклусу Андрићевих приповиједака чији је средишњи 
лик Тома Галус) на више мјеста се као биографско свједочанство 
наводе мјеста из романа Ника Бартуловића Мој пријатељ Томислав 
Малвасија, у коме је своја аутентична искуства из сплитске и 
мариборске тамнице у којој је боравио са Андрићем Бартуловић 
успио да дочара усредсређујући се на доживљаје затворског 
друга чудне и неухватљиве природе. Малвасија је због љубавне 
пустоловине  изгубио ногу, усред суднице убио је своју љубавницу 
дршком од кашике, а у данима тамновања правио подвиге и витеза 
и угурсуза (Види: Тартаља 2006: 207). Андрића је приповједач први 
пут видио кроз окно као „страног и помало збуњеног младића“ 
како га одводе у ћелију сплитског затвора одмах до његове (Види: 
Тартаља 2006: 208). До првог сусрета са горопадним Малвасијом 
долази приликом јутарње шетње по дворишту сплитске тамице 
да би се према Андрићу саучеснички и покровитељски понашао 
у ситуацији премјештања у мариборску тамницу кад је узвратио 
каменицама на инсцениране домонстрације руље која тражи 
кажњавање „српских плаћеника“ (Види: Тартаља 2006: 208). За 
разлику од Ex Ponta гдје су представљена интимна преживљавања, 
роман Мој пријатељ Томислав Малвасија нуди живе сцене грубе 
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реалности  које је и Андрић пролазио у почетку тамновања 
и што је могло послужити као предложак за сцене и ликове  из 
стамболског затвора. У Бартуловићевом роману честе су сцене 
исповијести и измишљања. Малвасијина  су причања била „пуна 
најневероватнијих пикантерија, посве настраних психолошких 
рефлексија и необично пластичних, управо драматских, излагања... 
Машта му је радила исувише живо, па је – кад се занио причањањем 
– знао да ствари увелича, да надода по неки декоративан детаљ, 
да сувише подвуче своју мушкост, своје јунаштво, свој успех код 
жена, или завист осталих људи према њему. Али чим га је човјек 
мало боље упознао, могао је лако из тога да изљуши што је зрно 
а шта пљева, па да створи праву слику и о његовој личности и о 
његовом животу“ (Тартаља 2006: 209–210). Малвасијин лик је 
могао послужити Андрићу за ликове причалица у Проклетој 
авлији који нашироко и надугачко причају о својим љубавним 
догодовштинама. 
 Самоћа, шутња, смиреност, скромност, мудрост – искуства 
тамновања, и доцније, интернације постала су стална мјеста 
Андрићеве поетике. Проклета авлија, настала много година 
након Ex Ponta, можда заокружује тему тамнице и оне сплитске 
и мариборске, односно искуства интернације у манастире у 
околини Травника. Тамница од личног пишчевог искуства постаје 
стварност човјечанства. Проклета авлија је стамболска варошица 
од завореника и стражара гдје долази и куда пролази „све што се 
свакодневно притвара и хапси у овом пространом и многољудном 
граду, по кривици или под сумњом кривице, а кривице овде има 
заиста много и свакојаке, и сумња иде далеко и захвата у ширину и 
дубину“ (Андрић 1977: 15).
 Питање зла, кривице и невиности, које се у Проклетој 
авлији поставља, неки критичари везали су за експонтовске 
доживљаје који су овдје добили „реалне оквире и визионарску 
суштину ... природно су симбол велике тамнице замениле 
педантном реалношћу мале“ (Џаџић према Вучковић  1974: 414).
 Од утамничене младости до заточења мудрог и ведрог 
фра Петра дуг је пишчев пут размишљања о тамници. Тамница 
у Проклетој авлији је Дантеов пакао у коме се за сваког нађе 
одговарајући ниво и она се протеже и у ширину (обухвата људе 
различитих слојева, побуда, без кривице и са различитим врстама 
кривице), али и у дубину (обухвата и тамнице и утамничења у 
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прошлости цареве породице). 
 Утамниченик из Ex Ponta има свој пандан у Ћамилу, 
несрећном младићу мијешане крви из Смирне, који у тамници 
трагично окончава, али и у фра Петру који својом мудрошћу и 
витализмом надвладава поноре живота и стамболске тамнице. 
 „Ако хоћеш да знаш каква је нека држава и њена управа, 
и каква им је будућност, гледај само да сазнаш колико у тој земљи 
има честитих и невиних људи по затворима, а колико зликоваца и 
преступника на слободи. То ће ти најбоље казати“ (Андрић 1977: 
120).
 То сазнање стечено тешким искуством изриче непознати 
заточеник на уво фра Петру,  по изласку из Авлије, у Акри,  по 
окончању једног зла, а у слутњи да то није крај ни њиховом 
страдању, ни људском страдању уопште  и да још има авлија и да 
ће их бити.   
 Али то није епилог Андрићевог размишљања о тамници, 
он би, како нам се чини, прије био у оном епилогу из Еx Ponta: 
„Шта си видио у љетни дан, сине мој? Видио сам да је земља јака 
и небо вјечно, а човјек слаб и кратковјек.
 Шта си видио, сине мој, у љетни дан? Видио сам да је 
љубав кратка, а глад вјечна.
 Шта си видио, сине мој, у љетни дан? Видио сам да је овај 
живот ствар мучна, која се састоји од неправилне измјене гријеха и 
несреће, да живјети значи слагати варку на варку. 
 Хоћеш да уснеш, сине мој?
 Не, оче, идем да живим“ (Андрић 2014: 45). 
 Упркос свему, живот иде даље и ваља га живјети и борити 
се. Један од начина да се човјек избори јесте да прича као фра Петар. 
Јер такве приче, такво причање „да се не може казати“ остаје и 
након смрти и ништа га не потире и не поништава, ништа му не 
одузима облик ни значење и тад „причању краја нема“. Остаје у 
сјећању оних који слушају и памте. Један од таквих је младић крај 
прозора који је памтио како је „фра Петар умео лепо да прича“. 
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Milena IVANOVIĆ

Abstract: A member of „Mlada Bosna”, the prisoner and the expelled, 
Ivo Andric transforms his experience into a story that should „deceive 
the bloodthirsty” and prolong life. The thinker, artist and scientist in 
one man, this great writer treats the motive of the pirson in several 
places in his work, especially in the „The Damned Yard”. He thus ar-
ticulates his experience of living in the Austro-Hungarian Empirethe 
„Prison of the Peoples” before the Great War, staying in Split prison 
and the persecution in the Ovčarevo Monastery near Travnik during 
the war, but also during the interwar period and after the Second World 
War, which did not bring freedom in the way which was expected. In 
his telling the story, Andrić turns to the past; there he fi nds his story, 
testifying that there were and that there will always be prisons, but they 
must be spoken of, because if they disappear from the story, they will 
disappear from individual and collective memories, too.

Key words: Andric, prison, fi ction, story.
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Божо МИЛОШЕВИЋ

СЕЋАЊЕ НА ПОЧЕТКЕ ЈУБИЛЕЈА
Аутентично сећање на прве Дучићеве вечери поезије

 Kао што ништа не настаје из ништа, тако ни организација 
вечери поезије у славу Дучића није могла да се појави 

– посебно у једном идеолошко-политичком систему који није био 
наклоњен овом српском песнику – без оних малих корака које су, 
пре свих, урадили они који су (бар тада) били изван једног таквог 
система. Отуда моје сећање почиње од једног даљег „наговештаја” 
и једног (дечачког, ученичког) сећања који је у непосредној вези 
са мојим првим „сусретом” с Јованом Дучићем. Други наговештај 
покретања „Дучићевих вечери поезије” садржан је у појави 
Клуба младих писаца „Свитања” у јавности Требиња, а моја прва 
перцепција имена песника Дучића настала је на једном часу српског 
језика на коме је уважена (и увек, не само за мене, инспиративна 
професорица Јованка Кукурић) поменула његово име и прочитала 
неколико његових песама (иако тада Дучићеви стихови нису били 
предмет наставне обраде).1 
 Почетна идеја о покретању „Дучићевих вечери поезије” у 
Требињу, потекла је од (тада) младих песника, који су се окупили 
(„удружили”) у Клуб младих писаца „Свитања”. Име тог клуба је 
„ушло” у Требиње, заједно са доласком тројице средњошколаца 
и једног студента – требињског стипендисте, из села Брестице. У 
том селу (у хладовини једног од брестова/храстова, у којима се још 
од средњег века разлеже вишегласје разнородних птица; по чему 
је и село добило име) – на иницијативу тог студента, и мојег пет 
година старијег брата (Радослава Милошевића) – састали смо се 8. 
августа 1964. године, Радослав Братић (који се управо те школске 
године уписао у средњу школу), његов рођак Томислав (који је већ 
био ученик средње школе) и ја који сам се управо тада уписао у 

1 Сећање проф. др Божа Милошевића, тадашњег ученика Требињске гимназије.
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Гимназију у Требињу. Како је Радослав Милошевић већ био члан 
једног клуба младих писца (у Лукавцу/ Тузла, где је завршио 
средњу школу), на његов предлог  - уз активну „асистенцију” 
Радослава Братића – радосно прихватисмо да се са именом нашег 
клуба појавимо у Требињу чим почне нова школска година. То 
се и десило. Већ у децембру (1964) Радослав Братић и ја смо 
израдили Статут „Свитања”; уз помоћ председника Омладинског 
комитета у Требињу. Упоредо са статутарном верификацијом 
клуба, „стидљиво” смо (Братић и ја) упознавали ученике 
(вршњаке, али старија годишта) и окупљали их („учлањивали”, све 
са потписаном чланском картом) у „Свитања” (између осталих, 
у Клуб учлањујемо касније афирмисане песнике/писце Тодора 
Дутину и Олгицу Миличевић). Почели смо да (јавно) читамо 
наше прве стихове на одељењским/школским приредбама, које 
су допринеле да и уредник (тадашњег) Гласа Требиња (Драшко 
Бубрешко) сазна за то. Отуда ће се наредне (1965) године први пут 
појавити стихови неколико чланова „Свитања” у тим новинама. 
Када сам угледао моје прве штампане стихове у њима, био сам 
одушевљен, као и сви остали чије су песме „објављене”. Од тада 
ће почети да се интересују за чланове „Свитања” и неки старији 
песници из требињске средине (пре свега Брато Павловић). По 
доласку са факултета, на стално запослење у Требиње (у јесен 
1966), професор Радослав Милошевић ће бити истински покретач 
(spiritus movens) највећег броја активности чланства „Свитања”; 
посебно у њиховом упознавању и повезивању са младим (али и већ 
афирмисаним) песницима из других средина (Приједор/Козара, 
Тузла/Лукавац, Добој, Бијељина, Сарајево, Дубровник, Никшић) и 
у наступању на заједничким пјесничким вечерима са њима.
 Када је реч о мојој првој (дечачкој) перцепцији песника 
Дучића, могу да је допуним једним – за мене (тада) – несвакидашњим 
призором. Приликом доласка у Градску библиотеку Требиња, 
ради тражења књига за школску лектиру, управница Библиотеке 
(Зора Миловановић, за коју тада сазнајем да је сестра моје цењене 
професорице српског језика – Јованке Кукурић) упитала је 
Братића и мене да ли бисмо хтели нешто да видимо у просторији 
која се налазила у подрумском делу Библиотеке, иза шалтера за 
издавање књига. Наравно да смо обојица били радознали (као 
и увек што смо остали), па смо ушли у ту просторију. У њој су 
били отворени неки (мањи и већи) пакети; с пуно печата и (за 
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мене тада) упечатљивим натписом USA. Управница нам је само 
рекла да је то „заоставштина песника Јована Дучића, која је раније 
стигла из Америке”; журила је на неки састанак и оставила нас да 
сами „пребирамо” по тим картонским кутијама. Из њих су, пред 
наше очи, „израњале” Дучићеве збирке песама, неки рукописи, 
уметничке слике и (за нас, тада) неки чудни предмети – од којих је 
на мене посебан утисак оставила дипломатска одора, и посебно, 
лента – која ме је тада подсећала на сватовску колајну. (Од тада, 
самоиницијативно, почињем да учим напамет неке Дучићеве 
стихове и да их рецитујем – јавно (на школским приредбама), или 
приватно – у, за мене, „пригодним ситуацијама”).

Именовање поетских вечери у Требињу 1967. године

 Почетком априла 1967. године Радослав Милошевић, на 
састанку Клуба младих писаца „Свитања” покреће иницијативу да 
се у што скорије вријеме представимо својим најновијим песмама 
и то, за почетак, у Центру средњих школа и основним школама у 
Требињу с тим да то наше представљање понесе назив „Дучићеве 
вечери поезије”, које би се од тада – сваке наредне године, 
приближно истог датума – одржавале у Требињу. На том састанку 
Клуба смо направили и „распоред” чланова Клуба, који се састојао 
у томе да на четири места одржавања Дучићевих вечери (Центар 
средњих школа, Прва и Друга основна школа и Основна школа 
у Џивару/Петровом Пољу) учествује приближно подједнак број 
младих песника. Мене је „запало” да организујем и да припремим 
једну просторију/учионицу Прве основне школе (на „пијаци”) у 
којој ћу рецитовати своје стихове (са још три-четири члана Клуба). 
(За Другу основну школу био је задужен Радослав Братић; за 
Центар средњих школа – Радослав Милошевић, а за Основну школу 
у Џивару/ Петровом Пољу био је задужен Тодор Дутина). У живом 
сећању ми је остало убеђивање, прво директора Прве основне школе 
(Перишића, који ми је, као хонорарни наставник, предавао физику 
у гимназији) да одобри одсуство ученика који желе да нас слушају, 
са последња два часа послеподневне смене, а онда убеђивање и 
неких „теткица” (које је требало „приволети” да сачекају завршетак 
те наше  - како је дотични директор рекао - „приредбе”, како би се 
просторија „довела у ред” за сутрашњу наставу). Сећам се да су 
нам два ученика старијих разреда те основне школе (Мирослав и 



226

Ђорђе) помогли да мало „дизајнирамо” учионицу за рецитовање; 
уз обавезно „качење” на школску таблу пакпапира са исписаним 
називом поетске вечери – ПРВЕ ДУЧИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ 
– 1967. (Обавезу да тај назив истакну, имали су и остали учесници, 
тамо где су рецитовали своје стихове).
 Како сам био активан учесник у школској /гимназијској и 
омладинској организацији у граду, већ сутрадан сам чуо коментаре 
у школи (од неких директора средњих школа), као и на улици 
(од неких нижих омладинских и партијских руководилаца), који 
су се односили на то – ко нам је одобрио да (тако) организујемо 
вечери младих песника („ко је смислио такав назив вечери”; „кога 
смо питали”; „ко ће им надокнадити губитак часова” са којих су 
ученици  отишли да слушају учеснике песничких вечери, и сл?).

Исти назив поетских вечери у Требињу и наредне (1968) 
године

 Годину дана после првих, у јавности града Требиња већ 
солидно препознатљиви млади песници из „Свитања”, организују 
дводневне ДРУГЕ ДУЧИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ – 1968; уз јавно 
презентовање тог назива. Координатор свих активности је проф.  
Радослав Милошевић, који је главни водитељ „конферансије” 
програма обе вечери. Поред њега, Радослав Братић и ја смо 
највише учествовали у дочеку гостију, њиховом смештају (у Ђачки 
дом, или код пријатеља), као и у њиховом испраћају на железничку, 
или аутобуску станицу. Некако, више присуством („са стране”), 
„општинска власт” (оличена у руководиоцима општинског 
комитета омладине и у представницима још неких друштвених 
организација) укључује се у организацију ових вечери поезије. Овај 
пут, поред требињских младих песника, учествују млади песници 
из других средина (углавном из оних са којима је претходне три 
године успостављена сарадња; укључујући и 15-дневна дружења 
и наступе неколико нас из „Свитања” на песничким сусретима 
на Козари, у Лукавцу, Дубровнику и Никшићу – претходне три 
године).
 Сећам се да је публика „напунила” сале/просторе, на 
три места где су наступали млади песници (у Дому војске/ „на 
Царини”, у подрумској сали Гимназије и на бини испред „Бегове 
куће”). Ја сам своје стихове рецитовао на другом и трећем 
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месту. У посебном сећању ми је остало то што сам имао велику 
трему приликом рецитовања у просторијама Гимназије, јер сам 
(ненадано) у публици запазио готово све моје професоре (које сам 
изузетно ценио, а који ето тада први пут слушају моје стихове). У 
сали „на Царини”, прво је покушала да наступи једна локална поп-
група (али је то трајало врло кратко, јер им се покварило појачало, 
па су одустали), а потом смо ми млади песници – према унапред 
припремљеном редоследу – рецитовали/читали своје стихове; 
уз надахнуто „конферансијеово” представљање сваког учесника 
посебно. На бини испред „Бегове куће” смо рецитовали (неко једну, 
неко две песме), „израњајући” из мрака на осветљену позорницу, 
пред публику (која је седела у плумрачном простору око ње).
 Два или три дана, после завршетка (и) других „Дучићевих 
вечери поезије” разговарали смо на састанку „Свитања” о 
„утисцима” са њих, као и о томе како да се те вечери следеће године 
још садржајније организују. Нисмо крили задовољство што те вечери 
постају „традиција у нашем граду”, али смо тада закључили да се 
за наредне (треће) вечери позову и већ афирмисани песници, као и 
да се установи награда за најбољу песничку збирку у претходној 
години (за шта треба више заинтересовати општинску власт, како 
би се ангажовала на том „послу”). (Они ће се, у релативно већем 
броју појавити следеће године). (Неколико месеци после завршетка 
других „Дучићевих вечери поезије” већина првоучлањених младих 
песника из клуба „Свитања” – укључујући и мој одлазак у Београд 
– одлази из Требиња на студије у Београд, или у Сарајево; остаје 
проф. Радослав Милошевић, са подмлађеним саставом тог клуба. 
(Иако сам на првим и другим вечерима поезије, у славу Дучића, 
рецитовао своје песме, на трећим сусретима, 1969. године, нисам 
се појавио /ни као слушалац/ - због заузетости око полагања испита 
на Факултету у Београду).

„Систем” преузима контролу над организацијом 
„Дучићевих вечери поезије” 1970. године

 Ни хладно ни топло јесење вече 1970. године. Седам за сто 
у башти „Платана” у Требињу, одмах након изласка из аутобуса 
којим сам допутовао из Београда. Стигао сам непосредно пред 
ЗВАНИЧНО отварање четвртих „Дучићевих вечери поезије - 1970”, 
јер сазнајем од брата Радослава да програм почиње за око један 
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сат. Такође, од њега сазнајем још да је дошло доста афирмисаних 
песника (а управо сам за суседним столом препознавао Десанку 
Максимовић и Миру Алечковић); да је он само један од учесника у 
програму вечери, јер су целокупну организацију овај пут преузели 
„општински органи”; да из Клуба младих писаца „Свитања”, 
осим њега, нико други не учествује у програму вечери; и још 
понешто о „атмосфери” око припреме ових поетских вечери. Док 
сам се осврнуо на покрет наших познатих песникиња ка излазу 
из кафанске баште, за нашим столом се „створио” уредник Гласа 
Требиња, Драшко Бубрешко. Уз пиће, које испи на брзину, само 
рече да жури, јер хоће да провери „у општини” да ли је тачно да 
ће се први пут доделити награда за збирку поезије „Дучићевих 
вечери поезије” (за најбољу збирку поезије у претходној, 1969-ој 
години) песнику („студенту медицине из Сарајева” – како нагласи) 
Радовану Караџићу. Оде он. За њим и брат Радослав. Остао сам 
седећи за столом (за који су повремено седали моје другарице и 
другови из гимназије, као и неки требињски млади песници), 
чекајући да се заврши главни програм вечери.
 Није прошло ни два сата од растанке, за мој сто под 
„Платанима” се вратио брат Радослав (пошто је завршио свој 
наступ међу првим учесницима), као и Тодор Дутина и још неки 
млади песници (који су присуствовали као слушаоци). Седели 
смо и разговарали о томе ко све учествује у програму; када 
истоврмено чујем да је „конферансије” вечери била једна бивша 
ученица требињске гимназије (која се никада није ни занимала за 
поезију, нити је сарађивала са било ким из Клуба младих писаца 
„Свитања”, већ су је „именовали” неки „утицајни општинари”). 
Око 21 сат и 30 минута, опет у журби, дође уредник Гласа Требиња, 
који нам пренесе информацију да је (извесни) жири оповргао своју 
претходну одлуку – да се прва награда „Дучићевих вечери поезије”, 
за збирку „Лудо копље”, не додели њеном аутору (због неких – 
како је рекао - „мутних разлога, који су стигли преко телефона из 
Сарајева”). 
 После краћег „нагађања” зашто се то десило, разишли 
смо се „по граду”; свако „на своју страну”. (То је уједно био и мој 
последњи призор из Требиња, који је у вези с организовањем и 
одржавањем „Дучићевих вечери поезије”). 
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Информација о почецима  „Дучићевих вечери поезије”

 У пролеће 1971. године, седим у старој београдској српској 
кафани „?” („Упитник”) за столом са Радославом Братићем (коме 
сам се  - одмах по нашем доласку на студије – придружио у 
окупљању младих песника-студената у клуб, који је био познат 
у Студентском граду као „Генерација 69”) и, кроз разговор о 
завичају, „присећамо се” наших почетничких стихова и учешћа 
у покретању „Дучићевих вечери поезије”. Братић извади из своје 
торбе (у којој је увек било неколико књига и разних исечака из 
новина и часописа) неколико исечака из Политике, уз констатацију: 
„Погледај шта су о нама писали партијски идеолози – Куртовић и 
Давичо – називајући нас клинцима-националистима из Требиња 
који на тамо неким поетским вечерима рехабилитују ретроградне 
идеологе (како они третирају песника Дучића); а да ми то нисмо 
тада ни знали”! Тада сам само рекао свом најбољем пријатељу, 
другу од најранијег детињства и венчаном куму (књижевнику 
Братићу), да су ми се, тог тренутка, у сећање вратили они упитни 
гласови из школе и с требињских улица који су изражавали 
неслагање што смо (вансистемски) приступили организацији 
првих и других „Дучићевих вечери поезије”. А, у ствари, то су 
били само „наговештаји” за касније (системско, с идеолошким 
разлогом) преименовање истих тих поетских вечери.
 Недуго после тог, из разоговора са братом Радославом, 
Братић и ја сазнајемо (а убрзо сазнаје и шира јавност, из медија) 
да ће се наредне вечери поезије у Требињу звати – не „Дучићеве” 
– него „Требињске”. (Тако и би – неколико наредних година; док се 
те вечери опет не „вратише себи”.
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Тања ЛАЗИЋ

ЈЕВРЕЈИ У БИЈЕЉИНИ – ФРАГМЕНТИ ИЗ 
ПРОШЛОСТИ

Увод

 Mеђу различитим конфесионалним и националним 
групама које су током посљедња два вијека  оставиле 

траг у развоју и историји Семберије и Бијељине, посебно мјесто 
припада Јеврејима. Иако  су овдје боравили непуни вијек, између 
1850. и 1941. године, у заједници која је варирала од  неколико 
десетина чланова до близу пет стотина, у културној баштини 
града су и данас присутни  трагови њиховог постојања. Поред 
дијелом очуваног јеврејског гробља, у граду још увијек постоји 
више репрезентативних архитектонских објеката стамбене и 
друге намјене, чији су  власници до Другог свјетског рата били 
бијељински Јевреји.
 Током поменутог ратног периода 1941-1945. године, 
јеврејска заједница у Бијељини подијелила је  трагичну судбину 
Јевреја Краљевине Југославије и цијеле Европе. Пошаст 
нацистичког  „коначног рјешења“ међу бијељинским Јеврејима 
однијела је 320 душа свих годишта. Рат су преживјели тек 
малобројни, углавном придружени снагама Народноослободилачке 
војске. По ослобођењу, они су  живот наставили ван Бијељине, у 
великим градовима Југославије, или, касније, у новоствореној 
јеврејској држави Израел. 
 На основу сачуване архивске и фото-грађе у Музеју 
Семберије, ранијих истраживања кустоса музеја, постојећих 
домаћих и страних написа и литературе који се баве темом Јевреја 
у Босни и Херцеговини и Бијељини, као и исказа Бијељинаца, 
савременика локалне јеврејске заједнице у посљедњим годинама 
њеног постојања, пред нама се отвара још једно поглавље из  
прошлости града, о Јеврејима у Бијељини, од њиховог доласка до 
нестанка.

BA[TINA
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Долазак Јевреја у Бијељину

 Иако су Јевреји спорадично и у мањем броју боравили 
на јужнословенском простору још од античких времена, њихово 
трајно присуство се рачуна од доба прогона Јевреја са Иберијског 
полуострва из Шпаније и Португала крајем 15. вијека1. У том 
периоду долази до масовног  насељавања Јевреја на простор 
данашње Србије, Босне и Херцеговине и Македоније. Разлогe 
за   ово треба тражити у прихватању новог народа под окриље 
Отоманске империје која је владала наведеним територијама, на 
иницијативу тадашњих султана и промишљања да Јевреји својим 
знањем и богатством само могу допринијети напретку њиховог 
царства.
 На простор данашње Босне и Херцеговине Јевреји,  названи 
Сефарди2, стижу из два правца: из  Солуна и са Јадрана. Прве 
биљешке о њиховом сталном боравку у Сарајеву потичу из 1565.   
године, што се узима као званичан датум постојања сефардске 
заједнице у Босни и Херцеговини.  Поред Сарајева, Сефарди се 
убрзо насељавају у Травник, а временом и у друге мање градове 
и  насеља. Истовремено, уз пресељења појединих породица из 
Сарајева, и даље се на ове просторе досељавају и Сефарди из 
удаљенијих крајева и градова, као на примјер из Скопља или чак из 
Солуна. Узрок њиховом пресељавању у мања мјеста био је свакако 
економске природе. 
 Иако неки извори наводе да је јеврејска заједница у 
Бијељини постојала најмање од почетка 19. вијека или чак раније, 
много је вјероватније да се она формирала тек око 1850. године. 
Прве сигурне податке о томе имамо из турског пописа 1865. 
године, који у Бијељини наводи 93 Јевреја.  Како су турски пописи 
биљежили искључиво мушке чланове домаћинства, могуће је 
претпоставити да је тадашњи укупан број заједнице у Бијељини 
износио око 200 чланова.
 Прве јеврејске породице у Бијељини - Салом, Данон, 
Алтарац, Папо и Алкалај доселиле су из Сарајева, Скопља и Солуна, 

1 Декрет краља Фердинанда и краљице Изабеле од 31. марта 1492. године: 
“Послије зрелог   разматрања, наређујемо да се протјерају из наших краљевстава 
сви Жидови, и да се ту више  никад не поврате…”
2 Назив Сефард  потиче од хебрејске ријечи “с’фард”, што значи западна земља 
која је у jеврејским текстовима   прихваћена као назив за Иберијско полуострво.
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3 Простор око данашње Основне школе “Свети Сава” у Бијељини, преко пута 
цркве Св. Ђорђа.

и као и сви Јевреји досељени у турско доба, припадали су огранку 
шпанских Јевреја, односно Сефарда. Занимљиво је да у поменутом 
попису из 1865. године, Јевреја у цијелом Зворничком санџаку има 
само у Бијељни, што је добар посредни доказ о просперитетном 
статусу тадашње Бијељине, јер су се Јевреји по правилу насељавали 
у мјеста са трговачким и привредним потенцијалом. Како су 
се нови становници Бијељине бавили махом трговином, своје 
радње су углавном позиционирали у Старој и Јањица чаршији. 
Из Семберије су извозили шљиву, стоку и житарице, а из Аустро-
Угарске увозили индустријске производе. 
 Поред трговаца насељавају се и занатлије и то из оних 
врста заната којих није било уопште, или су били слабо развијени. 
С обзиром на број бијељинских Јевреја Сефарда у поменутом 
попису из 1865. године, очигледно је да су мјесне прилике и 
однос околине ишли на руку њиховом боравку у Бијељини, као и 
даљем досељавању јеврејских сународника. Бијељински Јевреји 
су углавном били насељени у тадашњу Шабић махалу око старе 
Српске основне школе3. 
 Иначе, настањивање Јевреја у било ком мјесту 
подразумијевало је боравак неколико породица које су оснивале 
јеврејску општину - кеила, што је значило да у заједници има 
најмање 10 одраслих мушкараца старијих од 13 година. Касније су 
се постепено обезбјеђивали и други услови за нормалан јеврејски 
живот, са храмом, предмолитељем, хазаном и шохе-том - ритуалним 
месаром, пошто је по религијским прописима храна морала бити 
„кошер“. 
 С обзиром на бројност јеврејске заједнице у Бијељини, 
општина је свакако постојала, а извори  наводе и да су Јевреји у 
истом крају, Шабића махали, имали мали молитвени храм са 2 
рабина и основну школу, тзв. мелдар са 11 ученика. При храму је 
била и мала библиотека са вјерским књигама.
 Од првих јеврејских породица у Бијељини нарочито су биле 
угледне фамилије Папо и Салом, које су стекле велики капитал и 
као виђене личности биране у градску општину. Менахем ефендија 
Салом био је у осмочланој делегацији бијељинског Меџлиса која 
је 20. септембра 1878. године учествовала у примопредаји града 
Бијељине аустроугарској војсци.
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Јевреји у Бијељини након 1878. године

 Нова фаза развоја јеврејске заједнице у Бијељини настаје 
након 1878. године, и окупације Босне и Херцеговине од стране 

Аустро-Угарске монархије. Привредни полет и јачи развој 
трговине доводи у Бијељину нову групу Јевреја из средње и 

источне Европе, тзв. Ашкеназе, што на Јидишу значи Нијемце. 
Међу њима ће се можда највише истаћи Габор Гринфелд – 
досељен 1886, Арпад  Вајл - у Бијељини од 1895. и Вилим 

Швицер – досељен 1897. године. Сви они су се бавили трговином.
 Изузетно економски јак, трговац Арпад Вајл, почетком 20. 
вијека у залеђу Земаљске банке подиже објекат са шестособним 
станом на спрату и деликатесном радњом у приземљу. Неко вријеме 
у овом простору је радио поштански уред.4 
 На основу евиденције ученика Народне основне школе у 
Бијељини у периоду 1896. до 1914. године закључујемо да се у 
граду појављује велики број Јевреја трговаца који су пословали 
дуже или краће вријеме. Највећи број њихових трговина налазио 
се као и у ранијем периоду у Старој и Јањица чаршији. Наведене 
године су могуће вријеме њиховог настањивања у Бијељини: Мошо 
Алкалај –  1887; Мошо Барух – 1894; Габор Гринфелд – 1886; Дане 
Кабиљо – ситничар – 1891; Исак Леви – лиферант дасака – 1885; 
Изак Папић – из Зворника – 1895; Маир Мусафија – у Јањи од 1887; 
Аврам Кабиљо – 1891; Исак Алкалај – 1884; Даниел Данон – 1891; 
Исак Барух – 1885; Рафаел Коен – 1893; Задик Алкалај – 1886; 
Јаков Маестро – 1891; Хаим Бињо – 1884; Саломон Алтарац – 1891; 
Задик Барух – 1886; Вилхелм Винтер –трговац живади – 1896; 
Калмо Барух – 1882; Хаим Папо – велетрговац; Елијас Кабиљо – 
1883; Виљем Швицер – из Новог Сада – 1897/1900; Јосиф Шабетај 
– 1883; Бокор Данон – из Сарајева – 1884/1903; Садо Барух – 1886; 
Хаим Алтарац – 1892; Аврам Барух – 1885; Саломон Данон – 
1897; Даниел Прера – 1886; Мошо Пинто – 1895; Даниел Салом 
– 1885; Аврам Финци – 1885; Хаим Алкалај – 1889; Арпад Вајл 
– 1897; Мошо Папо – 1889; Јуда Монтиљо – из Сарајева – 1896; 
Мато Албала – 1896; Јаков Алтарац – 1894; Аврам Данон – 1885; 

4 Објекат је и данас у функцији као сједиште Одјељења за друштвене дјелатности 
Градске управе Бијељина.
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Барух Барух – 1898; Јозеф Хајон – 1887; Салом Алтарац – 1899; 
Изак Кабиљо – 1887; Винтер Саломон – ситничар – 1898; Самуел 
Алкалај – 1890; Мириц Ландау – из Нађ Шебела у Угарској – 1897; 
Јозеф Перера 1900; Михаел Алкалај – 1887; Маир-Задик Барух – 
1897; Јозеф Монтиља – 1887; Шишмон Хајон – 1902; Леви Озмо 
– 1886; Мошо Барух – 1899; Вита Алтарац – 1889; Аврам Данон – 
1903; Саломон Кабиљо – 1887; Мошо Финци – из Зворника – 1900; 
Мошо Леви – 1889; Филип Алмулино – 1905; Ајмико Алтарац – 
1886; Лезо Папо – 1903; Сабетај Финци – 1886; Јуда Данон – 1900; 
Аврам Перера – 1888; Јакоб Перера – 1906; Хаим Алтарац – Јања 
– 1890; Даниел Финци – 1891; Аврам Малц – 1891; Субло Семо – 
1888; Букас Алкалај – 1886; Давид Захарија – 1888; Лијачо Озмо 
– 1893; Хаим Пинто – ситничар – 1891.
 Осим трговином, извјестан број чланова јеврејске заједнице 
у Бијељини бавио се и занатима. И њихов идентитет сачуван је у 
разредницама и семестралним исказима Народне основне школе 
у Бијељини, током периода 1896-1914. године: Аврам Данити 
– ципелар – 1888; Маир Бенцион – сајџија – 1884; Леви Озмо 
– лимар – 1880; Јозеф Монтиља – бравар – 1885; Аврам Леви – 
баштован/пиљар – 1883; Елијас Кабиљо – пиљар – 1883; Херман 
Вајс – пушкар – 1890; Леополд Брајнер – фотограф – 1890; Аврам 
Малц – ковач – 1890; Садо Семо – лимар – 1886; Давид Захарија – 
пивар – 1889; Несим Семо – шпанглер/лимар – 1889; Рафаел Коен – 
ципелар – 1889; Михаел Алкалај – кожар – 1886; Бернард Вилдфај 
– лицидер – 1889; Арон Вилдфај – колачар/лицидер – 1891; Јаков 
Маестро – лимар – 1900; Јаков Леви – гостионичар – 1893; Јаков 
Алкалај – гостионичар – 1884; Аврам Монтиљо – бојаџија – 1894; 
Мориц Алкалај – опанчар – 1900; Мојсеј Алкалај – обућар 1905/06; 
Елијас Озмо – обућар – 1905/06; Рихард Тишлер – содар – 1907; 
Абрахам Тишлер – содар – 1907; Аврам Монтиљо – молер – 1900; 
Јакоб Леви – кројач – 1907/08; Мориц Хајон – сајџија – 1900; Лео 
Нусбаум – кантинер – пекар – 1893; Емануел Гутер – лимар – 1910; 
Леополд Спицер – гостионичар – 1910; Јаков Алкалај – кафеџија 
– 1900; Самуел Грасијано – воћар – 1897; Јакоб Данон – лимар – 
1908.
 Осим трговаца и занатлија Јевреја, према евиденцији 
ученика Народне основне школе у Бијељини од 1896. до 1914, 
помињу се и друга занимања: Саламон Алтарац – слуга, 1895; 
Јакоб-Мошо Леви – слуга, 1893; Абрахам Ешкенази – адвокатски 
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приправник - из Брчког, у Бијељини после 1896; Елијас Алтарац 
– порезник (досељен из Сарајева) – поменут 1904; Вилхелм 
Розенцвајг – дошао из Бање Луке – поменут 1904; Мориц Алкалај – 
банкарски чиновник – из Брчког у Бијељини поменут 1908; Филип 
Нојефелд – судија (поријекло Прешов у Галицији) – поменут 1908; 
Н. Готлиб – судија (из Лавова у Украјини) поменут 1909; Јозеф 
Гроф – поштански управник (из Вишеграда) поменут 1910; Даниел 
Кабиљо – слуга, 1900; Филип Алмулино – посједник, 1900; Самуел 
Грасиано – свирач (дошао из Сарајева) поменут 1913. године.
 Исти извор нам представља и неколико Јеврејки у 
Бијељини између 1896. и 1914. године, које су имале занимања: 
Регина Елијас – примаља (у Бијељини најкасније од 1883); Ана 
Зукман – плетиља чарапа (од 1896); Матилда Данити – трговкиња-
трафиканткиња (од 1888); Рахела Барух – трговкиња (од 1893); 
Рифка Папо – посједница (досељена из Сарајева, поменута 1903); 
Паломба Алтарац – трговкиња (досељена из Травника, поменута 
1908).; у Народној основној школи раде учитељице Регина Леви 
(поријеклом из Бање Луке) - године 1912, а 1913/1914. Јозефина-
Паломба Леви.
 За разлику од бијељинских Јевреја Сефарда који по 
досељењу у град живе у крају око Српске основне школе, 
Ашкенази своје куће подижу углавном у Вилма улици5, улици која 
води насељу Галац6, Кантарџијској7, те Српској улици8. Неколико 
јеврејских породица имало је репрезентативна здања и у Черни 
улици на Лединцима9. Већина наведених објеката подигнута је на 
крају 19. или почетком 20. вијека.
 У Вилма Штрасе, идући од градског трга, биле су куће 
Лауре Пинто и др Мента Салома. До синагоге зграда на спрат у 
којој је становало неколико јеврејских породица међу којима и 
Мојсије Алкалај, затим кућа Моска Папа и још једног члана исте 
породице, као и дом Гидаљо Данона. Мали број сиромашних 
Јевреја становао је у сокаку иза данашњег Соколског дома - лимар 
Кабиљо, Леа Монтиљо, Рафо Монтиљо и Хајон Јохан. У данашњој 

5 Данас Карађорђева улица.
6 Данас Улица Кнеза Милоша.
7 Данас Кнегиње Милице.
8 Данас Светог Саве.
9 Данас Улица Браће Гаврић.
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10 Преко пута данашње Аутобуске станице код Хотела „Дрина“.

Улици Кнеза Милоша према Галцу становали су породица Вајс, 
Габор Гринфелд, Рифка Алкалај, велетрговаци житом Рахелика 
и Мушко Папо, Баро Барух, Букус Јозеф и Озмо Хајмико. У 
Кантарџијској улици, такође је подигнуто неколико здања чији 
су власници били Јевреји: кућа на спрат Ике Алкалаја у којој се 
налазила и Јеврејска општина, затим  куће Виљема Швицера и 
породице Барух, као и она у којој је живио др Шварцбергер. У улици 
између  Кантарџијске и Мајевичке била је кућа породице Перера.                                                                                                                                        
У Черни улици иза католичке цркве биле су куће Регине Ешкенази, 
породице Шварцбергер и Мојсија Виолонија. У данашњој Улици 
Светог Саве недалеко од цркве Св. Ђорђа, налазиле су се куће 
сајџије Јакоба Сема и породице Хајон. На супротном крају града 
на Лединцима живјела је породица лимара Монтиља, а на путу за 
Францјозефсфелд, прије Ванековог млина, била је кућа кантинера 
и пекара Леона Нусбаума. Поред поменутих јеврејских објеката у 
граду, посебно се истицала кућа велетрговца Аврама Финција   која 
се налазила изван Бијељине на правцу према Обријежи на великом 
имању - салашу.     

Синагога у Бијељини

 Сефардски и ашкенски Јевреји подједнако су учествовали 
у различитим областима живота у Бијељини, но ипак је њихов 
живот карактеризирала извјесна поларизација у првим годинама 
масовнијег насељавања Ашкеназа. Осим што су говорили 
засебним језицима, Сефарди Ладино, а Ашкенази Јидиш, Сефарди 
су такође у вјерским питањима били знатно конзервативнији у 
односу на Ашкеназе, тако да су имали одвојене богомоље, школе 
и рабине. Није искључено да су затегнутим односима двије групе 
доприносили и трговачко-конкурентски разлози. Овакво стање је 
трајало до пред крај 19. вијека када су се двије засебне општине 
ујединиле под вођством предсједника Аврама Д. Левија, који је 
био и иницијатор изградње заједничке синагоге у Вилма улици10  
подигнуте  према различитим изворима 1895. или 1899. године. 
 Захваљујући евиденцији ученика Народне основне 
школе у Бијељини позната су нам имена неколицине јеврејских 
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вјерских службеника од 1896. до 1914. године: Аврам Перера – 
рабин (доселио из Сарајева, после 1888, забиљежен 1896); Аврам 
Монтиљо – рабин-вјероучитељ-кошер/месар (дошао из Травника, 
забиљежен 1900); Јакоб Перера – рабин (доселио из Сарајева 
помиње се 1902); Мојсије Романо – вјероучитељ (дошао из 
Травника, забиљежен 1904); Јуда Алкалај – вјероучитељ (од 1898); 
Леон Алкалај (од 1904); Рафаел Леви – рабин (дошао из Сарајева, 
поменут 1912). 
 Новоизграђена синагога била је за ондашњу Бијељину 
импресивно здање са галеријом на спрату и два торња на прочељу 
са карактеристичним куполама у виду луковице. Око ње се 
налазило поплочано двориште и велики врт. Укупан простор 
који је заузимала синагога са припадајућим двориштем и вртом 
износио је 625 м2. Налазила се у тадашњој Улици Вилма – данас 
Карађорђева, у дијелу града који су махом настанили Ашкенази 
Јевреји по досељењу у Бијељину. Током Другог свјетског рата 
окупатори – Нијемци и усташе су је увелико девастирали, да би је 
у годинама по ослобођењу нова власт потпуно срушила.

Јевреј – први љекар у Бијељини

 Осим значајног доприноса Јевреја привреди Бијељине, 
посебно мјесто у области медицинске заштите у граду и цијелој 
Семберији у другој половини 19. и почетком 20. вијека, такође 
припада једном Јевреју. Бијељинску медицину утемељио је др Јакоб 
Кохут. Рођен је 1836. године у Бечу, гдје је завршио медицинске 
студије и око 1862. године започео љекарску праксу. Недуго затим, 
прешао је у војну службу у сусједној турској царевини и као љекар 
око 1865. године био распоређен у гарнизон у Бијељини. Већ 
1868. године Јакоб Кохут је у Бијељини основао прву сталну војну 
амбуланту у којој је пружао помоћ и цивилном становништву. 
Поред рада у поменутој амбуланти др Кохут је вршио и приватну 
праксу. Рођен као поданик Аустро-Угарске монархије, након 
окупације Босне и Херцеговине 1878. године, остаје у служби 
нових власти, прво као војни, а касније и као цивилни љекар. Када 
је донесен први статут општине Бијељина, 18. марта 1879. године, 
др Кохут је учествовао у изради одредаба о оснивању санитарне 
полиције,  њези варошких сиромаха, старању о води, чистоћи града 
и другим хигијенским и здравственим питањима.   
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Године 1880. донијета је одлука о оснивању болнице у Бијељини11 
и за њеног управника и јединог љекара у то вријеме бива именован 
др Јакоб Кохут. Љекарску праксу и дужност управитеља болнице 
вршио је све до своје смрти 21. фебруара 1905. године, скоро 
пуних четрдесет година. Преданим радом и хуманошћу, др Кохут 
је у свијести народа Семберије оставио тако дубок траг, да су дуго 
послије његове смрти становници  села нове љекаре називали 
“кохутом”, а ветеринаре “хајванским кохутом”.

Школовање, друштвени и јавни живот бијељинских 
Јевреја до Првог свјетског рата

 До аустроугарске окупације, школовање јеврејске дјеце, 
посебно Сефарда, било је доста ограничено. Док су дјечаци 
похађали мелдар, женска дјеца су у родитељској кући, од мајке 
или оца, стицала скромно образовање, што је подразумијевало 
умијеће читања јеврејског “ладино” писма којим су биле писане 
многе књиге и часописи, приповијетке и шпанске  пјесме, као 
и молитве преведене на тај језик. Након 1878. године ситуација 
се мијења, па се већина јеврејске дјеце укључује у школовање у 
народним основним школама које у Босни и Херцеговини оснивају 
Аустријанци. У то вријеме  постало је уобичајено да имућнији 
родитељи шаљу кћерке и у тадашње више школе и женске заводе 
у земљи и иностранству за даље школовање, додуше, првенствено 
из разлога што су се образованије дјевојке лакше и боље удавале.
 Бијељинску Народну основну школу од њеног оснивања 
1879. године похађа велики број јеврејске дјеце. Према “Љетопису 
Народне основне школе у Бијељини” од 1882. до 1914. године он се 
кретао између 16 и 69 ученика оба пола. Међу наставним кадром 
наводе се и троје Јевреја: од 1911. до 1913. ради учитељ Давид 
Леви; школске 1912/13. године запослена је као учитељица Регина 
Леви; године 1913/1914. учитељица је Јозефина-Паломба Леви. 
Вјероучитељ за Јевреје од 1901. до 1911. године био је Јуда Алкалај, 
да би га 1911/12. школске године замијенио Мојсије  Романо.
 Током аустроугарског периода у Босни и Херцеговини 

11 Била је смјештена у приватној једноспратној згради која се налазила испред 
данашњег Дома здравља Бијељина
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долази до оснивања великог броја конфесионалних и националних 
друштава и удружења најразличитијег профила. Ове тенденције  
слиједиле су и јеврејске заједнице. Почетком 20. вијека у Бијељини 
дјелује Јеврејско омладинско  спортско друштво.
 Сефардско културно-просвјетно друштво “Ла 
Беневоленција”, покренуто у Сарајеву, шири утицај  и на друга 
мјеста и градове у којима су живјели Јевреји. Године 1910. именује 
свог повјереника у Бијељини. С обзиром на малобројно чланство, 
бијељинска подружница није имала неки већи утицај како на 
локалну јеврејску заједницу, тако и на укупан културни развој 
Семберије.
 Године 1912. у Бијељини се оснива “Напредни јеврејски 
клуб са читаоницом”. Циљеви овог друштва су били да развија 
јеврејску и општу књижевност, културну свијест јеврејског и 
другог  становништва и да промовише друштвеност на простору 
Семберије. Ове циљеве клуб је остваривао преко предавања из 
историје и књижевности, одржавањем разних манифестација и 
излета, као и оснивањем читаонице у којој су се заинтересованима 
нудили различити часописи и листови. 
 Као дио заједнице у којој су живјели и радили, бијељински 
Јевреји - и Сефарди и Ашкенази,  узимали су учешће у различитим 
јавним и културним активностима у граду. Часопис “Босанска 
вила”, бр. 27 и 28, 1892. на страни 438 доноси исказ добровољних 
прилога о Светосавској прослави 14. јануара 1892. године који 
је послао Српско-православни црквено школски одбор. Међу 
бројним приложницима били су и Вита Алтарац из Бијељине - 4 
форинте; Садо Барић  (Барух), Јозеф Леви, хотелијер, др Кохут - по 
3 форинте; 2 форинте: Хаим Алкалај, Дане Салом, Санто Алкалај, 
трговац из Брчког и 1 форинта: Саломон Алтарац.  “Босанска вила”, 
бр. 14 и 15, 1897, стр. 239 објављује исказ добровољних прилога 
о Светосавској  бесједи у Бијељини: по 5 форинти приложише и 
Јосеф Бајор – одвјетник; по 4 форинте Хаим Папо,  Барух Садик, 
Самуел Елијас, сви из Бијељине. По 3 форинте Ајмико Алтарац, 
Габор Гринфелд, Хаим Алкалај, Мориц Папо; по 2 форинте и 50 
новчића: Самуел Алкалај; по 2 форинте: Мориц Алкалај, Исак 
Барух; по 1 форинту: Менахем Кабиљо из Градачца, Хаим Салом из 
Бијељине, и по 50 новчића Арпад Вајл из Бијељине. У “Босанској 
вили”, бр. 5 и 6, 1899. стр. 80 наводи се да је, међу приложницима 
који су на дан 30. јанура 1899. године у корист “Босанске виле” и 
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“Зоре” послали новац, из Бијељине у Босни и Исак  Барух, ципелар 
са дарованих 50 новчића.
 Бројност јеврејске заједнице у Бијељини која се у 
аустроугарском периоду према пописним подацима са 149 чланова 
у 1879. години, повећала на 429 у 1910. години, углед и економски 
статус, обезбјеђивали су јој и представнике у градском вијећу. До 
1918. године на тој дужности су се смјењивали Менахем Салом, 
Хаим Папо, Јосип Алкалај, Хаим Алкалај, Задик Барух, Лео 
Нусбаум и Виљем Швицер. Хаим М. Папо био је у сазиву градског 
вијећа када се одлучивало о подизању нове општинске зграде, 
односно о избору пројекта и извођача радова. О томе свједочи 
записник од 15. децембра 1910. године, из кога се види да је 
сједници присуствовао и Густав Леви, као представник  котарских 
власти.

Живот бијељинских Јевреја од 1918. до 1941. године

 По завршетку Првог свјетског рата јеврејска заједница у 
Бијељини је имала нешто мање од 400 чланова. У тек створеној 
држави Краљевини СХС, касније Краљевини Југославији, 
отварале су се нове перспективе за пословне и друге активности. 
Бијељински Јевреји, велетрговци, трговци, посједници, занатлије и 
даље су незаобилазан дио привредног живота Семберије.
 Економски најјачи међу њима дионичари су “Жидовске 
трговачке и обртне банке д.д. Тузла” са филијалом у Бијељини: 
Хајон, Хаим, Мајер, Мошо, Задик старији и Задик млађи – сви 
из породице Барух, Мошо и Аврам М. Данон, Самуел и Регина 
Елиау, Јако и Аврам Финци, Давид Гринфелд, Леви и Мошо Хајон, 
Рафаел Леви, Исак Мусафија, Исак, Јакоб и Израел Алкалај, Хаим, 
Изак и  Лезо Папо, Лео Нусбаум, Хаим и Даниел Салом, Херман 
Валдапфел, Јосип Шварцберг, Мориц Семо и Арпад Вајл.
 Стара и Јањица чаршија и послије 1918. године остају 
средиште трговачких и занатских послова у Бијељини. Међу 
многобројним радњама налазиле су се и оне у власништву 
бијељинских Јевреја. Тако је у Јањица чаршији била тзв. Кафова 
кожара12, а нешто ниже, на другој страни улице и породична кућа 

12 Данас угао улица Гаврила Принципа и Нушићеве.
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истог власника Леополда Кафа. Кафови су и на почетку Јањица 
чаршије имали трговину са најразноврснијим асортиманом 
потрепштина, углавном, за сеоска домаћинства13. На супротном 
углу14 била је залагаоница коју је водио локални рабин. Нешто 
даље у Новој чаршији15 била је кафана извјесног Саде. Преко пута 
се налазила барака у којој се продавало пециво из пекаре Нусбаум. 
У Старој чаршији16 била је највећа концентрација јеврејских 
трговинских и других пословних објеката: књижара породице 
Перера; конфекција извјесног Брчака Мекоша; трговина техничком 
робом породице Гринфелд – радио-апарати, шиваће машине, 
бицикли, моторкотачи; текстилна радња Гидаља; трговина Гидаљо 
Данона; занатско-трговачке радње Волаха, Вајса и Фирзецера. У 
Старој чаршији су се налазиле и двије кафане чији су власници 
такође били Јевреји. Недалеко одатле, на простору данашње 
библиотеке, било је неколико мањих јеврејских трговина; преко 
пута велика Швицерова радња; у близини радња Арпада Вајла, као 
и извесног Семе који је био познат по продаји памука за ткање и 
готовог безног платна.
 У привредном животу Бијељине посебан траг оставила је 
Рифка Алкалај, рођена Данон (1882-1942), успјешна трговкиња, 
која је између 1933. и 1935. године у центру града17 подигла Хотел 
“Европа” и успјешно га водила до Другог свјетског рата.
 Група Јевреја, велетрговаца житом, тридесетих година 20. 
вијека, изградила је складиште и купопродајну станицу за поменуту 
робу на Лединцима18. Бијељинцима је ова дрвена грађевина била 
позната под именом “Гаруља”.
 Осим у привреди, бијељински Јевреји су се окушали и у 
“индустрији забаве”. Тако су, непосредно послије Првог свјетског 
рата, браћа Семо преузели и неколико година водили биоскоп у 
Бијељини.
 Поред успјешних  трговаца, јеврејска заједница у Бијељини 
је између 1918. и 1941. године имала  и извјестан број занатлија 

13 Угао улица Гаврила Принципа и Ј.Ј. Змаја.
14 Улице Гаврила Принципа и Николе Тесле.
15 Николе Тесле улица.
16 Данас Трг Краља Петра.
17 Исто.
18 Данас угао улица Мајевичке и Меше Селимовића.
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различитих струка. Према књигама занатлијског удружења у овом  
периоду су дјеловали: Моша Хајон – сајџија, Калмо Барух – месар, 
Леон и Дебора Нузбаум - пекари, Јакоб Данон и Мошо Ј. Монтиљо 
– лимари, Саломон Монтиљо – бојаџија, Исидор Волах   и Макс 
Вајс – машинбравари, Михаел Фирзецер - столар, Исидор Маестро 
– електромеханичар, Рена Монтиљо, Флора Леви, Букица Леви, 
Букица-Сарина Монтиљо –  кројачице, Боривоје А. Леви – бријач/
фризер и Јозеф К. Алкалај – трикотажер.
 Међу ученицима различитих занатских занимања, 
шегртима, такође се појављују Јевреји: бравари – Санто Алтарац, 
Даниел Кабиљо, Јакоб Монтиљо; бријачи – Рифка Финци; бојаџије 
– Рифка Монтиљо; кројачи/це – Клара Монтиљо, Флорика Леви, 
Јозеф Леви, Клара Папо, Рашела Алтарац,  Флора Леви и обућари 
– Бен Давид.
 Као чланови Занатлијског удружења у Бијељини између 
два свјетска рата, Јевреји занатлије   учествују у многим значајним 
акцијама које је ова организација предузимала. Када је 1928.   године 
покренута иницијатива за подизање занатског дома, у петочланом 
одбору за реализацију идеје био је и Калмо Барух – месар. Калмо 
Барух учествује у конститутивној Главној скупштини Занатско-
кредитне задруге и штедионице 18. маја 1930. са новчаним улогом 
од 500 динара.
 Године  1931. за потребе занатског дома купљена је зграда 
у Александровој улици – данас  Карађорђевој. Према зк улошку 
број 4320 Катастарске службе Бијељина, зграда је купљена од  
Леополда Кафа сина Соломоновог. Објекат се налазио насупрот 
синагоге. У споменици Занатлијског удружења, међу добротворима 
Занатског дома забиљежена су и имена бијељинских Јевреја и 
њихови прилози: Калмо Барух је међу онима који су дали 1000 
динара. Утемељивачи су приложили по 500 динара, између 
осталих трговци Мајер Барух, Хаим Папо - старији, Хаим Папо - 
млађи. За добротворе су уписани и занатлије који су добровољно 
радили на   фасади Дома, међу којима и Мошо Монтиљо – лимар.
Мошо Монтиљо је 1932. године један од чланова оснивачког 
одбора реорганизованог  Занатлијског удружења у Бијељини, 
преименованог у Удружење занатлија за Срез бијељински.
 Међу занатлијама Јеврејима са најдужим стажом у 
Бијељини, поред породице лимара Монтиља,  свакако су пекари 
Леон и Дебора Нусбаум. Били су посебно популарни јер су поред 
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хљеба имали богат асортиман различитих пецива - кифли, переца, 
земички и другога. Осим тога фирма Нусбаум је свакодневно 
затвореним запрежним возилом испоручивала хљеб и пецива 
хотелима и другим угоститељима, школама, обданишту, као и на 
приватне адресе. Своје производе припремали су по наруџбини за 
разне прославе и празнике, и имали веома широк круг муштерија 
из различитих средина и конфесија.
 
Школовање Јеврејске дјеце у Бијељини у периоду Краљевине 

Југославије

 Иако након 1918. године није било драстичног смањења 
јеврејске заједнице у Бијељини, у односу на аустроугарски 
период, када је у питању основно школовање, подаци говоре да 
је број јеврејске дјеце био знатно мањи него раније. Школске 
године 1923/24. било је, нпр., 14 мушких и 19  женских ученика, 
а крајем тридесетих година 20. вијека тај се број још смањујe. 
Можда је разлог  томе и одлазак потомака бијељинских Јевреја 
“старосједилаца” током првих деценија 20. вијека у  веће градове 
на школовање, гдје су касније и остајали и заснивали породице. 
Љетопис школе  биљежи да је до Другог свјетског рата јеврејску 
вјеронауку у Државној основној школи предавао  Арон Алтарац, 
рабин из Бијељине.
 Како је Трговачка школа у Бијељини, основана у вријеме 
аустроугарске, престала са радом, бијељински градски оци и други 
угледни грађани покренули су иницијативу за отварање гимназије  
у Бијељини. Међу потписницима молбе, као чланови Градског 
вијећа били су и Јевреји Виљем  Швицер – трговац, Хаим Папо – 
трговац и др Мојсије Виолони – адвокат.
 Гимназија у Бијељини почела је са радом 1919. године, 
најприје у форми ниже, а након четири   године и као потпуна 
реална гимназија. У почетку је добила на коришћење зграду 
Српске  основне  школе, да би се 1926. године уз њу подигао 
нови објекат за потпуне потребе више гимназије. Бијељинска 
гимназија је од 1919. до 1941. године образовала мноштво ученика 
из града и околине најразличитјег социјалног, конфесионалног и 
националног поријекла. Међу њима је био и знатан број јеврејске 
дјеце. До Другог свјетског рата у Гимназији у Бијељини велику 
матуру су положили и Алберт Алкалај    и Рашела Хајон - 1926/27; 
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Ирена Малц - 1927/28; Салом Берно 1928/29; Елза Малц - 1929/30;   
Флора Финци, Берта Кабиљо, Лифика Малц, Берта Папо - 1930/31; 
Алберт Леви, Михајло Леви,  Јозеф Папо, Изидор Винтер - 1931/32; 
Елијас Кабиљо, Регина Леви - 1932/33; Луна Маестро,   Динко 
Виолони – 1933/34; Изидор Перера – 1937/38.
 Између 1919. и 1941. године у Бијељинској гимназији 
предавало је и неколико професора Јевреја: Данијел Кабиљо - 
хемија, Саламон Калдерон - историја и географија, Арон Алтарац 
- јеврејску  вјеронауку, Ирена Малц.
 Међу различитим ђачким организацијама које су дјеловале 
у Бијељинској гимназији између 1919-1941. године, “Стег извиђача 
и планинки” био је активан скоро од самог почетка рада  школе. 
Циљ организације био је развијање љубави и воље за рад, физичко и 
духовно васпитање чланова. Боравци у природи, на логоровањима, 
били су одлична прилика за тјелесни развој и оспособљавање за 
практични рад. Већи број ђака Јевреја Бијељинске гимназије био је 
укључен у рад ове организације.

Друштвени живот бијељинских Јевреја између два свјетска 
рата 

 Друштвени живот Јевреја у Бијељини између два свјетска 
рата текао је како у оквиру властите заједнице тако и у виду 
активности и укључености у различите облике јавног рада и 
доприноса културном животу града. У оквиру јеврејске општине 
дјеловала је установа “Хасед шел емет” (Истинска милост), 
затим училиште под називом “Шомре  шабат” (Чувари  суботе), 
као и друштво  хуманитарног карактера “Езрат холим” (Помоћ 
болеснима).
 У оквиру јеврејске заједнице у Бијељини своје сљедбенике 
је имао и Ционистички покрет. Први пропагатор ових идеја био је 
почетком 20. вијека извјесни Натан Ландау кога су помагали Задик 
Барух и Аврам Финци. Управо Финцијево имање коришћено је 
као мјесто за припрему око 20 пионира за исељавање у тадашњу 
Палестину. Већина њих је успјела у својој намјери и почетком 
двадестих година прошлог вијека стигла на жељено одредиште. 
Активисти Ционистичког покрета били су још и Буки Романо, 
Мошо Папо, Барух Финци. Предсједник мјесне Ционистичке 
организације био је и Буки Перера, а након њега Макс Гринфелд. У 
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Бијељини је дјеловала и подружница WIZO - женске ционистичке 
организације коју је водила Берта Барух. Међу изворним 
јеврејским организацијама у Бијељини били су и огранци халучких 
омладинских покрета. Јеврејски  национални фонд у Бијељини - 
ККЛ заступао је Арон Алтарац.
 На пољу културног рада истицали су се Јудита Хајон и Миха 
Леви као активни чланови бијељинске омладинске позоришне групе 
“Сцена”. Геза Гринфелд, изузетно музички надарен, одличан бас, 
пјевао је у српском хору “Србадија”. Избијањем Другог свјетског 
рата допао је њемачког заробљеништва, али је успио да сакрије 
јеврејски идентитет и, издајући се за Србина, да преживи. Послије 
рата се вратио у Београд гдје је постао члан хора опере Народног 
позоришта, да би, по формирању јеврејске државе, отишао у Изра
ел.                                                                                                                                                                       
 Брат Гезе Гринфелда, Макс Гринфелд, талентовани 
виолиниста, водио је Јеврејско пјевачко друштво “Хазимре” које 
је бројало двадесет пет чланова. Поред наступа на свечаностима 
јеврејске заједнице, били су радо позивани и на приредбе осталих 
бијељинских удружења и друштава. Од 1936. до 1941. године 
Макс Гринфелд је био и командир Добровољне ватрогасне чете у 
Бијељини.
 Трговац Моско Папо издваја се као истакнути културни 
посленик и донатор књига за књижницу и читаоницу Културно 
просвјетног друштва “Филип Вишњић”. У Организационом 
одбору “Друштва за подизање спомерника Њ. В. Блаженопочившем 
Краљу Петру I Великом Ослободиоцу“ из 1934. године Јеврејску 
заједницу су представљали Арон  Алтарац, рабин и Задик Барух-
млађи, трговац.
 У акцији за куповину Дома Кола српских сестара у коме је 
била смјештена Нижа женска занатска школа приложници су били 
и бијељински Јевреји: 300 динара – Виљем Швицер; 100 динара - 
Ана Шварцбергер и Мушко Папо – Јања; 70 динара – Леополд Каф; 
50 динара – Макс Гринфелд, Арпад Вајл, Хаим Папо и Гидаљо 
Данон; 40 динара – Дуда Папић; 20 динара – Лео Нусбаум; 10 
динара - Давид Малц19.
 Традиција  женског организовања у јеврејској заједници 
у Бијељини помиње се још у 1912. годину, када је у оквиру 

19 „Глас Семберије“, бр. 7, 2. јуна 1936. 4



247

Јеврејске општине постојало женско друштво. У времену 
Краљевине Југославије, у складу са новим условима и потребама 
како сопствене заједнице тако и средине у  којој су живјеле, пред 
бијељинским Јеврејкама, као и женама из других конфесионалних 
и националних група, осим потпорно-хуманитарног рада и бриге 
за старе, немоћне и социјално угрожене, отвара се широко поље 
које је подразумијевало како културно-просвјетне активности 
у сопственој заједници тако и заједничке наступе у односу на 
различите друштвене догађаје.  
 Подружница “Јеврејског женског друштва” у Бијељини 
основана је 1935. године. Прве предсједнице друштва биле су 
Бохора Финци и Гизела Папо, а у годинама пред рат друштво је 
водила Дуда Папо. “Јеврејско женско друштво” имало је одличну 
сарадњу са осталим женским организацијама у граду, посебно са 
“Колом српских сестара” које је било оснивач и патрон Ниже женске 
занатске школе. Како су школу похађале ученице свих конфесија, 
било је сасвим природно да се сва проблематика али и други догађаји 
из школског живота рјешавају и обиљежавају заједничким снагама 
и учешћем.                                                                                                                                                                                                                               
 Бијељинска женска друштва су била потпора јавној акцији 
за поновно отварање Више гимназије, након њеног укидања 1934. 
до 1935. године због инцидента који су изазвали ђаци симпатизери  
илегалне комунистичке партије; бијељинска женска друштва 
су била организатори Конференције која се залагала за дозволу 
обнове рада Друштва “Филип Вишњић” 1938/39, такође оптуженог 
за противдржавну активност; бијељинска женска друштва била 
су активна подршка збору за женско право гласа који је одржан у 
нашем граду 10. децембра 1939. године.
 Осим дјеловања у оквиру сопствене заједнице, бијељинске 
Јеврејке, посебно оне млађе генерације, пред Други свјетски 
рат су биле врло активне и у другим женским организацијама. 
Омладинске секције Подружнице друштва “Кнегиња Зорка” као 
и “Коло девојака” у оквиру “Кола српских сестара”, окупљале су 
већи број факултетски образованих дјевојака и студенткиња које 
су шириле нове, крајње прогресивне идеје о мјесту и улози жене 
у јавном, али и приватном животу. Чланице омладинске секције 
Подружнице друштва “Кнегиња Зорка” у Бијељини биле су и 
Јеврејке сестре Барух и Регина Леви.
 Међу вјерским празницима посебно значење за заједницу 
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имала је прослава Пурима. У Хотелу “Дрина” који се налазио 
преко пута синагоге, одржавале су се забаве уз богату трпезу коју 
су припремале жене, пјевале су се пјесме из старог краја, изводиле 
игре, сефардске и ашкенаске. Посебна атракција је био дјечији 
маскенбал у коме су узимала учешће млађа дјеца из скоро сваке 
породице. Програм су припремали уз помоћ старијих чланова 
заједнице и уз учешће рабина. Јеврејска заједница у Бијељини до 
Другог свјетског рата била је веома компактна. Сви су се међусобно 
познавали, сретали у синагоги, на вјерским забавама, излетима.  

Судбина бијељинских Јевреја у Другом свјетском рату

 Нападом држава Осовине, 6. априла 1941. године, Други 
светски рат захвата и Југославију. Наступајући догађаји значили 
су трагедију за све југословенске народе, а с њима заједно, и за 
југословенске Јевреје. Нови услови, закони, наредбе не мимоилазе 
ни Бијељину. Заокружењем територије Независне Државе 
Хрватске у чији састав је ушла и Семберија, и уласком усташа у 
град, судбина бијељинских Јевреја је била запечаћена. У прогону и 
погрому обилато им помажу њемачке окупационе снаге а, још више, 
“домаћи Нијемци” - становници Бијељине из оближњег њемачког 
села – данас Ново Село, насељени у вријеме Аустро-Угарске. 
Пљачке, скрнављење синагоге, насиље, избацивање из домова и 
пресељавање на друге градске локације, убиства и транспорти на 
пут без повратка – у конентрационе логоре и сигурну смрт, најприје 
одраслих мушкараца, а затим и осталих, жена, нејачи, постали су 
свакодневница Бијељине током прве ратне године.
 О тим догађајима рјечито говоре описи очевидаца: “Још 
увијек ми је пред очима развлачење и продаја ствари опљачканих 
из јеврејских кућа, ево овдје, пред самим улазом у зграду 
општине…”20,; “Ту преко пута Хотела била је једна мала кућа у 
којој је становала нека јеврејска породица. Ујутро су на улици 
лежале зепице и бебина капица, ваљда је изгубљено када су их 
одвели у току ноћи. Боже, како је било страшно видјети…”21; “Био 
је 1. август 1941. године. Тада су похапсили све одрасле Јевреје у 
Бијељини. Мајка је спремила нешто од одеће и послала ме до затвора 

20 Јелисавета Сека Љубојевић из Бијељине, биљешке разговора из 1997.
21 Шефка Ахметовић из Бијељине, биљешке разговора из 2016.



249

22 Рахела Волах Алтарас, Јеврејска заједница у Бијељини до краја  Другог свјетског 
рата, Јеврејски историјски музеј Београд, 2004, фонд рукописи.

да предам тати. Када сам стигла до затвора, рекли су ми да одем 
на железничку станицу пошто се ухапшени Јевреји транспортују у 
логор. Одјурила сам на станицу и видела како их гурају у вагоне за 
стоку. Тражила сам погледом оца, а он ме је ваљда приметио док 
су га утеривали у вагон, некако успео да се појави иза малог отвора 
са решеткама и пошаље ми пољубац са тужним изразом лица. То је 
последње сећање на мог драгог  оца...”22 
 Првог августа 1942. године почела је последња депортација 
бијељинских Јевреја у усташке и друге логоре смрти. Бијељинац 
Ристо Ристић који је имао дојаву да се спрема ова велика рација,  
у ноћи 2. августа, излажући се и сам смртној опасности, обилази 
град и упозорава своје суграђане Јевреје на опасност, и са другим 
добрим људима помаже им да што прије напусте Бијељину и 
склоне се на сигурно. Захваљујући његовој људскости и храбрости, 
спасене су Бланка Волах са дјецом Лотиком - Сарином, Рахелом, 
Јаковом - Батом и Ашером, Бланкина сестра Букица-Сарина 
Монтиљо, сви чланови породице Хаима и Букице Леви, Мојсија 
Алтарца, Мерикада Левија, Калмана Малца, Јозеф Перера са 
супругом, и многи други. На молбу преживјелих чланова породице 
Волах, послије Другог свјетског рата, Јад Вашем је Ристу  Ристића 
прогласио за Праведника.
 Према званичним подацима, број страдалих Јевреја у 
Бијељини и гравитирајућим насељима током Другом свејтског 
рата износио је 318.

Сјећање на Хаима Пинту и Рахелу Алтарац

 Успомене на изгубљене животе многобројних чланова 
својих породица и сународника, чували су и један сликар и једна 
жена дипломата, обоје рођењем Бијељинци: Хаим Пинто (1907-
1987), сликар, и Рахела Сека Алтарас, рођена Волах (1927-2012), 
прва Бијељинка у дипломатској служби.
 Иако се породица Хаима Пинте преселила у Тузлу недуго 
по његовом рођењу у Бијељини, име родног града, као и код свих, 
остало је неизбрисив пратилац кроз цио живот. А живот Хаима 
Пинте још од дјетињства и младости у Тузли био је посвећен 
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сликању. Необично надарен и потпуно окренут својој пасији, 1939. 
године на позив сестре која је живјела у САД, сели се у Лос Анђелес 
гдје ради у студију Волта Дизнија. Уз америчко држављанство 
додао је и име Џејмс. Након Другог свјетског рата у коме је 
учествовао као војник америчке морнарице, враћа се сликарству 
и у 41. години живота завршава умјетничке студије. Фасцинација 
Мексиком навешће га на пресељење у Сан Мигуел де Аљенде, гдје 
предаје штафелајно сликарство и мурал у “Институту Аљенде”. 
Године 1961. постаје шеф катедре за сликарство и декан. Са те 
позиције одлази 1970. у пензију. Још од завршетка студија излаже 
самостално и на бројним колективним  изложбама. Неколико 
мурала насталих у периоду 1947 - 1961. године учинили су га 
једним од    најпознатијих америчко-мексичких муралиста. Џејмс 
Хаим Пинто преминуо је 1987. године у Сан Мигуел де Аљендеу. 
Његова дјела, слике, скулптуре и мурали, налазе се у музејима, 
галеријама и приватним колекцијама широм свијета. И поред тога 
што је највећи дио живота провео далеко од завичаја, задржао је 
непрекинуту везу са Југославијом. Својим ликовним дјелима    и 
новчаним прилозима био је међу утемељивачима “Међународне 
галерије портрета Тузла”, гдје му је приређена прва самостална 
изложба у домовини 1979. године. Десет година касније у истој 
галерији  установљен  је “Легат Хаима Пинте”.
 Рахела Волах је у Бијељини живјела до 1942. године, 
одакле се њена породица, послије одвођења оца Исидора у 
логор Јасеновац, самим чудом спасава од усташког терора. 
Исте године прикључује се партизанима, поставши борац XVII 
Мајевичке бригаде, затим III Корпуса и XVI Армије у којој је 
дочекала крај рата. По демобилизацији је распоређена на службу 
у Председништво владе БиХ, а од 1948. бива премјештена у 
Београд. Упоредо са радом у Маршалату наставила је школовање 
прекинуто ратом и интензивно учила енглески језик. Ускоро је 
прешла у Савезни секретаријат за иностране послове и од 1964. 
радила три године у амбасади СФРЈ у Стокхолму. По повратку у 
Југославију распоређена је у Сектор за земље енглеског говорног 
подручја – САД, Канаду, Велику Британију, Аустралију и Нови 
Зеланд. Године 1971. одлази у Лондон на мјесто другог секретара 
амбасаде СФРЈ, што је значило и званичан дипломатски статус. 
Посљедње службовање Рахеле Алтарас у иностранству било је у 
Шведској од 1977. године, у звању конзула у генералном конзулату 
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СФРЈ у Гетеборгу. Пензионисана је по повратку у Југославију, 
1981. године. Као једна од ријетких преживјелих чланова јеврејске 
заједнице у Бијељини, Рахела Сека Алтарас изложила је сјећања 
на своје сународнике и суграђане у рукописној грађи „Јеврејска 
заједница у Бијељини до краја Другог светског рата“.

Остаци јеврејских грађевина, гробље и спомен обиљежја 
бијељинским Јеврејима

 Деценије су прошле од трагичних догађаја из Другог 
свјетског рата. Јеврејска заједница у Бијељини нестала је заувијек. 

Ипак, спорадични трагови њиховог постојања још увијек су 
присутни у улицама којима пролазимо, у грађевинама које 

одолијевају времену. Иако су одавно дом неким другим људима, 
неким другим породицама, захваљујући чијој бризи многе и данас 

трају, оне су подсјетник на оне који су их изградили. У вријеме 
када су настајале, у варошици Бијељини на почетку 20. вијека, 
биле су прави архитектонски бисери, узор конфора и, свакако, 

одраз богатства и друштвеног статуса њихових власника. У граду 
Бијељини стотинак година касније, стоје и као нијеми свједоци 

пролазности и заборава.
 На постојање јеврејске заједнице у Бијељини подсјећају и 
остаци јеврејског гробља23. Претпоставља се да је настало након 
1860. године, као и да је данашња површина гробља свакако мања 
од половине простора које је заузимало до Другог свјетског рата. 
Колико је познато, посљедња сахрана на овом гробљу обављена је 
1940. године. Како послије 1950. године у Бијељини више није било 
Јевреја, о гробљу се није водила никаква брига и оно је временом 
почело да се, дио по дио, претвара у грађевинско земљиште. До 
данас је сачувано око седамдесетак надгробних обиљежја, који се 
углавном могу датирати на почетак 20. вијека. Тамо гдје су натписи 
видљиви, уочава се да су већином на јидишу, понегдје се читају 
и дијелови текста на њемачком или српском језику. Ријетко који 
споменик је очуван у цијелости - неки су подлегли зубу времена, 
а неки безразложној девастацији. На срећу, почетком овог вијека, 
бијељински градски оци су предузели мјере да се ово споменичко 
наслеђе сачува од даљег пропадања и уништавања – гробље је 

23 Данас Улица сремска, локација код ТЦ “Бинго”.
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ограђено и заштићено закључаном капијом.
 Двадесет година од почетка Другог свјетског рата у 
Бијељини се подиже спомен - обиљежје на коме се именом и 
презименом наводе и бивши суграђани Јевреји. У Љетопису 
Гимназије у Бијељини је забиљежено да је на Дан школе октобра 
1961. године откривен споменик палим ученицима и професорима 
Гимназије. Међу 231 страдалих наведена су имена 41 бијељинског 
Јевреја. Као учесници НОБ настрадали су: Мошо Алкалај, Мошо-
Буки Алкалај, Херта Баум-Госпић, Буки-Дака Кабиљо, Елијас-
Елика Кабиљо, Алберт Леви, Изидор-Бато Перера, Сарика Волах. 
Међу жртвама фашистичког терора били су: Флорика Алкалај, 
Мориц Алкалај, Бароника Барух, Изидор Барух, Рашела Барух, Ела 
Гринфелд, Бланка Хајон, Изидор Хајон, Ерна Кабиљо, Макс Каф, 
Јудита Краус, Давид Леви, Флорика Леви, Изидор Леви, Јозеф Леви, 
Калмо Леви, Регина Леви, Луна Маестро, Ирена Малц – професор, 
Изидор Монтиљо, Рифка Монтиљо, Берта Папо, Доница Папо, Јозеф 
Папо, Ема Перера, Изидор Перера, Регина Перера, Сарика Перера, 
Сипура Перера, Јозеф Пинто, Лаура Пинто, Регина Семо, Изидор 
Винтер.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Шездесет пет година након погрома над бијељинским 
Јеврејима, маја 2006. у Бијељини су постављена два спомен-
обиљежја у знак сјећања на бивше суграђане. Једно се налази у 
јеврејском гробљу, а друго на мјесту некадашње синагоге, данас 
угао улица Карађорђеве и Кнеза Милоша, поред Хотела “Дрина”. 
Након рушења темпла послије 1945. године, послератне генерације 
Бијељинаца наведени простор спонтано су називале и “јеврејска 
мераја”.
 За потомке ријетких преживјелих Јевреја из Бијељине 
расуте широм свијета, овај гест тешко да има неко важније значење. 
За нас сада и овдје, дио је лекције из културе сјећања не само на 
оне којих више нема у нашој заједници већ и на укупан однос 
према сопственој прошлости, споменицима културе и културној 
баштини, чије уважавање и очување треба да буде основа наше  
садашњости, особености и препознатљивости међу другима.

Закључно о јеврејској заједници у Бијељини од 1865. до 1941. 
године

 Према пописним подацима од 1865. до 1941. године бројно 
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стање Јевреја у Бијељини и околини, јер је неколико породица 
живјело и у Јањи, било је сљедеће: 1865 - 93; 1879 - 149; 1885 - 
293; 1895 - 306; 1910 - 429; 1921 - 393; 1931 - 326; 1941 - 321. У 
то вријеме Бијељина је са 6.090 становника 1879, до 1931. године 
повећала становништво на 13.556.
 Иако малобројни, Јевреји - прво досељени Сефарди, 
а касније и Ашкенази, дају снажан печат привреди града, 
првенствено, трговини. Откуп земаљских производа и њихов извоз 
на широко тржиште Аутро-Угарске монархије и даље, омогућавају 
истовремено увоз нове, све више тражене  и дефицитарне робе 
индустријског поријекла и њен пласман у сопственим радњама. 
Успјех у дјелатности гарантовале су свакако и добре пословне везе 
ослоњене на сународнике Јевреје у иностранству.
 Након Првог свјетског рата, уз овај вид пословања и већ 
бројне локалне српске и муслиманске трговце, жив предузетнички 
дух и праћење савремених робних токова, бијељинске Јевреје наводи 
на отварање модерних специјализованих радњи - текстилних, 
конфекцијских, књижарских, са актуелном техничком робом и 
слично. Поред трговаца издваја се и неколико специјализованих 
занатлија машинске и електро струке, као и других занатских 
занимања – столар за израду стилског намјештаја, лимар, бојаџија, 
пекар, месар, бријач/фризер.
 Као изразито урбани елемент становништва, који се махом 
досељавао из већих мјеста и градова, свакако доприносе и оним 
токовима који касабу/варошицу Бијељину воде у правцу уређења 
и урбанизације. Изразит примјер је дјеловање др Кохута на пољу 
медицинске заштите у граду, као и преостало архитектонско 
насљеђе. Јеврејска дјеца уредно похађају државне основне школе, 
како закон прописује. Немали број наставља школовање у локалној 
Трговачкој школи - под Аустро-Угарском, у Гимназији током 
Краљевине Југославије, а затим и студије у великим градовима.
 Без обзира на смјене државних уређења и граница, 
јеврејска заједница остаје дистанцирана од локалних политичких и 
националних сучељавања и конфронтација, али увијек доприноси 
активностима свих националних и професионалних друштава 
и удужења. И уз на лојалност заједници и грађанским правима 
које по закону имају, као и добрим односима са суграђанима, 
ни бијељински Јевреји не бивају поштеђени од спорадичних 
антисемитских испада острашћених појединаца и политичких 
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група. Један број бијељинских Јевреја млађе генерације у годинама 
пред Други свјетски рат приклања се илегалном комунистичком 
покрету.
 Живот Јевреја у Бијељини до окупације 1941. године био 
је једноставан и добар, као и осталих њихових суграђана, о чему 
свједоче изложени фрагменти из прошлости, не само о јеврејској 
заједници већ граду у цјелини. Онда се отворио пакао на земљи, 
и бијељински Јевреји су постали бројеви и имена на предугим 
списковима жртава још једног рата и незапамћеног погрома. 
Малобројни преживјели, више се нису могли, ни жељели вратити 
у град из кога су потекли. Нису имали коме од својих.
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
БОРИСЛАВ ГАВРИЋ (1934-2019)

 Gрадски одбор Српског просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“, Књижевни клуб „Јован Дучић“ и 

Бијељинска подружница Удружења књижевника Републике Српске, 
опростили су се 26. фебруара 2019. године од свог дугогодишњег 
члана и пријатеља. Сахрањен је на Новом гробљу у Бијељини. 
 Борислав Гаврић, професор педагогије и психологије, 
провео је свој радни вијек  у образовној дјелатности. Упоредо, 
бавио се и књижевном дјелатношћу, пишући за дјецу и одрасле. 
Сарађивао је у бројним часописима и листовима. Био је 
дугогодишњи члан уредништва „Српске виле“,  члан Удружења 
књижевника Републике Српске, Удружења књижевника Србије и 
Матице српске. 
 Уредништво „Српске виле“ изражава  дубоко поштовање 
и велику захвалност своме дугогодишњем сараднику и добром 
човјеку, покојном Бориславу Гаврићу. 
 У име многобројних поштовалаца и пријатеља Борислава 
Гаврића, на сахрани је говорио његов блиски пријатељ Здравко 
Згоњанин. Његов опроштајни говор преносимо у цијелости. 
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 Драги наш Боро, 
Све нас је изненадила вијест о твом одласку: твоју породицу, 
пријатеље и сараднике. Смрт увијек изненади, ма колико били 
свјесни да је она неумитна чињеница нашег постојања. 
 Драги пријатељи и поштоваоци Бориног дјела,
Борислав Гаврић је рођен 1936. године у бајковитим предјелима 
села Ораховица у општини Лукавац, БиХ. Основну школу завршио 
је у родном мјесту, средњу у Лукавцу, Вишу педагошку у Тузли 
и Филозофски факултет у Сарајеву. Прво запосљење добио је у 
лукавачкој школи, а након тога у Живиницама. Професионални 
рад води га, затим, на мјесто директора Средњошколског центра 
у Бановићима. Ту развија живу активност на  организовању 
књижевних сусрета младих писаца пред ђацима тамошњих школа. 
Афирмисан као успјешан директор у Средњошколском центру, 
добија ново запосљење – мјесто директора Центра за социјални 
рад општине Бановићи.  
 Гдје год је радио, остали су трагови великог ствараоца. 
Често је знао да каже да за њега нема ограниченог радног времена, 
„радно вријеме траје док се посао не заврши“.  Био је неуморан. То 
може само снажан ум и јака личност, као што је био наш Боро. Он 
је тачно знао по којој линији ходи, а то је линија моралне визије 
будућности.
 Боро и његова супруга Божана добили су сина Милоша, 
кћерке Милојку, Невенку и Софију. Његова породица била му 
је подстрек да своје многоструке активности извршава веома 
успјешно а затим  и да развије своје књижевне могућности. Почео 
је да објављује прво пјесме у одговарајућим часописима, а онда и 
обимније прозне облике. 
 По избијању ратних сукоба почетком деведесетих година, 
избјегао је из Бановића с породицом у Бијељину, гдје почиње да 
ради у Основној школи „Свети Сава“ као школски педагог. На том 
радном мјесту је и пензионисан.
 Послије пензионисања укључио се у СПКД „Просвјета“ 
у Бијељини, у којој је основан Књижевни клуб „Јован Дучић“. 
Боро је био његов први предсједник. У том периоду почео је 
да објављује збирке поезије за одрасле и за дјецу. Из његовог 
књижевног пера објављено је четири романа, девет збирки пјесама 
и једна монографија насеља Ораховица.
 Позитивне оцјене о раду и стваралаштву Борилава Гаврића 
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дали су еминентни познаваоци српске књижевности за дјецу и 
одрасле. Они су посебно истакли Борину способност да нађе праву 
ријеч за приказивање судбине обичних људи и да покаже њихову 
способност да и у најтежим приликама остају прави људи. 
 Боро Гаврић је добитник сљедећих књижевних награда: 
„Кочићево перо“ за роман На царској цести „Вукови ластари“ – 
Лозница, „Златно перо“ Борачке организације Републике Српске, 
Бијељина. Носилац је значке Краљева круна Републике Србије 
и звања Српски витез. Био је члан СПКД „Просвјета“ Бијељина 
и члан уредништва часописа „Српска вила“, члан Удружења 
књижевника Републике Српске, Удружења књижевника Србије, 
Матице српске и Књижевног клуба „Јован Дучић“ у Бијељини.   
 Данас, када се с болом опраштамо са нашим Бором, тугују 
супруга Божана, син Милош, кћерке Милојка, Невенка и Софија, 
зетови Зоран, Ненад и Едуард, унуци Данијел, Нино и Роберт, сестре 
и браћа са својим породицама и остала многобројна родбина, и ми, 
његови пријатељи. 
 Драги наш Боро, 
Вишњи те је позвао, што би рекао наш нобеловац Анрић, и твој 
одлазак чини нас људски тужним. Чланови Књижевног клуба „Јован 
Дучић“, Удружења књижевника Републике Српске Подружница 
Бијељина, уредништво „Српске виле“, твоји сарадници и 
поштоваоци чуваће успомену на тебе и твоја дјела. 
 Почивај у миру под овим семберским небом. Нека ти је 
вјечна слава и хвала, драги наш Боро!
 Бијељина, 26.2.2019. године.                                     

Здравко ЗГОЊАНИН



262



263

HRONIKA KULTURNIH DE[AVAWA U BIJEQINI

ХРОНИКА КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У БИЈЕЉИНИ
(октобар 2018 - март 2019)

ОКТОБАР 2018.
 • 18. септембра у Музеју Семберије отворена је изложба 
„ЛАРИНИХ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА - јубилеј Фондације Лара 
1998-2018”. Изложба је била отворена до 1. новембра 2018. године;
 • 1. октобра у Центру за културу приказан је хит мјузикл 
,,25. такмичења у спеловању у Округу Путман“ у извођењу 16 
младих бх глумаца: Фарис Пињо, Николина Вујић, Шејла Гргић, 
Тијана Јовановић, Марко Мирковић, Ламија Чељо, Мак Ченгић, 
Немања Бајић, Срђан Књегинић, Леа Секулић, Сањин Арнаутовић, 
Ана-Марија Томић, Јелена Јандрић, Дује Мартинић, Дарко Стојић 
и Сара Ристић, предвођени Ароном Тхиеленом, умјетничким 
директором престижног чикашког Мариот театра и Рyаном Т. 
Нелсоном, професором на Нортвестерн универзитетy и музичким 
директором Мариот театра;
 • Од 8. до 11. октобра у центру за културу одржан је Други 
дјечији позоришни фестивал  ,,Чупава бајка“. За вријеме трајања 
фестивала одигране су четири представе: ,,Легенда о храбрости” 
(8. октобар), ,,Тужно паче” (9. октобар), ,,Пепељуга” (10. октобар) 
и ,,Како су постале ружне речи” (11. октобар). У оквиру фестивала 
одржана је и четверодневна позоришна радионица за малишане 
,,Позоришна маштарионица”;
 • 9. октобра организована је изложба слика и графика из 
фундуса галерије Центра за културу. Представљена су најчувенија 
имена сликара и графичара из БиХ и Србије;
 • 11. октобра у просторијама ЈУ Народне библиотеке „Филип 
Вишњић“ одржано је пјесничко вече чланова српског културног 
центра „Свети Сава” из Суботице у организацији Књижевног 
клуба „Јован Дучић” и ЈУ Народне библиотеке „Филип Вишњић“;
 • Од 11. до 12. октобра у Центру за културу одржан је 
најновији фестивал алтернативног духа ПРОТ(Ф)ЕСТ,  и у оквиру 
њега одигране су двије представе: ,,Фрида Кало“ (11. октобар) и 
,,Амирел за две персоне“ (12. октобар);
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 • 18. октобра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ је 
организовала представљање збирке пјесама Линије сећања ауторке 
Јоке Ћетковић Милошевић; 
 • 25, 26, 27. и 28. октобра у сали биоскопа је приказан филм 
,,Јужни ветар“;
 • 25. октобра у сали биоскопа су приказани,,Тајни живот 
мачака“ и ,, Заспаница“;
 • Позориштанце Маслачак Бијељина извело је пет представа 
за дјецу у Центру за културу Бијељина.

НОВЕМБАР 2018.
 • 2. новембра је у Центру за културу одржан концерт 
италијанске групе,  поклон концерт Граду Бијељина;
 • 3. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
Бијељина у оквиру манифестације „Вишњићеви дани“, 
организовала је девете сусрете младих пјесника са тромеђе Србије, 
Хрватске и Републике Српске (БиХ) „На Филиповим стазама”;
 • 4. новембра је у вишенамјенској сали Центра за културу 
емитован филм ,,Добро јутро комшија 5“; 
 • 5. новембра у Музеју Семберије отворена је изложба „Кнез 
Иво од Семберије” и „Исидор Бајић”. Изложба је била отворена до 
23. новембра 2018. године;
 • 5. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
Бијељина, у оквиру манифестације „Вишњићеви дани“, 
организовала је представљање књиге Гусле наше аутора Славка 
Јекнића;
 • Од  5. до 8. новембра 2018. године одржана је манифестација 
25. ‘’Вишњићеви дани’’. Организатор и покровитељ манифестације 
био је Град Бијељина, а реализатор програма је било Српско 
просвјетно и културно друштво ‘’Просвјета’’ - Градски одбор 
Бијељина у сарадњи са градским установама и организацијама 
културе: СЦПД ‘’Србадија’’, Народном библиотеком ‘’Филип 
Вишњић’’, Музејом Семберије, ЈУ СКУД ‘’Семберија’’ Бијељина, 
ЈУ Центром за културу ‘’Семберија’’, Епархијом зворничко-
тузланском. 
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Програмски садржаји 25. ‘’Вишњићевих дана’’:

 5. новембра 2018. године 
- полагање вијенаца на споменик Филипу Вишњићу, подизање 
заставе ‘’Вишњићевих дана’’ и отварање манифестације;
- свечана академија у Центру за културу ‘’Семберија’’ Бијељина.

 6. новембра 2018. године
- посјета Манастиру Тавна и историјско-поетски час пред 
спомеником Филипу Вишњићу у Трнови;
- у Галерији Центра за културу одржан је научни скуп Српско 
друштво и стогодишњица завршетка Великог рата, резултати и 
посљедице;
- у Епархијском културном центру Епархије зворничко-тузланске 
одржан је концерт Бањалучког гудачког квартета Мозаик звучних 
разноликости;
- у Народној библиотеци „Филип Вишњић” промовисан је Зборник 
Књижевног клуба „Јован Дучић” под називом Времеплов.

 7. новембра 2018. године
- полагање вијенаца на споменик Филипу Вишњићу у Међашима, 
одржавање историјског часа,  након чега су пригодне стихове 
рецитовали ученици ЈУ ОШ „Петар Кочић” Бродац - подручне 
школе у Међашима. У подручној школи у Међашима тим поводом 
је организована и приредба;
- у Народној библиотеци „Филип Вишњић” одржан је културно 
умјетнички програм Савеза слијепих Републике Српске;
- у Библиотеци је представљен 48. број часописа „Српска вила”;
- у Центру за културу је одржано гусларско и фолклорно вече на 
којем су наступили гости - Универзитетски ансамбл пјесама и игара 
Чернозјомочка (Вороњеж, Русија), као и Први ансамбл СКУД-а 
„Семберија” и гуслари Младен Јеврић и Милош Марјановић.

 8. новембра 2018. године
- служена је празнична света Литургија у свим православним 
храмовима;
- проглашење награђених на такмичењу литерарних радова, 
рецитатора и бесједника у Центру за културу „Семберија” у 
Бијељини;
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- изведена монодрама „Вук Стефановић Караџић” по тексту 
Милована Витезовића, у извођењу драмског умјетника Љуба 
Божовића;
- спуштање заставе ‘’Вишњићевих дана’’.

 • 8. новембра у Центру за културу је одржано Митровданско 
посијело у склопу манифестације Митровданских свечаности, АД 
Град Бијељина;
 • 9. новембра Градски одбор Удружења Краљевина 
Србија у Бијељини и Удружења потомака и поштовалаца ратних 
добровољаца 1912-1918. Бијељина и ЈУ Народна библиотека 
„Филип Вишњић“ Бијељина организовали су представљање књиге 
Милунка Савић Ордење и ожиљци;
 • 10. новембра је у глерији Центра за културу отворена 
изложба ,,Албум сјећања на наше претке из Првог свјетског рата“. 
Изложба је била отворена до 24. новембра;
 • 14. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге Чусто Брдо и Тубићи код 
Маглаја  аутора Момчила Моме Тубића; 
 • 14. новембра у Центру за културу је одиграна дјечија 
представа ,,Прича о писцу причи” Момчила Настасијевића, НАС 
Театар;
 • 15. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге Шта ми ово треба  аутора 
Емира Кустурице; 
 • 15. новембра је у Центру за културу одржан хуманитарни 
концерт  за помоћ дванаестогодишњем Немањи Костићу, обољелом 
од дијабетеса, Неформална група ТИМ;
 • 18. новембра је у просторијама Центра за културу одржано 
је Гусласко вече,  Грађа промет доо Бијељина;
 • 23, 24. и 25. новембра у вишенамјенској сали Центра за 
културу је емитован филм „Јужни ветар”;
 • 28. новембра у Музеју Семберије је отворена ликовна 
изложба „Стјепан Тонковић, 31. година рада”. Ликовна изложба је 
била отворена до 5. децембра 2018. године;
 • 20. новембра у Центру за културу је одиграна представа за 
одрасле Нови станд уп ,,Живот“ Неша  Бриџис;
 • 28. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге Како бити здрав и срећан  
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ауторке др Татјане Јоцовић; 
 • 29. новембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге Александар од Југославије,  
аутора Вука Драшковића;
 •  Позориштанце Маслачак Бијељина извело је осам 
представа за дјецу у Центру за културу Бијељина.

ДЕЦЕМБАР 2018.
 • 1. децембра у галерији Центра за културу је отворена 
традиционална изложба Удружења „Свети Лука” из Бијељине. На 
овој изложби представило се 35 аутора са 70 умјетничких дјела. 
Изложба је била отворена до 20. децембра;
 • 1. и 2. децембра у Центру за културу су одигране двије 
дјечије позориштне представе „Луцкасти кловнови” и „Маслачкова 
рођенданска журка”, Позориштанце Маслачак Бијељина;
 • 3. децембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге 30 година купа „Задругара“ 
1962 – 1991,  аутора Иље Доминковића; 
 • 3. децембра је у вушенамјенској сали Центра за културу 
одиграна представа ,,Воз“ у којој су играли: Воја Брајовић и Сергеј 
Трифуновић;
 • 5. и 6. децембра у вишенамјенској сали Центра за културу 
су приказани дјечији филм ,,Гринч“  и филм ,,Ноћ вјештица“;
 • 5. децембра у Музеју Смберије отворена је 9. смотра 
етнолошког филма I-IV. Пројекције филмова су одржане 5, 12, 19. 
и 26. децембра 2018;
 • 6. децембра у Музеју Семберије приказан игроказ 
„Волонтери у акцији” и презентација Удружења „Еко пут”;
 • 8. децембра је у вишенамјенској сали Центра за културу 
одржан Јавни час полазника школе глуме, Позориштанце Маслачак 
Бијељина;
 • 8. децембра у сали биоскопа је одржан концерт Александре 
Радовић, Агенција ,,ЗЕУС“ доо Тузла;
 • 12. децембра у вишенамјенској сали Центра за културу 
је одржан  хуманитарни концерт за помоћ дјеци са посебним 
потребама ,,Другачији свијет“, ЈУ Музичка школа ,,Стеван 
Стојановић Мокрањац“ Бијељина;
 • 13. децембра Удружење књижевника Републике Српске – 
подружница Бијељина и ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
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организовали су Књижевно вече Учесници: Момчило Копривица, 
Здравко Згоњанин Баћо, Цвијетин Ристановић, Јелина Ђурковић, 
Љиљана Лукић, Борислав Гаврић, Слободан Јовић, Радмила Ђокић, 
Млађо Станишић, Аљоша Љубојевић;
 • 15. децембра у вишенамјенској сали Центра за културу 
је одржана друга Међународна смотра ветерана фолклора 
симболичног назива “К´о некад у 8”. На смотри је учествовало 
преко 40 фолклорних друштава из земље и региона са преко 700 
учесника  у организацији АНИП Дукат и Центра за културу;
 • 15. децембра у вишенамјенској сали Центра за културу 
је одржан Никољдански концерт Великог народног оркестра ЈУ 
СКУД-а ,,Семберија“ Бијељина; 
 • У времену 15 - 30. децембра у Центру за културу 
Позориштанце Маслачак Бијељина је одиграло дванаест  дјечијих  
представа у оквиру новогодишњих свечаности;
 • 23. децембра у Центру за културу су одржани Шести 
новогодишњи концерт, Плесни студио ,,Мегаданце“ Бијељина и 
концерт Дјечијег хора, Удружење ,,Дјечији хор“ Бијељина;
 • 25. децембра у Центру за културу је одржана новогодишња 
приредба и подјела пакетића, ПУ Клуб за дјецу ,,Цицибан“ 
Бијељина и прво вече Годишњег концерта ,,Семберија игра“, КУД-а 
Плетеница Бијељина;
 • 26. децембра у галерији Центра за културу  је одржан 
солистички  концерт Александра Миљковића на контрабасу;
 • 27. децембра ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала промоцију књиге Српске пјеване пјесме у Босни и 
Хецеговини,  приредио Дејан Томић; 
 • 27. децембра у Центру за културу је одржана новогодишња 
приредба и подјела пакетића, ПУ Клуб за дјецу ,,Петар Пан“ 
Бијељина и Празнични концерт студената и професора Слобомир 
П Универзитета Бијељина;
 • 30. децембра у Центру за културу је одржана друго вече 
Годишњег концерта ,,Семберија игра“, КУД-а Плетеница Бијељина 
као и Полугодишњи   концерт  ,,Креативног курса гитаре“, РЕ АРТ 
,,Креативни курс гитаре“- Град Бијељина.

ЈАНУАР 2019.
 • 1. јануара у Музеју Семберија је отворена стална музејска 
поставка која је била отворена до 31. марта 2019. године;
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 • 4. јануара у галерији Центра за културу је одржан Божићни 
концерт Основне музичке школе ,,Корнелије Станковић“;
 • 22. јануара ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање збирке поезије Погледи с моста  
аутора Војислава Дурмановића;
 • 23. јануара у Центру за културу је отворена Трећа 
манифестација основних школа ,,Светосавски дани 2019“. 
Манифестација је била отворена до 30. јануара.
 • 31. јануара у Центру за културу су емитовани дјечији 
филмови ,,Ралф руши интернет“ и,,Такси блуз“. 
 • Позориштанце Маслачак Бијељина извело је пет представа 
за дјецу у Центру за културу Бијељина.

ФЕБРУАР 2019.
 • 1, 2. и 3. фебруара у Центру за културу су емитовани 
дјечији филмови ,,Ралф руши интернет“ и ,,Такси блуз“; 
 • 13. фебруара 2019. године у Музеју Смберије отворена је 
9. смотра археолошког филма. Пројекције филмова су одржане 13, 
20, 27. фебруара и 6. марта 2019. године;
 • 28. фебруара ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
је организовала представљање књиге Со земљи аутора Љиљане 
Хабјановић Ђуровић;
 • Позориштанце Маслачак Бијељина извело је шест 
представа за дјецу у Центру за културу Бијељина.

МАРТ 2019.
 • 19. марта ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ је 
организовала представљање књиге Дволичност бесмисла аутора 
Немање Гаврића;
 • 21. марта књижевни клуб „Јован Дучић” и ЈУ Народна 
библиотека „Филип Вишњић“ су организовали књижевно вече;
 • 21. марта поводом Свјетског дана поезије студенти 
друге године Педагошког факултета у Бијељини организовали су 
Магични дан љубавне поезије у част сјећања на прву бијељинску 
пјесникињу Магдалену Живановић Николић, прву љубав Јована 
Дучића.
 • 25. марта ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
и Завичајно удружење Тузлака у Бијељини су организовали 
представљање књиге Јасеновац - Auschwitz of the Balkans аутора 
проф. др Гидеона Грајфа.

Јелена ПАНТИЋ
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AUTORI SRPSKE VILE

АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”

 Барбу, Василе (1954, Уздин), пјесник, новинар, 
публициста, издавач и преводилац. Био директор Дома културе 
у Уздину и новинар Радио Новог Сада. Данас уређује програме 
Књижевно-уметничког друштва „Тибискус“ и организује многе 
књижевне и културне манифестације. У Србији и иностранству 
објавио је више десетина ауторских књига поезије, публицистике 
и монографија. Уврштен је у бројне антологије и енциклопедије 
на румунском и српском језику. Добитник је више међународних 
награда и признања. Живи и ствара у војвођанском селу Уздину. 
 Врањеш (Ђорђа), Андреја (1963, Ливно). Студирао права у 
Сарајеву. Радни вијек провео у Библиотеци “Глигорије Возаровић” 
у Сремској Митровици. Поезијом се бави још из гимназијских 
дана. Објавио је три збирке пјесама: На обали срца (2015); Са друге 
стране сна (2016) и Сунцокрет који је волео звезде (2017). Члан је 
Удружења књижевника Србије. Живи у Сремској Митровици.
 Гаћина, Иван (1981, Задар). Магистар је инжењер 
рачунарства и средњошколски наставник математике, физике, 
информатике и рачунарства, те електротехничке групе предмета. 
Пише поезију, хаику, кратке приче, афоризме, рецензије књижевних 
дјела, а повремено, се бави дигиталним фотографирањем. Објавио 
је двије самосталне збирке поезије: „Тебе тражи моја рима“ (КЦ 
Каллиопа, Нашице, Хрватска, 2014) и „Творац Мисли / Пролазник 
у ноћи“ (СВЕН, Ниш, Србија, 2015). Радове је објављивао и у 
заједничким збиркама: заступљен у више од 200 зборника и преко 
10 различитих часописа.
 Денда Хамовић, Споменка (1955, Мостар).  Прве пјесме 
су јој објављене у мостарском листу Слобода још у основној 
школи. Пјесме и приче су јој штампане у књижевним часописима. 
Објавила је збирке пјесама На крилима лептира (2015) и Срце из 
камена (2018).
 Деспотовић, Милијан (1952, Субјело код Косјерића), 
књижевник, издавач и посленик у области културе. Живи и ствара 
у Пожеги. Пише поезију, прозу, афоризме, књижевну и ликовну 
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критику. Афоризми, савремена и хаику поезија су му превођени на: 
италијански, француски, шпански, енглески, немачки, мађарски, 
словеначки, румунски, русински, пољски, бугарски, македонски, 
турски, руски и јапански језик. Уредник је књижевних новина 
„Свитак“, часописа за хаику поезију „Паун“ и листа за дечију 
књижевност „Момчило“. Објавио је 25 књига. 
 Ђурковић, Јелина (1953, Шековићи). Живи у Бијељини 
и ради на Педагошком факултету као професор на предметима из 
области књижевности. Објавила је двије књиге поезије Печати 
(1996); Вилина влас (2001) 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, а у штампи је и друга поетска збирка Срмозови 
неба. Живи у Крагујевцу.
 Ивановић, Милена (1972, Горње Село, Невесиње). 
Завршила Филозофски факултет на Палама на Одсјеку за српски 
језик и српску књижевност. На истом факултету магистрирала 
и докторирала. Ради на Педагошком факултету у Бијељини. 
Учествовала на бројним научним скуповима у земљи и окружењу. 
Објавила више од двадесет научних радова из области књижевности 
за дјецу, српске књижевности 20. вијека и методике наставе српског 
језика и књижевности, те монографију „Приповијетке за дјецу Иве 
Андрића“ (теоријско-методички аспект) (2018).  
 Калуђеровић Тасић, Александра (1965, Сарајево). Као 
дијете  са родитељима долази у Београд, гдје завршава основну 
школу и гимназију а потом Правни факултет. Пише приче и новеле.
 Карески Горноселец, Живко (1957, Прилеп, Р. 
Македонија). Пише пјесме, есеје, приче и монодраме. За своје 
радове награђиван је на многобројним конкурсима.  За оригинални 
монодрамски текст је добио прву награду у Битољу. Објављивао је 
у часописима у Брчком, Сарајеву, Куманову, Сврљигу и Бијељини. 
Објавио је збирку прича Искидани комади живота (2011).
 Кљајић (рођена Којић), Ружица (1949, Доњи Скиповац 
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код Добоја). Прве пjесме објавила је 1968. године у Антологији 
младих пjесника. Објављене књиге: Ко све дјецу буди (1983), 
Кад Јелена одлучи (1984), У наручју мога тате (2009), Меда код 
лекара (2010), Вратите децу у моду (2012.) и књигу прозе Батина 
се вратила у рај (2014). Поезију и прозу објављује: у дневним 
новинама („Политици“ и „Вечерњим новостима“),  књижевној 
периодици за дјецу и одрасле и на радијским програмима. До 1992. 
године живјела је у Градачцу (БиХ), гдје је радила као здравствени 
радник. Од 1992. године с породицом живи у Сомбору. 
 Кнежевић, Саша (1971, Сарајево). Професор је српске 
књижевности на Филозофском факултету у Палама. Бави се 
народном књижевношћу и њеним саодносом са савременом 
књижевношћу. Слободно вријеме „траћи” пишући драме и романе: 
Кад облаци једу људе, Јадни Марко, Откуд памет оном ко је нема, 
У сјећању на заборав.
 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 
дневном листу Политика више кратких прича.
 Крсмановић, Томислав (1936),  пензионисани економиста, 
члан Удружења књижевника Србије. Писац више књига: Виски, 
вотка, шљивовица (први том аутобиографског романа Сага о 
..ићима) (2011), Београдска кошава  (други том аутобиографског 
романа Сага о ..ићима) (2012),  Роман о Бриселу (трећи том 
аутобиографског романа Сага о ..ићима) (2013), Тајна завера 
Југославије против Југославије (четврти том аутобиографског 
романа Сага о ..ићима) (2014), Puzzle-исцељење душа балканских 
народа (пети том аутобиографског романа Сага о ..ићима) (2015), 
Пијанац криве Дрине (шести том аутобиографског романа Сага 
о ..ићима) (2018), Казнена психијатрија - ко је овде луд (2004), 
Људска права црна рупа (2006). 
 Лазић, Тања (Бијељина). У родном граду похађала 
је основну школу и гимназију. Дипломирала археологију на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 1993. године 
је кустос - документариста у Музеју Семберије у Бијељини. Аутор 
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је и коаутор више изложби и стручних радова са темама из културне 
историје Семберије. Међу објављеним радовима издвајају се: 
монографија Занатско-предузетничка дјелатност у Семберији 
1907-2007. и књига Жене у историји Семберије. 
 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).
 Лаловић, Р. Раде (1956, Влахољ, Калиновик). Школовао 
се у Калиновику гдје је завршио основну школу и гимназију, а 
студиј Историје југословенских књижевности и српски (раније 
српскохрватски) језик завршио на Филозофском факултету у 
Сарајеву. Као средњошколски професор радио је у Грачаници 
и Калиновику, а као школски надзорник за српски језик  у 
Републичком педагошком заводу РС од 1993. године.   Аутор или 
коаутор је више уџбеника и приручника из српског језика у основној 
и средњој школи у  РС. Осим стручних и научних радова из српског 
језика и књижевности, методике наставе и опште дидактике  пише 
путописе, прозу и поезију.
 Лапчевић, Небојша (1966, Крушевац). Објавио je  до 
сада тринаест књига (поезија, проза, документарна публицистика, 
драме...). Између осталих наслова,  штампао је: роман Језеро 
у ћелијама, пјесме Долазак Христа на Менхетн, Строфе у 
прасликама, Крст светога цара Константина, приче Улаз на 
јужна врата, прозу Још увек у игри за Црвену звезду, књигу за 
дјецу Зашто рода небом хода и др.  Написао је и три либрета 
за оперу, од којих издваја извођење прве Крушевачке опере 
Лазарево обретеније, коју је компоновао Мирољуб Аранђеловић 
Расински. Превођен на неколико страних језика и заступљен у 
више антологија и у књижевним часописима. Добитник неколико 
књижевних награда. Члан УКС и предсједник Књижевног клуба 
Багдала. Ради као уредник Легата Милића од Мачве у Крушевцу.
 Лукић, Љиљана (1939, Бијељина). Магистар 
кљижевности. Сарађује у великом броју часописа и листова (око 
350 библиографских јединица). Пише дјела из белетристике, а 
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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 
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). Живи у Бијељини.
  Марковић, Жељко (1961, Мазоч код Фоче, БиХ). 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. Превођен 
је на македонски језик. Члан је Београдског афористичарског 
круга. Заступљен је у Лексикону српских енигмата (2007). Живи у 
Чачку.
 Миленковић, Милица (1989, Ниш). Мастер филологије 
српске и компаративне књижевности. Приредила је Сабрана 
дела I–III Гордане Тодоровић (2018). Објавила књиге: роман Ho-
munculi (2010), пјесме Мање од длана, Via Militaris, Via Doloro-
sa, књижевну критику Критичка тумачења (2016). Оперативни 
уредник часописа за књижевност, уметност и културну баштину 
Бдење. Члан жирија за доделу награде „Гордана Тодоровић“ и 
„Меша Селимовић“ у Србији. Бави се превођењем са енглеског и 
македонског језика. Поезија јој је превођена на енглески, словачки 
и македонски језик. Учесница бројних међународних књижевних 
фестивала. Члан је Удружења књижевника Србије.
 Миленковић, Слађана (1973, Сремска Митровица).  
Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и на истом 
факултету магистирирала и докторирала српску књижевност. 
Ради у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне 
информатичаре - Сирмијум у Сремској Митровици као професор. 
Уређује часопис за науку, културу и уметност Сунчани сат у 
Сремској Митровици. Аутор је збирки поезије:  Јутро заспале 
срне (1994), Гоничи снова (1995), Потпис сна (1997), Другим 
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речима (2014). До сада је објавила више научних монографија,  
књижевнокритичких текстова, научних и стручних студија. Њена 
поезија је више пута награђивана на књижевним манифестацијама, 
а пјесме су јој објављиване и у Јапану. Члан је Друштва књижевника 
Војводине.
 Милошевић, Божо (1949, Брестице код Билеће) 
универзитетски професор у Новом Саду. Објавио је 10 ауторских 
научних/социолошких студија/књига (које се користе на свим 
српским универзитетима), као и више од 200 научних радова у 
престижним домаћим и страним социолошким часописима и 
тематским зборницима научних радова, а повремено се оглашава 
као аналитичар друштвених прилика у штампаним и електронским 
медијима.  У току школовања, у требињској гимназији један је 
од четворице организатора клуба младих пјесника „Свитања“, 
у оквиру кога је заједно са још седам младих пјесника објавио 
збирку поезије Сунчане капије; из тог пјесничког клуба је потекла 
иницијатива да се покрену прве „Дучићеве вечери поезије“ у 
Требињу (1967). Другу збирку  поезије под називом Сан изгубљени, 
у издању Књижевне заједнице „Јован Дучић“ Требиње, објавио је  
1996. године.
 Милошевић, Радослав (1944, Брестице код Билеће). 
Доктор је математичких наука. Пише и објављује поезију од ране 
младости. Заступљен је у више антологија и зборника. Објавио је 
самосталне збирке поезије: Над понором (1973), Украдено сунце 
(1976), La spreranza del vento (1983), Клетва наде (1985), Дио нашег 
лица - хаику (1989), Близина црне рупе (1990), Зелени Десило (1993), 
Небо зове (1996), Над безданом (1998), Нада вјетра (2005), Капије 
љубави (2012), Прије великог дана (2015). Објавио је пет књига о 
Јовану Дучићу: Земаљско и небеско Јована А. Дучића (2001), Епска 
рапсодија о Јовану Дучићу (2002), Дучићев пут (2003), Требињска 
химера (2005), Карикатуре Јована Дучића (2010). 
 Новаковић, Душанка (1947, Велика Обарска, Бијељина). 
Професор југословенске књижевности и српског језика у пензији. 
Дугогодишњи професор у средњој школи, стручни сарадник 
за образовање, културу и спорт у административној служби у 
Бијељини, директор Народне библиотеке „Филип Вишњић” у 
Бијељини, предсједник Општинског одбора Српског просвјетног 
и културног друштва „Просвјета” Бијељина. Рецензије, прикази 
и осврти на значајна дешавања у култури, објављени су јој у 
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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 
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. 
 Пастерски, Јануш (1964), књижевни критичар и пјесник. 
Доктор хабилитатус, професор на Институту за пољску филологију 
Универзитета у Жешову. Објавио је више научних књига, као 
и збирки пјесама. Коаутор је двију историјско - књижевних 
монографија: Проза полска на обцзyźние (Жешов 2007) и Инна 
литература? Двудзиестолецие 1989-2009 (Жешов 2010). Уредник 
је књижевног часописа „Фраза“ у којем уређује пјесничку рубрику 
и објављује фељтоне из циклуса  “Отворене белешке”. Такође је и 
уредник студентских збирки песама и антологија. 
 Петровић, Ђоко (1961, Трновица, Зворник). Основну 
школу завршио у Козлуку, а гимназију у Зворнику. На Филолошком 
факултету у Београду дипломирао 1987. године на групи за 
југословенске књижевности и српскохрватски језик. Као професор 
српског језика и књижевности радио је у двије основне и једној 
средњој школи у Ужицу. Од 1998. године ради у Министарству 
просвете Републике Србије као просвјетни савјетник, најприје у 
Ужицу, а затим од 2000. године у Лозници, гдје и живи. Осим приче 
Бошко Трговац, објављене у „Српској вили”, двије приче штампао 
је у суботичком часопису Луча (Ни богова ни молитава, 2008. и 
Слепи сапутник, 2009. године). 
 Ристановић, Цвијетин (1937, Модран, Бијељина). 
Филозофски факултет завршио је у Новом Саду, а постдипломски 
студиј на Филолошком факултету у Београду, на коме је одбранио 
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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) и књигу кратке прозе Свакидашње приче (2017). 
Живи у Бијељини. 
 Русу, Виктор Емил (1942,  Дробета Турну Северин – 
Румунија), пјесник, историчар књижевности, књижевни критичар 
и публициста. Био је и директор Библиотеке „И. Г. Бибическу“ у 
Дробета Турну Северину, уређивао бројне часописе. Послије прве 
објављене књиге 1977. објавио је још тридесетак књига од којих су 
„Небеска колевка“ и „О тајни и молитви“ публиковане двојезично 
- румунски и српски. Сарађује у многим румунским часописима, 
а у Србији редовно објављује у часопису „Lumina“. Члан је 
Савеза писаца Румуније и Књижевног круга „Lumina Honoris 
Causa“ у Панчеву. Добитник је многих награда и признања,  међу 
којима Награде савеза писаца Румуније за цјелокупно књижевно 
стваралаштво (2015). Живи у Дробета Турну Северин. 
 Стојчиновић Николић, Јованка (1952, Ритешић код 
Добоја). Живи и ствара у Добоју, гдје је радила као професор у 
Средњошколском центру и Гимназији, те као директор Центра 
за културу и образовање. Објавила је 14 књига поезије: Звијезда 
скитача (1975); Тијесно небо (1994); Самоћа руже (1995); Голо 
сунце (1996); Камен моје крви (1996); Босо биље (с преводом на 
румунски језик 1997); Оскоруша (2000); Горка свјетлост (2002); 
Кључаоница – Изабране и нове пјесме (2003); Облик свјетлости 
(2006); Мрак од чистог злата (2006); Тамно око улице (2009); У 
првом лицу (2011). Њене пјесме су превођене на руски, њемачки, 
румунски, бугарски, македонски, енглески, јерменски и словеначки 
језик. Добила је више награда за поезију.
 Толевски, Васил (1956, Будимпешта). Живи и ради у 
Скопљу (Македонија). Пише афоризме, монодраме, скечеве и 
сатиричне текстове. Објавио четири књиге афоризама: Четири 
корака до истине (1988), Музика за глуве (2006), Исусе, Луцифер 
нас зове (2007) и Македонијо, мајко, ко ми је отац (2010). Приредио 
двојезичну Антологију македонског афоризма (2007), панораму 
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Наши пријатељи: афористичари из Србије, Црне Горе и Републике 
Српске (2007) и антологију Бисери балканског афоризма (2008). 
Заступљен у Антологији македонског афоризма (Н. Сад, 1987). 
Главни и одговорни уредник листова хумора и сатире („Студентска 
реч”, „Македонски остен” и „Остен”). Предсједник Удружења 
хумориста и сатиричара Mакедоније „Остенови”.
 Фијат, Љиљана (1959, Зрењанин). Дипломирала је на 
Економском факултету Универзитета у Новом Саду. Магистрирала 
је 1997. године и докторирала 2010. године на Економском 
факултету Универзитета у Београду. У књижевности се појављује 
од 2011. године, учешћем на конкурсима. Пјесме су јој заступљене 
у бројним зборницима. Живи и запослена је у Новом Саду. 
Објавила је збирке поезије Софија од Месеца 2011. и Осећање 
Принципа 2016. године. У Републици Бугарској објављена јој 
је двојезична књига пјесама Небеске птице коју је приредила 
Алтенка Сапунџиева, 2016. године. Члан је Савеза књижевника у 
отаџбини и расејању и Друштва књижевника Војводине.
 Штефаницки Антонић, Мирјана (1954, Нови Сад). 
Школовала се у родном мјесту, гдје је и дипломирала на Вишој 
економско-комерцијалној школи, смјер спољне трговине, 1977. 
године. Сав радни вијек (33 године), непрекидно, радила као 
економиста у истој банци у Новом Саду. Прве пјесме објавила је 
у заједничкој збирци Сто песама (1972). Услиједиле су збирке 
пјесама: Између очију и руку (1993), Ноћи жене Мајуркиње (1995), 
Вести о мени (1997), Непреболнице – песме мајке војника (2000), 
У сну жалфије (2007), Стих је моје весеље (2013), Прелет птица 
небом лиманским (2014), Благослов речи – Прикази и представљања 
(2017), Чежњиви плави сан – Изабране песме. Пише и књижевну 
критику (2017), Вез рађен руком моје Мајке (2018). Живи у Новом 
Саду.

Уредништво
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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

М И Ш Љ Е Њ Е

 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 Ro-
man 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


